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ABSTRACT: During the last years, the electricity 
sector has experienced great changes, especially 
within the economic regulation. After receiving 
several criticisms, the rate of return regulation 
has been replaced by incentive regulation. The 
main objective of this regulation is to stimulate 
business efficiency. This paper proposes an 
alternative application of Data Envelopment 
Analysis to the Brazilian case, characterized 
by a large territory: the use of Unit Networks 
in the distribution segment to regionalize the 
concession area and then to analyse the 
efficiencies separately. Many regulators use the 
entire distribution company as a Decision Making 
Unit for price regulation when benchmarking is 

applied. However, in Brazil, quality performance 
is measured in detail using sets of consuming 
units; i.e., quality is measured using small parts 
of the company. Given that efficiency cannot be 
assessed without considering various aspects 
of quality performance and characteristics 
of the underlying environment in the utility’s 
concession area, this paper tries to find the trade-
off among management, quality, environment 
and costs. Therefore, the main contribution of 
this paper is twofold: the solution for Brazilian 
distribution companies’ heterogeneity and the 
choice of variables that are better measures 
for an efficiency analysis. Some examples 
with Brazilian utilities are provided to show the 
advantages of the proposed approach.
KEYWORDS: Electricity Power Distribution, 
Incentive Regulation, Data Envelopment 
Analysis

1 |  INTRODUCTION

Various reforms have been proposed for 
the electricity sector around the world to make 
utilities more efficient through competition, 
privatization and price mechanisms. In general, 
during the restructuring process the industry 
is divided into four distinguished activities: 
generation, transmission, distribution and 
retailing. This paper focuses only on the 
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economic regulation of the distribution companies.
One of the major problems of rate of return regulation is that companies are 

induced to over-capitalize to obtain higher remuneration of capital. Consequently, 
the tariffs paid by customers increase. The incentive regulation tries to force the 
companies to be more efficient (Ergas and Small, 2001) and try to avoid the Averch-
Johnson effect (AVERCH-JOHNSON, 1962). 

The incentive regulation uses benchmarking techniques to define the efficient 
companies. In general terms, this technique can be characterized as a method that 
compares a group of companies as they were subjected to a competitive environment 
(LOWRY and GETACHEW, 2009). Results from a survey conducted among energy 
regulatory agencies in 40 countries showed that there is a clear trend in the electricity 
industry towards the use of Data Envelopment Analysis (DEA) in both transmission 
and distribution (HANEY and POLLITT, 2009). 

It is noteworthy that despite the popularity of the DEA, its application is 
restricted mainly to European countries characterized by small territorial distances 
and homogeneous environmental conditions. In Brazil, conditions are different:

“There is a large variation in sizes, scopes and environmental characteristics of 
the Brazilian distribution companies. It seems obvious that the diversity is higher in 
Brazil than in most other countries where benchmarking-based regulation has been 
traditionally used” (BOGETOFT, 2014).

This paper proposes a new approach to solve the heterogeneity constraint 
and to allow the inclusion of quality and environmental aspects; the approach 
combines the DEA with the Unit Networks (UN) concept. The UN is used for splitting 
a distribution company concession area into more homogeneous subgroups that are 
further considered as DMUs.

2 |  DISTRIBUTION REGULATION

2.1 Price regulation

Since 2003, the distribution companies have been regulated using a price cap 
model based on RPI -X formula that is reset every 4 years. Price cap model typically 
specifies an average rate at which the prices that regulated companies charge for 
its services must decline, after adjusting for inflation. This rate is called the X-Factor.

During the third price revision, ANEEL changed from the bottom-up approach 
of Firm Reference Model to top-down methods such as DEA and Corrected Ordinary 
Least Square. Instead of analysing each activity, the efficiency is measured comparing 
outputs and inputs among distribution companies. 

The two-stage DEA model was used to take the environmental aspects of 
the distribution service into account. The model outputs were network length, 
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energy delivered and number of customers. The inputs were operational costs. As 
environmental variables, it considered the local wage level, the precipitation rates, the 
customer density and a complexity index. The wage level measures the differences 
in labour costs at the utilities determined by the local markets. The complexity index 
measures the diffi culty faced by each utility in reducing non-technical losses.

From this comparison with actual data from the utilities, the regulator sets different 
X-Factors for passing operational costs to customers through tariffs according to the 
average effi ciency of the sector. The X-factor is applied on the value of the Parcel B 
of distribution companies. Thus, for more effi cient companies it is possible to have 
earnings above actual costs, while for less effi cient ones there are defi cits not allowed 
to pass through to consumers (ANEEL, 2006).

2.2 Quality of supply regulation

In Brazil, the quality performance analysis is carried out based on divisions of 
the concession area called sets of consuming units. Thousands of sets are created; 
performance comparisons, formerly done company by company, changed to set by 
set (TANURE, TAHAN and LIMA, 2006). 

One set of consuming units is composed of the units fed by the same distribution 
substations. The central idea is that the sets are more comparable than the distribution 
companies as a whole because the concession areas in Brazil usually cover a wide 
range of social, economic and environmental characteristics. 

After defi ning the sets, a clustering process is carried out based on the 
characteristics of the sets. This is necessary because there are approximately 6,000 
sets to analyse and for which to establish quality performance targets.

Quality of supply is assessed for each cluster using the collective indicators 
System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption 
Frequency Index (BILLINTON and ALLAN, 1984). The fi rst index measures the mean 
time during the observation period for which there was discontinuity in the electricity 
supply, Equation (1). 

                                         (1)

Where:
Ui: Annual outage time;
Ni: Number of customers at load point i.
This indicator is used in this paper as a quality measure, after multiplication by 

the number of customers at the load point i. 

2.3 Combined price and quality regulation
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Regarding price regulation, the Brazilian regulator bases its analysis on the 
company as a whole; i.e., the DMUs are the distribution companies. However, for 
quality regulation, the regulator bases its analysis on the set of consuming units, which 
are divisions of the concession area. These perspectives are depicted in Figure 1.

Figure 1. Regulatory perspective

Given that price regulation cannot be disconnected from the quality of the service, 
the company approach and the set of consuming units approach must converge to 
the same base. 

Consider the case of the Brazilian company CEMIG. Its distribution network is 
over 460,000 kilometres in length (CEMIG, 2019). The company operates in the Minas 
Gerais state that has an area of approximately 586,528 km2, larger than countries 
such as France, Spain and the United Kingdom (IBGE, 2019). For example, the 
average lightning rate, which may affect the continuity of supply, varies from 0.085 to 
5.971 per km2 per year within the concession area. All of these peculiarities shape the 
characteristics of CEMIG’s distribution network, which requires different treatment for 
each region.

The use of sets of consuming units as DMUs considerably increases the number 
of DMUs. Moreover, the DMUs should represent organizational units, whereas the 
sets of consuming units represent portions of the electrical distribution network. The 
UN concept introduced in this paper tries to minimize the distance between the price 
regulation and the quality of supply regulation. The boundaries of UNs have strong 
connections to the regional organizations that are usually present at the distribution 
companies. Therefore, the regulator can consider the same unit of analysis both for 
the quality of supply and for price regulation. Additionally, the regulator may determine 
whether the cost reduction is being done to the detriment of the quality of supply.
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3 |  METHODOLOGY

3.1 Data Envelopment Analysis

DEA is a nonparametric methodology that uses real data to measure the 
relative efficiency of a DMU. It was proposed by Charnes, Cooper and Rhodes in 
1978 (Charnes, Cooper and Rhodes, 1978) to address the efficiencies of companies 
operating in constant returns to scale (CRS) and further extended by Banker, Charnes 
and Cooper (1984) to variable returns to scale (VRS).

This efficiency analysis can be focused on input reduction or output expansion. 
The result from an input-oriented model is the maximum reduction possible in the 
inputs level for a given level of output. With an output-oriented focus, the model 
seeks the maximum output quantities that can be generated by the actual level of 
inputs used by the company. The efficiency scores can vary from 0 to 1, where 1 
denotes the efficient company. 

The majority of the DEA models consider either constant (Charnes et al., 1978) 
or variable returns to scale (Banker et al., 1984). For constant returns to scale, outputs 
and inputs increase (or decrease) by the same proportion along the frontier. Where 
the technology exhibits increasing, constant or decreasing returns to scale along 
different segments of the frontier, the variable returns to scale model is indicated 
(SUBHASH and CHEN, 2010). The CRS model assesses the overall technical and 
scale efficiency, while a VRS model measures only the technical efficiency. For more 
details, see (CHARNES et al., 1978) and (BANKER et al., 1984).

A Two-Stage DEA model
Two-stage analysis is one of the most popular techniques in the literature to 

take environmental variables into account. We employed this technique as follows: 
in the first stage, we determined the technical efficiency performances of the Unit 
Networks (UNs) or distribution companies using DEA. In the second stage, treating 
these calculated efficiency scores as dependent variables, we used a regression 
technique to determine the environmental variables that may explain the efficiency 
scores. This approach is advocated by (CHILINGERIAN and SHERMAN, 2004), 
(SUBHASH, 2004) and (RUGGIERO, 2004).

Efficiency scores calculated from DEA take values between 0 and 1, making 
the dependent variable in the second stage limited. The Tobit model (Tobin, 1958) is 
frequently used to address such a limited dependent variable and is followed in this 
study.

The calculated efficiency score in the first stage (θi) will be corrected by 
environmental variables (zi) in this second stage. Therefore, a latent (unobserved) 
variable (θi*) is calculated as in Equation 2:
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                                      (2)

Here zi is an (r × 1) vector of environmental variables and β is an (r ×1) vector 
of parameters to be estimated. 

3.2 Unit Network

The defi nition of a UN is a twofold process. The fi rst step is to defi ne the domain 
areas of each connection point between the transmission and distribution networks. 
The domain area of a connection point is defi ned as the set of buses that are reached 
by the power fl ow that cross the border transformer. The second step couples domain 
areas based on strong and weak links through network equivalents. In the presence 
of strong links, two or more UNs can be grouped to form a larger UN. Connections are 
strong if they have a low equivalent impedance value and are weak if the impedance 
is high. 

Example of Unit Network Defi nition
Consider the system depicted in Figure 2. The red box represents the transmission 

grid and green box represents the distribution grid. Usually, the fl ow direction in the 
border transformers, which connects the grids, is from transmission to distribution. 
If a virtual generator is considered at the primary bind of the border transformer, it 
is possible to determine the domain of this connection point using the concept of a 
generator's domain introduced by (KIRSCHEN and STRBAC, 1997).
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Figure 2. Transmission and distribution grids connection

The domain area of the connection point is the set of buses that are reached by 
the power fl ow that crosses the border transformer. The power fl ow reaches a specifi c 
bus if it is possible to fi nd a path on the network going from the connection point to 
the bus where the fl ow direction remains unchanged. An example of the domain area 
for four connection points is depicted in Figure 3.

Figure 3. Connection point domain area

Some medium-voltage distribution networks have a mesh topology, so it is 
possible to have overlap between domain areas where the connection points to 
transmission grid are close, as seen in Figure 3. When this is the case, the second 
step determines whether these two or more domain areas should be coupled, using 
the concept of Thevenin equivalent impedance. As represented in Figure 4, the 
equivalent impedance between the secondary bind of the border transformers is 
computed on a two by two basis. 
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Figure 4. Equivalent impedance between two connection points

The equivalent impedance represents the electrical proximity of the two buses. 
If the equivalent impedance is small, there is a strong link between the two connection 
points. Therefore, they should be coupled to form a unique UN. Otherwise, if the 
equivalent impedance is large, they should remain separate. The concept of small or 
large impedance depends on the system characteristics (LIMA, QUEIROZ and LIMA, 
2011).

4 |  DATA AND MODELS SPECIFICATION

4.1 Choice of variables

The distribution company requires labour and capital inputs. The labour input 
was considered via number of employees (proxy). Capital input was taken into account 
by other two variables: network length and transformer capacity. Regarding to the 
outputs, we considered number of customers and energy delivered. We use physical 
measures of these inputs and outputs applied in benchmarking studies (JAMASB and 
POLLITT, 2001; ESTACHE, ROSSI and RUZZIER, 2004; POMBO and TABORDA, 
2006; ÇELEN, 2013) together with quality of supply and environmental variables.

Many authors (GIANNAKIS et al., 2005; YU, JAMASB and POLLITT, 2009; 
CAMBINI, FUMAGALLI and CROCE, 2012; GROWITSCH, JAMASB and POLLITT, 
2009; JAMASB, OREA and POLLITT, 2012) have incorporated quality performance 
in the DEA analysis using the Total Time Lost Due To Interruptions (TINT) indicator 
as input instead of SAIDI directly. The TINT is calculated by multiplying SAIDI values 
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(Equation 1) by the number of customers. 
The most relevant environmental variables for effi ciency analysis are customer 

density (to identify rural and urban areas), frequency of lightning (to identify climate 
infl uence) and ownership (represented by a binary variable that is zero for state-
owned company and 1 for a private company).

4.2 Brazilian example

This paper compares the performance of 10 distribution utilities in the Brazil in 
the period from 2006 to 2007. The data can be found on the ANEEL website, where 
it was considered the latest consistent sample available for this period. 

This sample comprises the states of São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
and Rio Grande do Sul. These four states are responsible for 61% of the Brazilian 
Gross Internal Product (IBGE, 2019). The ten companies that operate in these four 
states supplied approximately 56% of the total load of Brazil (ANEEL, 2019). These 
distribution companies have 712 sets of consuming units. They were grouped into 70 
UNs using the method of Section 3.2.

Each set of consuming units has the following attributes: network length (x1), 
transformer capacity (x2), number of employees (x3), TINT (x4), energy delivered 
(y1), number of customers (y2), number of lightning, (z1), customer density (z2) and 
ownership (z3). The attributes xE (for E=1,2,3,4) are inputs, the yM (for M=1,2) are 
outputs and the zr (for r=1,2,3) are environmental variables.

With respect to the numbers of employees, the UNs’ geographical limits are 
closely similar to the areas of activity of each utility’s regional management offi ces. 
Therefore, it was not diffi cult to allocate the number of employees to each UN. 

An overview of a summary of key statistics of the data for the 70 UNs is presented 
in Table 1 in the form of minimum, maximum, mean and standard deviation values.

Table 1. Brazilian Unit Networks (2006/2007) – Statistical summary

To validate DEA model, Table 2 was constructed from the correlation coeffi cients 
between the inputs and outputs. Its goal is to verify whether an increase in some 
input does not result in a reduction in some output (assumptions of monotonicity).
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Table 2. Correlation coeffi cients among inputs and outputs

Although there is a high correlation between energy delivered and number of 
costumers, both variables are kept in the analysis. It is possible for two UNs to deliver 
same amount of energy to distinctly different numbers of consumers (NEUBERG, 
1977). 

To support the choice of variables, a statistical analysis was carried out. Four 
distinct linear regressions were performed, one for each dependent variable (network 
length, transformer capacity, number of employees and TINT). The independent 
variables were energy delivered and number of customers. Table 3 presents the 
statistical parameters evaluated to ascertain the relevance of the choice of variables 
for accessing the performance of UN. R2 values in Table 3 indicate that 41% of the 
variation in network length, 97% of the variation in transformer capacity, 86% of the 
variation in number of employees and 11% of the variation in TINT were subjected to 
the two independent variables: energy delivered and number of customers. 

Table 3. R2 and ANOVA results

The ANOVA (FISHER, 1918) results are also shown in Table 3 with independent 
variables that indicate F ratios of 47.95, 2147.68, 412.82 and 8.50 for the dependent 
variables network length, transformer capacity, number of employees and TINT, 
respectively. In the proposed model, the variables network length, transformer 
capacity and number of employees are well explained by the independent variables 
chosen (p < 0.005).

4.3 Model specifi cations

There are three different models shown in Table 4 that are all based on DEA 
considering input orientation and variable returns to scale (VRS).  
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Table 4. 

Summary of evaluated models

It is noteworthy that in this Model 1, quality of supply can be compromised 
because utilities can reduce labour and capital inputs indiscriminately to pursue this 
effi ciency. In Model 2, the TINT indicator was added as input based on the notion 
that DMUs should minimize the duration of interruptions (undesirable output). Model 
3 used the same input and output variables as Model 2, but the environmental 
variables were included. This model tries to capture the extent to which the results 
are infl uenced by environmental variables. 

5 |  PRATICAL RESULTS

The proposed methodology was applied to the three models defi ned in Section 
4.3 using data provided by ten Brazilian distribution companies (Aes Sul, Bandeirante, 
CEEE, CEMIG, Elektro, Eletropaulo, Light, Paulista, Piratininga and RGE). Two 
analyses were made: one treated the Unit Networks as DMUs, and the other treated 
the companies as DMUs.

5.1 Unit Network-oriented analysis

The technical effi ciency scores were calculated for the 70 UNs over the period 
2006 to 2007. Models 1 and 2 were carried out based on a one-stage DEA, whereas 
Model 3 was based on a two-stage DEA. For the last Model, in which environmental 
variables are included, the Tobit analysis described in Section 3.1 was applied; Table 
5 presents the estimation results.

The lightning rate was statistically significant and produced a negative 
coeffi cient in the model. A one-unit increase in lightning lead to 0.04 decrease in the 
effi ciency score. The effect of lightning on effi ciency of distribution companies was 
also confirmed by (JAMASB et al., 2012).

Customer density is statistically significant also and produces a positive 
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coeffi cient. A one-unit increase in customer density lead to 0.07 increase in the 
effi ciency score. A positive effect of customer density on the effi ciency of distribution 
companies was also confirmed by (ÇELEN, 2013). The ownership variable was 
statistically insignifi cant for this example and it was not considered.  

*** 

Table 5. Tobit Analysis Results – Unit Network
Denotes signifi cance at the 1% level using a two-tailed test

Table 6 presents the variable returns to scale effi ciency scores (VRS), SAIDI 
index and environmental characteristics. By evaluating the environmental variables 
of Table 6, two types of heterogeneity can be identifi ed: 

• External heterogeneity is related to the different characteristics of distribution 
companies. For example, Light is predominantly urban with a high customer 
density, and CEMIG is predominantly rural with a low customer density;

• Internal heterogeneity is related to the different characteristics within a single 
distribution company. For example, Aes Sul has high, medium and low cus-
tomer densities and various levels of lightning incidence.

The results indicate that the UNs are, on average, technically effi cient by 
approximately 0.75 under Model 1, 0.79 under Model 2 and 0.79 under Model 3; 
these numbers reflect that there is room for improvement. 

The 15 UNs in Model 1 are effi cient; note that nine UNs belong to an area with 
a high customer density. The UNs with low customer density that reached the frontier 
are Aes Sul (UN 9, 12) and RGE (UN 8, 9), which implies that the management is 
relatively good in terms of resource use. The other UNs with low customer density 
had average effi ciencies of 0.57. The ineffi ciencies of all of the low-customer-density 
areas may be mainly due to poor load characteristics and scattered households, 
which cause these areas to be expensive and challenging for a power supplier.

All of the UNs of Eletropaulo are effi cient. It is noteworthy that Eletropaulo operates 
in an area with the highest load density in the country with low lightning incidence, 
in other words, a favorable area. Thus, in this model that includes no environmental 
variables, this distribution company appears as the most effi cient.   

CEMIG (UN 9) has the worst score (0.38). The UN is compared to a linear 
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combination of Aes Sul (UN 12), Eletropaulo (UN 3) and Light (UN 4). CEMIG (UN 9) 
has a strong rural character, while its latter two peers have an urban characteristic. 
Thus, it is expected that this Unit Network will increase its effi ciency in Model 3, which 
includes customer density. From this comparison, the model results indicate that 
there must be a 65% reduction in the number of employees. 

Under Model 2, to which quality of supply was added to the analysis, 17 UNs 
are effi cient, and 11 UNs are located in low lightning incidence areas. The average 
effi ciency show that some Unit Networks rank high in Model 2 while they rank low in 
Model 1.

Elektro has better results. Elektro (UN 1) has an effi ciency of 0.45 in Model 1, 
where quality is not included. In Model 2, the same UN has an effi ciency of 0.84, an 
increase of 0.44 in effi ciency score. This indicates that the Model 1 can penalize Unit 
Networks that are effi cient in quality of supply. Elektro (UN 1) peers are Aes Sul (UN 
9), Eletropaulo (UN 3) and Piratininga (UN 1); the latter belongs to the distribution 
company with the lowest SAIDI in Brazil. Thus, Elektro (UN 1) showed an effi ciency 
increase due to quality of supply because it has a SAIDI of 6.8 h, and its peers in 
Model 2 have 16.7, 7.1 and 5.0 h, respectively. Comparing UN 1 with other UNs of 
Elektro, it has the second smallest SAIDI of the company, surpassed only by UN 8, 
which operates in the most industrialised region of the concession area. 

Light (UN 5) had an effi ciency of 0.72 in Model 1; in Model 2 it achieved the 
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efficient frontier, an increase of 0.28 in efficiency score. The UN has the smallest 
SAIDI of the company with 6.4 hours; the others have SAIDIs between 8.6 and 14.5 
hours.

Model 1 may distort companies’ incentive. For example, in Model 1, RGE (UN 
4) had an efficiency of 0.54 (which would result in a high X-factor) while its efficiency 
score in Model 2 is 0.65. 

These findings suggest that there is trade-off between labour and capital inputs 
and quality of supply. Thus, models with quality are more suitable for efficiency 
analysis (GIANNAKIS, JAMASB and POLLITT, 2005). In this way, models like Model 
1 have no captured the quality of supply aspect of distribution companies.

Under Model 3, there are only seven efficient UNs that contrast with the results 
of Model 2. Some Units Networks have decreased their performance because they 
are located in a more favorable area. Some Units Networks have increased their 
performance because they are located in a less favorable area. For example, all four 
UNs of Eletropaulo have decreased performance. This is consistent with the reality 
that this company is in a high-density area.

Additionally, CEMIG improves its performance, but is still far from the efficient 
frontier. CEMIG (Unit Network 4) has an efficiency of 0.72 in Model 1 and 0.73 in Model 
2, where environment is not considered. In Model 3, the same Unit Network has an 
efficiency of 0.82, an increase in efficiency score of 0.12 and 0.11, respectively. This 
change can also be explained because of its lower-density area and the lightning 
incidence in some of its regions. This result indicates that the Model 1 and 2 can 
penalize Unit Networks that are located in an adverse area. 

Another interesting result from Table 6 is the differences in performance of 
UNs that belong to the same company. The manager can look more carefully for 
the worst UN and establish an improvement plan to take the UN to a better rank. 
For example, Aes Sul (UN 1 and 2) had an average efficiency of 0.41 in the Model 
2. Their environment can explain part of this inefficiency: UN 2 has the third highest 
lightning incidence in the company and a density of 3 customers per km2. These 
environmental characteristics are reflected in the quality of supply: Aes Sul (UN 2) 
customers on average suffer 42 hours per year without electric power. Aes Sul (UN 1) 
has a less adverse environment than Aes Sul (UN 2), with lower lightning incidence 
and 6 customers per km2.

5.2 Company- oriented analysis

The results of the three models are compared under the two approaches: (i) UN 
as DMU and (ii) distribution companies as DMU. For the first approach, the results 
of Section 5.1 were weighted by the number of customers of each UN that belong to 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 1 15

one company to produce a weighted average for each company. 
For Model 3, in which environmental variables are included, the Tobit analysis 

described in Section 3.1 was applied and Table 7 presents the estimation results. 
The p-value is greater than 0.05, which means that the variables are not signifi cant. 
This result was not observed for the Unit Network oriented approach (see Table 5 in 
Section 5.1). 

Table 7. Tobit Analysis Results - Utilities

One possible reason is that the environment variables are treated as averages 
for the entire concession area, failing to represent the diversity among regions as 
observed, for example, in the CEMIG concession area. 

This fact is shown in Table 8. For the utility-oriented approach, the effi cient 
scores under Model 2 and Model 3 do not differ (columns 3 and 4 in the right table), 
whereas this is not true for the Unit Network-oriented approach (columns 3 and 4 in 
the left table). 

Bogetoft (2014) states that the models that ignore important environmental 
variables may have biased results. If environmental factors have impact on operation, 
such as rain and lightning, they must be part of the effi ciency analysis.

Table 8. Comparison of aggregate approaches

This is a very important result because many regulators, including that in Brazil, 
use the utility-oriented approach.
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Based on the left table, CEMIG improves its position and efficiency score under 
Model 3. In Model 1 and 2, CEMIG occupies the seventh position, while in Model 3 
the same company occupies the second position. CEMIG increased its efficiency by 
0.11 compared to the Model 1 and 0.08 when compared to the Model 2. 

Eletropaulo leaves the efficiency frontier when compared to Models 1 and 2, 
with a decrease of 0.31 in its efficiency score. This is because CEMIG has a wide 
concession area with different characteristics, particularly the environmental aspects. 
This is not observed at Eletropaulo, which has a small concession area characterized 
by a high-density load.

Paulista also had its efficiency increased with the addition of environmental 
variables. The company increased its efficiency by 0.12 compared to the Model 1 and 
2. Despite an environment with medium customer density, the distribution company 
operates in an area with a high lightning incidence.

To evaluate the economic impact of different models presented in the left side 
of Table 8, a simulation was done with data from the Elektro distribution company. If 
we consider the Model 1, the reduction in Parcel B value is US$ 13,257,836. When 
evaluating the Model 2, Elektro has to reduce US$ 8,020,991 of the Parcel B value in 
the first year of the Third Price Revision, it means US$ 5,236,845 less than in Model 
1. Model 3 imposes a reduction of $ 6,032,331 in the Parcel B value. This reduction 
is $ 7,225,520 lower than in Model 1 and $ 1,988,675 lower than in Model 2.

For a better view of the UN influence on the company performance, Figure 5 
was generated from Table 6: each UN in CEMIG is mapped according to its effect 
(positive or negative) and its intensity (high and low) on the efficiency score of Model 
3. 

For the impact intensity, the number of consumers was used as a weight to 
address the relative importance of one UN to the company. For the positive and 
negative effects, the scores were divided into quartiles; the first quartile means the 
best performance and the fourth the worst. In this way, the UNs in the first quadrant 
have high positive impact, those in the third quadrant have low negative impact, etc.

From Table 6 and Figure 5, one can see that UNs 8 and 9 play an important 
role in lowering the position of CEMIG because they have an average efficiency of 
approximately 0.52 in Model 3. UNs 8 and 9 are located in Southwest and Northwest 
of Minas Gerais state, respectively. These regions are characterized by low customer 
density (5 customers per km2) and high lightning incidence. This adverse environment 
is reflected in the quality of supply: UN 9 customers on average are without electricity 
33 hours per year (highest SAIDI of CEMIG). Thus, the focus of the administration 
should be on UNs 8 and 9; every effort should be made to understand the problems 
and make the necessary adjustments to reduce the negative influence of the 
environment. 
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Figure 5. Unit Networks Map

UNs 1 and 6 contribute positively to the company rank because they have an 
average effi ciency of 0.96. UN 1 is located in northeastern Minas Gerais state, which 
has a low customer density (6 customers per km2). UN 6 is in the central region 
of the state, characterized by a greater customer density than UNs 1, 8 and 9 (42 
customers per km2) and high lightning incidence. It is noteworthy that UN 6 has the 
second best SAIDI of CEMIG. It is important that with the UNs approach, the CEMIG 
administration can compare performance among their regions, extract lessons from 
UNs 1 and 6 and apply them UNs 8 and 9.

Some companies such as CEMIG, Elektro and Light already split the 
administration into regions. Each region has its own management and the board of 
the company views each as independent; i.e., each can allocate resources (capital 
and operational costs) to accomplish the objectives of the company. Although the UN 
was originally formed using electrical characteristics, they try to delimit regional units 
by their physical aspects, which resembles the approach described in Section 3.2.

6 |  CONCLUSION

Effi ciency analysis is receiving considerable attention from the regulators of 
the electricity power sector, more specifi cally in the electricity distribution segment. 
Because of the natural monopoly characteristics of the distribution segment, utilities 
are not subjected to market forces. This paper simulated a virtual competitive scenario 
among utilities. Data Envelopment Analysis assists in this purpose by calculating the 
relative effi ciency of distribution companies. It constructs an effi cient frontier from the 
input and output data of a Decision Making Unit. This analysis provides a framework 
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to analyse the effect of environment on distribution performance, especially in case 
of countries with large territories. 

The novel approach of this paper is in the use of Unit Network for split a distribution 
company concession area into more homogeneous subgroups that are further 
considered as Decision Making Units, being different from the traditional approach 
in which companies are seen as natural DMUs. Brazilian distribution companies 
are subject to external and internal heterogeneity due to its large concession area. 
This proposal solves the external and internal heterogeneity problem of Brazilian 
distribution companies. 

Another important improvement of the proposed method is that quality and 
environmental characteristics can be better represented when the company is divided 
into UNs. We studied three different models (Models 1, 2 and 3) and two analysis 
were made: one treated the Unit Networks as Decision Making Units, and the other 
treated the companies as Decision Making Units.

Considering Unit Network-oriented analysis, we found that some UN that had a 
poor performance in Model 1 did score high in Model 2. These findings show that it is 
necessary to integrate quality of supply in benchmarking models. We find evidence 
of statistical significance in the relationship between environment variables and 
efficiency scores in Model 3. Thus, lightning and customer density in our case have 
an impact on the performance of UNs. The size of adjustment of efficiency scores in 
some UNs is remarkable. 

Considering company-oriented analysis, we also found that efficiency scores are 
affected by the inclusion of quality. With regard to environmental variables, the effect 
on efficiency scores are insignificant. One possible reason is that the environment 
variables are treated as averages for the entire concession area, failing to represent 
the diversity among regions as observed.

The definition of the product “electricity” and its price cannot be disassociated 
from quality of supply and environment characteristics. The distribution charge must 
take into account location, voltage level, quality of supply and the environment. Given 
that DEA is used for determining the allowed revenue, the regulator cannot override 
these factors.
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RESUMO: A literatura aponta que a Tecnologia 
da Informação (TI) tem se apresentado na 
atualidade como um recurso indispensável para 
a maioria das organizações, principalmente 
devido ao fato de estar ligada às mudanças 
nas estratégias de negócios e ao aumento da 
competitividade dos mercados. Não obstante 
aos inúmeros benefícios que representa, a 
TI também tem sido responsável por parte 
dos problemas ambientais que a sociedade 
tem enfrentado. Nesse ínterim, a TI verde 
tem despontado como uma alternativa de 
gerenciamento da sustentabilidade empresarial. 
Desse modo, este artigo traz contribuições 

teóricas sobre TI verde, realizando uma revisão 
narrativa, possibilitando a abordagem reflexiva 
sobre o tema. Com base nas contribuições 
trazidas, o trabalho pretende incitar a 
postura reflexiva dos pesquisadores diante 
dos cotejamentos teóricos apresentados. A 
expectativa é que esse trabalho de revisão 
sirva como referência para guiar novos estudos 
sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. 
Tecnologia da Informação. TI verde. Revisão 
narrativa.

THEORETICAL CONTRIBUTIONS ABOUT 
GREEN INFORMATION TECHNOLOGY

ABSTRACT: The literature points out that 
Information Technology (IT) has been presented 
today as an indispensable resource for most 
organizations, mainly due to the fact that it is 
linked to changes in business strategies and 
increased market competitiveness. Despite the 
many benefits it represents, IT has also been 
responsible for some of the environmental 
issues facing society. In the meantime, green 
IT has emerged as an alternative to managing 
corporate sustainability. Thus, this article bring 
theoretical contributions about green IT, realizing 
a narrative review, enabling a reflective approach 
on the subject. Based on the contributions 
brought, the work intends to incite the reflective 
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posture of the researchers before the theoretical collations presented. This review work 
is expected to serve as a reference to guide further studies on the subject.
KEYWORDS: Sustainability. Information Technology. Green IT. Narrative review.

1 |  INTRODUÇÃO

Na atualidade, a sustentabilidade tem sido reconhecida como uma importante 
estratégia às crescentes pressões social, econômica e regulatória (DAO et al., 2011). 
Isto porque tem aumentado a preocupação em torno da disparidade entre riqueza e 
esgotamento dos recursos naturais (WATSON et al., 2010).

Para Salles et al. (2013), a revolução tecnológica - originada pelo uso intensivo 
da Tecnologia da Informação - deu origem a um consumismo supérfluo e ao 
desperdício exagerado de recursos.

A Tecnologia da Informação está presente em todas as áreas de atividade 
humana, tendo muitos benefícios. Contudo, não só os benefícios devem ser 
considerados, mas, também, os impactos que ela causa no ambiente. Assim, diante 
do impasse de que a sociedade não consegue mais viver sem a tecnologia, mas, 
também, que não conseguirá sobreviver sem as devidas práticas sustentáveis para 
com o meio ambiente, surge o conceito de Tecnologia da Informação verde (JAYO, 
2010).

A TI verde, devido ao seu importante papel, tem se tornado uma área emergente, 
recebendo ampla atenção tanto de praticantes quanto de estudiosos (ELLIOT, 2007). 
Apesar disso, os estudos existentes sobre TI verde são desenvolvidos em diferentes 
perspectivas teóricas, além de serem bastante fragmentados e dispersos (DENG; 
JI, 2015).

Em razão da importância do tema, este artigo tem como objetivo trazer 
contribuições teóricas sobre TI verde, realizando uma revisão narrativa da importância 
da TI verde para as organizações, visando trazer uma abordagem reflexiva sobre o 
tema.

2 |  PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS

Nas últimas décadas, o grande volume de informações científicas geradas nas 
áreas de sustentabilidade e de TI verde nas organizações permite a geração de 
inferências baseadas na combinação dessas múltiplas fontes. Desse modo, optou-
se em desenvolver uma revisão narrativa por considerá-la apropriada para este 
trabalho, por ser uma modalidade de estudo que busca agregar conhecimentos 
teóricos e contextualizados a respeito de um dado tema selecionado (ROTHER, 
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2007).
A revisão narrativa não requer provas estatísticas que orientem as posições do 

autor. Com ela, busca-se a harmonização do conhecimento produzido em torno de 
aspectos conceituais e empíricos relevantes acerca de um objeto de investigação, 
caracterizando-se, basicamente, por ser uma síntese teórico-analítica (ROTHER, 
2007). A técnica de revisão narrativa também tem como vantagem o fato de reunir em 
um novo trabalho pesquisas anteriores com métodos diferentes (GRANT; BOOTH, 
2009).

A busca bibliográfica foi desenvolvida utilizando-se de livros e de pesquisas 
científicas como teses, dissertações e artigos científicos. Buscou-se as pesquisas 
científicas no Banco de Teses e Dissertações da Capes, no Google Acadêmico e 
no Portal de Periódicos da Capes. Essa busca foi realizada no primeiro semestre 
de 2017. Produções não disponíveis na íntegra e de forma virtual foram excluídas. 
Para acesso ao texto completo, foram usados os seguintes recursos: link disponível 
diretamente nas bases de dados, busca no portal do periódico em que o artigo foi 
publicado, busca no portal CAPES e buscador Google. Após a seleção das produções 
existentes, desenvolveu-se a análise sintética dos textos. 

A partir das referências selecionadas foram categorizadas três seções: A 
importância da TI para as organizações, Impactos ambientais da TI utilizada pelas 
organizações e TI verde.

3 |  FONTES DE DADOS DA REVISÃO NARRATIVA 

3.1 A importância da TI para as organizações

Na atualidade, a sociedade vive cercada de recursos oriundos da Tecnologia 
da Informação. Segundo Batista (2004), a TI pode ser considerada como o conjunto 
de hardware (parte física, como equipamentos e acessórios), software (parte lógica, 
como os programas e aplicativos) e firmware (circuitos integrados que permitem 
programar atividades diretamente no hardware). Nesse entendimento, Keen (1993) 
explica que o conceito de Tecnologia da Informação é bastante abrangente, pois 
envolve aspectos humanos, administrativos e organizacionais. Equipamentos como 
computadores e periféricos, os recursos e sistemas de telecomunicações, sistemas 
de informação, sistemas operacionais, tecnologias de armazenamento de dados e 
as redes de comunicação, se encaixam na definição de Tecnologia da Informação.

Nas organizações, a utilização de equipamentos eletrônicos aumentam em 
escala e se diversificam, pois, além dos utilizados pelos usuários, há também os 
centros de dados ou datacenters, que abrigam os equipamentos que fazem todos os 
outros funcionarem corretamente (JAYO, 2010).
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Oliveira (2000) explica que a TI tem uma grande importância para a sobrevivência 
das empresas de qualquer setor de atuação, pois pode prolongar o ciclo de vida dos 
produtos existentes e também auxiliar no lançamento de novos produtos no mercado, 
contribuindo para a redução de custos e para o aumento da competitividade. 

Dentre os benefícios do uso da TI estão a redução de custos, o aumento da 
produtividade e da qualidade, a flexibilidade e a inovação (ALBERTIN, 2003). Sendo 
assim,  tornou-se difícil encontrar uma única empresa que não tenha passado a fazer 
uso intensivo da TI (STEWART, 1998).

Devido à sua importância para as organizações, líderes de empresas estão 
cada vez mais buscando conhecimentos a respeito da TI e realizando significativos 
investimentos na área (ALBERTIN, 2001). Laurindo et al. (2001, p. 161) relatam que 
‟a visão da TI como arma estratégica competitiva tem sido discutida e enfatizada, 
pois não só sustenta as operações de negócios existentes, mas também permite que 
se viabilizem novas estratégias empresariais”.

Dada a importância da Tecnologia da Informação para as organizações, a seguir 
serão abordados os principais impactos ambientais relacionados a área, os quais 
devem ser considerados para se ter uma melhor adequação entre sustentabilidade 
e TI.

3.2 Impactos ambientais da TI utilizada pelas organizações

A evolução da TI nas organizações trouxe benefícios como a maximização da 
eficiência produtiva, a redução dos custos de produção e a disponibilidade do acesso 
da sociedade aos recursos tecnológicos, promovendo sua massificação (PARAÍSO 
et al., 2009). 

Em decorrência disso, um consumismo supérfluo começou a ser intensificado, 
gerando a extração de grandes quantidades de insumos demandados para a produção 
dos equipamentos (PARAÍSO et al., 2009). Como exemplo, pode-se citar que para 
a fabricação de um computador com um monitor de 17 polegadas é necessária a 
utilização de 1,8 toneladas de materiais diversos, sendo que entre eles estão a água, 
combustíveis fósseis e substâncias químicas (VASQUES, 2007).

Ademais, acarretou também um crescente aumento do lixo tecnológico, na 
medida em que os equipamentos obsoletos são descartados (PARAÍSO et al., 2009). 
Esse lixo pode possuir diversas substâncias tóxicas as quais são utilizadas para a 
fabricação de equipamentos eletrônicos (como chumbo e mercúrio) que são capazes 
de causar sérios problemas ambientais e de saúde pública (PEREIRA, 2009). De 
acordo com Moreira e Queiroz (2007), esses resíduos quando descartados de 
maneira incorreta em lixões a céu aberto e aterros sanitários, podem afetar a saúde 
de quem tem contato direto com ele, e contaminar o solo e o lençol freático.
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De acordo com Ramalho et al. (2010), o lixo tecnológico é uma das maiores 
preocupações da sociedade, pois não se sabe ao certo qual é o destino dado 
aos milhares de equipamentos eletrônicos em operação atualmente, quando são 
descartados. Conforme cálculos da PNUMA (agência da ONU responsável pelo meio 
ambiente), anualmente cerca de 50 milhões de equipamentos eletrônicos diversos 
são descartados e transformados em lixo tecnológico no mundo (ITAUTEC, 2011).

Para Turban (2003), as rápidas inovações tecnológicas e o aumento da 
facilidade de acesso a elas fazem com que os produtos fiquem obsoletos rapidamente, 
diminuindo seus ciclos de vida. Assim, os padrões de qualidade ficam cada vez 
mais altos, e os consumidores cada vez mais exigentes, obrigando as empresas 
a responderem com novos produtos a todo momento, para atender as demandas 
crescentes.

De acordo com Almeida (2007), a inovação é determinante para o sucesso das 
organizações e a velocidade com que as tecnologias tornam-se obsoletas dependem 
de vários fatores, sendo que estes definem a taxa de implementação e substituição 
dos produtos e serviços da organização. Esse processo pode ser benéfico tanto para 
a sociedade (que tem suas atividades facilitadas pelas novas tecnologias) quanto 
para as empresas (que ganham competitividade), mas também pode acarretar um 
aumento de custos por parte das organizações e diversos impactos ambientais, que 
afetam a todos. 

Além disso, os recursos pertencentes à TI também são grandes consumidores 
de energia elétrica e, consequentemente, grandes emissores de gases poluentes 
que contribuem para o efeito estufa (FAUCHEUX; NICOLAI, 2011; ITAUTEC, 2011). 
Lunardi et al. (2014, p. 6), afirmam que ‟de acordo com um estudo da Consultoria 
Gartner (2007), os equipamentos de informática são responsáveis por 2% das 
emissões de CO2 em todo o mundo”. Com as discussões atuais sobre as emissões 
de dióxido de carbono na atmosfera e suas consequências para a sociedade, a 
tecnologia tem que ser levada em consideração pelas organizações (PEREIRA, 
2009).

A área de TI, de acordo com Pereira (2009), é uma das maiores áreas 
consumidoras de energia elétrica, o que pode-se ver em grandes empresas do ramo 
tecnológico como a Google e a Amazon, principalmente pelos seus datacenters. Os 
datacenters são centros de processamento de dados que contêm os equipamentos de 
TI como servidores, sistemas de armazenamento de dados e sistemas de redes das 
empresas. Eles consomem uma alta taxa de energia para suprir os equipamentos, 
a refrigeração e a alimentação de energia (SCHULZ; SILVA, 2012). De acordo com 
a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os datacenters das empresas podem 
chegar a consumir 45% do total da energia elétrica gastas por elas (ITAUTEC, 2011). 

Além dos datacenters, conforme Jayo (2010), ao levar em consideração a 
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quantidade de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, os computadores que 
ficam ligados por longos períodos  (quando não o tempo todo), percebe-se o quão 
dispendioso é o consumo de energia elétrica utilizada por eles. Esse uso ineficiente 
de energia, além de prejudicar o meio ambiente, pode fazer com que as organizações 
tenham custos maiores (MELVILLE, 2010).

Para Murugesan (2008), a área de TI contribui ativa e significativamente para 
os problemas ambientais que são enfrentados pela sociedade. Os problemas que 
aparecem como os mais visíveis na área da TI, de acordo com  Ozturk et al. (2011), 
são os relacionados ao alto consumo de energia, às altas emissões de gases que 
agridem o meio ambiente, à utilização de insumos não renováveis em grande escala 
para a produção dos equipamentos e ao descarte de equipamentos obsoletos.

Contudo, autores como Faucheux e Nicolai (2011) relatam que a Tecnologia da 
Informação pode atuar como um fator agravante para os problemas ambientais, mas 
também pode ser um fator que auxilia no desenvolvimento sustentável, da mesma 
forma em que contribui para o desenvolvimento econômico.

A importância da sustentabilidade e também da Tecnologia da Informação para 
as organizações e os impactos que a mesma causa para o meio ambiente e para a 
sociedade, fizeram emergir um novo conceito que se refere a sustentabilidade em 
TI, o qual é descrito a seguir.

3.3 TI verde

As evoluções tecnológicas são necessárias para suprir as necessidades atuais 
da sociedade, porém, precisam ser feitas dentro de práticas que não agridam o meio 
ambiente (SILVA et al., 2010). 

Nesse sentido, D’Souza et al. (2006) explicam que, em resposta aos diversos 
problemas ambientais, têm surgido produtos e serviços ambientalmente corretos 
os quais emergem de movimentos conhecidos por movimentos verdes, com o 
objetivo principal de reduzir a poluição e o gasto de energia. Para Molla et al. (2008), 
esses movimentos, quando na área da TI, emergem com o nome de Tecnologia da 
Informação verde, expressão que indica um novo desdobramento da área, e que 
surgiu em resposta aos impactos ambientais e sociais causados por ela. 

O conceito de TI verde surgiu, então, em resposta aos agravos ocasionados 
pela tecnologia, possibilitando à TI a redução dos impactos de suas operações, 
juntamente ao suporte às práticas sustentáveis da sociedade (NUNES et al., 2012).

A TI verde engloba práticas cujo intuito é de minimizar os impactos negativos e 
maximizar os impactos positivos da TI no meio ambiente, por meio da utilização dos 
seus produtos e serviços considerando todo o ciclo de vida destes (ELLIOT, 2011).

A TI verde preconiza que a gestão das organizações esteja em consonância com 
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a preservação de recursos naturais, com o consumo mais consciente dos insumos 
utilizados nos processos, com o desenvolvimento de produtos com maior eficiência 
energética, com a responsabilidade sobre os resíduos gerados, com práticas de 
descarte correto e com a reciclagem de componentes (OLIVEIRA, 2008).

Dentro da TI verde, está toda a gestão das atividades do departamento de TI das 
organizações que visa reduzir os impactos de suas operações, além de atividades 
que permitam controlar, monitorar e conscientizar em relação as práticas adotadas 
(SCHMIDT et al., 2010). Ela estuda formas de projetar, de fabricar, de utilizar e de 
descartar equipamentos como computadores, impressoras, servidores e sistemas 
de armazenamento, rede e comunicações, de forma a reduzir o impacto para o meio 
ambiente e sociedade (MURUGESAN, 2008).

Em suma, a TI verde pode ser vista como uma abordagem holística e um 
conjunto de práticas que incorpora a sustentabilidade em TI, criada devido aos 
problemas relacionados a sua infraestrutura (MOLLA et al., 2008).

Como visto até o momento, reduzir os impactos da TI tornou-se tão importante 
quanto a própria tecnologia (SANTOS, 2010). Não obstante, isso também pode 
trazer inúmeros benefícios para as organizações.

Com a TI verde, apontam Hess e Casad (2008), a organização pode gastar 
menos energia para produzir ou para processar as quantidades sempre crescentes 
de dados e informações, reduzindo seus custos. Para Watson et al. (2010), as 
empresas também podem tirar proveito de sua imagem ambientalmente correta, 
considerando o fato de que os consumidores estão cada vez mais conscientes dos 
problemas ambientais. Além disso, os mesmos autores também apontam que há 
benefícios oferecidos pelo governo como a redução ou a isenção de taxas e impostos 
como recompensas às práticas ambientalmente corretas.

Gupta (2010) assinala que além dos ganhos em relação a dimensão ambiental, 
a TI verde reduz as taxas de perda, reduz os gastos operacionais e aumenta a 
produtividade dos trabalhadores. 

Contudo, as organizações que aderem à TI verde precisam elaborar práticas 
claras quanto a produção, a aquisição e ao descarte de equipamentos, a utilização 
de computadores e periféricos e aos hábitos de consumo. Só assim podem mensurar 
a redução que terão nos custos e no uso dos recursos, a exemplo da redução do 
consumo de energia elétrica (LUNARDI et al., 2011).

Lunardi et al. (2014) subdividiram as práticas de TI verde em sete categorias: a) 
práticas de conscientização; b) datacenter verde; c) descarte e reciclagem; d) fontes 
alternativas de energia; e) hardware; f) impressão; e g) software.

Ao todo, os mesmos autores identificaram 37 práticas e as enquadraram dentro 
de uma das sete categorias supramencionadas, conforme Quadro 1.
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Quadro 1 - Principais práticas de TI verde adotadas pelas organizações
Fonte: Adaptado de Lunardi, Simões e Frio (2014, p. 12).

Lunardi et al. (2014) pontuam que o principal motivador para a adoção das 
práticas pelas empresas ainda é o fator econômico, pois as práticas oportunizam o 
aumento de faturamento e/ou a redução de custos - sejam eles de energia elétrica, de 
insumos, de papel, de água, de transporte, de manutenção ou de descarte. Aliado a 
isso, também há os benefícios ligados a imagem institucional, a economia de espaço 
físico, ao respeito ao meio ambiente, e até mesmo a geração de renda, fazendo da 
adoção dessas práticas uma importante ferramenta para a implementação de ações 
ambientalmente corretas.
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4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apontada pela literatura como um recurso indispensável para a maioria 
das organizações, a Tecnologia da Informação (TI) está ligada às mudanças nas 
estratégias de negócios e ao aumento da competitividade dos mercados. Apesar 
desses benefícios, a TI também tem sido responsável por parte dos problemas 
ambientais que a sociedade tem enfrentado, principalmente devido ao incentivo 
do consumismo supérfluo e do consumo exagerado de recursos que representa. 
Entretanto, como alternativa de gerenciamento da sustentabilidade empresarial, 
surgiu o conceito de TI verde. Considerada pela literatura como uma área emergente, 
a TI verde tem como objetivos principais a redução da poluição e do gasto de 
energia. As práticas de TI verde, quando adotadas pela organização, podem trazer 
vários benefícios como a redução de custos, incentivos fiscais e melhoria da imagem 
perante o público.
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RESUMO: Os resíduos sólidos urbanos, 
vulgarmente chamados de “lixo”, ao serem 
depositados em locais inadequados provocam 
variados tipos de impactos ambientais 
negativos. Dentre os diversos tipos de resíduos 
está o vidro, que serve de matéria-prima para a 
produção de garrafas. O presente estudo tem 
por objetivo analisar a percepção das pessoas 

sobre a importância de trabalhos artísticos em 
garrafas de vidro descartadas e a sua disposição 
a pagar por tais garrafas. Para a obtenção dos 
dados realizou-se um survey, composto de 
perguntas feitas a dois grupos de respondentes: 
grupo A, composto por moradores da cidade de 
São Gabriel (RS); e grupo B, constituído por 
uma comunidade universitária. As perguntas 
estavam relacionadas a dez temas cuja arte 
estava inserida nas garrafas. Os respondentes 
do grupo A consideraram que a arte de “maior 
preferência” para eles era a da “cultura regional 
e local, retratando o gaúcho e o chimarrão”, ao 
passo que, para os do grupo B, era a citação 
“toda criança é um artista” do pintor Pablo 
Picasso. No tocante ao tema considerado 
“mais criativo”, os dois grupos consideraram 
primeiramente o tema “ídolos”, que retratava 
o cantor Tim Maia. Em relação à disposição 
a pagar, 82% dos respondentes do grupo A e 
79% do grupo B consideraram um pagamento 
acima de 11 reais, que corresponde ao preço 
atualmente cobrado pela artesã que faz a arte 
nas garrafas. Conclui-se que a arte em garrafas 
descartadas além de ser uma boa opção para 
o reaproveitamento de um material usado, 
também agrega valor ao produto, pois os 
respondentes valorizaram economicamente a 
arte realizada nas garrafas.
PALAVRAS-CHAVE: logística reversa, reuso, 
gestão ambiental, sustentabilidade ambiental, 
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valor agregado.

SUSTAINABLE ART IN DICARDED GLASS BOTTLES

ABSTRACT: Urban solid residues, commonly called litter, once dumped in inappropriete 
local can cause many types of negative impact on the environment. Among the 
numerous types of residues, it can be cited the glass type, which serves as raw 
materials to produce bottles. This study aims to analyze the people's perception about 
the importance of the artistical work in discarded glass bottles as well as their willing to 
pay for that work. For the data acquisition a survey was made composed by questions, 
applied to two different respondents groups: A group, composed by residents of São 
Gabriel (RS); and B group composed by the university community. Questions were 
related to the ten stamped themes in the bottles. The A group respondents considered 
that the most preferred art to them was the “Regional and local culture, depicting the 
gaúcho and the chimarrão”, while the B group respondents considered the Pablo 
Picasso's  “Every child is an artist” as the most preferred theme. Concerning to the 
more creative theme, both groups considered, firstly, the “idols” theme which depicted 
Tim Maia famous singer. Related to the willing to pay for the work, 82% of the A group 
respondents and 79% of the B group said they'll able to pay up to 11 brazilian Real, 
which corresponds to the current price paid for the artcrafted bottles. It can be conclude 
that discarded glass bottles art, besides being a good option in waste reusing, is a way 
of adding value to the products, as the respondents economically valued the artcrafted 
glass bottles. 
KEYWORDS: reverse logistic, reuse, environmental management, environmental 
sustenability, added value.

1 |  INTRODUÇÃO

O consumismo é marca da sociedade atual e faz com que haja a produção e 
descarte de inúmeros produtos e embalagens, gerando diversos resíduos domésticos 
e industriais. Ao serem depositados em locais inadequados esses resíduos provocam 
impactos ambientais negativos.

Dentre os tipos de materiais descartados está o vidro que serve de matéria-
prima para a produção de garrafas. Uma das alternativas para a minimização de 
danos ambientais causados pelo descarte incorreto de produtos e embalagens é 
a logística reversa. Ela corresponde às atividades visando ao reaproveitamento de 
sobras de matérias-primas, reciclagem ou reuso de materiais, reutilização de água, 
podendo ou não ser incorporados no processo produtivo. Para Leite (2017), a logística 
reversa é constituída pelo fluxo reverso de uma parcela de produtos e de materiais 
constituintes originados do descarte e são comuns atividades de reciclagem, reuso 
e desmanche.
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Para o caso de arte realizada em garrafas é particularmente importante a 
modalidade de logística reversa chamada de “reuso” ou “reutilização”. Segundo 
Pereira et al. (2012), a reutilização é um canal reverso em que é necessário que 
o bem de pós-consumo tenha condições de ser reusado e que a cadeia esteja 
estruturada para a coleta, seleção e revalorização. Muitas vezes, na reutilização, 
ocorre o encaminhamento de um bem para um mercado de “segunda mão”, como é 
o caso de lojas de ponta de estoque, bazares, brechós, lojas de produtos usados e 
livros vendidos em sebos.

O presente estudo tem por objetivo analisar a percepção das pessoas sobre 
a importância de trabalhos artísticos em garrafas de vidro descartadas e verificar a 
disposição a pagar por tais garrafas.

2 |  REFERENCIAL TEÓRICO

O vidro foi criado há cerca de 4 mil anos no Egito, passando por aperfeiçoamento 
com os romanos e sendo expandido em Veneza, Itália. Nesta cidade, os profissionais 
tornaram-se conhecidos por adquirirem habilidades diferenciadas no setor vidraceiro. 
Porém, apenas ao chegar na Alemanha é que o vidro prosperou em toda a Europa. 
Diversos aperfeiçoamentos ocorreram no processo de produção, especialmente na 
Inglaterra e na França. Por fim, com o advento da Revolução Industrial houve a 
consolidação da indústria do vidro (BLINDEX, 2018; ABIVIDRO, 2018).  

O vidro é composto por areia, que é a matéria prima básica, o calcário que 
proporciona estabilidade ao vidro, a barrilha que previne a oxidação dos materiais, 
a alumina, que contribui para aumentar a resistência mecânica e corantes, que são 
utilizados para promover a cor. Os vidros têm uma série de aplicações. São usados 
em embalagens, como no caso das garrafas e vasilhames em geral; há o vidro plano, 
que são aqueles que configuram as janelas, automóveis e eletrodomésticos; vidros 
domésticos, utilizados em louças (tigelas, copos, pratos e outros); fibras de vidro, 
que compõem mantas, tecidos, fios e outros produtos para aplicações de reforço ou 
de isolamento; e os vidros técnicos, que são lâmpadas incandescentes, tubos de TV, 
vidros para laboratório, etc (DIAS; CRUZ, 2009).   

O processo de transformação do vidro em garrafas dá a elas suas propriedades 
mecânicas, de resistência a impactos e formação e propagação de trincas. A garrafa 
de vidro acabada segue para o engarrafador, passando por uma etapa de lavagem 
para a retirada de pó, sendo encaminhada a seguir para a etapa de envase (VITRINE 
VIVIX, 2018). Dois tipos de vidros destacam-se na atividade de envase de bebidas, o 
vidro âmbar e o vidro flint. O vidro âmbar é usado para envazar bebidas fermentadas, 
como cerveja, vinhos, champanhes e sidras. Já o vidro flint envasa refrigerantes e 
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bebidas destiladas, como cachaça, rum, tequila, vodka e uísque (ABRE, 2018). 
O acúmulo de resíduos, rejeitos ou lixos nos centros urbanos manifesta-se 

como uma problemática ambiental. Essa poluição, muitas vezes, de forma direta ou 
indireta, pode vir a ser decorrente do crescimento populacional, desemprego, má 
gestão administrativa, êxodo rural, má distribuição de riquezas, dentre outros. O ser 
humano produz, em média global, 1 kg de lixo diário (ALENCAR, 2005).

Alguns sinais de tendência à descartabilidade foram destacados por Leite (2017), 
como o lançamento de novos produtos, o lixo urbano, a produção de computadores, 
a produção de materiais plásticos e a produção de automóveis. Para Dickson (2001), 
no entanto, não é sempre que os consumidores precisam comprar modelos novos e 
que, muitas vezes, realmente não o fazem. Para o autor, se os consumidores estão 
preocupados com a rápida obsolescência de suas aquisições, eles sempre têm a 
possibilidade de evitar as compras.

O vidro tem importância em relação à sustentabilidade ambiental, visto que suas 
características são de uma matéria-prima com baixo impacto ambiental negativo, pois 
é fabricado exclusivamente com materiais naturais como areia, barrilha, calcário e 
feldspato (ABIVIDRO, 2018). No entanto, é importante ressaltar que, embora o vidro 
não seja composto por materiais poluentes, ou seja, não agride o meio ambiente 
diretamente, ele também não é biodegradável. O vidro não se decompõe, trata-se de 
um resíduo que ocupa espaço em aterros e lixões, ou até mesmo no meio urbano. 
Para Chaves e Martins (2005), ter a consciência e preocupação com o descarte dos 
resíduos é relevante. A população hoje detém mais conhecimento da problemática 
que envolve o descarte inadequado. Os autores abordam a necessidade de 
reintroduzir esses produtos no mercado novamente. Apesar de existir pressão por 
parte do público consumidor, também há as legislações que determinam ações de 
reciclagem ou reuso de materiais utilizados pelas organizações.    
 

Transformar o lixo em arte é o resultado da mudança das atitudes dos 
indivíduos conscientes em relação à sustentabilidade ambiental. A sociedade atual 
necessita dessa mudança de paradigma para impedir o acúmulo de resíduos que 
são gerados (CUNHA, 2011). A arte possibilita a oportunidade de vivenciar e sentir 
experiências que não são possíveis, muitas vezes, no dia a dia. O ser humano possui 
a necessidade de se desenvolver e completar-se ao longo da vida, o que significa 
vontade de ser mais do que um ser humano isolado. A arte, em si, proporciona este 
cenário, pois torna-se indispensável para que haja esta união, entre o homem e o 
todo (RODRIGUES, 2012).

Uma parte dessa arte pode ser encontrada no artesanato, que ainda está 
vinculada ao apelo turístico, embora seja identificado em diferentes países como 
produto de luxo e autêntico, por se tratar de sua peculiaridade de ser confeccionado 
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manualmente (NERY, 2012). Há certa precariedade na reciclagem com resíduos de 
vidro, apesar de ser um material constantemente descartado pela população. O vidro 
é descartado por diferentes estabelecimentos, tais como residências, comércio e 
indústrias. Além disso, o vidro compromete a vida útil dos lixões ou aterros sanitários 
em função de sua ocupação volumétrica muito elevada (MACHADO; CASADEI, 
2007).

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado na cidade de São Gabriel, localizada na região 
da Campanha, no Rio Grande do Sul. O tipo de pesquisa empregada foi a qualitativa 
exploratória. A pesquisa qualitativa aborda características não observadas nos 
meios quantitativos, pois na abordagem qualitativa não há o objetivo de quantificar, 
numerar ou medir unidades homogêneas. Estudos com base nessa metodologia 
podem descrever a complexidade de determinado problema ou assunto. É uma forma 
de contribuir para o processo de mudança de um grupo e facilita o entendimento das 
particularidades de grupos de indivíduos (RAUPP; BEUREN, 2006). 

A pesquisa exploratória ocorre quando há pouca informação sobre determinada 
temática. Ela tem por objetivo explorar determinado problema ou situação a fim de 
proporcionar maior familiaridade com o tema. A pesquisa exploratória é desenvolvida 
no sentido de proporcionar uma maior visão acerca de determinado fato (RAUPP; 
BEUREN, 2006; HAIR et al., 2009). 

Para a obtenção dos dados realizou-se um survey, por meio da elaboração de um 
questionário com perguntas a serem feitas a determinados grupos de respondentes. 
Para Baker (2001), o método survey possibilita descobrir fatos, determinar atitudes 
e opiniões e melhor compreender determinados comportamentos. 

O público-alvo da pesquisa foi dividido em dois grandes grupos, conforme 
apresentado na Tabela 1.

Grupo População Fonte Amostra %

A 40 mil pessoas
(população da cidade de São Gabriel 
com faixa etária a partir de 18 anos)

(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
[IBGE], 2017)

45 0,11%

B 701 pessoas 
(comunidade acadêmica do campus de 
uma universidade federal presente na 
cidade – docentes, discentes e técnicos)

(Universidade Federal 
do Pampa [UNIPAMPA], 
2017)

67 9,5%

 Tabela 1 – Os grupos de respondentes da pesquisa.
Fonte: Autores.

Os dez temas escolhidos tiveram por objetivo não descaracterizar o objeto de 
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estudo, que é a técnica e o material utilizado. Após definidos os temas, eles foram 
expostos de forma enumerada, para facilitar o modo de responder o questionário e 
posteriormente a tabulação dos resultados (Tabela 2).

Numeração da 
garrafa

Tema adotado Referência utilizada

1 Toda criança é um artista Pablo Picasso
2 Reprodução de obras de arte Jackson Pollock
3 Natureza flores Girassol
4 Ídolos Tim Maia
5 Infantil Pequeno Príncipe
6 Natureza animais Tucano
7 Soluções sustentáveis Energia Eólica
8 Graduação Formatura
9 Saúde Descarte incorreto de resíduos

10 Cultura regional Gaúcho

 Tabela 2 – Os temas utilizados nas garrafas.
Fonte: Autores.

 
A arte realizada nas garrafas e os seus respectivos temas podem ser observados 

na Figura 1.

Figura 1 – Numeração e arte nas garrafas expostas durante a pesquisa.

Fonte: Autores.

Para obtenção das respostas dos questionários, foi realizada uma exposição 
para o Grupo A na praça Tunuca Silveira (centro de São Gabriel – RS) no mês de 
maio de 2018. Essa exposição contou com o apoio Centro Municipal de Artesanato, 
que auxiliou na disponibilização do espaço para armazenar os materiais e cedeu 
mesas e cadeiras. No grupo B, a exposição foi realizada no campus da universidade 
federal presente no município, que também forneceu a estrutura necessária para a 
exposição. 

Durante a exposição, os grupos participantes da pesquisa foram convidados 
a preencher o instrumento de avaliação, composto por um questionário contendo 
perguntas de identificação e outras relacionadas especificamente ao tema de 
pesquisa. Os dados obtidos foram organizados e tabulados por meio de planilha 
eletrônica e os resultados foram dispostos em tabelas e texto.

 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O percentual dos respondentes em relação ao gênero foi bem próximo. No 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 3 38

grupo A responderam a pesquisa 49% de mulheres e 51% de homens. No grupo B, 
55% foram do sexo feminino e 45% do sexo masculino. A maioria dos respondentes 
corresponde à faixa etária do público mais jovem, com idades entre 18 e 27 anos, 
com 38% no grupo A e 64% no grupo B. Em relação ao grupo B, tal resultado se 
justifica pois se trata de um público universitário e que geralmente se constitui por 
jovens (Tabela 3).

Faixa etária Grupo A
n % n %

18 – 27 anos 17 38,0 43 64,0
28 – 37 anos 10 22,0 10 15,0
38 – 47 anos 7 16,0 7 10,5
48 – 57 anos 6 13,0 7 10,5
58 – 67 anos 4 9,0 0 0,0
Acima de 68 anos 1 2,0 0 0,0
Total 45 100,0 67 100,0

 Tabela 3 – Faixa etária dos grupos A e B.
Fonte: Autores.

Em relação ao nível de instrução, quase a metade das pessoas que responderam 
à pesquisa (46,5%) do grupo A possui ensino médio completo ou superior incompleto. 
O grupo B, pelo fato de ser constituído pelo ambiente universitário, ficou concentrado 
na opção ensino superior incompleto com 79% (Tabela 4). 

Escolaridade
Grupo 

A
n % n %

Pós-graduação 3 6,5 8 12,0
Superior completo 8 18,0 4 6,0
Superior incompleto 9 20,0 53 79,0
Ensino médio completo 12 26,5 1 1,5
Ensino médio incompleto 4 9,0 0 0,0
Fundamental completo 5 11,0 1 1,5
Fundamental incompleto 4 9,0 0 0,0
Analfabeto 0 0,0 0 0,0
Total 45 100,0 67 100,0

 Tabela 4 – Nível de instrução dos respondentes.
Fonte: Autores.

 
Um dos questionamentos realizados foi se os respondentes conheciam a 

técnica de pintura em garrafas. A maioria das pessoas do grupo A (64%) respondeu 
que conhecia essa técnica, enquanto que 85% dos respondentes do grupo B também 
afirmaram conhecê-la. A totalidade de ambos os grupos também considera importante 
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que as garrafas sejam reutilizadas e que praticar arte nelas, por meio de pinturas, 
é uma boa alternativa. É importante que as pessoas demonstrem interesse pela 
reciclagem ou reutilização das garrafas com vistas à transformação dos resíduos 
sólidos urbanos, vulgarmente chamados de “lixo”, em outros objetos, nesse caso 
de função decorativa. As garrafas da exposição retratavam outras reproduções de 
arte, com temas sobre infância, cultura, ícones da música, sustentabilidade, entre 
outros. Cunha (2011), destacou que gerar tais mudanças na sociedade modifica o 
ser humano, tornando-o parte da mudança, e a sociedade precisa dessa mudança.

Dos dez temas expostos e elencados na Tabela 2 (e Figura 1), os participantes 
deveriam escolher aquele de maior preferência. Para o grupo A, composto por 
moradores da cidade, o tema que mais se destacou foi a cultura regional e local, 
retratando o gaúcho e o chimarrão (Tabela 5).

Tema adotado Numeração 
da garrafa Respondentes

n %
1 Cultura regional 10 9 20,0
2 Natureza flores 3 7 16,0
3 Toda criança é um artista 1 6 13,5

Ídolos 4 6 13,5
5 Reprodução de obras de arte 2 4 9,0

Infantil 5 4 9,0
Saúde 9 4 9,0

8 Soluções sustentáveis 7 2 4,0
Graduação 8 2 4,0

10 Natureza animais 6 1 2,0
Total 45 100

 Tabela 5 – Temas preferidos pelos respondentes do grupo A.
Fonte: Autores.

Para o grupo B, constituído por respondentes do ambiente universitário, a arte 
na garrafa que obteve a maior representatividade foi o tema da citação “toda criança 
é um artista”, frase do pintor Pablo Picasso (Tabela 6).

Tema adotado Numeração da 
garrafa Respondentes

n %

1 Toda criança é um 
artista 1 15 22,5

2 Ídolos 4 13 19,5
3 Natureza animais 6 12 18,0
4 Infantil 5 7 10,5
5 Cultura regional 10 6 9,0
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6 S o l u ç õ e s 
sustentáveis 7 5 7,0

7 Reprodução de 
obras de arte 2 3 4,5

Natureza flores 3 3 4,5
Saúde 9 3 4,5

10 Graduação 8 0 0,0
Total 67 100

 Tabela 6 – Temas preferidos pelos respondentes do grupo B.
Fonte: Autores.

As duas opções mais preferidas pelos respondentes foram a “cultura regional” 
para o grupo A, composto pelos moradores da cidade; e a citação “toda criança é um 
artista” para o grupo B, constituído pela comunidade universitária (Figura 2)

Figura 2 – Arte nas garrafas preferidas pelos respondentes dos grupos A e B.

Fonte: Autores.

Em relação ao tema considerado mais criativo, tanto o grupo A (31%) como o 
grupo B (22%) consideraram em primeiro lugar a garrafa 4. Seu tema era “Ídolos” e 
retratava o cantor Tim Maia, abordando uma de suas músicas intitulada “Primavera” 
(Tabela 7).

Tema adotado Numeração da 
garrafa Respondentes

n %
1 Ídolos 4 14 31,0
2 Saúde 9 7 15,5

Cultura regional 10 7 15,5

4 Toda criança é um 
artista 1 4 9,0

5 Reprodução de 
obras de arte 2 3 7,0

Infantil 6 3 7,0
Graduação 8 3 7,0

8 Natureza animais 5 2 4,0
Soluções 

sustentáveis 7 2 4,0

10 Natureza flores 3 0 0,0
Total 45 100

 Tabela 7 – Temas mais criativos escolhidos pelos respondentes do grupo A.
Fonte: Autores.
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Os respondentes do grupo B (21%) também consideraram criativa a garrafa 
9 que retratava a saúde do planeta, doente por consequência da poluição (Tabela 
8). 

Tema adotado Numeração da 
garrafa Respondentes

n %
1 Ídolos 4 15 22,0
2 Saúde 9 14 21,0

3 Toda criança é 
um artista 1 10 15,0

4 Reprodução de 
obras de arte 2 8 12,0

5 Cultura regional 10 6 9,0
6 Natureza animais 5 4 6,0

Soluções 
sustentáveis 7 4 6,0

Graduação 8 4 6,0
9 Natureza flores 3 1 1,5

Infantil 6 1 1,5
Total 67 100

 Tabela 8 – Temas mais criativos escolhidos pelos respondentes do grupo B.
Fonte: Autores.

Dessa forma, tanto no grupo A como no grupo B, os respondentes consideraram 
a arte mais criativa a da garrafa 4 que era inspirada no tema “ídolos” e retratava o 
cantor Tim Maia (Figura 3)

Figura 3 – Arte na garrafa considerada a mais criativa pelos respondentes dos grupos A e B.
Fonte: Autores.

Foi questionado também quando os respondentes pagariam por um exemplar 
de uma garrafa que contivesse uma arte agregada (Tabela 9).

Valor Grupo A Grupo B
n % n %

R$ 5,00 1 2,0 2 3,0
R$ 6,00 – R$ 10,00 7 16,0 12 18,0
R$ 11,00 – R$ 20,00 26 58,0 34 51,0
Acima de R$ 20,00 11 24,0 19 28,0

Total 45 100,0 67 100,0

 Tabela 9 – Disposição a pagar pelas garrafas com arte agregada.

Fonte: Autores.
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Em relação à disposição a pagar, 82% dos respondentes do grupo A e 79% do 
grupo B consideraram um pagamento acima de 11 reais, que corresponde ao preço 
atualmente cobrado pela artesã que faz a arte nas garrafas. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que o público valoriza a arte realizada em produtos descartados que 
passam, então, a ter maior valor agregado. Essa valorização também é financeira, 
ao estarem dispostos a pagar por tais produtos que contenham temas como infância, 
cultura, ícones da música, sustentabilidade, dentre outros. Conclui-se que a arte 
em garrafas oriundas do descarte, e do pós-uso, consiste em uma alternativa 
relevante para o reaproveitamento e que agrega valor ao produto reutilizado, pois os 
respondentes afirmaram valorizar a arte realizada nas garrafas.
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RESUMO: Apesar de todos os avanços 
tecnológicos das últimas décadas, uma série 
de contradições permanecem inalteradas. 
Buscando meios de inserção social, os 
Empreendimentos Econômicos Solidários 
(EES) e a Tecnologia Social (TS) têm se 
colocado como formas organizacionais 

alternativas. Ainda assim, mesmo nos EES, 
a TS é desenvolvida ainda de maneira 
incipiente. Este artigo teve como objetivos: 
(i) analisar o processo de institucionalização 
da TS no contexto da economia solidária; 
e, (ii) analisar o processo de formulação e 
implementação de Políticas Públicas de TS. 
Investigou-se qualitativamente o processo 
de institucionalização em 3 cooperativas de 
agricultura familiar, bem como, o arcabouço 
legal brasileiro relativo à TS. Constatou-se 
que essas Cooperativas estão num estágio 
de Pré-institucionalização; e que a TS não 
está respaldada por nenhuma Lei específica. 
Portanto, entende-se que a efetivação da TS 
nos EES passa, necessariamente, por uma 
institucionalização organizacional e estatal.
PALAVRAS-CHAVE: Autogestão; Políticas 
públicas; Instituições; Cooperativas; Teoria 
institucional.

SOCIAL TECHNOLOGY AND ITS 
INSTITUTIONALIZATION PROCESS: AN 
ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE 

SOLIDARITY ECONOMY

ABSTRACT: Despite all the technological 
advances of the last decades, a number of 
contradictions remain unchanged. Seeking 
means of social insertion, the Solidarity 
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Economic Enterprises and Social Technology have been placed as alternative 
organizational forms. Nevertheless, even in Solidary Economical Enterprises, Social 
Technology is still developed incipient. This article had as objectives: (i) to analyze 
the process of institutionalization of Social Technology in the context of the solidarity 
economy; and, (ii) analyze the process of formulation and implementation of Social 
Technology Public Policies. The process of institutionalization was investigated 
qualitatively in three cooperatives of family agriculture, as well as the Brazilian legal 
framework related to Social Technology. It was verified that these Cooperatives are 
in a stage of Pre-institutionalization; and that Social Technology is not backed by any 
specific Law. Therefore, it is understood that the implementation of Social Technology 
in Solidarity Economic Enterprises necessarily requires an organizational and state 
institutionalization.
KEYWORDS: Self-management. Public Policy; Institutions. Cooperatives. Institutional 
Theory.

1 |  INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico tem assumido um especial protagonismo nas 
últimas décadas, apresentando-se como alternativa para a resolução de problemas 
sociais, como a pobreza e a exclusão social. De fato, o desenvolvimento tecnológico 
trouxe significativos avanços para a humanidade, porém, nota-se ainda um 
desajuste no direcionamento da tecnologia, uma vez que nem todos os segmentos 
da sociedade usufruem dos benefícios das inovações geradas (FURTADO, 1974; 
DAGNINO, 2014). Em face a tais contradições, os EES e a TS têm se colocado como 
formas organizacionais alternativas e libertárias, isto porque buscam efeitos de bem-
estar para todos os seus envolvidos, contrapondo a um desenvolvimento tecnológico 
determinístico, linear, positivista e muitas vezes excludente. 

Os EES expressam uma multiplicidade de formatos de economia alternativa, 
que marcam oposição à lógica mercantil capitalista, apresentando-se como grupos 
de produção, associações, cooperativas e empresas de autogestão que valorizam a 
democracia nas decisões, equidade entre os participantes e o compromisso social 
e ambiental (GAIGER, 2003). Por sua vez, a TS é um movimento que orienta o 
desenvolvimento de produtos, processos, técnicas ou metodologias, pensadas a 
partir da necessidade dos usuários, por meio da união do conhecimento tradicional 
das comunidades com o conhecimento técnico, acadêmico e científico, tendo como 
principal objetivo a inclusão social de determinados grupos não contemplados 
pela Tecnologia Convencional (TC) – que é fomentada por grandes corporações e 
direcionada a grupos mais elitistas (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004; ITS, 
2004; FBB, 2005; DAGNINO, 2014).

É possível perceber uma considerável relação entre os EES e a TS, em virtude 
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especialmente da oposição à racionalidade instrumental, pois valorizam um processo 
produtivo baseado na readequação sociotécnica, (CUNCA, 2009; LIMA; DAGNINO, 
2013; ADAMS et al, 2013), e a união dessas formas organizacionais alternativas 
possibilitaria uma maior eficiência sistêmica. No entanto, tem-se como pressuposto 
que as cooperativas populares – tipo de organização produtiva entendida como 
central no conjunto de iniciativas organizacionais que compõem a chamada economia 
solidária –, desenvolvem TS, ainda que de forma precária e insuficiente (IPIRANGA; 
AMORIM; FARIA, 2007; ADAMS et al., 2011; PINHEIRO NETO; SÁ DE ABREU, 
2015). Tal precariedade pode ser compreendida por diversos fatores, portanto, por 
estruturas culturais, mercadológicas e/ou institucionais. 

Para que a TS seja implementada de forma estruturada nos EES, julga-se 
necessário tanto uma institucionalização organizacional interna desse arranjo, 
bem como a conquista de uma institucionalização formal-legal, ou seja, o Estado 
em ação, formalizando políticas públicas TS. Considera-se necessária essa 
institucionalização, uma vez que as tecnologias não são neutras, desenvolvendo-se 
de acordo com os interesses hegemônicos em uma organização e sociedade, e o 
próprio direcionamento da regulação e/ou investimento público podem determinar a 
sua viabilidade.

As instituições podem ser definidas como hábitos solidificados, coletivos e aceitos 
pela sociedade local. O enraizamento social desse ambiente possibilita ou impulsiona 
a formação de instituições políticas, econômicas e sociais. Isto é, os hábitos são 
desenvolvidos quando os atores procuram atingir determinados objetivos e repetem 
essas normas como uma forma de reforçar a existência das instituições (VEBLEN, 
1919). Nota-se que as instituições não são naturais, mas sim contextualmente e 
socialmente construídas, sendo resultado de um processo evolutivo e adaptativo 
moldado por forças formadas pelo elemento humano e ambiental. Muitas instituições 
se convertem em ordenadoras e mediadora do mundo social, desempenhando uma 
força normativa, e em ora até sobrepondo aos indivíduos (BERGER; LUCKMAN, 
2009).

O processo de institucionalização, segundo Garrido Filho, Machado-da-Silva e 
Gonçalves (2009), representa um processo condicionado pela lógica da conformidade 
às normas socialmente aceitas, aliado a um sistema de conhecimento, inclusive 
técnico, construído ao longo da interação social. Assim, as organizações articulam 
suas estratégias e estruturas tendo em conta, não somente questões internas, mas 
também as características do contexto institucional, em busca de legitimação e 
aceitação social (TOLBERT; ZUCKER, 1999).

Tendo em conta esse breve contexto, este artigo teve dois objetivos: analisar o 
processo de institucionalização da TS no contexto da economia solidária, considerando 
as práxis dos EES; e (ii) analisar o processo de formulação e implementação de 
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Políticas Públicas de TS.
Esta pesquisa teve como diferencial o propósito de compreender o processo 

de institucionalização da TS nos EES – Empreendimentos de Autogestão –, sob a 
perspectiva institucional sociológica, bem como da ação do Estado no estabelecimento 
de políticas públicas, pressupondo que o nível de institucionalização pode ter relação 
direta com algumas das dificuldades de implementação e desenvolvimento da TS.

Portanto, este estudo se justifica em virtude da importância da TS e dos EES. 
Os EES são vistos como um modo de produção alternativo que busca a emancipação 
tendo como suporte o avanço de práticas efetivas de autogestão. De igual modo, 
a tecnologia social busca trazer soluções práticas e de baixo custo, no intuito de 
amenizar o agravamento de precarizações, desigualdades e de exclusões de 
trabalhadores (DAGNINO, 2014; GAIGER, 2015).

2 |  TECNOLOGIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA: FORMAS ORGANIZACIONAIS 
ALTERNATIVAS

Nota-se que a TS surgiu como resposta à incapacidade de soluções da TC, a 
determinados segmentos da sociedade. A evolução da tecnologia, em vez de elevar 
o nível de vida, como era de se esperar, na realidade não tem evitado um descenso 
significativo da qualidade de vida, de determinados grupos sociais. Um exemplo que 
pode retratar esse paradoxo é a situação da insegurança alimentar no mundo. Apesar 
dos avanços nos últimos 15 anos, dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 
de 2016, apontam que mais de 790 milhões de pessoas ainda não têm acesso a uma 
alimentação adequada regularmente (ONU, 2016).

Marcando oposição e rompendo-se com a visão de um determinismo tecnológico, 
surgia na Índia a partir de 1920, o movimento das tecnologias alternativas, que 
reabilitam e desenvolviam tecnologias tradicionais, praticadas em suas aldeias. 
Décadas mais tarde, a partir de 1960, num contexto internacional mais flexível, e em 
consequência do fracasso parcial das TCs, tomou-se força em várias localidades do 
mundo, outras tecnologias consideradas “alternativas” e com diferentes denominações 
(THOMAS, 2011). Nota-se que tais iniciativas, tinham como objetivo incluir mais 
grupos sociais no desenvolvimento e apropriação das tecnologias, possibilitando a 
geração de serviços e alternativas tecno-produtivas em cenários socioeconômicos de 
extrema pobreza em diferentes países subdesenvolvidos. Todas essas tecnologias 
alternativas tiveram sua importância quando foram desenvolvidas, porém, devido 
a algum tipo de limitação teórica ou prática, foram sendo superadas por outras 
alternativas consideradas mais apropriadas naqueles momentos históricos. 

No Brasil, a partir de 1993, o termo Tecnologia Apropriada foi superado, 
passando a ser denominada Tecnologia Social, consenso alcançado entre os órgãos 
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públicos e os setores acadêmicos, após a conclusão de vários projetos de pesquisa 
sobre o tema, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).  A partir dessa nova denominação, o Brasil se desmarcou 
do cenário internacional, por conseguinte, não são encontradas publicações 
internacionais com essa nomenclatura de Tecnologia Social. Desta forma, o 
conceito atual da TS é considerado uma evolução dos estudos que trataram da 
então denominada Tecnologia Apropriada (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004; 
RODRIGUES; BARBIERI, 2008; NOVAES; DIAS, 2009; DAGNINO, 2014). 

Por outro lado, a economia solidária surgiu nos primórdios do capitalismo 
industrial, no início do século XIX, idealizada por operários como resposta à pobreza, 
ao desemprego e como forma de manter certa autonomia em relação aos meios de 
produção. As primeiras iniciativas de organização desses trabalhadores se deram 
a partir da criação de cooperativas visando recuperar o trabalho e a autonomia 
de gestão de seus empreendimentos, desvinculando-se assim da lógica pura do 
capitalismo (SINGER, 2002). Portanto nota-se que a economia solidária se estruturou, 
ideologicamente e operacionalmente, a partir dos constructos do cooperativismo 
autêntico, de autogestão, e por iniciativa dos operários.  

Em virtude desses princípios, a eficiência sistêmica na economia solidária tem 
relação direta com os efeitos esperados, devendo incluir não apenas mercadorias 
para a sociedade e lucro para os proprietários, mas postos de trabalho, qualidade 
de vida, preservação ambiental e valorização do ser humano (PINHEIRO; PAES DE 
PAULA, 2015). De modo análogo à economia solidária, a eficiência que se busca na 
TS é sistêmica, e difere daquela objetivada pela TC, pois é orientada para o mercado 
interno, adaptada a pequeno tamanho, liberadora da criatividade, e com capacidade 
de viabilizar os EES. Ocorre que devido ao determinismo tecnológico e a um apoio 
estatal desproporcional, em favor da TC, isso tem provocado sérias dificuldades 
para a TS, que impacta na sua eficiência e nas externalidades positivas, mesmo 
quando aplicada nos EES. Dessa forma, em virtude desses objetivos mais amplos, 
os EES e a TS propiciam externalidades positivas para o conjunto da sociedade, se 
desmarcando da eficiência “tradicional” considerada nas empresas capitalistas. 

3 |  TEORIA INSTITUCIONAL

Por meio da perspectiva institucional diferentes fenômenos podem ser 
investigados, sejam estruturas organizacionais “clássicas”, sejam políticas públicas 
governamentais. Talvez a principal característica da teoria institucional seja seu 
distanciamento das posições teóricas determinísticas enfocadas somente nos 
aspectos técnicos, passando a se orientar na análise dos entornos institucionais, 
isto é, aos mundos normativos construídos socialmente, nos quais existem as 
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organizações (ZUCKER, 1987).
Percebe-se que diferentes autores, de diferentes áreas da ciência têm se 

dedicado a estudar as distintas perspectivas da teoria institucional, principalmente 
desde a sociologia (MEYER; ROWAN, 1977; ZUCKER, 1977), e dos estudos 
organizacionais (ZUCKER, 1977, 1983; POWELL; DIMAGGIO, 1991; SCOTT, 2001; 
DIMAGGIO; POWELL, 2005). Desde uma perspectiva sociológica uma instituição 
é uma estrutura social que é criada por um conjunto de indivíduos ou organizações que 
coletivamente exercem uma ação ou orientação para restringir um ambiente, mesmo 
sabendo que será constantemente alterado pelo tempo (MEYER; ROWAN, 1977; 
SCOTT, 2001; DIMAGGIO; POWELL, 2005). Além de entender as organizações como 
instituições enraizadas de significado, valor e legitimidade, nas últimas décadas os 
enfoques institucionais nos estudos organizacionais, têm concentrado sua atenção, 
o no rol das estruturas formais visando conhecer o comportamento organizacional, 
de maneira que se explique a similaridade organizacional ou efeitos do isomorfismo, 
visando entender todo o campo organizacional e suas redes (MEYER; ROWAN, 
1977; ZUCKER, 1977; DIMAGGIO; POWELL, 2005). Nesse sentido, é necessário 
considerar que as estruturas formais são também influenciadas por propriedades 
simbólicas, e auxiliam, junto às funções “formais”, na comunicação ao público interno 
e externo sobre características das organizações. 

Consequentemente, há um destaque do contexto institucional, ou aqueles 
requisitos que as organizações necessitam se submeter caso desejam receber 
apoio e legitimidade. Esses requisitos não procedem somente do mercado, e sim 
do Estado, de associações profissionais e de negócios, dos sistemas de crenças 
generalizados, ou outros atores participantes de uma rede (MEYER; ROWAN, 1977; 
DIMAGGIO; POWELL, 2005). Portanto, trata-se de uma teoria preocupada não 
somente com a eficiência “tradicional”, mas também com a legitimidade, entendendo 
a legitimidade como a aceitação da organização por parte de seu entorno, no qual é 
vital para a sobrevivência e êxito organizativo. 

Há três tipos de Legitimações com que as organizações devem se preocuparem: 
(i) a Legitimação Interna, indica que a adoção de elementos considerados legítimos 
no ambiente organizacional reduz a turbulência e mantém a estabilidade. Ao 
incorporar elementos legitimados nos novos arranjos, as organizações aumentam o 
compromisso dos participantes internos (MEYER; ROWAN, 1977); (ii) a Legitimação 
Regulativa, entende que uma organização legitimada é aquela que é estabelecida e 
opera em conformidade com os requisitos legais (SCOTT, 2001); (iii) e a Legitimação 
Normativa que diz que organização é apropriada quando obtém uma avaliação 
normativa positiva da sociedade de seus stakeholders (ROSSONI; MENDES-DA-
SILVA, 2011).

Nota-se que geralmente a teoria institucional não tem sido considerada uma 
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teoria de mudança organizativa, como por exemplo a reengenharia, mas bem uma 
explicação da similitude ou isomorfismo e estabilidade dos acordos organizativos 
em uma determinada população ou campo organizativo (GREENWOOD; HININGS, 
1996).

Já outros autores citam duas gerações dentro da teoria institucional, o 
institucionalismo (velho) e o novo ou neo-institucionalismo (HALL; TAYLOR, 1996). O 
neo-institucionalismo se deu a partir da retomada das instituições como objeto central 
de investigação, marcando oposição em relação às propostas e às premissas aos 
comportamentalistas. Defendendo que as instituições, de alguma maneira, moldam 
ou condicionam os comportamentos dos indivíduos, por meio de constrangimentos 
ou de restrições (PERES, 2008).

3.1 Processo de Institucionalização

A institucionalização é um processo central na criação e reprodução de grupos 
sociais duradouros, sendo uma instituição o resultado final de um processo de 
institucionalização, por meio da tipificação de ações habituais dos diferentes atores de 
ambiente (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Segundo Tolbert e Zucker (1999) o processo 
de institucionalização, envolve três etapas: (i) habitualização; (ii) Objetificação; e (iii) 
sedimentação. Visando manter à sustentabilidade das organizações e considerando 
pressões como mudanças tecnológicas, de legislações e de forças do mercado, 
torna-se inevitável que em algum momento essas organizações necessitem realizar 
mudanças, introduzindo algum tipo de inovação.

(i) Habitualização – é um ato repetido com frequência e que pode ser 
reproduzido com menos esforço. Isto é, a habitualização possibilita que um ato seja 
formalizado como uma rotina e que, consequentemente, permita restringir opções 
(seleção), e torna inecessário a definição de tomada de decisão diante do novo. 
Assim, envolve a geração de novos arranjos estruturais, bem como, a formalização 
desses “arranjos” em políticas e procedimentos. 

(ii) Objetificação – envolve o desenvolvimento de certo grau de consenso social 
entre os decisores da organização a respeito do valor da estrutura e a crescente 
adoção pelas outras organizações. Esse consenso pode ser, por exemplo, em 
decorrência de evidências diretas (noticiários, observação direta, cotação acionária 
etc.). A Objetificação da estrutura, é em parte, consequência do monitoramento que 
a organização faz dos “competidores ou pares”, e dos esforços para aumentar sua 
competitividade relativa.

(iii) Sedimentação – a institucionalização completa envolve a sedimentação, 
que decorre da continuidade histórica da estrutura. Assim, a sedimentação ocorre 
por essa perpetuação da estrutura por um período considerável, ou bem pela 
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propagação, virtualmente completa, de suas estruturas por todo o grupo de atores 
teorizados como adotantes adequados. 

3.2 Isomorfismo

Scott (2001) define o isomorfismo como a quantidade de organizações ou 
indivíduos similares que demonstram agir de uma determinada forma ou prática. 
Porém, no mundo real, nem sempre é possível entender o motivo de algumas 
organizações adotarem uma mudança radical e outras não, apesar de estarem 
submetidas as mesmas pressões institucionais. 

Na visão neo-institucional as organizações são recompensadas por 
legitimidade, sobrevivência e recursos, fundamentadas na aceitação das pressões 
coercitiva, normativa e mimética das instituições (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Esse 
dinamismo é decorrente da transferência contextual de valores, significados, hábitos, 
estratégias e estruturas e, consequentemente na criação do isomorfismo (MEYER; 
ROWAN, 1977). Na sequência são detalhados os três tipos de isomorfismo, segundo 
(DIMAGGIO; POWELL, 2005).

Isomorfismo coercitivo refere-se às pressões formais ou informais exercidas 
sobre as organizações, a partir das organizações das quais elas dependam, ou 
também pelo ambiente cultural da sociedade no qual as organizações atual. Essas 
pressões podem ser percebidas por meio de coerção, persuasão, leis governamentais 
e até mesmo por convite para se unirem em conluio.

Isomorfismo mimético pelo qual as organizações se inclinam a imitar a 
outras de um mesmo campo organizacional, pois são percebidas como legítimas 
ou bem-sucedidas, visando diminuir o risco e a incerteza em seus processos. Seria 
algo semelhante a técnica do benchmarking. Portanto, implementam processos 
semelhantes aos de outras organizações para favorecer o seu funcionamento a 
partir de regras socialmente aceitas. 

Isomorfismo normativo está associado a profissionalização que tendem a 
definir condições para controlar a atividade das organizações.  Dois aspectos da 
profissionalização são fontes importantes de isomorfismo. O primeiro é o apoio da 
educação formal e da legitimação em uma base cognitiva produzida por especialistas 
universitários. O segundo aspecto é o crescimento e a constituição de redes 
profissionais que perpassam as organizações e por meio das quais novos modelos 
são rapidamente difundidos.

4 |  LEGISLAÇÃO SOBRE TECNOLOGIA SOCIAL NO BRASIL

Por outro lado, ao pesquisar as legislações federais sobre o tema da TS é 
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possível verificar que houve três intenções normativas sobre a temática. 
A primeira, trata-se do Projeto de Lei nº 3449/2008, que apesar de haver sido 

elaborado em parceria com o Fórum Nacional de Tecnologia Social e Inovação, 
não logrou êxito na tramitação na Câmara dos Deputados, sendo arquivado 
definitivamente em 2012.

A segunda articulação trata-se do Projeto de Lei nº 3329/15, do Senado Federal 
que cria a Política Nacional de Tecnologia Social. Nesta data (14/05/2018) esse 
Projeto de Lei foi enviado ao Senado, após emendas realizadas pela Câmara dos 
Deputados. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018). 

E, por fim, a terceira, trata-se de um pequeno avanço neste caminho de 
institucionalização pelo Estado da TS, por meio da promulgação da Lei nº 13.243/2016, 
que dispôs sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 
científica e tecnológica, no qual incentiva, muito discretamente, a promoção e o 
desenvolvimento e a difusão de tecnologias sociais (BRASIL, 2018). 

5 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto aos fins, está pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva, 
e de pelas características já introduzidas a abordagem utilizada foi qualitativa, 
uma vez que buscou construir conhecimento a partir da realidade de determinados 
fenômenos (GODOY, 1995). 

O método procedimental foi o estudo de caso, que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu contexto da vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 
Para tornar a pesquisa menos vulnerável, realizou um estudo de caso múltiplos, 
realizando uma replicação literal em três casos, considerando a previsão de que os 
resultados entre os três fossem semelhantes (YIN, 2010). 

A coleta de dados deu-se partir de múltiplas fontes, pois permite uma maior 
profundidade e riqueza de detalhes ao estudo (CRESWELL, 1998). Nesse sentido, 
as técnicas foram: entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação 
não participante.

Para atender o primeiro objetivo deste estudo, foram investigadas três 
cooperativas da agricultura familiar, da região Oeste do Paraná, enquadradas 
aprioristicamente como cooperativas autogestionárias de economia solidária, a saber: 
(i) Cooperativa ALPHA (nome fictício); (ii) Cooperativa de Produtores da Agricultura 
Familiar (COOPRAFA); (iii) Cooperativa da Agricultura Familiar e Solidária do Oeste 
do Paraná (COAFASO).

Esses casos foram escolhidos por possuírem características similares, por se 
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autodeclararem empreendimentos autogestionários de economia solidária, e ainda 
pelos seguintes aspectos: (i) por serem empreendimentos localizados no Paraná, 
uma região onde o cooperativismo está mais arraigado;  (ii) por contarem com o 
apoio da Itaipu Binacional, situação que pode lhes permitiria uma maior capacidade 
de inovação. Os critérios para a seleção dos entrevistados foram: Presidente ou 
gestor máximo da cooperativa, legalmente instituídos pelos cooperados.

No Apêndice A, nas primeiras colunas são apresentadas as Categorias de 
análise pré-definidas para análise de conteúdo, bem como, os elementos constitutivos, 
referente ao primeiro objetivo deste artigo: analisar o processo de institucionalização 
da TS no contexto da economia solidária, considerando as práxis dos EES. 

Quanto ao segundo objetivo (ii) analisar o processo de formulação e 
implementação de Políticas Públicas de TS, na sequência são detalhadas a definição 
conceitual, a definição operacional, bem como as categorias pré-definidas para a 
análise de conteúdo. 

6 |  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TECNOLOGIA SOCIAL 

Definição Conceitual: Deve-se acompanhar a ação do Estado como 
responsável pela elaboração de políticas públicas capazes de alavancar ou induzir a 
"demanda" de tecnologia social por partes dos EES (DAGNINO, 2014).

Definição operacional: utilizando-se da técnica de análise de conteúdo 
analisou-se a Lei 13.243/2016, regulamentada pelo Decreto 9.283/2018, que dispõe 
sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 
tecnológica, visando verificar como a TS foi abordada nessa legislação.  No mesmo 
sentido, procedeu-se com análise de conteúdo do Projeto de Lei PL nº PL 3329/15, 
do Senado Federal que institui a Política Nacional de Tecnologia Social, visando 
compreender os objetivos e direcionamentos por meio das categorias pré-definidas 
e elencadas a continuação: conceito; princípios; objetivos; instrumentos; principais 
atores; principais beneficiários; responsabilidades de fomento da TS; tratamento da 
TS em relação à TC.

7 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS

Na primeira subseção apresenta-se a Análise do Processo de Institucionalização 
da Tecnologia Social nas Cooperativas Investigadas. Enquanto que a segunda 
subseção investigou o Processo de Institucionalização Legal da Tecnologia Social 
nas Legislações Brasileiras.
7.1 Análise do Processo de Institucionalização da Tecnologia Social nas Coo-
perativas Investigadas
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As análises desta subseção foram suportadas pelas entrevistas semiestruturadas 
realizadas entre os dias 02 e 07 de maio de 2018, com duração aproximada de 
90 minutos com cada Cooperativa. As análises documentais e observação não 
participante ocorreram em duas visitas realizadas em fevereiro e maio de 2018. 

A Cooperativa ALPHA foi fundada em 2009, e o número de cooperados oscilam 
entre 50 e 60 cooperados. Entre os principais projetos, participa do PNAE Municipal 
e Estadual, e tem uma Unidade de Venda de Produtos direto ao consumidor (Loja), 
na cidade da sede da Cooperativa. Não participam do PAA, devido ao Preço. Alguns 
agricultores participam livremente das feiras incentivadas pela Prefeitura, mas sem 
a gestão da Cooperativa.

A Cooperativa COOPRAFA, foi fundada em agosto de 2010, e o número de 
cooperados oscilam entre 90 e 100 cooperados. Participa do PNAE Municipal e 
Estadual, possui uma Loja de venda de produtos diretos dos produtores, em 
Matelândia, local da Sede da Cooperativa, e também provê estruturas físicas para 
a participação dos cooperados na Feira semanal de Matelândia, que também conta 
com o Apoio da Prefeitura. Não participa atualmente do PAA.

A Cooperativa COAFASO, foi fundada em outubro de 2011, e o número de 
cooperados oscilam entre 370 e 380 cooperados. Participa do PNAE Municipal e 
Estadual, inclusive fornecendo leite, além de frutas, verduras e panificados. Tem 
Unidade de Venda (Lojas) nas filiais de Medianeira e Missal. Participam de algumas 
feiras, de maneira esporádica, geralmente em alguns eventos. Neste ano não está 
participando do PAA.

No Apêndice A, é apresentada a síntese dos resultados das entrevistas com 
as cooperativas investigadas. Analisando a categoria ʽTecnologia Socialʼ, notou-
se que as cooperativas, apesar de entenderem que a TS tem relação direta 
com a participação efetiva dos cooperados, apropriação e compartilhamento de 
conhecimento, na prática, não conseguem tornar efetivas as ações devido à falta de 
engajamento dos associados. Consequentemente, é necessário deslocar a lógica 
de responsabilidade coletiva, geralmente pautada na máxima “o que é público não 
é de ninguém”, para a lógica de responsabilidade individual coletiva, colocando 
os membros da cooperativa como responsáveis para assumir o comprometimento 
com a organização (PINHEIRO; PAES DE PAULA, 2016). Somente com esse real 
engajamento que as ações de TS teriam possibilidade de serem fortalecidas.

Por outro lado, na categoria ʽEficiência da TSʼ, não foi possível avaliar se a TS 
poderia trazer eficiência para a gestão da cooperativa, uma vez que os entrevistados 
disseram não entender como a tecnologia social seria aplicada na gestão. Analisando 
as falas, de maneira geral, durante a entrevista, notou-se que eles percebem a 
tecnologia social como uma tecnologia social operacional para auxiliar os produtores. 
Verificou-se também que a Cooperativa Alpha, apesar de ser de autogestão, almeja 
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uma eficiência muito similar a uma empresa tradicional. No entanto, a Cooperativa 
Cooprafa e Coafaso almejam uma eficiência sistêmica (GAIGER, 2004; SANTOS 
et al. 2013; DAGNINO, 2014; PINHEIRO; PAES DE PAULA, 2016), visando outros 
aspectos além da eficiência financeira.

Analisando o Processo de Institucionalização da TS nas cooperativas, observou-
se que apesar de entenderem a importância da TS, as cooperativas demonstram estar 
apenas num estágio inicial de pré-institucionalização (Habitualização), considerando 
que realizam só de maneira esporádica, algumas ações de tipificação interna e 
algumas sondagens em outras organizações.  Apesar do alcance de algumas 
decisões mediante o consenso, esse cenário de não-institucionalização tem um 
viés negativo para os EES, uma vez que os hábitos, rotinas e projeções do coletivo 
não estão tipificados, tornando desconexos seus procedimentos e ações futuras no 
campo na inovação (GARRIDO FILHO; MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 2009).

A Legitimidade mais valorizada pelas cooperativas é a legitimidade normativa, 
havendo uma grande preocupação em obter uma avaliação positiva da sociedade, 
consumidores e dos demais parceiros.  Essa preocupação é importante, uma vez que 
mantem os empreendimentos em alerta, e os impulsionam a articular suas ações, 
estratégias e estruturas tendo em conta às características do contexto institucional 
(ROSSONI; MENDES-DA-SILVA, 2011).

As cooperativas declararam que suas ações/mudanças são estimuladas, 
especialmente, por questões internas, não sendo forçadas por nenhum tipo de 
isomorfismo. Porém, notou-se que as cooperativas desejam uma maior aproximação 
de capacitação formal e da base cognitiva produzida pelas universidades, ou seja, 
isomorfismo normativo (DIMAGGIO; POWELL, 2005).

7.2 Análise do Processo de Institucionalização Legal da Tecnologia Social nas 
Legislações Brasileiras

Nesta seção o intuito foi analisar as Políticas Públicas de Tecnologia Social, 
buscando verificar as ações do Estado para alavancar a utilização da TS nos 
EES. Nesse sentido, num primeiro momento, analisou-se a Lei 13.243/2016, que 
dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 
científica e tecnológica, visando verificar como a TS foi abordada nessa legislação.  
Posteriormente, analisou o Projeto de Lei PL 3329/15, do Senado Federal, que 
institui a Política Nacional de Tecnologia Social, visando compreender os sentidos 
e significados desse Projeto, por meio das categorias pré-definidas anteriormente.

7.2.1 Lei 13.243/2016, regulamentada pelo Decreto 9.283/2018

Com o objetivo de verificar como a tecnologia social foi abordada na Lei 
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13.243/2016, e regulamentada pelo Decreto 9.283/2018, procedeu a uma análise 
de conteúdo. Num primeiro momento, realizou-se uma busca operacional dos 
termos ʽtecnologia socialʼ e ʽtecnologias sociaisʼ na respectiva Lei e no Decreto que 
a regulamentou. O termo ʽtecnologia socialʼ no singular, ou seja, como forma de 
gestão organizacional, não teve nenhuma menção, enquanto o termo ʽtecnologias 
sociaisʼ foi mencionado apenas uma vez, como uma diretriz a ser observada a partir 
do novo Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação:  “VI - promover o desenvolvimento 
e a difusão de tecnologias sociais e o fortalecimento da extensão tecnológica para 
a inclusão produtiva e social” (Alteração realizada pela Lei 13.243/2016, do Art. 27, 
inciso VI, da Lei 10.973/2004).

Posteriormente, ao realizar uma leitura completa dessa legislação, nota-se 
que o dispositivo trouxe alguns avanços em termos genéricos que podem contribuir 
indiretamente ao fomento da tecnologia social, ao valorizar tanto o desenvolvimento 
econômico, como o social. No entanto, nota-se um direcionamento claro às 
empresas “tradicionais”, seja de grande ou de pequeno porte, não havendo nenhuma 
menção às cooperativas, local onde ocorrem as tecnologias sociais: “III - assegurar 
tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às microempresas e às empresas 
de pequeno porte” (Alteração realizada pela Lei 13.243/2016, do Art. 27, inciso III, 
da Lei 10.973/2004).

No mesmo sentido, nota-se que não há previsão ao estimulo da capacitação 
de recursos humanos para atuarem nas cooperativas que desenvolvem tecnologias 
sociais, ficando evidente a crítica levantada por Dagnino (2014), quanto à disparidade 
de trato entre aqueles que desenvolvem TC e os que desenvolvem TS. Essa situação 
pode ser observada artigo 21A, da Lei 13.243/2016. Por outro lado, a Lei revela uma 
recorrente preocupação com a propriedade intelectual e as patentes, por exemplo 
no Art. 22 da Lei 13.243/2016, que é algo irrelevante no âmbito das tecnologias 
sociais (NOVAES; DIAS, 2009), uma vez que inclusive se valoriza enormemente 
suas capacidades de reaplicações. 

7.2.2 Projeto de Lei 3329/2015

O texto que deu forma ao Projeto de Lei 3329/2015, que institui a Política 
Nacional de Tecnologia Social, foi iniciado em 2011, sob o nº Projeto de Lei do 
Senado 111/11, sendo remetido a Câmara dos Deputados para apreciação em 2015.  
Resumidamente, em relação ao texto original do Senado Federal, houve a supressão 
do 5° e 6°, proposto pela Câmara dos Deputados. 

O projeto de lei em epígrafe, ao longo de seus cinco artigos (considerando que 
os artigos 5º e 6º foram suprimidos), estabelece o conceito de tecnologia social, os 
princípios, objetivos, bem como os instrumentos da Política Nacional de Tecnologia 
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Social, conforme foi analisado na sequência.
1) Do conceito de tecnologia social e seus atributos
Nos termos propostos pelo PL 3329/2015, considera-se tecnologia social:

(...) as atividades voltadas para a inclusão social e a melhoria da qualidade de 
vida, desenvolvidas mediante processo coletivo de organização, desenvolvimento 
e aplicação, que tenham por finalidade planejamento, pesquisa, desenvolvimento, 
criação, adaptação, difusão e avaliação de: (a) técnicas, procedimentos e 
metodologias; (b) produtos, dispositivos, equipamentos e processos; (c) serviços; 
(d) inovações sociais organizacionais e de gestão (PL 3329/2015, Art. I, § 1º, I, p. 
1).
 

Nota-se que o conceito de tecnologia social proposto no PL é abrangente, 
com foco na inclusão social e melhoria da qualidade da vida, indicando atributos 
diversificados e não sobrepostos e além disso está em sintonia com os conceitos 
práticos e acadêmicos, conforme alguns estudos já realizados, como por exemplo, 
por Garcia (2014).

2) Dos princípios 
Considerando as debilidades existentes para a efetivação da TS, é importante 

destacar especialmente três princípios, segundo o PL: (i) direito de participar do 
patrimônio científico; (ii) direito de usufruir dos benefícios gerados pela tecnologia; 
(iii) adoção de formas democráticas de atuação. Esses três princípios são 
importantes uma vez que busca recolocar no centro do processo tecnológico as 
pessoas, valorizando as diferentes modalidades de conhecimento que possuam, 
seja conhecimento tradicional, técnico ou científico, por meio de uma abordagem 
sociotécnica (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004). Visam ainda, fomentar 
formas democráticas de participação, o que incentivaria uma “apropriação” efetiva 
das distintas fases do processo tecnológico pelos autores, possibilitando talvez um 
usufruto mais democrático dos benefícios tecnológicos.  

3) Dos objetivos da Política Nacional de Tecnologia Social
No Art. 3º do PL 3329/2015, são elencados os objetivos. É possível perceber 

que os objetivos traçados pelo PL são direcionados para amenizar as principais 
dificuldades já percebidas na efetivação da TS. Entre esses objetivos destaca-se a 
intenção de integração com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
sendo todo um desafio, considerando o tratamento desigual que recebeu a TS, em 
relação à TC, na Lei 13.243/2016. O PL também tem mérito ao estimular a união entre 
o conhecimento acadêmico e popular, bem como, a promoção de instrumentos de 
crédito e de formação e capacitação de recursos humanos. Por fim, destaca-se entre 
os objetivos o fortalecimento dos empreendimentos cooperativos e solidários, como 
locais apropriados para aplicação e reaplicação de tecnologias sociais. Em suma, 
se esses objetivos forem realmente implementados, após o provável sancionamento 
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do PL, contribuirão significativamente para amenizar as debilidades de efetivação 
da TS, conforme apontadas em alguns estudos (IPIRANGA; AMORIM; FARIA, 
2007pouco se tem inovado acerca das formas de mobiliza\u00e7\u00e3o coletiva 
destas aglomera\u00e7\u00f5es produtivas territoriais, permanecendo as discuss\
u00f5es nas \u00e1reas tradicionais de desenvolvimento das micro, pequenas e 
m\u00e9dias empresas. Este ensaio apresenta uma proposta de aplica\u00e7\
u00e3o de uma Tecnologia Social de Mobiliza\u00e7\u00e3o dos atores/agentes 
de um arranjo produtivo local, objetivando o seu desenvolvimento, atrav\u00e9s do 
fortalecimento das rela\u00e7\u00f5es existentes entre seus diversos atores/agentes 
localizados no territ\u00f3rio. Espera-se, atrav\u00e9s da exposi\u00e7\u00e3o de 
uma poss\u00edvel aplicabilidade desta Tecnologia Social, gerar um debate sobre 
formas criativas de mobiliza\u00e7\u00e3o desses arranps organizacionais, que 
privilegiem aspectos intang\u00edveis, n\u00e3o obstante serem de fundamental 
import\u00e2ncia, tais como: capital social, pr\u00e1ticas cooperativas e governan\
u00e7a.Despite the growing interest on local productive systems revealed by both 
academia and public or private agencies, discussions about collective strategies 
to articulate them remain focusing on traditional aspects of small firms, lacking 
innovation and context-specific approaches. This essay proposes the use of a Social 
Technology framework to mobilize actors operating in local productive systems of 
small firms, aimed at strengthening relationships and promoting development. With 
this contribution, authors hope to stimulate a discussion about innovative ways to 
support collective action, emphasizing aspects such as social capital, cooperative 
practices and governance, all of which, though intangible, are crucial to local 
development.", "author" : [ { "dropping-particle" : "", "family" : "Ipiranga", "given" : 
"Ana S\u00edlvia Rocha", "non-dropping-particle" : "", "parse-names" : false, "suffix" : 
"" }, { "dropping-particle" : "", "family" : "Amorim", "given" : "M\u00f4nica Alves", "non-
dropping-particle" : "", "parse-names" : false, "suffix" : "" }, { "dropping-particle" : "", 
"family" : "Faria", "given" : "Maria Vilma Coelho Moreira", "non-dropping-particle" : "", 
"parse-names" : false, "suffix" : "" } ], "container-title" : "Cadernos EBAPE.BR", "id" : 
"ITEM-1", "issue" : "3", "issued" : { "date-parts" : [ [ "2007" ] ] }, "page" : "1-23", "title" 
: "Tecnologia Social de Mobiliza\u00e7\u00e3o para Arranjos Produtivos Locais: 
uma proposta de aplicabilidade Social Technology to Mobilize Local Productive 
Arrangements: a proposal for applicability", "type" : "article-journal", "volume" : "5" 
}, "uris" : [ "http://www.mendeley.com/documents/?uuid=e0b97cb9-1db7-472c-8970-
13c79a4518bd" ] } ], "mendeley" : { "formattedCitation" : "(IPIRANGA; AMORIM; 
FARIA, 2007; DAGNINO, 2014; PINHEIRO NETO; SÁ DE ABREU, 2015).

4) Dos instrumentos da Política Nacional de Tecnologia Social
No Art. 4º do PL, são apresentados os instrumentos da Política Nacional 

de Tecnologia Social. Considerando a evidente interface da TS com a economia 
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solidária (CUNCA, 2009; LIMA; DAGNINO, 2013; ADAMS et al, 2013), apesar dos 
diferentes instrumentos indicados, quiçá faltou uma maior vinculação com os EES, 
que poderia ser mediada pela União Nacional das Organizações Cooperativistas 
Solidárias (UNICOPAS), uma vez que essa integra as quatros grandes organizações 
nacionais do cooperativismo solidário (UNICOPAS, 2018).

Em síntese, os posicionamentos refletidos no PL 3329/2015, são os seguintes 
em relação às essas demais categorias citadas à continuação.

5) Principais atores: a intenção é envolver todos os atores dos diferentes 
setores econômico, acadêmico, social e estatal.

6) Principais beneficiários: pessoas excluídas ou com risco de exclusão 
social.

7) Responsabilidades de fomento da TS: todos os atores possuem certo nível 
de envolvimento e responsabilidade, porém ainda não foram estabelecidas no PL os 
detalhamentos, pois tratasse apenas de uma Política Nacional.

8) Tratamento da TS em relação à TC: como foi verificado anteriormente, 
no texto inicial do PL constava o Art. 5º, incluindo as atividades da TS na Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo que as atividades da 
TS deveriam receber tratamento idêntico às demais atividades desenvolvidas no 
setor de ciência, tecnologia e inovação. Ocorre que o artigo foi suprimido, uma vez 
que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania considerou que seu teor 
interferiria nas ações do Poder Executivo. Sem dúvida, a supressão desse artigo 
foi um viés negativo para a TS, com o risco de continuar sendo considerada uma 
tecnologia “de segunda”, em consequência da falta de legitimação por parte do 
Estado.

Considera-se que a institucionalização formal-legal (aprovação de Leis e 
Decretos), por parte do Estado é importante, uma vez que facilita o direcionamento 
das políticas públicas e mudam a posição relativa dos atores. Não são somente os 
indivíduos ou grupos que têm força relevante para influenciar as políticas públicas, 
mas também as regras formais que regem as instituições (SOUZA, 2006).  Isto é, 
mesmo reconhecendo que o poder entre grupos sociais é o cerne da formulação de 
políticas públicas, as legislações estabelecendo regras, auxiliam para que os grupos 
mais frágeis não sejam prejudicados.

Portanto, apesar de alguns avanços específicos da TS, no âmbito das políticas 
públicas, percebe-se que não se alterou um dos principais desafios: tratam-se de 
políticas descontínuas e de governo, ou seja, sua existência depende dos grupos 
políticos que estão no poder, e isso exige uma luta constante e desgastante 
dos participantes dessas configurações organizacionais (SCHIOCHET, 2009; 
NASCIMENTO; JOHANN; BASSO, 2017).

Uma outra questão importante é trazida por Dagnino (2014), ao detalhar o 
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investimento, no Brasil, com desenvolvimento de TS. O orçamento da Ciência e 
Tecnologia pode ser desagregado em quatro agendas de políticas que atente: a 
comunidade científica; as empresas; o governo; e os movimentos sociais. O gasto 
de cada uma, em virtude das relações de poder, é proporcional ao peso político: 40% 
são destinados a P&D das empresas; 37% aos programas de interesse do próprio 
governo, 21% para a comunidade de pesquisa e 2% para a TS. Isto é, é evidente 
o quanto é frágil ainda a TS, sendo necessário, todavia muita luta para que este 
investimento seja equilibrado.  

8 |  CONCLUSÕES

Em linhas gerais, verificou-se na pesquisa que: 
(i) as cooperativas, apesar de entenderem que a TS tem relação direta 

com a participação efetiva dos cooperados, apropriação e compartilhamento de 
conhecimento, na prática, não conseguem tornar efetivas as ações devido à falta de 
engajamento dos associados; 

(ii) não foi possível avaliar se a TS poderia trazer eficiência para a gestão da 
cooperativa, uma vez que os entrevistados disseram não entender como a tecnologia 
social seria aplicada na gestão, entendendo a TS como técnicas operacionais; 

(iii) analisando o Processo de Institucionalização da TS nas cooperativas, 
observou-se que apesar de entenderem a importância da TS, as cooperativas 
demonstram estar apenas num estágio inicial de pré-institucionalização 
(Habitualização), considerando que realizam só de maneira esporádica, algumas 
ações de tipificação interna e algumas sondagens em outras organizações;

(iv) a Legitimidade mais valorizada pelas cooperativas é a legitimidade 
normativa, havendo uma grande preocupação em obter uma avaliação positiva da 
sociedade, consumidores e dos demais parceiros; 

(v) as cooperativas declararam que suas ações/mudanças são estimuladas, 
especialmente, por questões internas, não sendo forçadas por nenhum tipo de 
isomorfismo. 

Também constatou-se que a Política Nacional de Tecnologia Social não está 
instituída legalmente no Brasil, havendo apenas algumas poucas e descontínuas 
ações governamentais. Essa passividade em legislar, por parte do Estado, debilita 
o movimento da TS, especialmente quanto à falta de investimento financeiro, de 
capacitação e de alianças estratégicas. Constatou-se que a TS não está respalda 
pela Lei 13.243/2016. No entanto, a aprovação do Projeto de Lei 3.329/2015 que 
está em tramitação no Senado Federal, possibilitaria melhores perspectivas para o 
fomento da TS.
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Esta pesquisa procura destacar que as ações institucionalizadas dentro de 
um coletivo ou organização – sejam de economia solidária ou de heterogestão 
–, permitem obter um maior reconhecimento social, viabilidade operacional e 
legitimidade, aspectos imprescindíveis para a sobrevivência dos empreendimentos. 
Portanto, devido às mudanças tecnológicas, de legislação, e de mercado, torna-se 
necessário certo nível de institucionalização organizacional e formal-legal para que 
determinados setores tenham condições de alcançar efetividade. 

Considerando que o ambiente institucional é diferente em cada região, talvez 
como agenda de pesquisa, se poderia reaplicar o estudo a outras localidades do 
país, verificando inclusive a participação ou não-participação de cada estado da 
federação no fomento da TS.
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Categoria de análise / 
Elementos constitutivos

ALPHA COOPRAFA COAFASO

   
   

   
   

  T
ec

no
lo

gi
a 

So
ci

al

a) Entendimento 
sobre TS

Entendem que é algo 
compartilhado por meio 
informações. Aspecto 
positivo: que alguns 
membros da diretoria 
sabem sobre tecnologias. 
Aspecto negativo: que 
não há compartilhamento 
de informações, e os 
cooperados só querem 
saber de receber seu 
percentual sobre as 
vendas.

Entendem que é uma 
tecnologia feita com a 
participação dos parceiros. 
Um processo de construção.

Entendem que é 
construída por meio 
de engajamento e 
compartilhamento de 
informações entre 
os cooperados. 
Aspecto positivo: 
alguns apresentam 
algumas ideias sobre 
técnicas do campo. 
Aspecto negativo: os 
cooperados não se 
veem como donos da 
cooperativa.

b) TC com base 
para TS

Não serve. Não serve. Em algumas 
situações sim.

c) Capacitação 
sobre TS

Não tiveram. Até de 
capacitação técnica ou 
de gestão os cooperados 
normalmente não 
participam. Não tinham 
conhecimento sobre o PL 
3329/2015.

Sim, porém para inovação 
de técnica de campo 
(tecnologias sociais 
operacionais). Não tinham 
conhecimento sobre o PL 
3329/2015.

Não tiveram. Houve 
apenas algumas 
reuniões com os 
parceiros. Não tinham 
conhecimento sobre 
o PL 3329/2015.

Efi
ci

ên
ci

a 
da

 T
S

a) Eficiência da TC 
nas cooperativas;

Tem que ser diferentes Se for possível adaptar, sim.
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b) Eficiência da 
TS;

Não entendem TS como 
de Gestão, apenas como 
tecnologia operacional 
para auxiliar os produtores

c) Auto 
avaliação como 
empreendedor.

Se consideram um 
empreendedor muito 
similar aos demais, devido 
às pressões dos próprios 
produtores, em relação à 
margem de lucro sobre 
os produtos que eles 
entregam na cooperativa

Se consideram diferentes 
dos empreendedores das 
empresas tradicionais, uma 
vez que a cooperativa não 
está para visar lucro para 
si, e sim, para atender os 
produtores. 

PROCESSO DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO

Categorias e 
subcategorias E l e m e n t o s 

constitutivos

ALPHA COOPRAFA COAFASO

H
ab

itu
al

iz
aç

ão

Geração de novos 
arranjos

a) Adoção de inovação                                                                                                                                         
                                                                            

Não existe nenhuma 
formalização por escrito

b) Participação de 
atores na inovação                                                                                                                                         
          

É mais uma relação pensada 
na relação cliente/fornecedor

Vários atores 
participam, alguns 
parceiros de maneira 
contínua e outros 
esporadicamente 

c) Adoção de novas 
tecnologias por 
necessidades internas 
ou por pressões dos 
concorrentes.

Por questões internas 
visando melhorar a eficiência 
financeira, e por questões 
externas ao se comparar 
com concorrentes diretos 
(supermercados tradicionais)

Por necessidades 
internas e 
fomentadas a partir 
das experiências 
v i v e n c i a d a s 
nas rotinas 
administrativas e 
comerciais da própria 
cooperativa

N o r m a t i z a ç ã o 
de políticas dos 
novos arranjos

a) Regulamentação para 
adoção de tecnologias 
alternativas

Não existe nenhuma 
regulamentação formalizada 
(escrita) sobre a adoção de 
tecnologias alternativa
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b) Dependência de 
políticas públicas para 
adoção da inovação.

Todas dependem 
c o n s i d e r a v e l m e n t e 
das políticas públicas 
para a sobrevivência, 
especialmente em relação 
ao PNAE. 

Categorias  e 
subcategorias

E l e m e n t o s 
constitutivos

ALPHA COOPRAFA COAFASO

Consenso Social a) Resistência para novas 
tecnologias;

Sim. Havia uma cooperado 
conflitivo, porém se afastou 
da Diretoria

Sim, mas sempre há 
consenso após as  
discussões

Não. Os cooperados são 
abertos às mudanças

b) Importância da TS na 
gestão

Só entendem as tecnologias 
sociais, como operacionais

Difusão da 
Estrutura

União autogestão e 
tecnologia social

Sim, consideram importante 
essa união, porém teriam 
dificuldades de colocá-la em 
prática

M o n i t o r a m e n t o 
i n t e r -
organizacional

Comparação na adoção 
de novas tecnologias

Não se espelham em 
ninguém em concreto, se 
guiam pelo comportamento 
do mercado

Se guiam por 
decisões internas

Fazem benchmarking 
como outras cooperativas 

Presença de 
Champions

Defesa da TS Não há presença de 
Champions

Se
di

m
en

ta
çã

o

R e s u l t a d o s 
Positivos

Resultado positivo da 
utilização da TS

Como nenhuma cooperativa 
visualizou nenhuma 
tecnologia social em 
funcionamento, não foi 
possível vincula-la a 
resultados positivos

Continuidade do 
arranjo

Autogestão e a tecnologia 
social conjuntamente

Não conseguiram visualizar 
um fortalecimento da TS, 
conjuntamente com a 
Autogestão, pois enxergam 
a TS como uma ação 
de inovação de alguns 
produtores

Baixa resistência Resistências dos atores à 
TS 

Declararam que os parceiros 
não teriam resistência à TS

LEGITIMAÇÃO
Categoria  e 
subcategorias 

E l e m e n t o s 
constitutivos

ALPHA COOPRAFA COAFASO

Le
gi

tim
aç

ão

L e g i t i m a ç ã o 
Interna

Legitimidade das 
tecnologias alternativas 

Os entrevistados não tinham 
uma opinião conclusiva 
sobre a legitimidade da TS, 
porém acredita que poderia 
algo de resistência

L e g i t i m a ç ã o 
Regulativa

Política Nacional da TS Declararam não tem 
conhecimento sobre os 
Projetos e Lei sobre a TS
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USO DA PREVISÃO DE DEMANDA PARA UM SETOR DE 
ATENDIMENTO DE UM HOSPITAL

CAPÍTULO 5
doi

sem autores

RESUMO: Nota-se facilmente um grande 
déficit de recursos para o atendimento da 
demandade diversos tipos de serviços públicos, 
principalmente em um dos atendimentos mais 
importantes, o hospitalar, que em muitas 
vezes necessita de uma grande agilidade 
para salvar uma vida. Melhorar o nível do 
atendimento, com pequenas mudanças, podem 
gerar resultados positivos na satisfação do 
paciente. Este trabalho visapropor melhorias 
noatendimento a partir da compreensão do 
perfil da demanda de um serviço hospitalar.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar modelos de previsão de demanda, do 
tipo quantitativo, e assim determinar aquele 
que mais se ajuste ao padrão de demanda no 
atendimento para a recepção de pacientes no 
setor de radiologia de um hospital na cidade de 
Botucatu.Neste trabalho foi utilizadodados de 
um ano de atendimento do setor de radiologia 
de um hospital de Botucatu, a fim de encontrar 
um padrão da demanda dos atendimentos. 
Para este estudo foram utilizadostrês modelos 
de previsão de demanda: MMS (média móvel 
simples),MMP (média móvel ponderada),MSVx 
(modelo de suavização exponencial) e na 

sequencia foram avaliados por meio do desvio 
médio absoluto. Concluiu-se, devido à grande 
oscilação no volume de atendimentos, que a 
utilização modelos de média móvel e ponderada 
para fazer uma previsão de demanda apresenta 
grande desvio dos valores reais, sendo mais 
adequado o modelo de suavização exponencial.
PALAVRAS-CHAVE: Sazonalidade. Usuário. 
Serviço.

1 |  INTRODUÇÃO

Os recursos para administração pública 
são escassos e se faz necessário otimizar 
sua utilização. Um prestador de serviço de 
saúde pode ser considerado uma ferramenta 
transformadora, que utiliza dos recursos 
físicos, humanos e tecnológicos para 
produzirserviços de saúde, nos quais serão 
entregues à população. Segundo Gianesi e 
Corrêa (1994), a qualidade de serviço é um 
grau de diferença entre as expectativas dos 
clientes e a experiência real para o serviço. Ou 
seja, a qualidade percebida pelo cliente em 
relação ao serviço prestado, no qual observa o 
grau em que as expectativas foram atendidas 
ou não.No atendimento público, muitas vezes 
existe o excesso de demanda em certos 
momentos do dia, com poucos atendentes, 
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o que ocasiona desconforto para os usuários e a sobrecarga aos colaboradores.
Problemas como estes podem ser amenizados conhecendo-se o comportamento 
dos usuários em relação ao serviço prestado.

Desta forma, analisar o comportamento e tentar prevê-lo pode ser uma 
ferramenta importante na gestão dos recursos disponíveis, melhorando o nível de 
atendimento do serviço prestado.De acordo com Portugal (2005) a formação de filas 
normalmente acontece porque há um desequilíbrio entre a demanda por serviços e a 
capacidade do sistema de atendimento. Sempre é necessário estudar a demanda e 
tentar melhorar o desempenho do sistema, como: aumentar o número de atendentes, 
treinamento dos mesmos, reorganização das filas, dimensionamento adequado das 
instalações, equipamentos e infraestrutura.

Conforme Gerberet al.(2013) o primeiro passo para se realizar um planejamento 
das atividades de uma organização é fazer uma previsão de demanda, seja ela para 
o planejamento da produção, controle de estoque, planejamento da infraestrutura 
para atendimento de clientes entre outros.Uma previsão é uma análise de eventos 
futuros utilizados para fins de planejamento. Conforme Ritzman e Krajewski (2004) 
a previsão é necessária para que a organização conheça quais recursos são 
indispensáveis para programar suas atividades ao longo do tempo.

Para se obter uma previsão, explica Moreira (2011),é necessário conhecer os 
métodos e fatores disponíveis sendo os métodos de previsão classificados como 
qualitativos ou quantitativos. O primeiro é baseado em métodos não analíticos 
através de julgamento, intuição e/ou entrevista, enquanto o segundo utiliza modelos 
matemáticos para a previsão. Nessa categoria de métodos podem ser mencionadas 
a análise de regressão e as séries temporais e os alguns dos fatores de previsão 
podem-se citar a disponibilidade de dados, tempo e recursos; horizonte de previsão 
(curto, médio e longo prazo). A fim de contribuir para melhoria no atendimento de 
um serviço hospitalar, o objetivo deste trabalho foi avaliar modelos de previsão 
de demanda, dotipo quantitativo, e assim determinar aquele que mais se ajuste 
ao padrão de demanda no atendimento para a recepção de pacientes no setor de 
radiologia de um hospital na cidade de Botucatu.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

Para realização deste trabalho foram coletadas informações do número de 
atendimentos da recepção do setor de radiologia de um hospital de Botucatu no 
período de janeiro a dezembro de 2017. Os dados foram organizados de segunda 
a sexta-feira no período de atendimento, de hora em hora, entre 8 e 18 h para 
os meses do estudo. O estudo de previsão de demanda foi feito para os dias da 
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semana, de segunda-feira à sexta-feira. Para esse fi m foram organizados os dias 
da semana para um fl uxo contínuo para todo ano, ou seja, as 52 semanas do ano.  

Para este estudo foram utilizados três modelos apresentados por Jacob e 
Chase, (2009):

MMS – média móvel simples: utiliza dados de um número já determinado de 
período, normalmente os mais recentes, para gerar sua previsão, de modo que a 
cada novo período de previsão se substitui o dado mais antigo pelo mais recente, 
isso se não houver características sazonais no modelo de média móvel simples 
(MMS) foi utilizado o período de tempo (n) igual a 3 meses.

Onde :Ft= previsão para o período vindouro; n = número de períodos da média;  
= ocorrência real no período passado; 
= ocorrências reais de dois períodos passados, três períodos passados e assim por 
diante até n período atrás.

MMP – média móvel ponderada: média móvel ponderada permite atribuir 
quaisquer pesos a cada elemento, no qual a soma dos mesmos seja igual a um. Na 
média móvel ponderada (MMP) atribuíram-se os pesos de 0,6; 0,3 e 0,1 por serem 
os mais empregados na literatura (SILVA; OLIVEIRA, 2012). Neste caso 0,6 atribui 
um peso de 60% para o valor mais antigo, depois 30% e fi nalmente 10%. Ou seja, 
neste modelo os valores mais antigos têm maior infl uência no ajuste.

Onde:  = peso a ser atribuído à ocorrência real para o período
= peso a ser atribuído à ocorrência real para o período = pso a ser 
atribuído à ocorrência real para o período = número total de períodos 
da previsão. 

MSVx – modelo de suavização exponencial (onde x representa o valor do alfa). 
São aplicados pesos decrescentes a partir do dado mais recente. Esta técnica leva 
em consideração todos os dados da série histórica, porém os pesos decrescem ao 
passo que os dados fi cam remotos. Na suavização exponencial atribuiu-se vários 
valores para alfa, entre eles 0,1 (MSV1); 0,3 (MSV3); e 0,5 (MSV5); com o objetivo 
de verifi car o melhor ajuste. Conforme Silva e Oliveira (2012) os limites variam de 
0,05 a 0,5, porém foram escolhidos apenas desses modelos. Para alfas superiores a 
0,5 outros métodos devem ser empregados como Holt e Winter (SILVA; OLIVEIRA, 
2012)

Onde: = A previsão exponencialmente suavizada para o período t;
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= A previsão exponencialmente suavizada feita para o período anterior;
= A demanda real no período anterior = O coefi ciente de resposta almejada ou 
constante de suavização.

Para avaliar os modelos comparou-se o valor do desvio absoluto médio (DAM) 
como apresentado por Silva e Oliveira (2012) e o DAM% que é a proporção do DAM 
para cada item analisado em relação DAMtotal.

A fórmula do DAM é a seguinte: 

Onde: DAM = somatório dos desvios absolutos em módulo = somatório 
dos erros absolutos em módulo. = valor de consumo do mês anterior ao atual 
menos a previsão do mês t correspondente.  = momento da previsão: mês de 
referência. = número de períodos de previsão.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na análisedo setor de radiologia os atendimentos foram distribuídos entre 
segunda e sexta-feira. Como se observa na Tabela 1, o setor fez 31764 atendimentos 
no ano distribuídos por cinco dias da semana. Percebe-se que os volumesde 
atendimentosforam menores as segundas-feiras com média diária de 400,7 elevando-
se fortemente as terças com 707,6 e decrescendo até a sextas feiras com 392,6. O 
valor médio de cada um dos dias sofre uma grande oscilação que se verifi ca no 
alto desvio padrão e coefi ciente de variação, não sendo adequado para se fazer 
previsões de demanda de recursos materiais e humanos.

Em relação ao desvio padrão, o coefi ciente de variação foi de 17,5% para a 
média mensal, representado uma oscilação de 464 atendimentos entre os meses 
de janeiro a dezembro. Nos dias da semana, a maior variação ocorre as segundas 
com 29,9% e a menor as sextas-feiras com 17,1%. Esta maior variação na segunda 
feira, justifi ca-se por fatos ocorridos durante o fi nal de semana que demandam por 
serviços do setor de radiologia como, por exemplo, acidentes de transito.

Tabela 1- Quantidade de atendimentos mensais separados por dia de semana e total. Média e 
coefi ciente de variação do setor de radiologia
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A Figura 1 demonstra que os atendimentos foram concentrados no meio 
dasemana, entre terça e quinta feira com 70,1 % dos atendimentos.  A melhor 
distribuição dos atendimentos pode ser feita elo gestor, por meio dos retornos de 
pacientes para acompanhamento. Na impossibilidade deste remanejamento o gestor 
pode se atentar para um maior direcionamento de atendentes para a terça e quarta-
feira.

Figura 1- Distribuição percentual dos atendimentos segundo os dias da semana

O fl uxo de atendimento varia em todo o dia como a Figura 2 apresenta. O maior 
fl uxo ocorre pela manhã com 67,4% dos atendimentos, sendo 45,2% até as 9 h da 
manhã. No período após as 12h até as 14 h se encontra o maior fl uxo vespertino. 
Assim, como ocorreu com os dias da semana, o gestor pode direcionar retornos e 
outros atendimentos para o atendimento após as 9 h e no período da tarde após as 
14 h. 
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Figura 2- Distribuição percentual dos atendimentos segundo o período de atendimento diário. 

Na Tabela 2 encontram-se o DAM e o DAM percentual de cada modelo deste 
estudo, por dia da semana. Pode-se perceber que os modelos que atribuem pesos 
de importância conseguiram captar as oscilações do número de atendimentos com 
maior precisão que a média móvel. O desvio absoluto médio(DAM) representa o 
afastamento médio do valor previsto em relação ao valor real. Portanto, quanto 
menor o valor do DAM, mais ajustado é modelo previsão. 

O modelo de previsão mais ajustado foi o de suavização exponencial com alfa 
de 0,5.  Quanto maior o valor do alfa, maior a importância atribuída ao erro de 
previsão do período anterior no modelo de suavização exponencial. O maior DAM 
para este modelo foi na quarta-feira com 12,7 atendimentos e o menor na terça com 
7,7 atendimentos.

Tabela 2 – Desvio absoluto médio em atendimentos e percentual por modelo de previsão de 
demanda em cada dia da semana para o período de 2017.

Estes modelos de previsão utilizam valores de semanas anteriores ao atual 
para se prever a demanda de atendimentos da semana seguinte. Esta previsão pode 
servir para ajustar o número de atendentes necessários e ainda para se controlar o 
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estoque de materiais necessários para o funcionamento de setor. 

4 |  CONCLUSÕES

O setor de radiologia de um hospital de Botucatu apresentou grande oscilação 
no atendimento nos dias da semana e nas horas do dia. Os atendimentos estão 
concentrados de terça a quinta-feira, sendo que, na média de 52 semanas, a terça-
feira teve 76% mais atendimentos do que a segunda-feira. O agendamento do 
retorno de pacientes para a segunda e sexta-feira são medidas de gestão ao alcance 
dos administradores. Nas duas primeiras horas da manhã foram feitos 44,8% dos 
atendimentos e nas duas primeiras horas depois das 12h 22,5% dos atendimentos. 
Como ocorreram com os dias da semana as medidas que podem ser controladas 
são os agendamentos de retorno, sendo propicio para após estes horários de maior 
fluxo.

Devido à grande oscilação no volume de atendimentos a utilização da média 
dos últimos atendimentos para fazer uma previsão de demanda apresenta grande 
desvio dos valores reais. A utilização da suavização exponencial com alfa de 0,5 
apresentou o menor desvio médio absoluto com erro menor que 12,8% em todos os 
dias da semana. Este modelo pode ser utilizado para se prever estoque de matérias 
para o setor e melhorar a gestão dos recursos humanos.

REFERÊNCIAS 
GERBER, J. Z. et al. Organização de referenciais teóricos sobre diagnóstico para a previsão de 
demanda.Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, Recife/PE. v. 11, n. 1. p. 160 – 185,2013.

GIANESI, I..; CORRÊA, H. L. Administração estratégica de serviços: operações para a satisfação 
do cliente. São Paulo: Atlas, 1994.

JACOBS, F. R.; CHASE, R. B. Administração da Produção e de Operações: O essencial. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. Cap.10.

MOREIRA, D.A. Administração da Produção e Operações. 2. ed. rev. E ampl. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. 294 p.

PORTUGAL, L. S. Simulação de tráfego. Conceitos e técnicas de modelagem. Rio de Janeiro. 
Interciência, 2005.198 p.

RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da produção e operações. São Paulo: Pearson/
Prentice Hall, 2004. 431 p. 

SILVA, D. A. M.; OLIVEIRA, P. A. Comparação entre métodos de previsão de demanda aplicados a 
fios cirúrgicos utilizados em um hospital escola do município de Botucatu.Revista Tekhne e Logos, 
Botucatu, SP, Vol. 3, n. 3, novembro, 2012.



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 6 77

Data de aceite: 20/01/2020

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS E PREVISÃO DE 
DEMANDA DE REFRESCO EM PÓ SABOR LARANJA

CAPÍTULO 6
doi

Jessica Tan
Graduanda Em Engenharia De Produção, Utfpr, 

Medianeira-Pr

Flavia Sayuri Miura
Graduanda Em Engenharia De Produção, Utfpr, 

Medianeira-Pr

Carla Adriana Pizarro Schmidt
Dra. Em Agronomia, Profa. Titular Dapro, Utfpr, 

Medianeira-Pr, Carlaschmidt@Utfpr.edu.br

José Airton Azevedo Dos Santos
Dr. Engenharia Elétrica, Professor Da Utfpr, 

Medianeira-Pr, Airton@Utfpr.edu.br

RESUMO: Principalmente em épocas de crise, 
o aumento da demanda do refresco em pó tem 
sido notável, devido a sua viabilidade (custo e 
benefício) acaba recebendo migração de muitos 
consumidores de outros setores e assim acaba 
estimulando várias marcas dos segmentos a 
adotarem estratégias para crescer e fidelizar 
clientes com o objetivo de que seu consumo 
se torne fundamental para o seu público. Este 
estudo tem como finalidade a análise e previsão 
da demanda dos produtos de uma empresa que 
fabrica alimentos e refresco em pó utilizando 
métodos estatísticos de previsão, para poder 
assim auxiliar com o planejamento estratégico 
dela e das áreas como cadeia de suprimentos e 
planejamento e controle da produção (PCP). Os 

dados formam coletados na empresa produtora 
de refresco em pó e com o auxílio de softwares 
foram obtidos os valores previstos para venda 
nos próximos meses por meio do método de 
suavização exponencial tripla multiplicativa, 
observou-se forte sazonalidade negativa no 
período do inverno.
PALAVRAS-CHAVE: Holt Winters, 
Planejamento e Controle de Produção, Mercado 
Agroindustrial.

STATISTICAL ANALYSIS AND DEMAND 
DATA FORECAST OF ORANGE FLAVOUR 

POWDER JUICE 

ABSTRACT: Especially in times of crisis, 
increased powdered soft drink demand has 
been remarkable due to its viability (cost and 
benefit) ends up getting migration of many 
consumers in other sectors and thus ends up 
stimulating various brands of segments to adopt 
strategies to grow and customer loyalty in order 
that their consumption would be important to 
your audience. This study aims to analyze 
and forecast the demand for the products of a 
company that manufactures food and powdered 
drinks using statistical forecasting methods so 
they may assist with strategic planning of it and 
areas such as supply chain and planning and 
control production (PCP). The data collected in 
the form producer of soft drink company in dust 
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and with the aid of software were obtained predicted values   for sale in the coming 
months through the triple exponential smoothing method multiplicative, we observed 
strong negative seasonality in the winter time.
KEYWORDS: Holt Winters, Production Planning and Control , Agroindustrial Market.

INTRODUÇÃO

A praticidade no preparo do refresco em pó se torna uma aliada principal para 
a escolha deste produto, ao dissolve-lo na água fria obtém-se a bebida, simulando o 
sabor do suco de frutas. A estocagem é simples e a aceitação do público é boa, além 
disso é uma opção mais econômica em relação aos sucos prontos e refrigerantes 
(Silva, 2005). O refresco em pó atinge no mercado principalmente o público das 
classes C, D, e E. Mas, com a preocupação de cuidados de beleza e saúde as 
bebidas em pó dietéticas são procuradas também pelo público das classes A e B 
(Falamart, 2016).

A empresa em estudo opera em sistema de produção empurrada, que de 
acordo com Barco e Villela (2008), é um sistema que opera lançando o material 
necessário para a primeira operação de acordo com a previsão de demanda, dessa 
forma a realização dessa previsão é de grande valia para o planejamento e controle 
de produção. De acordo com Falamart, (2016), o sabor de refresco mais procurado 
e líder de vendas é o de laranja. 

Diante desse contexto o objetivo do presente estudo foi a realização de uma 
decomposição dos dados de vendas de refresco em pó sabor laranja, e posterior 
previsão quantitativa por meio de suavização exponencial, com vistas a oferecer 
um melhor conhecimento a respeito do comportamento das vendas, fornecendo 
subsídios ao setor de planejamento e controle da produção. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste estudo foram recolhidos dados históricos de vendas 
dos refrescos em pó sabor laranja de uma indústria instalada na região Sul do País. 
As informações foram organizadas com auxílio do Microsoft Excel® onde estas foram 
somadas por meses e organizadas em ordem cronológica. O período coletado foi 
referente às vendas em Kg mensais dos refrescos referentes a setembro de 2010 
até setembro de 2015. Visando preservar a privacidade da empresa os dados em 
Kg foram divididos por um valor constante e convertido em unidade de peso, forma 
pela qual foram tratados ao longo de todo esse estudo. A Figura 1 ilustra as fases 
seguintes da pesquisa após a coleta dos dados.
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Figura 1. Fluxograma ilustrativo das etapas seguidas para a execução de pesquisa.

Os dados foram submetidos a análise descritiva com auxílio de um software 
livre, o Gretl, e posterior decomposição e suavização exponencial pelo NNQ-
Statistica, um software desenvolvido pelo Núcleo de normalização e qualimetria da 
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), para escolha do melhor modelo e 
obtenção das previsões de demanda de refresco em pó para os próximos 12 meses.

O NNQ identifi ca os métodos de suavização exponencial com três letras sendo 
que a primeira se relaciona a forma de correção dos erros, a segunda à tendência e 
a última à sazonalidade, o signifi cado das letras A, Ad, M e Md são respectivamente 
aditivo, aditivo amortecido, multiplicativo, multiplicativo amortecido. Já o N sempre 
que aparecer representa a ausência de uma delas ou ambas. O critério para a 
realização da comparação entre os modelos será em relação aos valores de erros, 
sendo escolhido e utilizado o modelo que proporcione os menores valores de erros 
e U de Theil inferior a 1,0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise descritiva das quantidades em unidade de peso de 
refresco em pó, comercializadas mensalmente pela empresa em estudo podem 
ser observados na Tabela 1. Percebe-se que os dados apresentam uma amplitude 
elevada, o valor mínimo fi cou bem distante do valor máximo encontrado, a mediana 
foi menor que a média o que nos indica uma assimetria positiva nos dados. O 
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coefi ciente de variação foi elevado sugerindo uma variabilidade grande nas vendas 
entre os 61 meses dos anos avaliados (2010 a 2015).

Tabela 1 – Análise Descritiva dos valores de venda em unidades de peso de refresco em pó do 
sabor laranja ao longo dos 61 meses acompanhado neste estudo.

Um outlier pode ser identifi cado no mês de setembro do ano de 2013, tal 
fato pode ter sido ocasionado por alguma venda extra que tenha sido conseguida 
fora das vendas normais realizadas pela empresa, nos demais meses dos 5 anos 
acompanhados não se pode observar mais tal ocorrência por esse motivo esse mês 
pode ser considerado como um mês onde a venda foi discrepante chegando próximo 
a 30 unidade de peso vendidas (Figura 1).

Observou-se com base no teste de Doornik-Hansen, que os dados de venda 
desse produto não seguiram uma distribuição normal sendo que os valores de 
venda mais frequentes ao longo do período estudado foram observados entre 5 e 
10 unidades de peso desse refresco em pó, conforme se pode notar no histograma 
demonstrado na Figura 2.

Figura 1. BoxPlot dos dados de 
venda mensal de refresco em pó 
sabor laranja comercializado pela 

empresa.

Figura 2. Histograma ilustrativo das vendas 
de refresco de laranja em pó realizadas pela 

empresa em estudo ao longo dos 5 anos 
acompanhados.

A decomposição dos dados apresentada na Figura 3, indicou uma sazonalidade 
negativa nos meses de abril, maio, junho e julho, que podem ser explicados pela 
chegada da época mais fria do ano na região sul do país, local onde este estudo 
foi realizado, o que consequentemente ocasiona redução na procura pelo produto 
devido às baixas temperaturas. 
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O valor sazonal negativo encontrado no mês de janeiro pode ser explicado pela 
época de férias, onde o consumo de refresco em merendas escolares e restaurantes 
universitários se reduz, o que pode levar a redução do consumo e consequente 
redução das vendas, pois a produção da empresa é empurrada. 

A empresa colocava seu produto em licitações de compra de merendas escolares, 
mas desde que o produto foi proibido na merenda escolar no fi nal do ano de 2015 
(Almeida, 2015), a tendência é a perda desse mercado, tal fato ocorreu também com 
os concorrentes que já realizaram diversas ações de marketing, lançando produtos 
diferenciados no mercado tais como chás gelados em pó (Melo, 2015), refresco com 
sabores de refrigerantes (Cunha, 2016) e drinks (Bouça, 2016), entre outras ações 
para manutenção e até possível elevação do mercado consumidor que encontra-se 
motivado com a crise econômica pela qual o pais está passando tendo em vista que 
um mercado conquistado torna-se mais fácil de ser mantido. 

Nesse estudo pode-se observar a maior elevação da demanda no mês de 
outubro, devido ao grande prazo de validade do produto é possível que em decorrência 
da aproximação do período mais quente do ano a busca pelo abastecimento das 
gondolas dos mercados com esse produto se eleve. De acordo com Falamart, (2016), 
o consumo dos refrescos em pó aumenta no verão, como consequência da elevação 
da temperatura.

Figura 3. Gráfi co ilustrativo dos índices sazonais observados pela decomposição dos dados de 
vendas mensais do refresco de laranja em pó.

Após a decomposição foram comparados os métodos possíveis de previsão 
exponencial sendo que o método que se mostrou mais adequado foi o MNM, pois 
foi para ele que se obteve o menor valor Alaike (AIC) conforme mostra a Tabela 2. 
Os valores de erro médio, erro médio absoluto, erro quadrático, erro percentual, 
coefi ciente de autocorrelação dos erros e valor de U de Theil, também foram 
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adequados para o modelo.

Tabela 2. Comparação dos valores de erros e coefi cientes calculados para todos os modelos de 
suavização exponencial possíveis de serem aplicados aos dados.

Por meio do método MNM que realiza a correção dos erros de forma 
multiplicativa não apresenta necessidade de tratamento de tendência e trata a 
sazonalidade também de forma multiplicativa foi possível realizar a previsão para o 
próximo período e pode-se verifi car seus valores e limites de confi ança na Figura 4.

Figura 4. Valores em unidades de peso previstos para venda nos próximos meses e limites de 
confi ança de 95% para os dados.

CONCLUSÃO

A previsão de demanda é uma ferramenta que pode auxiliar a essas empresas 
que buscam adotar um planejamento estratégico e compreender o comportamento 
dos consumidores para aumentar, crescer ou explorar mercados novos, pois este 
permite que as organizações conheçam o que o seu público deseja, o momento 
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e a quantidade requerida, a empresa em estudo segue um sistema de produção 
empurrada para a qual o conhecimento de sua demanda futura é muito importante 
sendo que esse estudo foi capaz de fornecer subsídios para o planejamento e 
controle de produção da empresa.
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RESUMO: O sistema brasileiro de avaliação de 
programas de pós-graduação vem tendo uma 
crescente evolução em busca da eficiência, 
por isso o monitoramento do desempenho 
de instituições de ensino superior (IES), 
por intermédio de sistemas de avaliação, 
se tornou um mecanismo muito importante 
para o desenvolvimento dos cursos de pós-
graduação stricto sensu. O Planejamento 
estratégico busca realizar uma análise do 

ambiente interno e externo, definir sua missão 
e determina seus objetivos e meta. Ele, assiste 
ao desenvolvimento de tecnologias, concebidos 
para auxiliarem os gestores a atingir suas metas, 
definindo indicadores e fazendo o controle de 
informações. Na educação, não é diferente, os 
sistemas informatizados têm dado suporte aos 
processos, sendo ferramenta essencial para 
a tomada de decisão e alcance dos objetivos 
da organização. Porém, muitas empresas 
assim como programas de pós-graduação, seja 
stricto ou lato sensu, não fazem Planejamento 
Estratégico. Ficando assim, “cegos”, sem 
saber um rumo a ser seguido, bem como se 
alcançaram ou não seus objetivos. Em vista 
disso, este trabalho visa analisar a importância 
do planejamento estratégico para o engajamento 
dos programas de pós-graduação stricto sensu 
em ser bem avaliados pela CAPES. Para tal, 
realizou-se da revisão sistemática da literatura 
com base no método SSF (Systematic Search 
Flow), complementada por busca exploratória. 
Apontando o planejamento estratégico de 
alguns programas de pós-graduação, bem como 
dificuldades enfrentadas por estes. Conclui-se 
que muitas são as dificuldades enfrentadas pelo 
programa de pós-graduação, para elaborar e 
seguir um planejamento estratégico focado nos 
critérios de avaliação da CAPES. 
PALAVRAS-CHAVE: Programas de Pós-
Graduação; Planejamento Estratégico; Sistema 
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de Avaliação

THE IMPORTANCE OF STRATEGIC PLANNING FOR THE SUCCESS OF 
GRADUATE PROGRAMS: A SYSTEMATIC REVIEW

ABSTRACT: The Brazilian evaluation system of postgraduate programs has been 
increasing in the search for efficiency, so monitoring the performance of higher 
education institutions (HEIs) through evaluation systems has become a very important 
mechanism for the development of stricto sensu graduate courses. Strategic Planning 
seeks to carry out an analysis of the internal and external environment, define 
its mission and determine its objectives and goal. It assists the development of 
technologies, designed to help managers achieve their goals, define indicators and 
control information. In education, it is no different, the computerized systems have 
given support to the processes, being essential tool for the decision making and 
achievement of the objectives of the organization. However, many companies as well 
as graduate programs, whether stricto or lato sensu, do not do Strategic Planning. 
Being thus "blind", without knowing a course to be followed, as well as whether or not 
they reached their goals. In view of this, this paper aims to analyze the importance of 
strategic planning for the engagement of the stricto sensu graduate programs in being 
well evaluated by CAPES. For this, a systematic review of the literature was performed 
based on the Systematic Search Flow (SSF) method, complemented by an exploratory 
search. Pointing strategic planning of some graduate programs as well as difficulties 
faced by these. It is concluded that many are the difficulties faced by the graduate 
program, to elaborate and follow a strategic plan focused on the evaluation criteria of 
CAPES.
KEYWORDS: Postgraduate Programs; Strategic planning; Evaluation system

INTRODUÇÃO

O sistema brasileiro de avaliação de programas de pós-graduação vem tendo 
uma crescente evolução, buscando a eficiência e eficácia de suas avaliações, e por 
isso, o monitoramento do desempenho de Instituições de Ensino Superior (IES), por 
intermédio de sistemas de avaliação, tornou-se um mecanismo muito importante 
para o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Educação é essencial para qualquer cidadão, um direito fundamental, contudo, 
a real garantia desse direito fundamental, vê-se de forma desigual, são inúmeras 
dificuldades e distinções. A expansão da pós-graduação ocorre não só pelo aumento 
da oferta de cursos, mas sobretudo, pelo aumento da demanda da sociedade por 
maior nível de formação, que se tornou uma exigência para o ingresso no mercado 
de trabalho. (CIRANI; SILVA; CAMPANARIO, 2011).

A pós-graduação brasileira foi institucionalizada na década de 1960, com 
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a aprovação do parecer n. 977, em 3/12/1965, pela Câmara de Ensino Superior 
(CES) do então Conselho Federal de Educação (CFE). Sendo marcada por 
rigoroso processo de avaliação dos programas, além de alto grau de flexibilidade 
organizacional, articulada com possibilidades interdisciplinares e financiamento 
específico (MACIEL,2017).

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foi 
o órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação stricto 
Sensu, em 1981, pelo Decreto nº 86.791 (CAPES, 2014), atualmente a CAPES é 
responsável por acompanhar o funcionamento dos programas de pós-graduação 
no Brasil e, entre suas principais atividades, está a avaliação dos cursos de pós-
graduação (CAPES, 2017). 

A Capes, tem uma tarefa importante a qual é acompanhar e coordenar a 
avaliação da pós-graduação, além de contribuir para a criação de estruturas eficazes 
de controle de qualidade (CAPES, 2017).

Para apoiar o processo de avaliação, a Capes utiliza a Plataforma Sucupira, 
uma ferramenta para coletar informações, realizar análises e avaliações, a Plataforma 
deve disponibilizar, em tempo real e com transparência, as informações para a 
comunidade acadêmica (CAPES, 2017). Os resultados da avaliação servem de base 
para a formulação de políticas e para o dimensionamento das ações de fomento, 
destinadas aos cursos de pós-graduação stricto sensu (CAPES, 2013).  

O Planejamento estratégico é um processo de mudança organizacional, onde a 
organização busca realizar uma análise do seu ambiente externo e interno, afim de 
definir sua missão, visão e determinar seus objetivos e metas a qual deseja alcançar 
(BORGES; ARAUJO, 2001).

Assiste-se ao desenvolvimento de tecnologias, concebidos para auxiliarem 
os gestores nas organizações de trabalho para gestão e controle de informações. 
Na educação, não é diferente, os sistemas informatizados têm dado suporte aos 
processos, sendo ferramenta essencial para a tomada de decisão e alcance dos 
objetivos da organização. Porém, diversos são os problemas e dificuldades que 
atingem a pós-graduação stricto sensu, no qual exigem dos gestores ações e 
estratégias constantes no sentido de manter o ensino e a pesquisa dentro de padrões 
aceitáveis. A existência de critérios para medir a qualidade dos programas faz com 
que se exija cada vez mais rigor nos procedimentos de avaliação de qualidade.

 O interesse por esta problemática tem relação com as dificuldades enfrentadas 
pelo programa de pós-graduação, onde exige competência a ser avaliada e como 
chegar uma qualidade esperada. A cada quatro anos, a CAPES realiza avaliação e 
atribui uma nota aos cursos de pós-graduação stricto sensu, e com isso faz com que 
os programas de pós-graduação almejam conquistar uma boa nota, pois isso torna 
um diferencial estratégico.
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Ele, assiste ao desenvolvimento de tecnologias, concebidos para auxiliarem 
os gestores a atingir suas metas, definindo indicadores e fazendo o controle de 
informações. Na educação, não é diferente, os sistemas informatizados têm dado 
suporte aos processos, sendo ferramenta essencial para a tomada de decisão e 
alcance dos objetivos da organização. Porém, muitas empresas assim como 
programas de pós-graduação, seja stricto ou lato sensu, não fazem Planejamento 
Estratégico. Ficando assim, “cegos”, sem saber um rumo a ser seguido, bem como 
se alcançaram ou não seus objetivos.

Para tal, realizou-se da revisão sistemática da literatura com base no método 
SSF (Systematic Search Flow), complementada por busca exploratória. Apontando 
o planejamento estratégico de alguns programas de pós-graduação, bem como 
dificuldades enfrentadas por estes

Para tanto pretende-se como objetivo, analisar a importância do planejamento 
estratégico para o engajamento dos programas de pós-graduação stricto sensu em 
ser bem avaliados pela CAPES.

Inicialmente é apresentada a fundamentação teórica sobre os principais 
conceitos que serão abordados neste artigo, após é discorrido a metodologia utilizada 
na revisão sistemática e por fim, é apresentado os resultados obtidos por meio dela.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos abordados neste 
trabalho. Constituído por quatro seções, inicialmente são apresentados os programas 
de pós-graduação os seus indicadores e as ações estratégicas e posteriormente, é 
abordada o planejamento estratégico concebido para auxiliar os gestores a atingir 
suas metas, definindo indicadores e fazendo o controle de informações.

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
A pós-graduação brasileira foi institucionalizada na década de 1960, com 

a aprovação do parecer n. 977, em 3 de dezembro de 1965, pela Câmara de 
Ensino Superior – CES do então Conselho Federal de Educação – CFE. Quando 
a pós-graduação surgiu, nos anos de 1960, ficou marcada por rigoroso processo 
de reconhecimento de programas e de avaliação e alto grau de flexibilidade 
organizacional, articulada com possibilidades interdisciplinares e financiamento 
específico. Esse documento esclareceu a natureza e os objetivos desse ramo da 
educação. Porém, no início, existiam somente 38 cursos instalados no país, sendo 
11 de doutorado e 27, de mestrado; já, em 2008, chegou-se a um total de 2588 
cursos, em 2016, a 5515 cursos, onde 2387 eram de doutorado e 3541, de mestrado. 
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Atualmente, em 2017, há uma perspectiva maior, de apresentação de projetos 
para novos cursos, estando inclusive, aberto o período, de 12/09 a 30/10/2017, de 
submissão de propostas de cursos pelas universidades brasileiras (CAPES, 2017).

O histórico da Capes se confunde com a história da pós-graduação stricto 
sensu brasileira, que teve seu início relativamente tardio, com a criação da Capes 
em 11/07/1951, pelo Decreto nº 29.741, como entidade vinculada ao Ministério da 
Educação, com o objetivo de executar a Política Nacional de Pós-Graduação (SILVA; 
CARVALHO, 2007). 

A pós-graduação é um dos melhores segmentos do sistema educacional 
brasileiro sob o critério do nível de qualidade alcançado, graças à sistematização e 
à institucionalização da prática científica de investigação, ao mesmo tempo em que, 
forma novas gerações de pesquisadores. (SEVERINO, 2006, p. 51-52).

A Capes objetiva assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade 
e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos 
e privados que visam ao desenvolvimento do país. A Capes faz o acompanhamento 
anual de dados gerados por cada curso ou programa (o que se denomina COLETA) 
e a avaliação quadrienal dos programas de mestrado acadêmico e profissional bem 
como doutorado (CAPES, 2017).

A interiorização proporcionou uma expansão no país, quando se elevou o 
número de municípios atendidos por universidades federais de 114 para 272, com um 
crescimento de 138%. As novas universidades trazem a oportunidade, a estudantes 
que vivem fora dos grandes centros urbanos. O fenômeno da interiorização traz 
contribuições expressivas para o desenvolvimento das regiões, uma vez que, 
juntamente com o ensino, se desenvolvem a pesquisa e a extensão (MEC, 2012).

Com base neste histórico, percebe-se a criação e institucionalização, 
propriamente dita, da Pós-Graduação no Brasil. Porém, esforços para criação de um 
sistema de avaliação mais transparente, que confira credibilidade aos Programas de 
Pós-Graduação, são crescentes.

A Capes tem sido decisiva para os êxitos alcançados pelo sistema nacional 
de pós-graduação, tanto no que diz respeito à consolidação do quadro atual, como 
na construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da 
sociedade exigem. A produção científica é considerada o indicador mais significativo 
da qualidade de um programa de pós-graduação, uma vez que resume o resultado 
das atividades realizadas (MEC, 2012).

A área interdisciplinar tem um papel importante na sociedade Brasileira pois faz 
surgir um profissional com um perfil distinto dos já existentes, com uma formação 
básica sólida e integradora e interdisciplinar (CAPES, 2017). 

Diante disso, a CAPES tem um papel essencial, pois além de avaliar os cursos, 
ela tem uma função muito significativo em relação ao sistema de pós-graduação, como 
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a de acompanhar, inspirar e fomentar programas, estimular a produção cientifica, 
promover a formação de mestres e doutores de alto nível e com perfil inovador, 
ampliar os grupos de pesquisa e interiorizar os programas de pós-graduação stricto 
sensu em todo o território nacional (CAPES, 2017).

Compreende-se que, a pós-graduação tem o dever de atribuir qualidade 
ao ensino, pesquisa e extensão das universidades federais brasileiras para que 
se constituam em instituições protagonistas do desenvolvimento, e para que os 
programas de pós-graduação consiga atingir esse patamar, o mesmo deve planejar 
suas metas e definir seus objetivos, a fim de alcançar o nível desejado e consegui 
atingir a exigências da CAPES.

INDICADORES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA 

No âmbito da pós-graduação o debate sobre os indicadores de avaliação da 
produção intelectual acontece com a instituição do QUALIS, um instrumento para 
auxiliar na caracterização da qualidade da produção intelectual na avaliação dos 
programas de pós-graduação promovida pela CAPES (SOUZA, 2002).

Há uma crescente influência desde a implementação do instrumento QUALIS, 
em 1998, a ponto de exercer papel central nos rumos da produção científica das 
áreas (BONINI, 2004).

Destaca-se que o documento da área interdisciplinar, aponta 5 dimensões 
de indicadores sendo elas: 1 – Proposta do Programa, é considerada adequada 
quando a coerência entre a estrutura de ensino e formação de pessoal, as linhas 
de pesquisa e a formação do corpo docente; 2 – Corpo Docente, é importante a 
identificação de docentes com liderança nacional em suas especialidades e com 
participação em comissões acadêmicas nacionais ou internacionais.; 3 – Corpo 
Discente, Teses e Dissertações, onde deva existir um fluxo regular de estudantes, em 
termos de titulação, a cada ano, espera-se uma participação significa de estudantes 
na coautoria das publicações.; 4 – Produção Intelectual, deve estar vinculada aos 
projetos e linhas de pesquisa e aos resultados dos trabalhos de conclusão. Por fim, 
a Inserção Social está atrelada a integração e a cooperação com outros programas 
e centros de pesquisa, principalmente se essas ações alavancam a produção de 
conhecimentos de programas ou regiões mais carentes. Dentro de cada indicador 
existe suas diversas dimensões inseridas (CAPES, 2018).

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Ressalta-se que os indicadores têm um papel fundamental na formulação, 
implementação e avaliação dos cursos. São os indicadores que geram o resultado 
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da avaliação dos programas de pós-graduação obedecendo a área em estudo, a 
qual é a área interdisciplinar, os indicadores tem papel fundamental no momento da 
avaliação, pois eles permitem estimar a efetividade das ações do programa e avaliar 
qual será o conceito que o programa vai receber no momento da avaliação, e se 
eles estão sendo eficientes e eficaz em suas atividades. No entanto, os indicadores 
apenas podem cumprir esses papeis quando os pesquisadores compreendem 
efetivamente o que o documento da área interdisciplinar estabeleceu, quais são as 
suas características e como eles são construídos (CAPES, 2017).

A Capes tem sido decisiva para os êxitos alcançados pelo sistema nacional 
de pós-graduação, tanto no que diz respeito à consolidação do quadro atual, como 
na construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da 
sociedade exigem. A produção científica é considerada o indicador mais significativo 
da qualidade de um programa de pós-graduação, uma vez que resume o resultado 
das atividades realizadas (MEC, 2012).

A área interdisciplinar tem um papel importante na sociedade Brasileira pois faz 
surgir um profissional com um perfil distinto dos já existentes, com uma formação 
básica sólida e integradora e interdisciplinar (CAPES, 2017). 

Diante disso, a CAPES tem um papel essencial, pois além de avaliar os cursos, 
ela tem uma função muito significativo em relação ao sistema de pós-graduação, como 
a de acompanhar, inspirar e fomentar programas, estimular a produção cientifica, 
promover a formação de mestres e doutores de alto nível e com perfil inovador, 
ampliar os grupos de pesquisa e interiorizar os programas de pós-graduação stricto 
sensu em todo o território nacional (CAPES, 2017).

Compreende-se que, a pós-graduação tem o dever de atribuir qualidade ao 
ensino, pesquisa e extensão das universidades federais brasileiras para que se 
constituam em instituições protagonistas do desenvolvimento.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

O planejamento estratégico busca realizar uma análise do ambiente interno e 
externo, definir sua missão e determina seus objetivos e meta ((BORGES; ARAUJO, 
2001). 

planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura ordenar 
as ideias de pessoas, de forma que possam criar uma visão do caminho a seguir. 
Depois de ordenar as ideias, são ordenadas as ações, que é a implementação do 
plano estratégico, para que, sem desperdício de esforços, caminhem na direção 
pretendida (ALMEIDA, 2003). 

Para Kotler (2003), o planejamento estratégico força a empresa a definir melhor 
seus objetivos e políticas, leva a uma melhor coordenação de seus esforços e oferece 
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padrões de desempenho mais claros para controle.
Segundo Cunha (1996), o planejamento estratégico é uma técnica administrativa 

que, por meio da análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das 
suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento 
de sua missão e, por meio dessa consciência, estabelece o propósito de direção que 
a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar os riscos.

O planejamento tem como finalidade definir de que maneira a organização 
aplicará os seus recursos como meios para alcançar os objetivos propostos, com 
uma visão geral e a longo prazo, ressaltando que sua elaboração é responsabilidade 
do nível mais alto da organização, e isso faz com que os acontecimentos futuros 
serão antecipados, de maneira que as ações sejam implementadas para atingir 
os objetivos determinados (ESTRADA; ALMEIDA, 2007). O planejamento procura 
proporcionar à empresa uma situação de eficiência, eficácia e efetividade. Apontar 
a direção de futuro a ser seguida pela empresa, a partir da definição de objetivos e 
linhas de ação de forma planejada. É um bom mecanismo para tomar as decisões 
corretas, fazendo com que ela se torne eficaz, uma vez que as decisões passam a 
se apoiar em fatos e dados, ao invés de tentativa-erro.

Dessa forma, o planejamento estratégico é um poderoso instrumento de 
intervenção na realidade que, se bem utilizado, constitui ferramenta fundamental 
para o desenvolvimento das organizações, e até mesmo aos programas de pós-
graduação.

Analisa-se que os programas utilizam o sistema de avaliação da CAPES 
para definir as suas estratégias e planos de ação. Destaca-se ainda que são os 
coordenadores os responsáveis pela implementação e execução desse plano de 
metas.

NÍVEIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Para Chiavenato e Sapiro (2004), o planejamento estratégico possui três níveis 
de planejar, os quais são:

O planejamento estratégico, o qual buscar identificar no nível institucional e é a 
longo prazo, e é macro orientado, e ele aborda a organização como um todo. 

No planejamento tático, o seu planejamento é em nível intermediário, ocorreu 
em médio prazo, e busca abordar cada unidade organizacional em separado, focando 
em evidenciar cada detalhe da organização em estudo. 

Já o planejamento operacional, é desenvolvido em nível operacional, é realizado 
em curto prazo, é micro orientado, o seu desenvolvimento é abordar cada operação 
em separado.
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MÉTODO

Segundo o objetivo, esta pesquisa é caracterizada como exploratória: “pois 
tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito” (Gil, 2010, p. 27), o que exige o levantamento bibliográfico.

Como procedimento técnico, realiza-se a pesquisa bibliográfica desenvolvida 
com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos (GIL, 2008). 

Foi conduzida uma pesquisa de cunho bibliográfico, com abordagem 
predominantemente qualitativa. A análise qualitativa depende de fatores, como 
o caráter dos dados levantados, quais são os instrumentos de pesquisa e os 
pressupostos teóricos, que orientaram a investigação. Pode definir esse processo 
como uma sequência de atividades, que envolve a classificação desses dados, sua 
interpretação e a redação do relatório (GIL, 2008). 

Como base para pesquisa, foi utilizado o método SSF (Systematic Search 
Flow) desenvolvido por Ferenhof e Fernandes (2016), o qual, tem por finalidade 
sistematizar o processo de busca à base de dados científicas com o propósito 
de garantir a repetibilidade.

•	O SSF é composto por 4 fases e 8 atividades.
 I – Definição do protocolo de pesquisa - concentra-se em definir o Objeto 

do Estudo e todos os protocolos de pesquisa, palavras-chave, organização da 
bibliografia e seleção dos principais artigos que serão utilizados;  II Análise – centra-
se no levantamento das informações, das lacunas de conhecimento e sugestão para 
possíveis pautas futuras;  III Síntese – representa a geração de novos conhecimentos 
a partir de uma análise mais aprofundada dos insumos gerados na etapa anterior; e 
IV Escrever – explicita consolidação das informações pela escrita científica.

O SSF é um método que pode ser replicável, ou seja, aqueles que quiserem 
usar os descritores e bases definidas neste artigo, considerando o mesmo período de 
busca, poderão chegar aos mesmos resultados da busca, demonstrando o caminho/
método seguido, sendo assim, é sistemático.

Para evidenciar os assuntos a ser abordado no artigo recorreu a busca 
sistemática, nas bases de dados da Scielo, Scopus, Web of Science e Compendex.

Inicialmente, foi identificada a pergunta de pesquisa e os temas de interesse, 
após, a seleção das palavras chaves e os critérios de inclusão e exclusão. Quanto 
aos critérios de busca, foram utilizados os descritores: ("strategic planning") AND 
(postgrad*). 

Com relação às condições para o uso dos trabalhos, esta pesquisa adotou 
os seguintes critérios de inclusão: Ambos os termos presentes no resumo; Artigos 
científicos nos idiomas: Português, Inglês e Espanhol; Artigos que abordassem o 
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objeto de interesse da pesquisa.
Sob o pano de fundo das informações já destacadas, cabe expor aqui, todo 

o escopo das buscas, que gerou a amostra analisada. A pesquisa foi realizada em 
março de 2019, inicialmente, a partir da busca pela utilização dos termos-chave, 
retornaram um total de 165 artigos, após a eliminação dos registros duplicados 
totalizaram 139 artigos. Na sequência, os autores buscaram eliminar os artigos que 
não se enquadravam com as métricas escolhidas, gerando um resultado final de 41 
artigos. Os critérios utilizados para a exclusão foram, inicialmente a não presença de 
ambos os termos, “strategic planning" AND “postgrad, nos resumos, em um segundo 
momento foram excluídos os artigos de outros idiomas, e em um terceiro momento, a 
partir de uma leitura preliminar, foram excluídos os trabalhos que não se encaixavam 
no escopo pretendido pelos autores.

Seguindo o método SSF, a matriz do conhecimento, em forma de planilha, 
foi elaborada, contendo o título de cada artigo, autoria, ano de publicação, revista, 
jornal de origem ou congresso, metodologia, definição de planejamento estratégico, 
definição programa de pós-graduação, Interdisciplinar, vantagens, desvantagens e 
justificativa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção possui como objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa.
Os critérios da revisão sistemática resultaram em 41 artigos disponíveis, os 

quais foram analisados, permitindo a identificação e seleção dos itens que compõem 
a matriz de conhecimento. Desta forma, a revisão permitiu aos autores maior 
esclarecimento sobre o planejamento estratégico apresentado em cada pesquisa, 
auxiliando na compreensão dos programas de pós-graduação. Como etapa final do 
processo, dedicou-se a revisão e redação dos resultados. O portfólio resultante da 
revisão é demonstrado por meio da tabela 1, localizada no apêndice deste artigo. 
Após a revisão dos artigos do portfólio, o resultado indicou características de 
planejamento estratégicos os quais foram caracterizados e serão apresentados a 
seguir.
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Figura 1 – Fluxo das etapas da busca sistemática.
Fonte: Autores

ASPECTOS ANALISADOS 

Esta seção busca explicitar algumas informações importantes, que dão 
sustentação a pesquisa e decorrem o desenvolvimento de todo trabalho. O primeiro 
aspecto levantado busca disponibilizar a quantidade de publicações por ano, 
conforme disposto na fi gura 2.
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Figura 2. Ano x quantidade de publicações
Fonte: Autores

O contexto de publicações mostra irregularidade ao longo dos anos, tendo um 
aumento gradual a partir dos anos de 2012 e 2013, com ápice em 2015 (6 publicações) 
e no ano de 2018 (6 publicações). Espera-se, nesse sentido, que com os constantes 
debates e valorização do objeto de estudo, o número de publicações aumente, nos 
próximos anos, e que esse assunto se torne cada vez mais abordado no sentido de 
que precisamos planejar as nossas ações em quanto programas de pós-graduação, 
para ter um curso de qualidade.

Na fi gura 3, fi cam dispostas as informações relacionadas às publicações por 
revista, expondo um total de 37 artigos analisados, sendo que 4 artigos são de 
congresso, sendo assim 41 artigo analisados.
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Figura 3.  Quantidade de publicações por revista.
 Fonte: Autores

As revistas que se destacaram foram: Educación Médica Superior; Investigación 
y Postgrado; REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), cada uma 
totalizando respectivamente 3, 2 e 2 publicações.

As palavras-chave, que mais se repetem, estão na fi gura 4.

Figura 4. Palavras-chave com maior incidência.
Fonte: Autores

É possível perceber que, a palavras-chave que mais aparecem são: 
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“Planejamento Estratégico” com 9 ocorrências. Posteriormente, destacam-se a 
palavra “Gerencia” e “Gestão”, com 4 ocorrências e a palavras “Educação Medica 
Superior” com 3 ocorrências, e a palavras “Algoritmo Genéticos”, “Avaliação 
Comparativa”, “Currículos”, “Estudantes”, “Faculdade Medica”, “Inteligência Artificial”, 
“Investimentos”, “Pesquisa e Pós-Graduação”, “Sistema de Aprendizagem”, “Sistema 
de Informação”, “Tomando uma Decisão”, “Uso da Informação”,  com 2 ocorrências 
cada. Optou-se apresentar as palavras-chave com, pelo menos, 2 ocorrências.

AS CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA EMPÍRICA SOBRE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

Sob o ponto de vista de Al-Balushi; Fortune; Kaka (2005), o planejamento 
estratégico pode ser definido como o processo de criação de valor para as partes 
interessadas, pensando e articulando como as metas e objetivos da organização, a 
qual deseja alcançar.

Conforme Álvarez (2004), o planejamento estratégico, é fazer avaliação no 
presente e obter experiência para o futuro de uma universidade encarregada de 
formar os profissionais que as necessidades de saúde da população exigem. Vários 
modelos podem ser alcançados aplicando a análise situacional do planejamento 
estratégico, pois deve identificar a missão da instituição, procedeu-se à análise da 
situação da instituição e do seu contexto externo.

Bertoncello et al. (2015), aponta que o planejamento estratégico envolve a 
definição dos princípios do sistema, seus objetivos para a população que está sendo 
atendida e uma estrutura ou configuração por meio da qual atingir esses objetivos, 
incluindo a alocação de orçamentos e os recursos em nível regional ou local.

Segundo Mavrogianni (2018), o plano estratégico e o plano de ação de uma 
instituição são alguns dos instrumentos que podem ser usados   para alcançar a 
mudança.

Referindo-se ao conceito do plano estratégico, ele, compartilha o conceito de 
design, e  o necessita do envolvimento das partes interessadas no processo, pois só 
com um passo a passo  bem formulado, é que alcançamos um bom desenvolvimento 
do planejamento estratégico, pois ele nos ajuda a alcançar o resultado desejado e, 
por outro lado, fortalece a participação e a coletividade (MAVROGIANNI, 2018).

O Planejamento Estratégico deve sempre levar em consideração a visão dos 
atores institucional responsáveis pelas estratégias e deve considerar a análise 
do ambiente internos e externos, suas ameaças e oportunidades, os quais estão 
constantemente impondo mudanças às organizações e consequentemente às 
pessoas que nelas trabalham (PRIMO; OLIVA; KUBO; 2014).

Queiroz e Albuquerque (2009) também ressaltam que a mudanças internas, 
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devem sempre somar as externas, pois só assim, fazem com que as pessoas se 
ativas em suas atividades, ficando assim atentas às análises de novas demandas e 
os critérios exigidos pelas instituições.

O planejamento estratégico deve ser utilizado pelos programas de pós-
graduação como um meio de atingir suas metas e objetivos e atender os critérios 
estabelecidos pelas agências reguladoras dos cursos, a qual deve utilizar essa 
ferramenta para determinar a sua estratégia, cabe apontar que o planejamento de 
estratégico o qual é uma ferramenta de gestão para os cursos é bem pouco utilizado, 
deveria ter mais bem desenvolvidas, pois ela é uma aliada para os programas de 
pós-graduação, tanto em busca da inovação como do empreendedorismos dos 
programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.

Outro aspecto que mostrou muito presente na leitura dos artigos científicos 
em estudo, relacionado as técnicas mais utilizadas para o desenvolvimento do 
planejamento estratégico foram, brainstorming a técnica de SWOT e também cabe 
aqui destacar a técnicas de Cenário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de analisar a importância do planejamento estratégico para 
engajamento dos programas de pós-graduação stricto sensu, esta pesquisa buscou 
identificar exemplos de programas que fazem o uso de planejamento estratégico e o 
seu desdobramento, a metodologia a qual é utilizada para desenvolver o planejamento 
dos programas de pós-graduação e os recursos empregados. 

Assim, conclui-se que muitas são as dificuldades enfrentadas pelo programa 
de pós-graduação, para elaborar e seguir um planejamento estratégico focado nos 
critérios de avaliação da CAPES.

Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar os resultados desta pesquisa 
como base para propor um modelo de planejamento estratégico para o programa de 
pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, em estudo a alcançar 
o conceito desejado, a atingir seus objetivos e metas. Afim, de que o Programa, 
consiga planejar e acompanhar as variáveis que influenciam diretamente em seu 
desempenho. E ainda, propor melhorias nos processos acadêmicos e administrativos 
de forma a atender aos critérios de qualidade da CAPES e evoluir para níveis 
superiores de excelência em direção ao doutorado.  

As ações estratégicas determinadas para os programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu devem seguir os objetivos do ambiente externo.

Pode-se concluir que a aplicação de um planejamento estratégico nos programas 
de pós-graduação, possibilita a organização de atividades a serem desenvolvidas e 
a metas a qual deseja alcançar, bem como o seu desempenho.
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RESUMO: Duas das reivindicações que a 
população brasileira mais tem solicitado por 
melhorias são os investimentos nas áreas 
de saúde e educação. Com isso, a presente 
pesquisa busca responder a seguinte questão: 
qual a tendência do montante de investimentos 
em saúde e educação no município de Paiçandu 

no decorrer dos últimos 5 anos? Para isso, foram 
coletados dados do município de Paiçandu nos 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO), disponibilizados nos sites da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) dos 
anos de 2013 a 2018. A metodologia empregada 
na pesquisa se qualifica em descritiva, aplicada, 
com abordagem qualitativa e quantitativa, 
documental, ex-post facto, indutiva e pesquisa 
de campo. Com base nas análises realizadas, 
pode-se observar que os investimentos em 
saúde apresentaram uma tendência crescente 
de 2014 a 2017, e em 2018 se identificou uma 
queda. Quanto aos investimentos em educação 
verificou que se mantiveram sempre em 
crescimento no decorrer dos anos analisados. 
Ainda, constatou-se que, os investimentos em 
saúde seguiram exatamente a tendência da 
receita, aumentando de 2014 a 2017 e retraindo 
em 2018 e os investimentos em educação 
apresentaram a mesma tendência da receita 
entre 2014 e 2017, sendo que em 2018 tiveram 
comportamento diferente, pois houve queda 
na arrecadação e aumento nos investimentos 
em educação. Por fim, foi analisado quanto 
ao cumprimento do mínimo exigido por lei de 
investimento em cada uma das áreas, neste 
quesito o município apresentou percentual de 
investimento acima do mínimo em todos os 
períodos analisados.
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PALAVRAS-CHAVE: Orçamento Público; Investimento; Saúde; Educação.

HEALTH AND EDUCATION INVESTMENTS: A STUDY OF BUDGETARY 
INFORMATION IN THE MUNICIPALITY OF PAIÇANDU, PARANÁ

ABSTRACT: Two of the claims that the Brazilian population most seek for improvements 
are investments in health and education. With this, a case study seek to answer the 
question: what is the trend of investment in health and education in Pai municipality over 
the last 5 years? For that, the data of the municipality were updated in the Summary 
Report of Budget Execution (RREO), available on the websites of the National Treasury 
Secretariat (STN) and the Court of Accounts of the State of Paraná (TCE-PR) for the 
years 2013 to 2018 .The methodology used in the research is qualitative, descriptive, 
applied, with qualitative and quantitative, documentary, ex-post facto, inductive and field 
research. Based on the analyzes made, one can see which are the health investments 
with a growing trend from 2014 to 2017, and in 2018 if a fall is identified. As investments 
in education have shown that they have always been growing, not over the years. 
Also, health investments are exactly a trend of revenue, increasing from 2014 to 2017 
and contracting in 2018 and investments in education have a same trend of revenue 
between 2014 and 2017, and in 2018, as there is a drop in collection and investment 
in education. Finally, it was analyzed the compliance with the plan by investment law 
in each of the areas, in this questionnaire the municipality presented percentage of 
investment in relation to the minimum in all the analyzed periods.
KEYWORDS: Public budget; Investment; Cheers; Education.

1 |  INTRODUÇÃO

As contas públicas, no Brasil, até final da década de 1990 e início da década 
2000, não possuíam um controle muito eficiente por parte dos governantes nem 
legislação que orientasse tal prática. Diante desse cenário e tentando conter o 
total descontrole, começaram a surgir normas estabelecendo limites, metas e 
procedimentos a serem seguidos pelos agentes públicos. Dentre essas normas, 
pode-se citar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), promulgada em 2000, a Lei 
da Transparência (LT), publicada em 2009, e a Lei de Acesso à Informação (LAI), 
aprovada em 2011 (Figueiredo & Santos, 2013).

A partir dessas normas, o controle das contas públicas, e principalmente, o 
controle social, proporcionado pela transparência e publicação dos atos e ações 
governamentais, se tornaram uma ferramenta de extrema importância para que a 
sociedade seja capaz de supervisionar e fiscalizar como estão sendo administrados 
e gerenciados os recursos públicos pelos gestores. A correta aplicação dos recursos 
públicos é extremamente importante para que o país consiga alcançar taxas 
elevadas de crescimento econômico, redução da desigualdade social e proporcionar 
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maiores oportunidades e escolhas aos indivíduos, aumentando a qualidade de vida 
da população (Moreira, Bispo, Zappalá, Vieira & Angotti,2010).

Para melhorar a qualidade do gasto público é necessário que os gestores 
públicos se adequem e utilizem um sistema de planejamento que seja eficiente e que 
busque atingir os objetivos pretendidos. O orçamento público é um dos instrumentos 
de planejamento utilizado pelo setor público que tem como base a estimativa das 
receitas que serão arrecadadas para que assim possa se fixar as despesas a serem 
realizadas, ou seja, tem a finalidade de alinhar as necessidades sociais e as ações 
de curto, médio e longo prazo do estado (Giacomoni & Pagnussat, 2006).

Observa-se que a população brasileira está cada vez mais exigente em relação 
a um melhor desempenho dos gastos públicos, sendo que, duas reivindicações que 
os cidadãos mais têm solicitado, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) durante as eleições em 2018, são 
por melhorias nas áreas de saúde e educação (Gelape, 2018). Um exemplo dessas 
solicitações é a população do município de Paiçandu, localizado no noroeste do 
Estado do Paraná, que se encontra solicitando por diversas melhorias nos serviços 
disponibilizados nas áreas de saúde e educação.

Por isso, dado a relevância da educação e saúde para o desenvolvimento e 
progresso de uma sociedade, observa-se uma oportunidade de pesquisa averiguar o 
montante de investimentos em saúde e educação no município de Paiçandu. Nesse 
sentido, o estudo se guia por uma questão a ser respondida ao final de sua execução 
que é: qual a tendência do montante de investimentos em saúde e educação no 
município de Paiçandu no decorrer dos últimos 5 anos?

Para fins de viabilização se estabeleceu então um objetivo para a pesquisa que 
é analisar o montante de investimentos nas funções de governo saúde e educação, 
do município de Paiçandu, no estado do Paraná, no período de 2013 à 2018. Em 
termos de justificativa entende-se que os resultados contribuam para as futuras 
decisões e ações dos gestores do município em relação à destinação dos recursos 
públicos para saúde e educação. Também que os achados despertem a consciência 
da sociedade sobre a importância da participação social na fiscalização da aplicação 
dos recursos públicos e no controle dos gastos públicos pelos governantes.

Esta pesquisa se encontra estruturada em cinco capítulos. O primeiro trata da 
introdução na qual se expõe o contexto, problema, questão e objetivo do estudo. Na 
seção seguinte se apresenta o referencial teórico que subsidia os temas centrais 
do estudo. A terceira parte se refere aos procedimentos metodológicos empregados 
para a consecução da pesquisa. Já o quarto capítulo evidencia a apresentação e as 
análises dos dados e os resultados obtidos. E por fim, são relatadas as conclusões 
acerca do estudo e seus achados.
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2 |  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Planejamento e Orçamento Público

Dentre os principais instrumentos administrativos criados e desenvolvidos 
no século XX, o planejamento foi o que alcançou grande notoriedade (Giacomoni, 
2010). No Brasil, o planejamento público está presente há décadas, sendo que sua 
base legal está fundamentada no Decreto-Lei nº 200, de 25 de março de 1967, que 
atribuiu ao planejamento à condição de princípio fundamental a ser observado na 
consecução de todas as atividades da administração pública. Visando aprimorar tal 
instrumento, em 1988, na Constituição Federal (CF)foram estabelecidos elementos 
essenciais para a viabilização do processo de planejamento brasileiro (Silva, 2007).

As mudanças introduzidas pela CF de 1988 foram significativas no âmbito do 
planejamento e orçamento público. Destaca-se, a obrigatoriedade do planejamento, 
devido ao caráter impositivo da norma que instituiu o Plano Plurianual (PPA); o 
comprometimento do Poder Legislativo na fixação de metas e prioridades para a 
administração pública e na elaboração das políticas públicas de arrecadação e 
de alocação de recursos em virtude do conteúdo concedido à Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO); e a fragmentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) em três 
orçamentos distintos(Giacomoni & Pagnussat, 2006).

O PPA, de acordo com Kohama (2016), é um plano de médio prazo, por meio do 
qual se busca ordenar as ações do governo que levem aos objetivos e metas fixada 
para um período de quatro anos. Sendo assim, no § 1º, art. 165, da Constituição 
Federal, é definido que no PPA deverá ser estabelecido de maneira regionalizada, 
com diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração 
continuada. É importante salientar que conforme determinado no § 1º, art. 167, da 
Constituição Federal de 1988, “nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade”.

A LDO é um elo entre os planos de governo e o orçamento anual, pois traça 
a linha geral da política orçamentária do governo, estabelecendo e detalhando as 
áreas, os programas prioritários e metas, a organização e a estrutura do orçamento 
(Silva, 2007). A Constituição Federal, em seu art. 165, § 2º impõe que a LDO terá 
que compreender as metas e prioridades da administração pública, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração 
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
Além disso, no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, foi 
estabelecido que a LDO também disporá sobre: equilíbrio entre receitas e despesas; 
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critérios e forma de limitação de empenho; normas relativas ao controle de custos e à 
avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
e, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas.

No projeto da LDO também terá que conter: o anexo de metas fiscais, onde 
que serão estabelecidas metas anuais, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem 
e para os dois seguintes; e, o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os 
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem (§ 1º e 3º, art. 
4º, Lei Complementar nº 101).

Para viabilizar a concretização das ações planejadas no PPA e transformá-las 
em realidade, seguindo as determinações da LDO, elabora-se o orçamento anual, 
onde são definidas as ações a serem executadas, tendo em vista alcançar os objetivos 
fixados (Kohama, 2016). Assim, a LOA compreenderá, conforme estabelecido nos 
incisos I, II e III, do § 5º, art. 165, da Constituição Federal de 1988:o orçamento 
fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da seguridade social.

A Lei Complementar nº 101, em seu art. 5º, incisos I, II e III dispõe que a LOA 
será elaborada de forma compatível com o PPA e com a LDO e deverá: conter 
demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos 
e metas constantes no anexo de metas fiscais; será acompanhada de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao 
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; discriminará a reserva 
de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, será estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Assim, para o exercício do planejamento e do orçamento são envolvidos uma 
série de etapas ou processos, que abrangem o diagnóstico da realidade presente, 
o delineamento de cenário futuro desejado, a articulação de estratégias para 
sua realização e das respectivas políticas de apoio, a definição de prioridades, a 
formulação de programas de intervenção sobre a realidade e o acompanhamento da 
execução e avaliação dos resultados (Giacomoni & Pagnussat, 2006). 

2.2 Orçamento Público Municipal

De acordo com Haddad e Mota (2010, p. 16) o orçamento público “é um modo de 
materializar um planejamento, ou seja, de estabelecer de forma discriminada todas 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 8 111

as fontes e aplicações de dinheiro”. Lima e Castro (2000, p. 16) complementam que: 

Orçamento público é o planejamento feito pela Administração Pública para 
atender, durante determinado período, aos planos e programas de trabalho por 
ela desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a serem obtidas e pelos 
dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuidade e a melhoria quantitativa 
e qualitativa dos serviços prestados à sociedade.

O orçamento público é, portanto, algo mais que uma simples previsão da receita 
e fixação de despesas. Pode ser entendido como um relatório, uma estimativa e uma 
proposta. É um documento que o chefe do executivo, responsável pela conduta dos 
negócios do governo, apresenta a quem compete criar fontes de renda e conceder 
créditos e faz perante ela uma exposição completa sobre a maneira por que ele 
e seus subordinados administram os negócios públicos, é o documento em que 
demonstra a situação dos recursos públicos no momento. Sendo com base nessas 
informações que é estabelecido o programa de trabalho para o exercício seguinte 
(Giacomoni, 2010).

Assim, como o orçamento representa os planos da administração pública, é 
notória a necessidade de um processo de interação, processo esse que é chamado 
de ciclo orçamentário, sendo dividido em etapas (Martinelli, 2015). Kohama (2016) 
classifica essas fases, respectivamente, em: elaboração, estudo e aprovação, 
execução e avaliação. A primeira etapa cabe ao Poder Executivo o estabelecimento 
de objetivos concretos para o período a que se refere o orçamento, bem como os 
cálculos e demonstrativos dos recursos humanos, materiais e financeiros, que serão 
necessários para materialização e concretização de tais objetivos. Na segunda fase, 
a responsabilidade passa para o Poder Legislativo, que tem a função de analisar se 
a proposta está compatível com as necessidades da população e então aprová-la, 
caso contrário, deverá intervir. 

Já a etapa da execução do orçamento se constitui na concretização dos 
objetivos determinados, fundamentada na programação, não só para ajustar-se às 
orientações estabelecidas no orçamento aprovado, como também para alcançar 
a máxima racionalidade na solução de problemas que decorrem em situações 
inesperadas ou previstas de maneira erradas. Já a última fase, é destinada a analisar 
e julgar o nível dos objetivos fixados no orçamento e as modificações nele ocorridas 
durante a execução; à eficiência com que se realizam as ações empregadas para tais 
fins e o grau de racionalidade na utilização dos recursos correspondentes, servindo 
para auxílio na tomada de decisões e como base para futuros orçamentos (Kohama, 
2016).

Haddad e Mota (2010) expressam que por ser um instrumento de controle, o 
orçamento público requer a observância de algumas linhas norteadoras, ou seja, 
existem alguns princípios que os autores do orçamento devem seguir. Esses princípios, 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 8 112

considerados básicos para a elaboração, a execução e o controle do orçamento 
público, são definidos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 
101/2000.

Os princípios orçamentários são: unidade, o orçamento deve ser único; 
universalidade, todas as receitas e despesas devem constar no orçamento; 
anualidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado pelo período de um ano; 
equilíbrio, o montante das despesas fixadas não pode ser superior ao da receita 
prevista; exclusividade, no orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão 
da receita e à fixação de despesas; programação, as ações governamentais devem 
ser planejadas; legalidade, todos os atos devem estar previstos em legislação; 
orçamento bruto, as parcelas das receitas e das despesas devem ser incluídas no 
orçamento pelos seus totais, sem quaisquer deduções; especificidade, identificação 
detalhada das receitas e das despesas para que não figurem de forma global; 
clareza, determina que o orçamento deva ser claro, objetivo e de fácil entendimento, 
tornando fácil o seu manuseio; publicidade, segue o dever da administração pública 
de evidenciar os seus atos administrativos, através da publicação em órgãos 
oficiais, objetivando a transparência dos atos do governo; utilidade, importância do 
orçamento em determinar os gastos do governo, através dos investimentos públicos 
direcionados à sociedade, contribuindo para o funcionamento adequado dos 
organismos da administração pública; e, exatidão, deve existir grande preocupação 
com a realidade e com a efetiva capacidade do setor público (Haddad & Mota, 2010; 
Giacomoni, 2010; Martinelli, 2015; Kohama, 2016).

Ainda neste contexto, Musgrave (1973) propôs que o Estado possui três 
funções fiscais/econômicas e que elas também podem ser denominadas de funções 
do orçamento. Essas funções são: alocativa, que visa assegurar ajustamentos na 
alocação de recursos; distributiva, que busca conseguir ajustamentos na distribuição 
da renda e da riqueza; e, estabilizadora, que procura garantir a estabilização 
econômica.

A função alocativa se concretiza, por meio do orçamento público, quando 
são alocados recursos, por exemplo, para que empresas governamentais atuem 
diretamente na oferta de bens à sociedade, sendo que isso acontece devido às 
falhas de mercado: competição imperfeita, existência de bens públicos, presença 
de externalidades e de mercados incompletos, informação imperfeita, desemprego 
e outros distúrbios macroeconômicos. O orçamento incorpora a função distributiva 
quando promove políticas de distribuição de recursos públicos como forma de tentar 
resolver problemas de má distribuição de bens e recursos a sociedade, principalmente 
por considerações de eficiência e de justiça social. Já a função estabilizadora do 
orçamento público se materializa na promoção de ajustes, no nível de emprego, 
no grau de estabilidade dos preços, no equilíbrio do balanço de pagamentos e na 
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taxa de crescimento econômico, para que a economia atinja adequado nível de 
estabilidade (Morgado, 2011).

Assim, para atingir resultados satisfatórios nas diversas áreas e promover o 
bem-estar da sociedade, os governos fazem uso das políticas públicas que são o 
conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução de problemas da 
sociedade. O processo de elaboração das políticas públicas é aquele por meio do 
qual se traduzem os propósitos em programas e ações que resultarão nas mudanças 
desejadas, sendo que esses programas e ações deverão, obrigatoriamente, 
constarem no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para então 
serem contemplados no orçamento público municipal, e, assim serem passíveis de 
execução (Turquetto & Fabrizio, 2013).

Desta forma, o orçamento público é a melhor forma de se entender sobre 
a abrangência e a função dos gastos públicos, analisando as classificações das 
receitas e das despesas. Os gastos públicos se constituem no principal elemento de 
atuação do governo, pois é a partir dele que são formalizadas as prioridades quanto 
à prestação de serviços públicos básicos e aos investimentos a serem realizados 
(Moreira et. al., 2010). Dois gastos públicos que possuem bastante prioridade no 
orçamento público e que são de grande importância para a população são a saúde e 
a educação, pois de acordo com Alcantara (2018) são direitos sociais que garantem 
aos indivíduos condições necessárias para sua sobrevivência digna, consistindo em 
pressupostos essenciais para o exercício da cidadania. Sendo estes, portanto, os 
alicerces básicos da manutenção do estado de bem-estar social, os quais promovem 
inclusão e auxiliam na redução de desigualdades.

Tendo em vista a importância do investimento em saúde e educação, a 
legislação brasileira determina limites mínimos que deverão ser aplicados nessas 
áreas. No que diz respeito a saúde, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, em seu art. 7º determina que “os Municípios e o Distrito Federal aplicarão 
anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por 
cento) da arrecadação dos impostos [...]”. Quanto à educação, está estabelecido na 
Constituição Federal, art. 212, que deverá ser aplicado pelos “[...] Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino”.

Apesar dessa limitação, os investimentos em saúde e educação, no Brasil, estão 
abaixo dos padrões internacionais dos países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), porém, a responsabilidade dos entes 
federados com esses gastos vem aumentando (Salvador & Teixeira, 2014).É diante 
disso que se verifica a necessidade de analisar e acompanhar se os investimentos 
em saúde e educação estão melhorando ou não no decorrer dos anos.
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2.3 Legislação Aplicada à Transparência e ao Controle Social

A participação da sociedade na gestão pública é um direito que possibilita aos 
cidadãos, além da escolha dos seus representantes e da participação na elaboração 
das políticas públicas, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a tomada de 
decisões e aplicação dos recursos à realização de tais políticas. Pois embora o 
responsável pela gestão dos recursos tenha o dever de aplicá-los em conformidade 
com a lei, promovendo o bem-estar de todos, a má administração dos recursos 
públicos, seja pelo despreparo ou má índole, tem, cada vez mais, causado prejuízos 
aos cidadãos. Assim, as ideias de participação e controle social tornam-se importantes 
instrumentos, capazes de incrementar o trabalho dos gestores públicos, melhorando 
os resultados e exigindo a devida prestação de contas de suas atuações (Ferreira, 
Oliveira, Almeida& Teixeira, 2016).

O controle social e a participação popular são fortalecidos com os instrumentos 
de transparência, como a divulgação periódica de relatórios, a realização de 
audiências públicas regulares e a prestação de contas dos chefes dos poderes. 
Ou seja, a transparência na administração pública além de ser um dos requisitos 
fundamentais de boa governança, também desempenha o papel de aproximar o 
Estado da sociedade, ampliando o acesso dos cidadãos às informações da gestão 
pública (Culau & Fortis, 2006). 

Ferreira et. al.(2016) afirmam que a transparência e o acesso à informação são 
fatores determinantes para o fortalecimento do regime democrático e da boa gestão 
pública, pois permitem aos cidadãos acompanharem e fiscalizarem a implementação 
das políticas públicas e a aplicação dos recursos. A Constituição Federal de 1988 
assegura tal concepção estabelecendo no inciso XXXIII, art. 5º, que “todos têm 
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”.

O princípio da transparência na administração pública começou a ser consagrado 
pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que certificou este princípio como um requisito de 
uma gestão fiscal responsável. A Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, 
consolidou o mesmo entendimento, sendo que alterou algumas regras previstas 
na LRF e acrescentou alguns dispositivos, determinando a obrigatoriedade da 
divulgação, em meios eletrônicos, de todas as informações públicas referentes à 
atividade financeira, ficando assim, conhecida como a Lei da Transparência (LT). 
Além disso, em 2011, foi regulamentado o acesso à informação e a transparência na 
atividade administrativa por meio da promulgação da Lei nº 12.527, denominada Lei 
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de Acesso à Informação (LAI) (Sales, 2012).
A LRF estabeleceu no § 1º, art. 1º, que “a responsabilidade na gestão fiscal 

pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas [...]”. Mais além, a LRF 
dedica a seção I, do capítulo IX, para tratar especificamente sobre a transparência 
na gestão fiscal, sendo que é definido no art. 48 os instrumentos de transparência:

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos 
e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Ademais, foi instituído no§1º, art. 48, da LRF, incrementado pela Lei 
Complementar nº 131/2009 e, posteriormente, pela Lei Complementar nº 156/2016, 
que a transparência será assegurada também mediante: incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração 
e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; liberação 
ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 
eletrônicos de acesso público; e, adoção de sistema integrado de administração 
financeira e controle.

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, tratou de regulamentar o acesso 
a informação e estabeleceu em seu art. 5º que “é dever do Estado garantir o direito 
de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e 
ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”. A referida 
legislação ao assegurar o direito fundamental de acesso à informação decrete que 
este deverá ser exercido em conformidade com os princípios básicos da administração 
pública e com os seguintes preceitos: observância da publicidade como preceito 
geral e do sigilo como exceção; divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; utilização de meios de comunicação viabilizados 
pela tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da transparência na 
administração pública; e, desenvolvimento do controle social da administração 
pública (Art. 3º, Incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 12.257/2011).

O art. 8º da LAI destaca que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas”. Para cumprir tal determinação, o § 2º, do artigo 
mencionado, evidencia que “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os 
meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)”.Portanto, de acordo 
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com Sales (2012), as alterações da LRF pela LT, em 2009, e a promulgação da LAI, 
em 2011, consolidou de vez o princípio da transparência e a utilização de novas 
tecnologias como instrumentos eficazes para assegurar a disponibilidade e o acesso 
das informações públicas e proporcionar um maior controle por parte da sociedade.

3 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa científica se utiliza de diversos meios para que possa conseguir 
atingir seus objetivos e devido a isso, ela pode ser classificada em diferentes tipos 
de pesquisas. Quanto aos objetivos, este estudo é classificado como uma pesquisa 
descritiva, pois o pesquisador não interfere nos fenômenos analisados, apenas o 
descreve. Segundo Gil (2012, p. 28)“as pesquisas deste tipo têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 
ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.

Com relação à natureza, a presente pesquisa tem caráter aplicada, visto que 
busca a resolução de um problema específico sem ter uma finalidade intelectual. 
Vergara (2013) afirma que a pesquisa aplicada é determinada pela necessidade em 
solucionar problemas concretos, instantâneos ou não, possuindo objetivo prático, 
ao contrário da pesquisa pura, que é fundamentada pelo interesse intelectual. A 
abordagem do estudo se deu de forma mista (quali-quanti), pois os investimentos 
em saúde e educação foram, primeiramente, quantificados e depois sofreram um 
tratamento qualitativo. Assim, Michel (2009) conceitua a pesquisa quali-quanti como 
o estudo que quantifica e percentualiza dados, sujeitando seus resultados a uma 
investigação e apreciação qualitativa.

A classificação da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos é documental, 
porque procurou analisar informações que foram divulgadas em documentos do 
município de Paiçandu, mais precisamente, no Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) dos anos de 2013 a 2018.De acordo com Gil (2012), esse tipo 
de pesquisa pode ser confundido com a bibliográfica e a única diferença entre elas 
é a natureza das fontes, sendo que a pesquisa bibliográfica basicamente utiliza-se 
contribuições de diferentes autores a respeito do assunto, e já a pesquisa documental 
se fundamenta em materiais que não receberam até então um tratamento analítico. 
Também é considerada como ex-post facto, já que o fenômeno analisado ocorreu 
sem o investigador ter controle sobre ele (Gil, 2012).

O método de abordagem utilizado foi o indutivo, pois a pesquisa partiu de dados 
particulares dos investimentos em saúde e educação para se obter uma visão geral 
desses investimentos. Marconi e Lakatos (2003) expressam que a indução é um 
processo que parte de dados particulares, suficientemente constatados, para que 
possa se inferir uma verdade universal, não contida nas partes examinadas, sendo 
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que seu objetivo é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as 
premissas nas quais se fundamentaram.

No que diz respeito ao ambiente da pesquisa, o presente estudo se caracteriza 
como uma pesquisa de campo, pois os dados foram coletados, observados e 
analisados para que assim, pudesse chegar a uma resposta. Marconi e Lakatos 
(2003, p.186) definem que este tipo de pesquisa “é aquela utilizada com o objetivo 
de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual 
se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.

O método de coleta de dados diz respeito aos procedimentos adotados para 
se obter os dados a serem analisados. Assim, os dados coletados podem ser 
classificados como primários ou secundários, sendo que de acordo com Mattar 
(2014), os dados primários são aqueles que ainda não foram coletados, estando 
em posse dos pesquisados, e que são coletados com o intuito de atender às 
necessidades específicas da pesquisa. Os dados analisados, neste estudo, são 
considerados primários, pois foram coletados por meio do sítio eletrônico da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) e correspondem aos dados do município de Paiçandu que não passaram 
por tratamento científico.

Para esta pesquisa, foi adotada a técnica de análise documental, devido aos 
documentos coletados não terem recebidos uma análise aprofundada. A técnica de 
análise de conteúdo também foi utilizada, conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 223) 
essa técnica “permite a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo 
da comunicação”, ou seja, satisfaz o objetivo do estudo, uma vez que se analisaram 
as informações de saúde e educação do município de Paiçandu para verificar suas 
tendências no decorrer dos anos.

4 |  ANÁLISE DOS DADOS

O município de Paiçandu possui uma área de 171,379 quilômetros quadrados, 
incluindo o distrito de Água Boa, está localizado no noroeste do Estado do Paraná 
e estabelecido na região metropolitana de Maringá. Sua população em 2010 era 
de 35.936, entretanto, em 2018 a estimativa é que 40.777 pessoas residiam no 
município. Em 2010 apresentou um IDHM de 0,716, o que é considerado alto (IBGE, 
2019).

Os dados do município de Paiçandu, utilizados nesta pesquisa foram obtidos no 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), disponibilizados nos sites 
da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e 
exportados para planilhas do excel. Após isso, foram selecionadas as informações 
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que seriam utilizadas, tabuladas e, posteriormente, foram elaborados gráfi cos com 
estes dados. Para fi ns do estudo, cabe aqui ressaltar que os valores analisados, 
nesta pesquisa, não foram corrigidos pela infl ação, ou seja, não foram infl acionados 
nem defl acionados. O Gráfi co1 evidencia o desempenho da receita total do município 
de Paiçandu no decorrer do período de 2013 a 2018. 

Gráfi co1 - Desempenho da receita total do município de Paiçandu
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Assim, de acordo com os dados coletados, pode-se observar que a receita da 
cidade de Paiçandu teve uma tendência crescente de 2014 a 2017, pois a arrecadação 
teve crescimentos consideráveis de 17,15% de 2013 para 2014 e 28,37% de 2014 
para 2015. De 2015 para 2016 a arrecadação também aumentou, porém, de maneira 
mais moderada (3,11%), já no ano de 2017, em comparação com 2016, a receita 
voltou a subir de forma mais acentuada, demonstrando um crescimento de 15,71%, 
sendo este ano o período que a cidade apresentou maior volume de arrecadação 
(R$ 85,9 milhões). Em 2018 o município de Paiçandu apresentou uma redução na 
arrecadação, em relação a 2017, representando uma queda de 6,35%, entretanto, o 
volume de arrecadação (R$ 80,4 milhões) foi maior do que os anos de 2013 a 2016.

Após apresentados os dados de desempenho da receita total do município, 
cabe analisar os dois itens focos da pesquisa, saúde e educação. O desempenho 
dos investimentos em saúde no município de Paiçandu durante o período de 2013 a 
2018 pode ser analisado no Gráfi co 2. 
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Gráfi co 2 - Desempenho do investimento em saúde no município de Paiçandu
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Segundo as informações coletadas, os investimentos em saúde, na cidade 
de Paiçandu, apresentaram uma tendência crescente de 2014 a 2017. Em 2013 o 
montante aplicado na área da saúde pelos gestores foi de, aproximadamente, R$12,1 
milhões e em 2014 houve um aumento de 9,31%. De 2014 para 2015, o crescimento 
foi ainda maior, elevando-se em 20,84%. No ano seguinte, 2016, em comparação 
com 2015, os investimentos em saúde aumentaram de forma mais contida, 6,28%. 
Já em 2017 os investimentos com saúde foram 19,78% maior do que em 2016, 
sendo o ano que apresentou maior montante investido, aproximadamente, R$ 20,3 
milhões. Por fi m, em 2018 foi evidenciada uma queda de 2,90% nos gastos com 
saúde, em comparação com 2017, entretanto, esse ano apresentou um montante 
de investimento (R$19,7 milhões) maior que os realizados nos anos de 2013 a 
2016. Conforme os dados apresentados nos Gráfi cos 1 e 2, o desempenho dos 
investimentos em saúde acompanhou a evolução da receita total do município.

Adiante, o Gráfi co3 apresenta as informações relativas à evolução dos 
investimentos em educação no município de Paiçandu durante os anos de 2013 a 
2018. 
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Gráfi co 3 - Desempenho do investimento em educação no município de Paiçandu
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Pode-se observar por meio dos dados coletados, que o investimento em 
educação, no município de Paiçandu, se manteve sempre em crescimento no 
decorrer dos anos analisados, diferentemente do que foi apresentado quanto 
aos investimentos em saúde (Gráfi co 2). Em 2013 foi realizado um investimento 
de, aproximadamente, R$ 16,1 milhões na educação do município, em 2014 o 
investimento subiu para, aproximadamente, R$ 19,1 milhões, o que representou um 
aumento de 18,86%. No ano de 2015 o crescimento foi de 20,99% em relação a 
2014. De 2015 para 2016 o investimento na educação teve um aumento de 15,59%. 
Em 2017 os investimentos com educação na cidade foram de, aproximadamente, 
R$ 29,3 milhões, o que representou um crescimento, diante de 2016, de 9,71%. 
Por fi m, em 2018 o investimento em educação alcançou o maior valor investido 
(aproximadamente, R$ 31,8 milhões), no período analisado, representando um 
aumento de 8,42% em comparação com 2017.

Após esta análise individualizada da receita e dos investimentos em saúde 
e educação do município de Paiçandu, buscou-se fazer uma comparação entre 
os investimentos realizados e a receita, com a fi nalidade de identifi car se quando 
a receita do município aumenta os investimentos em saúde e educação também 
apresentam a mesma tendência de aumentarem. Sendo assim, na tabela 1 são 
apresentados os valores da receita total e dos investimentos em saúde e educação, 
do município de Paiçandu, e suas variações durante os anos analisados.



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 8 121

Tabela 1 - Total da receita e Variação dos investimentos em saúde e educação
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Pode-se observar que os investimentos em saúde apresentaram, em todos os 
anos analisados, a mesma tendência da receita, ou seja, quando a receita apresentou 
crescimento, os investimentos com saúde também se elevaram, ou, se a receita 
caiu, os gastos com saúde também reduziram. Destacam-se os anos de 2016 e 
2017que enquanto a receita apresentou índices de crescimento de 3,11% e 15,71%, 
respectivamente, os investimentos na área da saúde demonstraram crescimentos 
superiores aos da receita, 6,28% em 2016 e 19,78% em 2017. Também é importante 
considerar que no ano de 2018 quando a arrecadação do município demonstrou uma 
queda de 6,35%, os investimentos em saúde apresentaram uma redução menos 
acentuada, de 2,90%.

No que diz respeito aos investimentos com educação, verifi cou-se que a 
tendência da receita se manteve entre os anos de 2013 a 2017, sendo que em 
2018 os gastos com educação não seguiram a variação da receita. Destacam-
se os anos de 2014 e 2016 que apresentaram crescimento de 18,66% e 15,59%, 
respectivamente, nos investimentos com educação, enquanto a receita se elevou de 
maneira mais contraída, 17,15% em 2014 e 3,11% em 2017. Em 2018 enquanto a 
receita do município de Paiçandu apresentou um recuou de 6,35%, o investimento 
em educação se mostrou contrário a essa retração, evidenciando um aumento de 
8,42% no valor investido.

Portanto, de acordo com os dados analisados, pode-se verifi car que os 
investimentos em saúde e educação, no município de Paiçandu, apresentaram uma 
tendência de crescimento, no decorrer dos anos analisados, exceto o investimento 
com saúde no ano de 2018, quando apresentou um pequeno recuo. Também se 
observou que os investimentos nas funções analisadas, seguiram a tendência da 
receita, com exceção do investimento em educação no ano de 2018, que apresentou 
aumento enquanto a receita evidenciou uma queda.
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Tabela 2 - Total da receita e Percentual dos investimentos em saúde e educação
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Ainda, como forma incremental da análise, foram calculados os percentuais 
que cada área de investimento, saúde e educação, representavam perante o total de 
receitas arrecadadas no período. A Tabela 2 apresenta o montante de Receita Total, 
o montante de Investimento em Saúde e Educação em moeda corrente, bem como 
os percentuais que cada um dos investimentos representa do montante de receitas. 

No que diz respeito a saúde, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 
2012, em seu art. 7º determina que deve-se aplicar anualmente em ações e serviços 
públicos no que tange a área da saúde, o mínimo de 15% (quinze por cento) da 
arrecadação dos impostos, ou seja, da receita total do município. É possível observar 
que em todos os períodos analisados, o montante apresentado no orçamento supera 
o mínimo exigido pela LC nº 141, se mostrando todos os anos acima de 23%, e 
atingindo 25% nos anos de 2013 e 2018.

No que tange a área de investimentos em educação, está estabelecido na 
Constituição Federal, art. 212, que deverá ser aplicado o mínimo de 25% (vinte 
e cinco por cento) da receita resultante de impostos, sendo direcionadas para 
transferências, manutenção e desenvolvimento do ensino. Segundo a análise 
apresentada na Tabela 2, é possível observar que o município também está em 
acordo com a legislação, superando durante o período de análise, o mínimo exigido 
pela CF. Em todo o período analisado, o município aplicou o mínimo de 32%, e 
chegou a atingir 40% de investimentos em educação no ano de 2018.

Cabe ressaltar aqui, que a análise foi feita puramente de forma descritiva 
quanto ao quesito cumprimento da legislação. Como ponto positivo, verifi ca-se que o 
munícipio não está se apegando ao mínimo exigido por lei, superando os percentuais 
exigidos em todos os anos analisados. Porém, é necessário ainda relembrar que 
os investimentos em saúde e educação, no Brasil, estão abaixo dos padrões 
internacionais dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) (Salvador & Teixeira, 2014).
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5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estabelecendo metas, limites e a ampla divulgação e transparência das 
informações, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência e a Lei de 
Acesso à Informação proporcionaram a sociedade brasileira a possibilidade de 
monitorar, fiscalizar e supervisionar os atos praticados pelos gestores públicos, 
exercendo assim, o controle social. Essas legislações foram promulgadas pelo 
governo brasileiro como instrumentos de controle das contas públicas, visando 
melhorar a aplicação dos recursos.

A aplicação correta dos recursos públicos proporciona maiores taxas de 
crescimento econômico, redução da desigualdade social e aumenta a qualidade 
de vida da população. Diante disso, o desenvolvimento desta pesquisa partiu do 
objetivo em analisar os investimentos em duas reivindicações que a população do 
município de Paiçandu mais tem solicitado por melhorias, que são nas áreas de 
saúde e educação. Com fins de viabilização da pesquisa se estabeleceu o período 
de 2013 a 2018 para ser analisado o montante aplicado em investimentos em saúde 
e educação pelo município de Paiçandu.

De acordo com os dados coletados, chegou-se à conclusão de que os 
investimentos em saúde apresentaram uma tendência crescente de 2014 a 2017, na 
cidade de Paiçandu. O ano de 2018 foi o único período que se identificou uma queda 
nos investimentos em saúde. Já quanto aos investimentos em educação, verificou-
se que se mantiveram sempre em crescimento no decorrer dos anos analisados, 
apresentando uma performance de crescimento constante, diferentemente das 
receitas orçamentárias, que apresentou uma queda no último ano analisado.

Ainda, pode-se observar que a receita arrecada pelo município de Paiçandu, 
durante o período analisado, apresentou um crescimento constante de 2014 a 
2017; já em 2018 apresentou queda. Sendo assim, foi constatado que, no período 
analisado, os investimentos em saúde seguiram exatamente a tendência da receita, 
isto é, aumentou de 2014 a 2017 e retraiu em 2018. Já os investimentos em educação 
apresentaram a mesma tendência da receita de 2014 a 2017, uma vez que em 2018 
tiveram comportamento diferente, pois quando o município evidenciou uma queda 
na arrecadação, os investimentos em educação aumentaram.

Como forma incremental da análise, foram calculados os percentuais que cada 
área de investimento, saúde e educação, representavam perante o total de receitas 
arrecadadas no período. No que diz respeito a saúde, foi possível observar que 
em todos os períodos analisados, o montante apresentado no orçamento supera 
o mínimo exigido pela LC nº 141, se mostrando todos os anos acima de 23%, e 
atingindo 25% nos anos de 2013 e 2018.No que tange a área de investimentos em 
educação o município também está em acordo com a legislação, superando durante 
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o período de análise, o mínimo exigido pela CF. Em todo o período analisado, o 
município aplicou o mínimo de 32%, e chegou a atingir 40% de investimentos em 
educação no ano de 2018.Como ponto positivo, verificou-se que o munícipio não está 
se apegando ao mínimo exigido por lei, superando os percentuais exigidos em todos 
os anos analisados, porém, é necessário ainda relembrar que os investimentos em 
saúde e educação, no Brasil, estão abaixo dos padrões internacionais dos países da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Almeja-se que este trabalho tenha contribuído para o avanço do conhecimento 
científico na área pública, para o esclarecimento da aplicação dos recursos públicos 
nos investimentos de saúde e educação do município de Paiçandu, para as futuras 
decisões e ações dos gestores em relação à destinação dos recursos públicos para 
saúde e educação, e, despertar a consciência da população da importância da 
participação social na fiscalização dos recursos públicos.

Por fim, como sugestão para estudos futuros poderiam ser desenvolvidas 
pesquisas objetivando a análise de outros município e/ou regiões. Pode-se ainda, 
realizar a comparação entre municípios, para verificar se possuem a mesma 
tendência de crescimento ou se são casos particulares. Também que se pesquise o 
tema em outras abordagens ou período temporais diferentes para que se promova 
um maior conhecimento e se disponibilize cada vez mais informações à sociedade 
com vistas a melhorias nos controles sociais e transparência das entidades públicas.
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DETERMINANTES DAS REUNIÕES ASSOCIATIVAS 
INTERNACIONAIS: UMA ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL
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doi

sem aurores

RESUMO: Este artigo visa compreender 
os (macro) determinantes que influenciam 
a realização de reuniões associativas nos 
países à escala mundial, que podem ser 
controláveis pelos seus agentes económicos e 
decisores políticos. Para o efeito, foi estimado 
um modelo dinâmico com dados em painel 
proposto por Arellano e Bond (1991), para uma 
amostra constituída por 71 países com dados 
fornecidos pelo Data World Bank, World Travel 
& Tourism Council e International Congress 
and Convention Association, referentes a um 
período temporal de 8 anos. Os resultados 
destacam a importância da fidelização do 
turista induzida pela experiência anterior e da 
estabilidade política e ausência de violência 
no país de destino. Mais ainda, os resultados 
revelam a influência do dinamismo da atividade 
económica no número de reuniões associativas 
internacionais realizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo de Negócios; 
Turismo de Reuniões; Turismo de Convenções

DETERMINANTS OF INTERNATIONAL 
ASSOCIATION MEETINGS: A PANEL DATA 

ANALYSIS

ABSTRACT: This article aims to understand 
the (macro) determinants that influence the 
organization of association meetings in the 
countries on a global scale and that can be 
controlled by their economic agents and policy 
makers. For this purpose, a dynamic panel 
model proposed by Arellano and Bond (1991) 
was estimated, for a sample of 71 countries with 
data provided by the Data World Bank, World 
Travel & Tourism Council and International 
Congress and Convention Association in a 
time series of 8 years. The results highlight the 
importance of tourist loyalty induced by previous 
experience, as well as political stability and 
absence of violence in the destination country. 
Moreover, the results reveal the influence of the 
dynamism of economic activity on the number 
of international association meetings held.
KEYWORDS: Business Tourism; Meeting 
Tourism; Convention Tourism

1 |   INTRODUÇÃO 

A World Travel and Tourism Council revela 
que, em 2016, as receitas provenientes do 
turismo de negócios a nível mundial perfizeram 
1157,03 mil milhões de US$ e representaram, 
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no mesmo ano, cerca de 30% das receitas do turismo de lazer1. Em conformidade 
com esta organização, na última década, o segmento do turismo de negócios teve 
também um crescimento significativo, apontando-se para um crescimento médio 
anual próximo dos 3% ao ano. Neste segmento turístico, em 2016, a International 
Congress and Convention Association (ICCA) também registou 12.212 reuniões 
associativas internacionais, manifestando que foi uma década de enorme sucesso 
para o sector, na medida em que o número de reuniões duplicou no período de 10 
anos2.

Embora a comunidade científica continue a realçar a multiplicidade de benefícios 
de natureza económica, social e cultural, proporcionado por este segmento turístico, 
o estudo do turismo de negócios, não tem merecido, do mesmo interesse do 
turismo de lazer. Por isso, alguns investigadores têm manifestado a necessidade 
de se realizarem mais estudos nesta área do conhecimento (Cf. Oppermann, 1996; 
Kulendran e Witt, 2003; Hankinson, 2005; Davidson e Rogers, 2006; Bernini, 2009), 
expressando que é mesmo essencial uma compreensão dos fatores que influenciam 
os compradores quando estão a selecionar um destino ou um local de reunião.

Assim, este estudo visa contribuir para a compreensão dos (macro) 
determinantes que influenciam a realização de reuniões associativas internacionais 
num determinado destino turístico e que podem ser suscetíveis de controlo por parte 
dos seus agentes económicos e decisores políticos. Para o cumprimento do objetivo 
proposto, foi estimado um modelo em painel dinâmico pelo Método dos Momentos 
Generalizado (GMM), para uma amostra constituída por 71 países a nível mundial, 
relativa ao período temporal após a crise de subprime - anos 2009 a 2016.

Este artigo apresenta a seguinte estrutura: Na próxima secção, é apresentada 
uma revisão teórica de literatura, na subsequente secção é exposta a metodologia 
de investigação e especificado o modelo a ser estimado, na secção seguinte são 
apresentados e discutidos os resultados e, por fim, termina-se com as conclusões 
do estudo realizado.

2 |  REVISÃO DE LITERATURA 

O estudo dos determinantes da procura, no âmbito das reuniões de negócios, 
tem merecido uma especial atenção da comunidade científica, nas últimas três 
décadas. Neste contexto, destacam-se dois grupos particulares de determinantes: 
os determinantes associados à participação individual numa reunião pelos seus 
delegados (Oppermann e Chon, 1997; Lee e Park, 2002; Severt et al., 2007; Zhang, 
Leung e Qu, 2007; Judith e Thompson, 2009; Shin, 2009; Yoo e Zhao, 2010; Sox 

1  Disponível em: http://www.wttc.org/datagateway/ 
2  Disponível em: https://www.iccaworld.org/
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et al., 2013; Whitfield et al., 2014; Jung e Tanford, 2017; Liang e Latip, 2018) e 
os determinantes valorizados pelos planeadores de reuniões relativos à escolha do 
local para realização de uma reunião.

No que respeita aos fatores valorizados pelos planeadores de reuniões na 
escolha do local da reunião, é de salientar que, esta problemática também tem sido 
encarada sob duas dimensões: Em primeiro lugar, na identificação dos atributos 
específicos valorizados pelos planeadores de reuniões na escolha do local para a 
realização de uma reunião e, em segundo lugar, na identificação de categorias de 
dimensões ou variáveis macroeconómicas que influenciam a escolha do local da 
reunião.

2.1 Determinantes da Escolha do Local de Reuniões 

Entre os vários estudos desenvolvidos, no que respeita aos atributos valorizados 
na escolha do local da reunião, seguindo uma abordagem micro ou comportamental 
(Chen, 2006; Haven-Tang, Jones e Webb, 2007; DiPietro et al., 2008; Draper, Dawson 
e Casey, 2011; Dragičević et. al., 2012; Park et al., 2014; Jung et al., 2018), realçam-
se os trabalhos realizados por Oppermann (1996) e Crouch e Louviere (2004), uma 
vez que os estudos subsequentes acrescentaram muito pouco para a compreensão 
destes determinantes. Com efeito, Oppermann (1996) salientou que os atributos mais 
relevantes na escolha do local da reunião seriam: as salas de reuniões, a qualidade 
do serviço do hotel, a disponibilidade de quartos no hotel, a segurança e limpeza/
atratividade da localização. Por sua vez, Crouch e Louviere (2004) destacaram 
a relevância da proximidade do local para os participantes, a percentagem de 
participantes na convenção capazes de serem acomodados no local da convenção, 
as taxas de acomodação de conferências, o custo do local da convenção, a 
qualidade percebida da comida, a oportunidade de entretenimento, a singularidade 
dos aspetos físicos do local, a singularidade dos aspetos sociais/culturais do local, 
a qualidade do espaço de exibição, a qualidade da sala de plenário, a qualidade 
das salas de apoio/sessões e a disponibilidade de diversidade de sistemas áudio 
- visuais e equipamentos. Conforme se verifica, o estudo desenvolvido por Crouch 
and Louviere (2004), incrementou, com maior detalhe, outros atributos valorizados 
pelos planeadores de reuniões, não mencionados no estudo de Oppermman (1996). 

Para uma melhor compreensão dos atributos (micro) valorizados na escolha do 
local pelos planeadores de reuniões, na tabela 1, são resumidamente apresentadas 
as posições dos investigadores referidos e as respetivas técnicas de investigação 
utilizadas.

Autor(es) Atributos Abordagem 
metodológica
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Oppermann 
(1996)

Salas de reuniões, qualidade do serviço do hotel, 
disponibilidade de quartos de hotel, segurança e 

limpeza / atratividade do local.

Análise fatorial 
exploratória; Análise 
da importância da 

performance.

Chen (2006)
Ambiente local, equipamentos de acomodação, 

equipamentos de reuniões, apoio local, 
oportunidades extra - conferências e custos.

Análise Hierárquica; 
Comparação aos pares.

Crouch and 
Louviere 
(2004)

Proximidade do local para os participantes, a 
percentagem de participantes na convenção 
capazes de serem acomodados no local da 

convenção, as taxas de acomodação de 
conferências, o custo do local da convenção, a 
qualidade percebida da comida, a oportunidade 
de entretenimento, a singularidade dos aspetos 

físicos do local, a singularidade dos aspetos 
sociais/culturais do local, a qualidade do espaço 

de exibição, a qualidade da sala de plenário, 
a qualidade das salas de apoio/sessões e a 

disponibilidade de diversidade de sistemas áudio - 
visuais e equipamentos

Entrevistas em 
profundidade.

Haven-Tang, 
Jones e 

Webb (2007)

Liderança, trabalho em rede, marca, habilidades, 
embaixadores, infra-estruturas e capacidade de 

negociação da oferta.
Estudo de casos.

DiPietro et al. 
(2008)

Facilidade de acesso pelo ar, facilidade de acesso 
por estradas, escolha de restaurantes, variedade 
de vida noturna, número de quartos de hotel de 

1ª classe, marca de hotéis, quantidade de espaço 
dedicado à exposição/exibição, imagem como um 
desejável local para visitar, reputação para alojar 

eventos de sucesso, segurança, serviços de apoio 
aos eventos, custos gerais e o Value for Money 

percebido.

Análise ANOVA.

Draper, 
Dawson e 

Casey (2011)

Mais importante: os programas de reciclagem no 
local de papel, como também os programas de 

reciclagem de plástico.
Menos importante: eficiência energética do 

equipamento de cozinha.

Estatística descritiva; 
Análise ANOVA.

Dragičević et 
al. (2012)

Atrações e recursos centrais (ambiente 
multicultural, gastronomia, entretenimento, festivais 
e eventos, atratividade da herança cultural, lugares 
específicos para assegurar eventos de negócios, 
atividades desportivas e de recreação, centros de 
exposições e clima), recursos e fatores de suporte 

(hospitalidade dos residentes e acessibilidade 
do destino), determinantes de amplificação e 
qualificação (localização geográfica, custo de 

transporte, segurança e preços do hotel) e política 
do destino, planeamento e desenvolvimento, 

(potencial para assegurar congressos, 
conferências e exposições).

Médias; Teste t de 
amostras emparelhadas.
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Park et al. 
(2014)

Características do destino (acessibilidade 
geográfica, infraestrutura local, local transporte, 

imagem da cidade, atrações turísticas, clima, 
habilidades em idiomas estrangeiros dos 

residentes, acomodação, atratividade geral e 
criação de publicidade nos media), equipamentos 

de convenções e oportunidades de parcerias 
(espaços de convenção, qualidade das instalações 

de convenção e oportunidades de cooperação 
em investigação e desenvolvimento), experiência 
e serviços (qualidade do serviço de convenções, 

qualidade de alimentos e bebidas, qualidade 
da assistência no planeamento, experiência no 

acolhimento de convenções), governo e políticas 
(conveniência do processo de candidatura, apoio 

do governo, estabilidade social e política, e 
formalidades de entrada), e nível de preços (custo 

total de uma convenção e custo das passagens 
aéreas).

Entrevistas em 
profundidade; Análise 

da importância da 
performance; Teste t de 

amostras independentes.

Jung et al. 
(2018)

Reforço positivo dos programas de recompensação 
focalizados na sustentabilidade (considerando o 

efeito moderador da localização das cidades e dos 
custos associados ao local da reunião).

Análise ANOVA.

Tabela 1 – Atributos valorizados na escolha do local de reuniões
Fonte: Elaboração própria

Tomando em consideração os estudos que visaram identificar categorias de 
dimensões fundamentais para a escolha do local da reunião, numa perspetiva 
agregada (macro), é de relevar a existência de trabalhos que seguiram uma 
abordagem puramente conceptual (cf. Crouch e Ritchie, 1998; Bradley, Hall e 
Harrison, 2002), assim como os estudos empíricos desenvolvidos por Var, Cesario e 
Mauser (1985), Kulendran e Witt (2003), Hankinson (2005) e mais recentemente por 
Carvalho, Márquez e Díaz-Méndez (2016, 2018).

Partindo de uma abordagem puramente conceptual, Crouch e Ritchie 
(1998) identificaram 8 categorias de dimensões valorizadas pelos planeadores de 
reuniões: i) acessibilidade; ii) apoio no local; iii) oportunidades extra-conferências; 
iv) equipamentos de acomodação; v) instalações das reuniões; vi) informação; vii) 
ambiente do local, como o clima, a qualidade das infraestruturas e a hospitalidade 
da comunidade); viii) e outros critérios, nomeadamente ligados a riscos associados 
à possibilidade de guerras, desastres naturais, boicotes e outros eventos adversos. 
Ao contrário do trabalho de Crouch e Ritchie (1998), o estudo desenvolvido por 
Bradley et al. (2002) realçou a importância de fatores contextuais, como é o caso 
de fatores políticos, sociais e económicos. Assim, Bradley et al. (2002) realçaram, 
conceptualmente, 8 categorias de fatores: i) Fatores culturais (associados à cultura 
popular, à imagem nova da cidade e à vida noturna); ii) fatores sociais (associados à 
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violência, furtos e crimes); iii) fatores ambientais (associados à atratividade estética 
dos locais); iv) fatores políticos (associados a grupos sectários ou divisionistas); 
v) fatores de desenvolvimento económico/regeneração (associados à perceção do 
sucesso de recentes projetos de regeneração urbanística); vi) fatores especificamente 
relacionados com locais individuais (associados à qualidade de locais de reuniões 
individuais); vii) fatores especificamente relacionados com instalações disponíveis 
no lugar da reunião (nomeadamente, lojas, lazer e outros equipamentos nos centros 
das cidades); e viii) fatores de acessibilidade.

Recorrendo a desenvolvimentos empíricos puramente econométricos (modelo 
de equação log-linear), Var et al. (1985) num estudo aplicado ao turismo de convenções 
em 52 cidades norte-americanas, procurando compreender os determinantes de 
participação nas convenções num contexto doméstico, identificaram 3 variáveis 
fundamentais, designadamente, a acessibilidade, a emissividade (características 
do rendimento e a população do país de origem produzem efeitos na ida para a 
convenção) e a atratividade do local da reunião. Seguindo uma abordagem empírica 
semelhante, num estudo ligado à comparação dos modelos de previsão mais 
modernos da procura no turismo de negócios internacionais, Kulendran e Witt (2003) 
realçaram também as seguintes variáveis determinantes: (i) rendimento do país de 
origem; (ii) preço das férias do país de destino; (iii) aumento da atividade económica 
do país de origem (estimula a procura de importações, resultando o aumento da 
atividade turística no estrangeiro); (iv) aumento da atividade económica do país de 
destino (estimula a procura de exportações do país origem, origina um aumento do 
turismo internacional, com a finalidade vender produtos para o país de destino); (v) 
grau de abertura e liberdade comercial (com base em dispositivos protecionistas 
gera oportunidades de comércio internacional e aumenta o volume de turismo de 
negócios); e (vi) volume de turismo de negócios pode ser influenciado pelo volume 
de turismo de férias (os turistas tomam consciência de oportunidades de negócios 
enquanto visitam um determinado país nas suas férias). Por sua vez, com o objetivo de 
esclarecer as dimensões “chave” valorizadas pelos gestores de eventos, Hankinson 
(2005) desenvolveu um estudo exploratório, selecionando 25 organizações de 
uma base de dados de associações britânicas de destinos de conferências. Com 
recurso à análise de componentes principais, este investigador identificou 2 
dimensões associadas à imagem de marca do destino de negócios – Funcional 
e de “Ambiência”, constituídas por 8 clusters de atributos relevantes: (i) ambiente 
físico (associações históricas, arquitetura e atratividade do ambiente construído); 
(ii) atividade económica (turismo de lazer, industrias, regeneração económica e 
comércio); (iii) equipamentos/instalações para o turismo de negócios (qualidade de 
centros de convenções, qualidade dos hotéis e a escolha de equipamentos); (iv) 
acessibilidade; (v) equipamentos sociais (lojas, restaurantes, clubs e pubs); (vi) força 
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da reputação (notoriedade do destino e estratégias de marketing do destino); (vii) 
características das pessoas (carácter dos residentes e visitantes); e (viii) dimensão 
do destino. 

As contribuições dos vários autores relativas às dimensões que influenciam os 
planeadores de reuniões na escolha do local, para efeitos de realização de reuniões 
de negócios, assim como as respetivas técnicas de investigação, são apresentadas, 
em síntese, na tabela 2.

Autor(es) Dimensões Abordagem 
metodológica

Crouch and Ritchie 
(1998)

Acessibilidade, apoio local, oportunidades 
extra-conferências, equipamentos de 

acomodação, equipamentos de reuniões, 
informação, ambiente do local e outros 

critérios.

Abordagem conceptual.

Bradley, Hall, and 
Harrison (2002)

Fatores culturais (associados à cultura 
popular, à imagem nova da cidade e à 

vida noturna), fatores sociais (associados 
à violência, roubos e crimes), fatores 
ambientais (associados à atratividade 
estética dos locais), fatores políticos 
(associados a grupos sectários ou 

divisionistas), fatores de desenvolvimento 
/ regeneração económica (associados 

à perceção do sucesso de projetos 
recentes de regeneração urbana), fatores 

especificamente relacionados com os locais 
individualmente (associados à qualidade dos 
locais da reunião), fatores especificamente 

relacionados com as instalações disponíveis 
no local da reunião (nomeadamente, lojas, 

lazer e outros equipamentos nos centros das 
cidades) e fatores de acessibilidade.

Inquérito (via postal) a 
empresas com questões 
abertas; Agrupamento 

de dados em categorias.

Var, Cesario e 
Mauser (1985)

Acessibilidade, emissividade (características 
do rendimento e a população do país de 
origem influencia a ida à convenção) e a 

atratividade.

Modelo de equação log-
linear.

Kulendran e Witt 
(2003)

Rendimento do país de origem, preço 
das férias no país de destino, atividade 
económica do país de origem, atividade 
económica do país de destino, grau de 

abertura e liberdade comercial, e turismo de 
lazer.

ECM - Error Correction 
Model, ARIMA (primeiras 

e quartas diferenças), 
No-change Model, STSM 
– Structural Time-Series 

Model, BSM – Basic 
Structural Model, ARIMA 

(primeiras diferenças 
com variáveis dummy 

associadas) e AR 
(quartas diferenças).
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Hankinson (2005)

Ambiente físico (associações históricas, 
arquitetura e atratividade do ambiente 

construído), atividade económica (turismo de 
lazer, industrias, regeneração económica e 
comércio), equipamentos/instalações para o 
turismo de negócios (qualidade de centros 
de convenções, qualidade dos hotéis e a 

escolha de equipamentos), acessibilidade, 
equipamentos sociais (lojas, restaurantes, 

clubs e pubs), força da reputação 
(notoriedade do destino e estratégias de 

marketing do destino), características 
das pessoas (carácter dos residentes e 

visitantes) e dimensão do destino

Grelha de análise de 
reportório, Análise 

fatorial exploratória.

Carvalho, Márquez 
e Díaz-Méndez 

(2016, 2018)

Custo de vida, eficácia do governo, 
investimento em capital fixo turístico, 

estabilidade política, estado de direito, 
qualidade reguladora do governo, gastos 
com o turismo de lazer, Produto Interno 

Bruto (PIB), grau de abertura comercial e 
investimento estrangeiro direto.

Modelo de equação 
linear (OLS) com análise 

de dados espaciais; 
Modelo dinâmico com 

dados em painel (GMM).

Tabela 2 – Dimensões valorizadas pelos planeadores de reuniões na escolha do local 
Fonte: Elaboração própria

2.2 Determinantes Controláveis de um Destino de Negócios

Num estudo recente publicado no Journal of Convention & Event Tourism, com 
o objetivo de identificar os determinantes que influenciam as receitas do turismo de 
negócios, os autores Carvalho, Márquez e Díaz-Méndez (2018, p.67) referiram que 
“some of the factors associated with the destination country are influenced by the 
performance of the destinations’ institutional actors, that is, there are some factors 
that may be controlled by the action of economic agents and political decision-makers, 
at the same time that there is a variety of factors that, for reasons that are natural, 
historical or alien to their own destiny, are beyond the capacity of being influenced by 
the various actors (i.e., climate, natural disasters, natural landscape, popular culture, 
geographic location, distance from attendants, historic buildings and monuments, 
among others”.

Assim, estes investigadores salientaram que “it is possible to identify a first 
typology of uncontrollable factors, such as the size of the destination, the cultural 
elements associated with hospitality (the nature associated with the popular culture of 
the residents), some aspects associated with accessibility (namely physical, cultural 
and linguistic distance), the natural environment, the climate, the natural disasters 
and the built physical environment (namely, architecture, buildings and historical 
monuments” (Carvalho et al., 2018, p.67-68). 

Por outro lado, em relação ao grupo de determinantes controláveis, os autores 
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apresentaram: o custo monetário das férias no país de destino; o equipamento para 
reuniões de negócios; a segurança; o dinamismo do turismo de lazer, indústria, 
comércio e serviços; as infraestruturas; a capacidade de regeneração urbana, 
comercial e económica; a hospitalidade (associada à qualificação e preparação para 
o turismo por parte dos residentes); a acessibilidade do local; o equipamento da sala; 
as oportunidades de cultura e recreação; o grau de abertura financeira e comercial 
do país de destino turístico em relação ao mundo exterior; e informações do país.

Para operacionalizar os vários determinantes controláveis, Carvalho et al. (2018) 
apresentaram as seguintes variáveis independentes: (i) a variável living costs; (ii) a 
variável government effectiveness; (iii) a variável capital investment; (iv) a variável 
political stability; (v) a variável rule of law; (vi) a variável regulatory quality; (vii) a 
variável leisure tourism spending; (viii) a variável gross domestic product (GDP); (ix) 
a variável trade openness; e (x) a variável foreign direct investment. A respeito da 
variável dependente, os autores propuseram a variável business tourism spending.

Os resultados deste estudo permitem-nos compreender a relevância do 
investimento privado em capital fixo turístico e do investimento estrangeiro direto 
para o crescimento das receitas do turismo de negócios. Mais ainda, os resultados 
também revelam que, a inércia dos consumidores, nomeadamente a persistência 
de hábitos de consumo dos turistas de negócios e o efeito do “passa-palavra” não 
controlado pelos agentes económicos e decisores políticos dos destinos, têm um 
efeito significativo nos gastos dos turistas de negócios.

No entanto, este estudo foi aplicado no contexto do turismo de negócios, 
aglomerando as reuniões de negócios coletivas (geralmente referidas como a 
meetings industry) e as reuniões de negócios individuais (quando a profissão requer 
viagens para a concretização do trabalho). Além disso, esses autores sugerem a 
realização de uma análise suplementar de dados em painel para o grupo de países 
que recebem mais eventos, a partir de dados fornecidos pela International Congress 
and Convention Association (ICCA). Para estes autores, este tipo de análise “might 
bring another perspective, in order to provide a comparison between the view 
of business tourism (in the broad sense) and a specific view of the international 
association meetings. Moreover, it would be interesting to understand whether the 
results follow the same trend.” (Carvalho et al., 2018, p. 80).

Deste modo, tendo por base o estudo desenvolvido por Carvalho et al. (2018) 
e considerando as futuras propostas de pesquisa apresentadas por estes autores, 
este estudo tem como objetivo identificar os determinantes relevantes (controláveis) 
já apresentados, para propor diretrizes aos principais stakeholders dos países, a fim 
de aumentar o número de reuniões de negócios realizadas. Ora, duas questões de 
investigação são assim formuladas:

1) Quais são os (macro) determinantes que influenciam a realização de reuniões 
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associativas nos países e que são suscetíveis de serem controlados pelos seus 
agentes económicos e decisores políticos?

2) Que políticas económicas e estratégias de marketing podem ser desenvolvidas 
pelos agentes económicos e decisores políticos para melhorar o número de reuniões 
de negócios nos seus países?

3 |   METODOLOGIA 

Com o objetivo de responder às questões de investigação formuladas, foram 
recolhidos dados de todos os países do mundo, fornecidos pelo Data World Bank, 
Worldwide Governance Indicators (integrado no World Bank), World Travel & Tourism 
Council e International Congress and Convention Association (ICCA), para o período 
temporal após a crise de hipotecas subprime - os anos 2009 a 2016. Para proceder 
à homogeneização da amostra, foram excluídos os países com valores omissos e, 
com efeito, constituída uma amostra de 71 países a nível mundial. Para a estimação 
de resultados, foi utilizado o software Gretl 2016a.

3.3 Variáveis e Fontes de Dados

Considerando os determinantes controláveis que influenciam o turismo de 
negócios, apresentados por Carvalho et al. (2018), são apresentadas as variáveis 
explanatórias consideradas neste estudo:

−	A variável Living Costs será operacionalizada a partir da variável proxy Purchasing 
Power Parity to Market Exchange Ratio. O rácio fator de conversão de paridades 
de poder de compra para a taxa de câmbio de mercado é o resultado obtido, dividindo-
se o fator de conversão de paridades de poder de compra pela taxa de câmbio de 
mercado. A série temporal associada à variável Purchasing Power Parity to Market 
Exchange Ratio poderá ser obtida a partir da base de dados do Data World Bank3;

−	A variável Government Effectiveness operacionalizará os fatores oportunidades 
de entretenimento e de cultura resultantes do investimento público, hospitalidade 
associada à qualificação dos residentes e à qualidade das infraestruturas gerais, 
enquanto elementos promotores do dinamismo da atividade económica e da 
acessibilidade4 dos visitantes. A série temporal que permite avaliar esta variável poderá 
ser diretamente obtida da fonte Aggregate Indicator: Government Effectiveness 
pertencente aos Worldwide Governance Indicators do World Bank5;

−	A variável Capital Investment (a preços reais de 2016) visa operacionalizar os 
fatores oportunidades de entretenimento e de cultura resultantes da iniciativa privada, 
os investimentos privados em equipamentos de reuniões e de acomodação e as 
conexões das empresas privadas para o destino/local da reunião (associadas à 

3  Disponível em: http://data.worldbank.org/indicator
4  Acessibilidade associada às infra - estruturas para transportes e serviços de transporte público.
5  Disponível em: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
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dimensão acessibilidade). Esta variável é medida a partir da série Capital Investment, 
disponível na base de dados da World Travel & Tourism Council.

−	 Para o fator segurança associada à estabilidade política propõe-se a variável 
Political Stability. Esta variável mede a perceção da probabilidade de instabilidade 
política e / ou violência por motivos políticos, incluindo o terrorismo. A variável 
Political Stability é medida a partir da fonte Aggregate Indicator: Political Stability 
and Absence of Violence integrada na base de dados Worldwide Governance 
Indicators do World Bank;

−	Para o fator segurança pública propõe-se a variável Rule of Law6. Esta variável 
capta a perceção da medida em que os agentes confiam e respeitam as regras da 
sociedade e, em particular, a qualidade da execução de contratos, os direitos de 
propriedade, a polícia e os tribunais, bem como a probabilidade de crime e violência. 
A variável Rule of Law é medida a partir da fonte Aggregate Indicator: Rule of 
Law, integrada na base de dados Worldwide Governance Indicators do World 
Bank;

−	 A variável Regulatory Quality operacionalizará a capacidade de regeneração 
económica, comercial e urbanística dos países promovida pelas entidades públicas e 
é possível obter informação sobre esta variável a partir da fonte Aggregate Indicator: 
Regulatory Quality obtida através da Worldwide Governance Indicators do World 
Bank;

−	A variável Leisure Tourism Spending (a preços reais de 2016) tem como objetivo 
explicar o dinamismo do turismo de lazer e poderá ser medida com base nos gastos 
em turismo de lazer, por intermédio da série Leisure Tourism Spending disponível 
na base de dados da World Travel & Tourism Council7;

−	A variável Gross Domestic Product (GDP) visa operacionalizar o dinamismo dos 
setores públicos e privados (nomeadamente, da indústria, comércio e serviços) da 
atividade económica e geradores de valor acrescentado para o turista e será medida 
com base no indicador PIB real construído a partir do PIB a preços constantes (ano 
base 2010) das séries da Economic Policy and External Debt fornecidas pelo Data 
World Bank;

−	A variável Trade Openness poderá ser medida com base nas importações mais 
exportações do país de destino de negócios em relação ao PIB do país de destino. 
Para obtenção da série temporal associada a esta variável, recorrer-se-á à fonte 
Economic Policy and External Debt fornecida pelo Data World Bank. 

−	A variável Foreign Direct Investment será testada como o influxo do investimento 
líquido dos investidores estrangeiros em relação ao PIB (percentagem do PIB). Tal 
como na anterior variável, a série associada poderá ser obtida na Economic Policy 
and External Debt fornecida pelo Data World Bank.

6  Na operacionalização da categoria Segurança deverão ser excluídos os aspetos ligados a questões de 
risco natural, por exemplo, terramotos, tsunamis ou furacões.
7  Disponível em: http://www.wttc.org/datagateway/
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Como variável dependente, apresenta-se a variável Number of Meetings. A série 
temporal relacionada com esta variável foi fornecida pela International Congress and 
Convention Association (ICCA), com base num relatório publicado anualmente para 
os anos de 2009 a 20168. É de realçar que, os dados fornecidos pela ICCA resultam 
de uma base de dados onde constam informações sobre as reuniões associativas 
que cumprem os seguintes critérios: (i)  Estão presentes pelo menos 50 participantes 
nas reuniões; (ii) As reuniões são organizadas numa base regular (por exemplo, não 
se incluem eventos realizados apenas uma vez); (iii) Os eventos já foram realizados 
em pelo menos 3 países diferentes (ICCA, 2016).

Para uma melhor compreensão, na tabela 3, são apresentadas as unidades de 
medida e fontes de dados relacionadas com as variáveis dependentes e explicativas.

Variáveis Unidades de medida Fontes de dados

Number of 

Meetings
Número de reuniões ICCA

Living Costs Data World Bank

C a p i t a l 

Investment

World Travel & 

Tourism Council 

Political Stability

O indicador é medido em unidades que variam 

entre -2,5 e 2,5. Os valores mais elevados 

correspondem a melhores resultados.

W o r l d w i d e 

Governance Indicators 

Rule of Law

O indicador é medido em unidades que variam 

entre -2,5 e 2,5. Os valores mais elevados 

correspondem a melhores resultados.

W o r l d w i d e 

Governance Indicators 

GDP GDP 2010 constant US$ Data World Bank

R e g u l a t o r y 

Quality

O indicador é medido em unidades que variam 

entre -2,5 e 2,5. Os valores mais elevados 

correspondem a melhores resultados.

W o r l d w i d e 

Governance Indicators 

G o v e r n m e n t 

Effectiveness

O indicador é medido em unidades que variam 

entre -2,5 e 2,5. Os valores mais elevados 

correspondem a melhores resultados.

W o r l d w i d e 

Governance Indicators 

Leisure Tourism 

Spending

World Travel & 

Tourism Council 

Foreign Direct 

Investment
Data World Bank

Trade Openness Data World Bank

Tabela 3: Unidades de medida relacionadas com as variáveis

Fonte: Elaboração própria

8  Disponível em: https://www.iccaworld.org/knowledge/
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3.4 Especifi cação do Modelo

Para o período de referência de 2009 a 2016 (8 anos), é estimado um modelo que 
visa explicar os determinantes controláveis pelos agentes económicos e decisores 
políticos dos países, utilizando dados referentes a 71 países (i=1, …, 71), obtendo, 
um conjunto com 568 observações de dados em painel completas.

Os dados em painel apresentam várias vantagens. Segundo Baltagi (2008), 
permitem controlar a heterogeneidade individual, identifi car e medir efeitos não 
detetáveis em dados de séries temporais ou seccionais e construir modelos mais 
complexos. Para este autor, os dados em painel concedem também mais informação, 
reduzem a colinearidade entre as variáveis, aumentam os graus de liberdade e 
permitem obter uma melhor efi ciência das estimativas.

Neste estudo, o modelo a ser estimado adota a forma duplo-logarítmica (1) e 
será: 

(1)

Onde a variável dependente  (Meetings) é o número de reuniões 
associativas. A variável independente  (Capital Investment) é o investimento privado 
em capital fi xo turístico;  (Leisure Tourism Spending) são os gastos em turismo 
de lazer;  (Gross Domestic Product) representa o dinamismo da atividade 
económica;   (Foreign Direct Investment) é o investimento estrangeiro direto;

  (Regulatory Quality) avalia a qualidade reguladora do estado;  (Rule 
of Law) avalia a criminalidade por furto, violência e rapto;  (Government 
Effectiveness) é uma variável que avalia a efi cácia do governo;  (Political 
Stability) é um indicador de estabilidade política e ausência de violência; 
(Trade Openness) é o grau de abertura comercial do país e a variável  (Living 
Costs) avalia o custo de vida do país.

Por sua vez, se o teste estatístico de Multiplicador de Lagrange de Breusch-
Pagan contrariar a hipótese nula de que o modelo pelo método dos mínimos 
quadrados é agrupado (pooled) e se o teste de Hausman, contrariar a hipótese nula 
de que o modelo de efeitos aleatórios é consistente, o modelo a estimar assumirá 
uma das duas formas: modelo de efeitos fi xos (Eq.2) ou modelo de efeitos aleatórios 
(Eq.3).

(2)
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(3)

Na Eq. (2),  são os efeitos fi xos de decomposição 
do erro, em que  são os efeitos específi cos de cada país. O componente do 
erro  é assumido estar serialmente não correlacionado com média zero e 
distribuído de forma independente entre os países, sendo permitida a presença de 
heterocedasticidade. Por outro lado, o componente de erro  é assumido estar 
não correlacionado com a condição inicial  para t = 1, …, T, e com os efeitos 
individuais 
não correlacionado com a condição inicial 

 Na Eq. (3)  é o erro composto. O erro específi co 
individual  e a componente de erro transversal  são  independentes e 
identicamente distribuídos IID (0, ) e  é independente de  Mais ainda, as 
variáveis independentes apresentadas estão serialmente não correlacionadas com 

 e  para todo o  e .
De acordo com Arelanno e Bond (1991), o procedimento de estimação 

necessário será um modelo de painel dinâmico, utilizando o Método dos Momentos 
Generalizado (GMM), perante a presença de autocorrelação serial. Deste modo, o 
modelo dinâmico a ser estimado será, portanto:

(4)

Onde e de 
igual modo para as restantes variáveis.

Segundo Arellano e Bond (1991), a estimativa usando o estimador GMM é 
consistente, verifi cando-se a inexistência de autocorrelação de segunda ordem nos 
erros e, a inexistência de correlação entre os instrumentos e o termo de perturbação, 
a partir do teste de Sargan de sobreidentifi cação das restrições. 

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta a estimativa da equação (1) pelo método dos mínimos 
quadrados ("Pooled OLS"). O teste estatístico Multiplicador de Lagrange de Breusch-
Pagan (LM = 1314.24, p < .001) contraria a hipótese nula de que o modelo pelo 
método dos mínimos quadrados é agrupado (pooled) e o teste de Hausman (H = 
83.5618, p < .001) contraria a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios 
é consistente, validando a hipótese alternativa da existência do modelo de efeitos 
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fi xos. Com efeito, o modelo a estimar deverá assumir a forma da equação (2) – 
Modelo de Efeitos Fixos (Tabela 4).

Os resultados mostram que a regressão é globalmente signifi cativa [F (80, 700) 
= 145.685, p < .01] e a signifi cância individual das variáveis Political Stability (t = 
6.632, p < .001), Government Effectiveness (t = 3.007, p < .01), Gross Domestic 
Product (t = 8,027, p < .001), Living Costs (t = −2.858, p < .01) e Trade Openness (t = 
7,255, p < .001). Mais se verifi ca que as variáveis independentes do modelo explicam 
cerca de 97% da variação da variável Meetings (R2 = .973). Todavia, identifi ca-se a 
presença de autocorrelação serial dos termos de perturbação, a partir do teste de 
Durbin-Watson (DW teste = 1,48412). Este resultado revela que as estimativas dos 
coefi cientes de regressão são inefi cientes e os erros-padrão são enviesados. Com 
efeito, tendo em vista gerar estimadores consistentes e efi cientes, o procedimento 
de estimação a considerar deverá ser um modelo de painel dinâmico - Método dos 
Momentos Generalizado (GMM), proposto por Arelanno e Bond (1991).

Tabela 4: Resultados da estimação dos efeitos-fi xos (2009 – 2016)

A Tabela 5 mostra a estimativa da Equação (4) utilizando o Método dos 
Momentos Generalizado (GMM). Os resultados indicam que não deverá ser rejeitada 
a hipótese nula de inexistência de autocorrelação de segunda ordem nos erros (z 
= 0.238576, p = .8114), assim como verifi ca a inexistência de correlação entre os 
instrumentos e o termo de perturbação [x²(20) = 26.9101, p = 0.1378). Deste modo, 
é confi rmada a validade dos instrumentos usados na regressão. Por outro lado, os 
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resultados do teste de Wald permitem verifi car a signifi cância conjunta das variáveis 
explicativas [x²(11) = 292.935, p = .000]. Os resultados das estimativas mostram 
ainda a signifi cância individual da variável dependente desfasada Meetings (t = 
2.684, p < .01) e das variáveis independentes Political Stability (t = 2,926, p < .01) e
Gross Domestic Product (t = 1,892, p = .058).

Na interpretação dos resultados da tabela 5, importa referir que, o coefi ciente 
estimado para a variável Political Stability apresenta um sinal positivo como esperado 
e um valor de elasticidade (0,59) revelador da importância da estabilidade política 
e ausência de violência para o crescimento do número de reuniões internacionais 
associativas. Ainda é de salientar, a variável Gross Domestic Product, apresentando 
uma estimativa com um sinal positivo na sua elasticidade (1,892), mostrando a 
importância do dinamismo da atividade económica para o incremento das reuniões 
associativas num contexto internacional. Importa destacar que, os resultados das 
estimativas não corroboram o estudo desenvolvido por Carvalho et al. (2018). 
Contudo, estão em perfeita sintonia com os trabalhos desenvolvidos por outros 
investigadores (Bradley et al., 2002; Hankinson, 2005; DiPietro et al., 2008; Judith e 
Thompson, 2009). 

Tabela 5: Resultados do estimador GMM (2009 – 2016)

Os resultados revelam também que a variável dependente desfasada Meetings 
tem um efeito signifi cativo no número de reuniões associativas. Isto signifi ca que, 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 9 143

35% do número de reuniões realizadas podem ser justificadas pela inércia dos 
organizadores de reuniões, resultante das experiências positivas obtidas e pelas 
referências transmitidas pelos anteriores visitantes do destino. Esta constatação 
evidencia que, a inércia, para além de estimular as receitas do turismo de negócios, 
como referido por Carvalho et al. (2018), permite também incrementar o número 
de reuniões associativas, atestando, com efeito, os contributos de diversos 
investigadores (Crouch e Ritchie, 1998; Hankinson,2005; DiPietro et al., 2008).

5 |  CONCLUSÃO 

Num contexto em que o turismo de negócios cresce significativamente, a 
nível mundial, e contribui para o desenvolvimento dos países com benefícios de 
natureza económica, social e cultural, continua, perante a comunidade científica, a 
não despertar o mesmo interesse do turismo de lazer. 

Um dos raros tópicos de investigação que tem merecido atenção, consiste na 
compreensão dos determinantes da escolha do local da reunião. Nesta matéria, o 
meio académico e científico tem-se orientado para a compreensão dos determinantes 
associados à participação individual dos delegados nas reuniões de negócios e 
ligados à escolha do local por parte das empresas e associações, numa perspetiva 
comportamental (ou micro), praticamente negligenciando uma abordagem macro, 
particularmente relevante para os vários agentes económicos, planeadores de 
destinos e decisores políticos. Com efeito, este artigo visa compreender os (macro) 
determinantes controláveis que influenciam o número de reuniões associativas dos 
países, a partir dos trabalhos desenvolvidos por Carvalho et al. (2016, 2018).

Para o período de referência de 2009 a 2016 (8 anos), foi estimado um modelo 
dinâmico com dados em painel pelo Método dos Momentos Generalizado (GMM), 
utilizando dados de 71 países. Os resultados mostraram, desde logo, a relevância 
da variável dependente desfasada (0,35). De acordo com este estudo, o número 
de reuniões associativas dependem da inércia dos organizadores de reuniões, 
provavelmente do conhecimento do local, dos hábitos de compra e, sobretudo, do 
“passa-palavra” transmitido pelos visitantes (delegados) do destino. Esta constatação 
permite compreender que, a organização de uma reunião associativa num país, 
depende fortemente das experiências positivas já obtidas naquele destino, pelos 
delegados das associações e seus representantes. Estes resultados permitem 
evidenciar, uma vez mais, a relevância da fidelização induzida pela experiência 
anterior no destino de negócios, tal como aludido por Crouch e Ritchi (1998), 
Hankinson (2005), DiPietro et al. (2008) e Carvalho et al. (2018).

Os resultados sugeriram também que o número de reuniões associativas poderá 
ser impulsionado, pela estabilidade política e ausência de violência/terrorismo, 
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corroborando, com efeito, os trabalhos desenvolvidos por vários investigadores 
(Oppermann, 1996; Crouch e Ritchi, 1998; Bradley et al., 2002; Zhang, Leung e Qu, 
2007; DiPietro et al., 2008; Judith e Thompson, 2009; Yoo e Zhao, 2010; Dragičević et 
al., 2012; e Park et al., 2014), assim como pelo dinamismo da atividade económica, 
à semelhança dos estudos realizados por Bradley et al. (2002), Kulendran e Witt 
(2003), Hankinson (2005) e Judith e Thompson (2009). Deste modo, esta informação 
é, particularmente importante, para dois grupos específicos de atores nos destinos.

Em primeiro lugar, os agentes económicos pertencentes ao sector público e 
privado, ligados à indústria, comércio e serviços determinam significativamente a 
realização de reuniões associativas nos destinos. Com efeito, os agentes económicos 
devem, desde logo, compreender que, a sua capacidade de criar valor acrescentado 
para o turista, determina a sua perceção de qualidade do destino de negócios, a 
partir do investimento realizado nos vários sectores da atividade económica e do 
value for money da oferta (produtos e serviços criados no destino). Por outro lado, 
as organizações que criam valor ao longo da cadeia de turismo, devem compreender 
de forma muito clara que, a inércia dos organizadores de reuniões associativas e 
respetivos delegados, depende das suas experiências positivas do passado e do 
“passa-palavra” transmitido. Por isso, devem encarar a qualidade do serviço prestado 
no destino como um fator estratégico para o seu sucesso.

Em segundo lugar, os resultados apresentados são de enorme relevância para os 
decisores políticos, a dois níveis: (i) É imperativo a existência de estabilidade política 
e ausência de violência. A realização de uma reunião associativa é significativamente 
ameaçada por um clima de instabilidade governativa, violência por motivos políticos 
ou terrorismo. Deste modo, é fundamental que o visitante sinta um ambiente de 
segurança no local da reunião e, para tal, os decisores políticos devem procurar criar 
condições para a existência de um clima de paz e de estabilidade governativa no seu 
país; (ii) É determinante a criação de medidas que fomentem a atividade económica 
do país. Neste sentido, os decisores políticos devem desenvolver políticas que 
incentivem o investimento privado em capital fixo nos vários setores da atividade 
económica, por exemplo, através de incentivos fiscais e laborais às empresas, da 
criação de programas de apoio ao investimento e licenciamento, assim como apoiando 
e financiando o desenvolvimento da formação profissional nas áreas da hotelaria e 
turismo, com o objetivo de qualificar os recursos humanos das organizações ligadas 
ao turismo de negócios.

A investigação desenvolvida apresenta limitações, pela amostra obtida ser 
representativa dos países mais desenvolvidos, negligenciando, por isso, um grande 
número de países em vias de desenvolvimento. Por outro lado, os dados obtidos 
na ICCA, excluem as reuniões corporativas e apenas consideram as reuniões 
associativas que cumprem critérios muito específicos (estarem no mínimo 50 
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participantes nas reuniões, serem organizadas numa base regular e já terem sido 
realizadas em pelo menos 3 países diferentes).

Com efeito, em estudos futuros, sugere-se, utilizando a metodologia deste 
estudo, que sejam incorporados na amostra, países representativos de economias 
menos desenvolvidas. A expansão da dimensão da amostra, incluindo um maior 
número de países representados num período temporal mais extenso, poderá 
também contribuir significativamente para a melhoria dos resultados e para a 
obtenção de novas conclusões nesta área de conhecimento. Importa ainda referir 
que, fica uma “janela de oportunidades”, ligada à compreensão dos determinantes 
que influenciam a escolha do local nas reuniões corporativas, assim como o recurso 
a dados de outras associações de reuniões internacionais (exs. International 
Association of Exhibition and Events – IAEE, Meeting Professionals International – 
MPI e Professional Convention Management Association – PCMA), tendo em vista 
atestar os resultados obtidos neste estudo.
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RESUMO: Atualmente, as companhias 
demandam associar o interesse pela expansão 
e obtenção de lucros, à interação com o meio 
ambiente, sendo exigida, por seus stakeholders, 
maior transparência de suas ações empresariais. 
Desse interesse tem-se a prática do disclosure 
ambiental, definido como um conjunto de 
métodos usados pelas entidades para divulgar 
suas ações com a natureza, visando apresentar 
o que e como a empresa está se comportando 
em relação aos recursos naturais. Essa atitude 
é indispensável para evidenciar o compromisso 
moral com a sociedade e a responsabilidade 
com o desenvolvimento sustentável, 
aumentando, dessa maneira, a confiabilidade 
de suas práticas. O presente artigo teve como 

objetivo identificar os fatores determinantes do 
nível de evidenciação das questões ambientais 
praticado pelas companhias no Brasil. Para 
tanto, foram analisados os Relatórios de 
Sustentabilidade, dos anos de 2010 e 2015, de 
52 companhias, consideradas como as maiores 
em volume de vendas líquidas, pela Revista 
Exame – Edição Maiores e Melhores 2016. 
Foram formuladas quatro hipóteses e testadas 
a partir da Análise de Regressão com dados 
em painel, por meio do Modelo de Efeitos 
Aleatórios. Estas hipóteses englobam tamanho, 
endividamento, governança corporativa e 
controle acionário. A Análise de Regressão 
em Painel demonstrou que as variáveis 
Tamanho (H1), e Nível de Endividamento 
(H2) se confirmaram significativas a um nível 
de 1%, ou seja, possuem forte influência 
sobre o disclosure ambiental praticado pelas 
companhias investigadas. Conclui-se que os 
resultados da pesquisa corroboram com a 
Teoria da Divulgação, e ratificam os achados de 
outros estudos relacionados à temática.
PALAVRAS-CHAVE: Disclosure. Meio 
Ambiente. Nível. Teoria da Divulgação. 
Determinantes.

DETERMINANTS OF ENVIRONMENTAL 
DISCLOSURE

ABSTRACT: Currently, companies demand to 
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associate their interest in expanding and earning profits, to interact with the environment, 
and their stakeholders are required to be more transparent in their corporate actions. 
Of this interest have the practice of environmental disclosure, defined as a set of 
methods used by the entities to disclose their actions with nature, aiming to present 
what and how the company is behaving in relation to natural resources. This attitude is 
indispensable to evidence the moral commitment to society and the responsibility for 
sustainable development, thus increasing the reliability of its practices. This present 
article aimed to identify the determinants of the level of evidence of environmental 
issues practiced by companies in Brazil. For this purpose, were analyzed the 2010 
and 2010 Sustainability Reports of 52 companies, considered the largest in net sales 
volume, by Exame Magazine - Biggest and Best Edition 2016. Four hypotheses were 
formulated and tested from Regression Analysis with panel data, using the Random 
Effects Model. These hypotheses include size, indebtedness, corporate governance 
and share control. The Panel Regression Analysis showed that the variables Size (H1) 
and Level of Indebtedness (H2) were confirmed significant at a level of 1%, that is, they 
have a strong influence on the environmental disclosure practiced by the companies 
investigated. It is concluded that the results of the research corroborate with the Theory 
of Disclosure, and ratify the findings of other studies related to the subject.
KEYWORDS: Disclosure. Environment. Level. Theory of Disclosure. Determinants.

1 |  INTRODUÇÃO

Com o advento da industrialização, em meados do século XVIII, a questão 
ambiental começou a ser percebida como fator relevante para a qualidade de 
vida das pessoas. O avanço tecnológico permitiu que as indústrias produzissem 
maior volume de produtos, em períodos cada vez menores de tempo, consumindo, 
assim, grandes quantidades de recursos humanos e naturais (COSTA; MARION, 
2007). A utilização desordenada desses recursos, com o descarte sem os cuidados 
necessários, impactou o planeta a ponto de redefinir as ações e projetos, de 
empresas e sociedade, passando a ter, como foco principal, a associação do avanço 
econômico à preservação ambiental (PEDRON, 2014).

Toda essa discussão, para Maciel (2012), está envolta no interesse, dos 
diferentes usuários, por maior comunicação de caráter ambiental, sendo exigida, 
cada vez mais, pelos tomadores de decisões. Para Coelho (2010) a demanda por este 
tipo de informação reflete a consciência ecológica adquirida por seus stakeholders 
ao longo dos últimos anos, como também pela crescente degradação ambiental 
causada pelas companhias, cujos impactos reverberam, não apenas na sociedade, 
mas no seu resultado e na sua posição patrimonial e financeira. Essa transparência 
exigida força, as companhias, à prática do disclosure ambiental, que na concepção 
de Rosa, Ensslin e Ensslin (2009) é a apresentação das informações relativas às 
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suas atitudes com o meio ambiente, a fim de demonstrar, aos interessados, a sua 
administração socioambiental. 

Rosa, Ensslin e Ensslin (2009) concluem que essas informações ambientais, 
que as empresas buscam evidenciar, têm o intuito de elevar a reputação do negócio, 
levando em consideração: as necessidades do público, a natureza como utiliza 
uma fonte de recurso limitado, a responsabilidade profissional da administração e a 
interação dos diversos sistemas da empresa com a referida evidenciação. Por outro 
lado, observa-se que, em diversos estudos relacionados à temática como de Costa e 
Marion (2007), Rover (2009), Braga, Oliveira e Salotti (2009), Murcia (2009), Coelho 
(2010), Tannuri (2013), Huppes (2014), Los (2014), Machado (2014), e outros, essa 
evidenciação ambiental apresenta tipicidades singulares, não havendo um padrão 
de apresentação, sendo as questões divulgadas conforme interesse e/ou benefícios 
advindos à companhia.

Destarte, emerge a seguinte questão de pesquisa: “Quais as determinantes do 
nível de disclosure ambiental divulgado pelas companhias no Brasil?”.

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Evidenciação Contábil e Disclosure Ambiental

A evidenciação está ligada aos objetivos da Contabilidade, como garantia 
de informações claras aos usuários, relativas às atividades empresariais. Sob 
essa ótica, a evidenciação contábil está presente no processo de identificação, 
mensuração, organização e divulgação dos eventos econômico-financeiros na forma 
de informação útil. Evidenciar ou demonstrar os eventos ambientais, de acordo 
com Freitas e Strassburg (2007), está relacionado com as atividades operacionais 
de cada setor que afetam a continuidade das empresas, a qualidade de vida das 
pessoas e o ecossistema. Cabe à Contabilidade o papel de segregar os gastos e 
provisões relativas ao meio ambiente, efetuar sua classificação e quantificação, de 
acordo com sua ocorrência, importância e finalidade.

Gray e Bebbington (2001) descrevem algumas das possíveis razões para as 
empresas divulgarem informações de caráter ambiental, sendo elas: legitimar suas 
atividades; desenvolver a imagem corporativa; se antecipar a ações regulatórias; o 
impacto positivo no preço das ações; vantagens competitivas; e respeito ao direito à 
informação dos acionistas e stakeholders; entre outras.

A partir do apresentado observa-se que o assunto ainda é incipiente, 
demonstrando necessidade de estudos que refutem ou confirmem as preposições 
levantadas, a fim de contribuir com a ciência na construção de novas teorias no 
futuro.



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 10 151

2.1.1 TEORIA DA DIVULGAÇÃO

A evidenciação ambiental pode ser explicada pela Teoria da Divulgação, que de 
acordo com Verrecchia (2001) pode ser um fenômeno endógeno ou exógeno. Para 
a primeira, a autora expõe que, pode ser baseada em associações e/ou incentivos, 
e a segunda baseada em julgamentos. Neste mesmo sentido, o autor categoriza as 
pesquisas relacionadas a evidenciação em: Pesquisa sobre divulgação baseada em 
associação; Pesquisa sobre divulgação baseada em discricionariedade; e Pesquisa 
sobre divulgação baseada em efi ciência. O Quadro 1 demonstra as principais 
características da Teoria da Divulgação.

Quadro 1 – Categorias da Teoria da Divulgação
Fonte: Adaptado de Verrecchia (2001).

Como observa-se no Quadro 1, a Divulgação baseada em Efi ciência trata-se 
de uma análise antes da evidenciação ocorrer, ou seja, permite identifi car quais 
informações são preferíveis pelos stakeholders, sendo que as companhias têm 
como propósito apresentar apenas aquelas agradáveis aos seus usuários, e que 
possibilitarão ganhos na efi ciência e melhor visão dos investidores. Nas categorias 
Associação e Discricionariedade, a divulgação já ocorreu, sendo avaliadas, na 
primeira, as relações entre a evidenciação e as alterações provocadas no valor 
das ações ou no volume de transações, tem-se uma ótica exógena. E na segunda 
categoria procura-se entender os motivos em divulgar as informações, com ótica 
endógena, questionando, dessa forma, por que a empresa faz ou não a divulgação 
de determinada informação.

A presente pesquisa fundamenta-se, especifi camente, na segunda categoria 
apresentada por Verrecchia (2001), a divulgação baseada em discricionariedade. A 
partir dela, foram investigadas as características do disclosure ambiental realizado 
pelas companhias objeto de estudo. 

3 |  METODOLOGIA DA PESQUISA

O presente estudo classifi cou-se como teórico-empírico de caráter descritivo-
explicativo, pois teve como objetivo primordial, a descrição das características de 
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determinada população ou fenômeno e, também, o estabelecimento de relações 
entre as variáveis (GIL, 2009). Quanto à abordagem do problema, a pesquisa se 
caracterizou como quali-quanti.

Para o cálculo da métrica da pesquisa, fora utilizada a técnica de Análise de 
Conteúdo, que tem como fi nalidade o estudo das características das informações 
de forma rígida, utilizando números para reunir as evidenciações ambientais como 
unidade de documento (GIL, 2009). O índice fora calculado a partir do número 
de proposições evidenciadas pela companhia, dividido pelo número total de 
evidenciações existentes. Por fi m, o tratamento dos dados se deu em Microsoft Offi ce 
Excel 2010 e software estatístico IBM® SPSS® Statistics 21 Premium e EViews® 
9.5 Student Version Lite, com posterior construção de tabelas e gráfi cos para melhor 
visualização dos resultados encontrados.

Vale ressaltar que as variáveis, relacionadas às características endógenas 
das empresas investigadas, que foram consideradas pelo estudo, estão descritas, 
individualmente, nas hipóteses elaboradas.

3.1 Hipóteses de Pesquisa

No que se refere as características individuais da empresa, consideradas 
variáveis amplamente utilizadas em trabalhos de natureza semelhante, como 
de Nossa (2002); Cunha e Ribeiro (2008); Rover (2009); Murcia (2009) e Braga, 
Oliveira e Salotti (2009), foram formuladas quatro hipóteses, envolvendo: Tamanho 
da Empresa; Nível de Endividamento; Segmento especial da BM&FBOVESPA e 
Controle Acionário, a saber: 

H1: Empresas de maior porte divulgam mais informações ambientais que 
empresas menores.

H2: Companhias mais endividadas apresentam maior nível de evidenciação 
das questões relacionadas ao meio ambiente.

H3: Companhias incluídas no Novo Mercado apreciam mais questões ambientais 
nos relatórios analisados, possuindo maior nível de disclosure.

H4: A origem do controle acionário da companhia infl uencia o nível de divulgação 
ambiental.

Isto posto, tem-se um quadro resumo das hipóteses e das variáveis do presente 
estudo.

Quadro 2 – Resumo das Hipóteses e Variáveis do estudo
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Ressalta-se que, na operacionalização de algumas hipóteses, considerou-se 
oportuno converter algumas variáveis em Quartis, de modo a suavizar a distribuição 
dos dados e permitir melhor comparação entre os diferentes elementos. De acordo 
com Marion (2012), Quartil é a medida estatística que divide os coeficientes em 
4 partes, sendo que o 1º Quartil será o valor que deixar 25% dos elementos do 
conjunto abaixo de si mesmo e 75% acima; o 2º Quartil será o valor da mediana 
dos itens; já o 3º Quartil será o valor que apresentar 75% dos casos abaixo dele e 
25% acima; e o 4º Quartil comporta a totalidade dos elementos, ou seja, 100% das 
variáveis investigadas.

4 |  ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Diante das informações citadas na Metodologia, a amostra da pesquisa fora 
selecionada a partir da acessibilidade dos Relatórios de Sustentabilidade nos dois 
anos investigados, 2010 e 2015, sendo que as companhias que não apresentaram 
este documento foram excluídas da seleção. Desta forma, observa-se, portanto, que 
do total de 100 companhias, apenas 52 divulgaram os relatórios analisados nos 
dois anos selecionados, sendo habilitadas a compor base de dados do estudo em 
questão.

4.2 Análise Preliminar das Hipóteses

Com o propósito de analisar, previamente, as hipóteses construídas no estudo, 
foram realizadas Análise de Correspondência (Anacor), Teste Qui-Quadrado e 
Correlação. É necessário ressaltar que, a validade das inferências feitas, fora 
efetuada por meio da Análise de Regressão em Painel.

4.2.1 Nível de Disclosure versus Tamanho da empresa

A Hipótese 1 procurou relação entre o porte das companhias e o grau de 
informações prestadas, sendo que, buscou comprovar se empresas de maior tamanho 
tendem a prestar maior número de evidências ambientais. A fim de classificar o 
porte da empresa, fora considerado o valor do Ativo Total. A Tabela 1 apresenta os 
resultados do cruzamento das variáveis em questão.
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Tabela 1 – Correspondência entre Disclosure Ambiental e Porte da empresa
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Para construção da escala de tamanho das empresas (1º, 2º, 3º e 4º), foi 
aplicado o cálculo do Quartil, sendo os resultados apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Porte das companhias em Quartis
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Os dados apresentados na Tabela 1 apontam que 71,4% das companhias 
consideradas de grande porte no estudo (4º Quartil) concentraram-se no nível 
de disclosure ‘Ótimo’, ademais, 54,5% das empresas pertencentes ao 1º Quartil 
(Pequeno Porte) apresentaram nível considerado ‘Ruim’ de evidenciação ambiental. 
Para confi rmar a associação entre as duas variáveis citadas, realizou-se o Teste Qui-
Quadrado, sendo os resultados apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Teste Qui-Quadrado: Disclosure Ambiental e Tamanho da empresa
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Verifi ca-se que o Teste Qui-Quadrado rejeita a hipótese nula, ao nível de 
signifi cância de 1%, de que não existe associação entre as variáveis, ou seja, 
corrobora com o apresentado na Tabela 1.

4.2.2 Nível de Disclosure versus Nível de Endividamento

A Hipótese 2 procurou associação entre o nível de endividamento das 
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companhias e o seu grau de evidenciação das questões ambientais, sendo que 
de acordo com a Teoria da Agência, gestores de empresas com maior nível de 
endividamento tendem a divulgar mais informações, para satisfazer os credores e 
remover as suspeitas sobre a transferência de riqueza para os acionistas. A Tabela 
3 demonstra os resultados encontrados.

Tabela 3 – Correspondência entre Disclosure Ambiental e Endividamento
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Para construção do nível de endividamento das empresas (Baixo, Razoável, 
Médio e Alto), fora aplicado o cálculo do Quartil, sendo os resultados apresentados 
no Quadro 4.

Quadro 4 – Nível de Endividamento em Quartis
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

A partir da Tabela 3 infere-se que do total das companhias com nível de 
endividamento considerado ‘Alto’ (17 empresas), 58,8% apresentaram nível de 
disclosure ‘Ótimo’, enquanto que, do total de organizações consideradas com grau 
de endividamento ‘Baixo’, 60,0% alcançaram índice de evidenciação ambiental 
‘Ruim’, ou seja, os resultados da correspondência apresentam relação entre o nível 
de endividamento e o grau de disclosure ambiental, uma vez que empresas muito 
endividadas apresentaram melhores índices de evidenciação. Para validar a relação 
entre as variáveis em destaque, fora realizado o Teste Qui-Quadrado, que permitiu 
rejeitar a hipótese nula ao nível de signifi cância de 1% de que não existe associação 
entre os elementos. Consequentemente, realizou-se a Anacor, conforme a Figura 1.
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Figura 1 – Mapa perceptual Anacor – Disclosure e Endividamento
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Com base no mapa perceptual constata-se que o nível de disclosure ambiental: 
(i) ’Ótimo’ está associado ao nível de endividamento ‘Alto’; (ii) ‘Ruim’ está relacionado 
ao endividamento de classe ‘Baixo’; (iii) ‘Regular’ está associado ao nível de 
endividamento ‘Razoável’; e (iii) ‘Bom’ apresenta relação ao nível de endividamento 
considerado ‘Médio’.  

4.2.3 Nível de Disclosure versus Segmento Especial da BM&FBOVESPA

Com ótica para a Hipótese 3, esta buscou associar o grau de divulgação das 
questões ambientais com o segmento especial criado pela BM&FBOVESPA, sendo 
que as companhias pertencentes ao segmento Novo Mercado evidenciariam maior 
número de sentenças relacionadas ao meio ambiente, visto que este segmento 
estabelece um padrão de governança corporativa altamente diferenciado, com 
adoção de uma política de divulgação mais transparente, abrangente e rígida. Desta 
feita, tem-se a Tabela 4 com os resultados da correspondência.

Tabela 4 – Correspondência entre Disclosure Ambiental e Segmento Especial
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).
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A Tabela 4 demonstra que apenas 21,4% das empresas que estão no segmento 
Novo Mercado apresentaram nível de evidenciação ‘Ótimo’, sendo que a maioria 
das companhias pertencentes a este segmento (35,7%), alcançaram nível ‘Regular’. 
Ademais, as organizações não classifi cadas no segmento em análise demonstraram 
similaridade entre os níveis ‘Ruim’ e ‘Ótimo’, havendo resultados muito próximos, 
sendo 28,9% e 26,3%, respectivamente. Para validação da correspondência fora 
realizada a correlação entre as variáveis, o que apresentara um Coefi ciente de 
Pearson de 0,039 e Sig. de 0,785, o que demonstra, e confi rma, a correlação muito 
fraca, quase nula, entre os elementos. 

A partir dos resultados, tornou-se apropriado comparar as companhias 
que possuem alguma classifi cação nos níveis de governança corporativa da 
BM&FBOVESPA, com aquelas que não apresentam essa categorização, a fi m de 
identifi car se a participação nesses segmentos especiais melhora a evidenciação 
das empresas. Destarte, os resultados dessa análise estão descritos na Tabela 5.

Tabela 5 – Correspondência entre Disclosure Ambiental e Governança Corporativa
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Ademais, a correlação da variável Governança versus Nível de Evidenciação 
apresentou Coefi ciente de Pearson de -0,017, demonstrando que o coefi ciente é 
bem fraco e, ainda, negativo, ou seja, companhias que não possuem classifi cação 
nos segmentos especiais apresentaram melhores índices de evidenciação.

4.2.4 Nível de Disclosure versus Controle Acionário

A quarta hipótese buscou confi rmar se empresas que estão sob controle 
acionário estrangeiro apresentam maior índice de evidenciação ambiental, visto 
que essas companhias, que estão em ambientes mais internacionalizados, têm 
maior propensão a divulgarem mais informações ambientais, inclusive por questões 
de ordem cultural. Para isso, fora realizado a correspondência entre as variáveis, 
conforme demonstra Tabela 6.
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Tabela 6 – Correspondência entre Disclosure Ambiental e Controle Acionário
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Os dados da Tabela 6 apontam que as companhias que possuem controle 
acionário estrangeiro concentraram maior número no nível de disclosure considerado 
‘Ruim’, ao percentual de 35,0%. Para avaliar a relação existente entre as variáveis em 
destaque, a análise fora complementada com a Correlação, sendo que o Coefi ciente 
de Correlação calculado foi de -0,247 e Sig. de 0,077, ou seja, a relação existente é 
inversa, ao passo que companhias que não possuem controle estrangeiro alcançaram 
melhores níveis de divulgação ambiental.

4.3 Determinantes do Disclosure Ambiental

Para a análise dos determinantes do disclosure ambiental, foram testados 
dois modelos de análise de regressão em painel, o de efeitos fi xos e de efeitos 
aleatórios. Para a determinação de qual modelo é o praticável, fora realizado o Teste 
de Hausman, em que o resultado apontou um coefi ciente Cross-section de Prob. 
de 0,6491, o qual direciona para a análise de regressão em painel pelo modelo 
de efeitos aleatórios (Prob. entre 0,10 – 1). Desta feita, a Tabela 7 apresenta os 
resultados da estimação.

Tabela 7 – Regressão em Painel – Disclosure Ambiental
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Primeiramente, percebe-se que o modelo é signifi cativo como um todo, ao nível 
de 0,01, conforme o teste F. O poder explicativo do modelo, mensurado pelo R² e R² 
Ajustado é de, aproximadamente, 73,24% e 67,51% respectivamente, o que mostra 
bom ajustamento dos dados ao modelo. A hipótese de que os parâmetros estimados 
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são conjuntamente iguais a zero é refutada, como visto na Estatística F. Por fi m, a 
Estatística Durbin-Watson está entre 1,8 e 2,2, o que indica que não há problema de 
autocorrelação serial dos resíduos.

Observa-se, a partir dos resultados da regressão em painel, que das hipóteses 
formuladas apenas uma fora rejeitada/refutada. A variável SEGMENTO ESPECIAL 
(H3) se mostrou não signifi cativa a um nível de 5%, o que se pode inferir que esta 
variável não infl uencia o disclosure ambiental. 

Por outro lado, as variáveis TAMANHO (H1) e NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO 
(H2) se confi rmaram signifi cativas a um nível de 1%, ou seja, possuem forte infl uência 
sobre o nível de disclosure ambiental praticado pelas companhias investigadas.

Ademais, a variável CONTROLE ACIONÁRIO (H4) se mostrou signifi cante, mas 
apenas ao nível de signifi cância de 10%, além do que apresentou sinal negativo, o 
que revela correlação inversa ao esperado.

Com base nos resultados alcançados, é possível sumarizar e comparar com 
aqueles que eram esperados, de acordo com a literatura. O Quadro 5 apresenta 
essa comparação.

Quadro 5 – Resumo dos Resultados
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

* Signifi cativa a um nível de signifi cância de 1%.

** Signifi cativa a um nível de signifi cância de 10%.

A partir do Quadro 5 é possível afi rmar que o tamanho da companhia e o nível 
de endividamento são fatores que infl uenciam, e possuem relação positiva, na 
determinação do nível de disclosure ambiental. Em contrapartida, o controle acionário 
se mostra com relação inversa, ou seja, companhias que não possuem controle 
estrangeiro alcançam melhores índices de divulgação. Por fi m, adotar algum nível 
de governança corporativa é uma variável que não interfere no nível de evidenciação 
das questões ambientais, pelas companhias investigadas. 

Comparando os resultados do estudo com outras pesquisas realizadas, observa-
se que: há concordância com o trabalho de Rover (2009) quando o aspecto avaliado 
é o tamanho da empresa, no entanto, diverge quando a variável avaliada é nível de 
endividamento. Confrontando com os resultados obtidos pelo trabalho de Murcia 
(2009) este apresentou semelhanças com ótica à origem do controle e a governança 
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corporativa, divergindo-se quanto aos aspectos tamanho e endividamento. Ademais, 
também apresentou similaridades com outras pesquisas, corroborando com os 
estudos de Cunha e Ribeiro (2008); Braga, Oliveira e Salotti (2009); Coelho (2010); 
Klann e Beuren (2011); e Costa et al. (2013).

Por fim, o trabalho em questão ratifica e reitera-se o defendido pela Teoria 
da Divulgação, principalmente, com ótica a influência, do tamanho da companhia e 
grau de endividamento, sobre o nível de divulgação ambiental, sendo que empresas 
maiores e mais endividadas tendem a evidenciar maior número de informações 
relacionadas ao meu ambiente, fato esse constatado pelo estudo.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo precípuo desta pesquisa fora identificar as determinantes explicativas 
do nível de disclosure ambiental praticado pelas companhias no Brasil, utilizando-
se de estrutura conceitual e métrica aplicada, e defendida, em outros estudos. 
Ademais, apoiou-se, também, na Teoria da Divulgação, na vertente da categoria 
da Discricionariedade, a qual defende que a evidenciação de informações pode ser 
explicada pelas características endógenas das empresas.

O modelo de regressão com dados em painel, que objetivou testar as 
hipóteses levantadas, apresentou os seguintes resultados gerais: (i) o modelo é 
significativo como um todo, ao nível de 1%; (ii) o poder explicativo da regressão 
é de, aproximadamente, 67,5%, o que mostra bom ajustamento dos dados ao 
modelo. (iii) a Estatística F refuta a hipótese de que os parâmetros estimados são 
conjuntamente iguais a zero; e (iv) não há problema de autocorrelação serial dos 
resíduos, comprovado pela Estatística Durbin-Watson.

Com vistas as hipóteses, o modelo estatístico apontou as seguintes conclusões: 
(i) a variável SEGMENTO ESPECIAL (H3), se mostrou não significativa a um nível 
de 5%, o que se pode inferir que este fator não influencia o disclosure ambiental. 
Por outro lado, as variáveis TAMANHO (H1) e NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO (H2) se 
confirmaram significativas a um nível de 1%, ou seja, possuem forte influência sobre 
o nível de disclosure ambiental praticado pelas companhias investigadas. Ademais, 
a variável CONTROLE ACIONÁRIO (H4) se mostrou significante, mas apenas ao 
nível de significância de 10%, além do que apresentou sinal negativo, o que revela 
correlação inversa ao esperado.

Em síntese, é possível afirmar que o tamanho da companhia e o nível de 
endividamento são fatores que influenciam, e possuem relação positiva, na 
determinação do nível de disclosure ambiental. Em contrapartida, o controle acionário 
se mostra com relação inversa, ou seja, companhias que não possuem controle 
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estrangeiro alcançam melhores índices de divulgação. Por fim, adotar algum nível 
de governança corporativa não interfere no nível de evidenciação das questões 
ambientais, pelas companhias investigadas.

De forma geral, os resultados do estudo apresentam similaridades, e valida, os 
achados de outras pesquisas como de Rover (2009); Murcia (2009); Braga, Oliveira 
e Salotti (2009); Coelho (2010); Costa et al. (2013), Los (2014) e Machado (2014), 
além de ratificar e reiterar-se o defendido pela Teoria da Divulgação.
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RESUMO: Este trabalho apresenta 
informações sobre o perfil das startups e de 
seus empreendedores no estado de Alagoas 
e pretende motivar possíveis desdobramentos 
tanto no setor público quanto no privado. O 
ecossistema alagoano de startups passa por 
um momento de tentativa de união de esforços, 
entretanto, há um desconhecimento entre 
seus atores sobre o que cada organização 
vem fazendo. Embora ainda seja recente e 
pequeno, o ecossistema local de startups 

está em constante evolução, contando com 
empresas de destaque em âmbito nacional e 
internacional. Verificou-se que 15% das startups 
são geridas por mulheres, 82% dos gestores de 
startups possuem diploma de curso superior 
e que 41% dos entrevistados concluiu cursos 
de especialização, mestrado ou doutorado, 
o que revela que o ambiente acadêmico de 
fato tem estimulado a criação de empresas de 
base tecnológica. Em relação ao estágio de 
desenvolvimento das startups, 25% afirmaram 
ainda estar em fase de ideação, sendo que as 
demais encontram-se em estágio de validação, 
operação, crescimento ou tração. 

PALAVRAS-CHAVE:Startup; Sururu Valley; 
Ecossistemas de Inovação; Empreendedorismo

STARTUPS FROM ALAGOAS: A 
RADIOGRAPHIC STUDY

ABSTRACT: This paper presents information 
about the profile of startups and their partners 
in the Brazilian State of Alagoas and intends 
to motivate definitions of unfolding both in the 
public and non-private spheres. The Alagoas 
ecosystem of startups goes through a moment 
of trying to combine efforts, however, there is 
insufficient time among its actors about what 
each organization has been doing. Althought 
still new and small, the local ecosystem of 
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startups is constantly evolving, counting on national and international prominent 
companies. It was verified that 15% of the startups are managed by women, 82% of 
the startups managers have a high school diploma and 41% of those interviewed in the 
specialization, master's or doctorate courses, which reveals the academic environment 
in fact the creation of companies technological basis. In relation to the stage of startups, 
25% stated that they are still in the process of being ideated, and that since the finding 
was in the validation, operation, growth or traction phase.
KEYWORDS:StartUP; Sururu Valley; Ecosystems of Innovation; Entrepreneurship

INSERÇÃO DAS STARTUPS EM ALAGOAS

Segundo Carnaúba et al (2017), a primeira vez que se tratou da abordagem 
do comportamento empreendedor em disciplinas regulares ou em programas 
institucionais em Alagoas foi em 1997. Neste ano, foi criado e implantado no Curso 
de Computação da UFAL, o Projeto SoftStart, com foco na promoção de empresas 
inovadoras na área de software. O projeto, que consistia numa disciplina eletiva 
que recebia suporte e inputs de conhecimento de empresas já consolidadas, foi o 
responsável pelas primeiras startups nascidas em ambiente acadêmico no estado 
de Alagoas. 

O sucesso do projeto SoftStart criou um movimento que uniu docentes e 
representantes do setor produtivo e governamental que culminou com a criação da 
Incubadora de Empresas de Alagoas (INCUBAL) em 1999, com sede na UFAL e com 
parceria formal de 11 instituições do Estado. A concepção e criação da INCUBAL foi 
um marco na organização do sistema local de inovação, despertando a atenção para 
a importância do fortalecimento das relações e melhoria da efetividade das ações. 
Como consequência deste fato, a FAPEAL foi fortalecida e criou-se o Conselho 
Estadual de Ciência e Tecnologia (CARNAUBA, 2017).

Para Tonholo (2010) em Alagoas, observa-se nos últimos anos avanços 
significativos no tocante aos aspectos de gestão da inovação, os quais tem se 
destacado no cenário nacional. Esse avanço é reflexo de um ecossistema cada vez 
mais atuante, com iniciativas públicas e privadas que tem se fortalecido ao ponto 
de transcender situações pontuais de governos e das gestões das instituições 
participantes.

Em 2011, o Professor da UFAL Eduardo Setton assumiu o cargo de Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Alagoas (SECTI), realizando diversas 
ações para o fortalecimento das startups no estado, iniciando as obras do Polo de 
Tecnologia da Informação, Comunicação e Serviços no Estado - TICS de Alagoas e a 
construção do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Alagoas para o 
decênio 2013-2023. Em 2012 foi realizado o primeiro Demo Day Alagoas, a primeira 
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competição de Startups no estado. A Hand Talk, startup que realiza tradução digital 
e automática para a língua brasileira de sinais, foi a vencedora da competição.

SURURU VALLEY

Maceió, capital de Alagoas, foi apontada como a “Cidade com o maior potencial 
empreendedor do Brasil” segundo o Índice de Cidades Empreendedoras – ICE1 de 
2015, 2016 e 2017 (ICE), os quais analisaram dados de 32 capitais brasileiras. Esse 
resultado considera quatro atitudes consideradas essenciais entre empreendedores 
de alto impacto: “visão de oportunidades, proatividade, criatividade e sonho grande” 
(SOARES, 2015). Embora a posição obtida pela capital nesse quesito tenha sido 
animadora, a pesquisa também demonstrou que Maceió ainda está longe de 
alcançar o seu potencial empreendedor, uma vez que no quesito “Cidades Mais 
Empreendedoras” a capital Alagoana amargou a última posição do índice.

Inspirados pelo Silicon Valley, um grupo de empreendedores de Alagoas, 
empolgados pelo súbito desenvolvimento das startups de tecnologia no estado, 
batizaram no ano de 2012 seu “habitat” de Sururu Valley (CID, 2013). A nomenclatura 
escolhida faz referência ao Vale do Silício e ao sururu, molusco abundante nas 
regiões lacustres do estado, e um dos mais importantes símbolos da cultura alagoana, 
registrado no ano de 2014 como patrimônio imaterial de Alagoas (ESTADO DE 
ALAGOAS, 2014).

Apesar do reconhecimento público da importância deste molusco para o 
estado, as iniciativas governamentais em prol da cadeia produtiva do sururu tem 
pouca efetividade no tocante a melhorias para o setor. Grande parte dos profissionais 
envolvidos nesta indústria, vivem em condições desumanas, expostos a agentes 
insalubres em um ambiente de alta periculosidade. De modo que o produto final tem 
baixo valor agregado devido à não utilização de tecnologias para o beneficiamento, 
embalagem, logística e estratégias de venda.

Em contraponto à inércia do governo quanto a investimentos no habitat do 
sururu, uma iniciativa privada vem investindo massivamente no desenvolvimento 
social e tecnológico da região central em torno da cadeia do sururu. O Instituto Manda 
Ver tem promovido cidadania e transformação social, através de ações inovadoras 
e empreendedoras, junto à população que vive nas comunidades carentes do bairro 
Vergel do Lago, com o propósito de transforma-lo em um dos bairros mais inovadores 
e empreendedores de Alagoas.

1  As pesquisas do ICE foram elaborados pela Endeavor, organização global que visa fomentar 
o empreendedorismo de alto impacto, ou seja, aquele relacionado a capacidade de criar e operar em-
presas que crescem aceleradamente, empregam um número maior de funcionários, têm modelos de 
negócio mais rentáveis e sobrevivem por mais tempo (ENDEAVOR, 2015; 2016; 2017).
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OBJETIVOS

Objetivo geral
Investigar o atual panorama do ecossistema alagoano de startups.
Objetivos específicos

• Analisar a origem e o desenvolvimento do segmento de startups em Ala-
goas;

• Apresentar startups locais que estão se destacando na mídia;

• Identificar as Instituições de Pesquisa Cientifica e Tecnológicas (ICTs) que 
fazem parte desse ecossistema;

• Traçar o perfil das startups do estado e de seus profissionais;

• Propor medidas para alavancar o setor.

METODOLOGIA

Os procedimentos adotados neste trabalho foram fundamentados em pesquisa 
quali-quantitativa, que envolveu pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e 
aplicação de questionários. O estudo iniciou com a definição do modelo conceitual 
e metodológico para a identificação dos principais conceitos teóricos e bibliográficos 
acerca do tema. Esta etapa envolveu coleta e análise de documentos pertinentes ao 
objetivo deste estudo, tais como teses, dissertações, livros, periódicos, artigos, em 
meio físico ou virtual visando uma maior contextualização e compreensão dessas 
questões.

Foi desenvolvido um questionário em formato digital, através da ferramenta 
Google Forms, em conjunto com professores do Programa de Pós Graduação em 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFINIT), 
do ponto focal da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), membros de startups e 
consultores empresariais vinculados ao SEBRAE/AL. A aplicação dos questionários 
foi precedida de encontros com gestores das Instituições de Pesquisa Cientifica e 
Tecnológicas (ICTs) que tem iniciativas voltadas para o desenvolvimento de empresas 
de base tecnológica no estado de Alagoas. Nestas reuniões, buscou-se identificar os 
players que compõem o ecossistema local de startups.

O questionário foi dividido em três seções, na primeira foram solicitadas 
informações de contato (telefone, endereço, e-mail), informações sobre a formalização 
da empresa, tais como CNPJ, se esta já possuía registro de marca junto ao INPI, e o 
Tweet Pitch com a descrição do problema e da solução que a empresa resolve em até 
140 caracteres. As informações levantadas a partir da aplicação dos questionários 
foram utilizadas para a elaboração de um catálogo (anexo 2) das startups apoiadas 
pelo SEBRAE-AL. Este catalogo compila informações de contato e Tweet Pitch 
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(descrição da solução em até 140 caracteres) de cada uma das startups, sendo 
também utilizado para a elaboração de um site com informações sobre o ecossistema 
Alagoano de startups: www.alstartup.com.br/.   

A segunda seção do questionário levantou informações sobre os sócios das 
startups. Nesta seção foram obtidos dados sobre a idade, formação e vínculo do 
empreendedor com a startup. A terceira e última seção focou em informações sobre 
trajetória de formação da startup, modelo de negócio, o atual estágio e as principais 
dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento da empresa. 

Antes da disponibilização do formulário para o público, foram realizados três 
testes com CEOs de startups locais para verificar se as perguntas eram pertinentes, 
se a ordem estava adequada, além da averiguação de possíveis erros no questionário. 
Finalizado o processo de validação, o questionário (Anexo I) foi enviado por meio dos 
mecanismos de e-mail e WhatsApp para profissionais responsáveis pelas startups 
identificadas nas ICTs do estado e em outras iniciativas isoladas identificadas através 
do network e parceiros. 

Os resultados da pesquisa foram apresentados em tópicos, sendo no primeiro 
exposto o atual panorama das startups em Alagoas; no tópico seguinte foram 
apresentadas as startups do estado que têm obtido maior destaque na imprensa e 
nas mídias especializadas; na sequência foram apontadas as principais instituições 
que apoiam o segmento; por fim, foi apresentado o perfil das startups e de seus 
empreendedores. 

ATUAL PANORAMA DAS STARTUPS EM ALAGOAS

O início do ano de 2019 vem sendo promissor para o ecossistema alagoano de 
startups. Editais de apoio da FAPEAL e do IFAL movimentaram os empreendedores 
locais em busca de financiamento, orientação técnica e mentorias para o 
desenvolvimento de novos produtos e serviços. O programa PPG empresa da FAPEAL 
ofereceu bolsas para pesquisadores de cursos de pós graduação desenvolverem 
seus trabalhos de conclusão de curso com soluções para demandas de empresas 
e startups do estado. Já o IFAL lançou o Edital de Inovação que oferece parceria 
técnica, apoio financeiro para despesas de capital, despesas de custeio e bolsas 
para pesquisadores desenvolverem produtos e processos inovadores.

Ainda nesse período, uma nova diretoria assumiu o comando da Associação 
Alagoana das Empresas de Tecnologia da Informação (ASSESPRO-AL), trazendo 
uma promessa de valorização do ecossistema local de inovação, e propondo ações 
para o fortalecimento do Sururu Valley. Há uma tentativa de união de esforços, 
com a criação de grupos de debates e reuniões periódicas com representantes 
de diversos segmentos como empresários, empreendedores, investidores, 
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pesquisadores, acadêmicos, atores do poder público e parceiros, conectados em 
prol do desenvolvimento tecnológico do estado de Alagoas.

STARTUPS ALAGOANAS DE DESTAQUE NA MÍDIA

As startups alagoanas tem se destacado no cenário nacional e internacional, 
iniciando um processo no qual é possível a troca de experiências de alta qualidade em 
âmbito local. Segue alguns exemplos de empresas alagoanas que têm se destacado 
na imprensa e nas mídias especializadas.

A Hand Talk, startup fundada no ano de 2012, realiza tradução digital e automática 
para a língua brasileira de sinais por meio de dois produtos principais: seu tradutor 
de sites que traz acessibilidade digital em libras para a comunidade surda; e seu 
aplicativo, que quebra a barreira de comunicação existente entre ela e os ouvintes 
através do intermédio de um simpático intérprete virtual chamado Hugo, personagem 
que torna a comunicação interativa e de fácil compreensão. Estas soluções buscam 
democratizar o acesso à informação e à comunicação sendo complementares 
ao trabalho dos intérpretes de libras. A empresa, premiada internacionalmente e 
referência no segmento, foi reconhecida em 2013 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como um dos melhores negócios sociais do planeta (VALENZA, 2017).

O Trakto, startup vencedora do DemoDay Alagoas 2013, uma competição que 
premiou os melhores projetos tecnológicos daquele ano (LOMBARDI, 2013), surgiu 
como uma ferramenta voltada para freelancers, com foco na criação de propostas 
comerciais, apresentações, contratos, e-books e cálculo de valor de serviço baseado 
em horas trabalhadas. No entanto, ao longo de sua trajetória esta startup mudou seu 
foco e atualmente consiste em um editor de imagens completo e de fácil utilização, 
que possibilita de maneira descomplicada a criação de um material de marketing de 
alta qualidade (TRAKTO, 2018). 

A empresa alagoana Menu Price oferece um sistema de gestão e precificação 
de cardápios para ajudar restaurantes a alcançar o lucro desejado. No ano de 2018 
esta startup ganhou a edição do Demoday Alagoas 2018, sendo considerada a 
melhor startup entre as 30 empresas inscritas de todo o Brasil. Nesse mesmo ano 
a Menu Price venceu o “Desafio Sebrae Like a Boss”, uma competição nacional de 
Startups realizada em Florianópolis (LIMA, 2018).  

A IlhaSoft consiste numa startup especializada em desenvolvimento de 
aplicativos móveis para Android, IOS (iPhone e iPad), Android Wear e Apple Watch. 
A trajetória desta startup demonstra que ela é considerada uma das mais inovadoras 
no desenvolvimento de aplicativos, uma vez que em 2013 foi premiada como “Melhor 
Aplicativo para a Copa do Mundo” com o App “Icons Brazil”; no ano de 2014 seu 
aplicativo “Rescue” recebeu o prêmio “Melhor aplicativo para Cidades Inteligentes”; 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 11 169

e em 2018 a IlhaSoft foi a única startup brasileira contemplada com investimentos do 
Fundo de Inovação da UNICEF (ILHASOFT, 2018). 

ICTS QUE APOIAM AS STARTUPS NO ESTADO

Em Alagoas existem diversas instituições com iniciativas que apoiam a criação 
de empresas de base tecnológicas, sendo grande parte destas iniciativas vinculadas 
às Instituições de Pesquisa Cientifica e Tecnológicas (ICTs). A seguir foram listadas 
as instituições e projetos, que apoiam algum tipo de iniciativa empreendedora com 
foco tecnológico ainda em fase de ideação. 

A Incubadora de Empresas de Alagoas (INCUBAL), fundada em 09 de novembro 
de 1999 e sediada na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), tem por finalidade 
contribuir para a criação, desenvolvimento e aprimoramento de micro e pequenas 
empresas de base tecnológica que apresentem produtos ou serviços inovadores, nos 
seus aspectos gerenciais e/ou mercadológicos. Pioneira no processo de incubação 
de negócios tecnológicos e situada no campus da UFAL em Maceió, a incubadora 
oferece apoio e orientação para o desenvolvimento de empresas tecnologicamente 
inovadoras, preferencialmente dentro das áreas de atuação da universidade. Além 
de espaço físico para atividades científico-empresariais, também são oferecidos, de 
forma limitada, apoio gerencial e consultorias especializadas às empresas incubadas. 
Atualmente a INCUBAL conta com 4 empresas incubadas e 14 já graduadas.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas 
(SEBRAE/AL) - O grupo de Startups do Sebrae/AL é o principal ponto de encontro dos 
empreendedores de startups no estado, sendo parte do Projeto Negócios Digitais, 
que promove mensalmente (sempre na última quarta-feira de cada mês) uma reunião 
para articular atividades técnicas do ecossistema local, além de promover uma 
palestra sobre temas de interesse dos participantes. Além dos encontros mensais, 
o Sebrae/AL tem um trabalho intensivo de apoio as Startups com consultorias, 
mentorias e subsidio para a participação em eventos. 

Incubadora Empresarial Tecnológica (IET) é um programa mantido pelo 
Centro Universitário CESMAC que estimula à criação e desenvolvimento de 
novos negócios com produtos/serviços inovadores com diferenciais competitivos 
capazes de promover o desenvolvimento regional. O objetivo da IET é de oferecer 
suporte a empreendedores para que eles possam desenvolver ideias inovadoras 
e transformá-las em empreendimentos de sucesso, oferecendo infraestrutura, 
capacitação, suporte gerencial, e orientando os empreendedores sobre aspectos 
administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos, entre outras questões essenciais 
ao desenvolvimento de uma empresa.

O Labtec@ é um espaço de aprendizagem aberta, seguindo o modelo 
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internacional de open lab, no qual se desenvolvem projetos que integram pesquisa, 
ensino, extensão e inovação, entre estudantes de várias instituições. A LabTEC@ 
está sediada no Instituto Federal de Alagoas (IFAL) em Maceió, dentro do bloco de 
Eletrônica, e consiste em um espaço de 60 m² que conta com equipamentos como 
computadores, osciloscópio, fontes variáveis, componentes eletrônicos, e vários 
materiais de apoio para construção de protótipos e geração de ideias. 

O AVANT IFAL é uma competição de ideias inovadoras que ocorre anualmente 
desde 2017, e que foi idealizado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do 
Instituto Federal de Alagoas (IFAL), com o objetivo de promover atividades de estímulo 
à cultura do empreendedorismo e da inovação. Os dois negócios considerados mais 
viáveis, sustentáveis e de potencial mercadológico são premiados com uma viagem 
a São Paulo, para imersão, durante uma semana, em um espaço de aceleração de 
negócios.

A Incubadora Empresarial Tradicional e Tecnológica (UNITEC), sediada na 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas (UNCISAL), 
é um ambiente que oferece condições especialmente planejadas para favorecer o 
nascimento e o desenvolvimento de empresas, até que estas tenham condições de 
trabalhar competitivamente no mercado. A UNITEC disponibiliza soluções através de 
ferramentas de gestão e tecnologia, atuando como uma facilitadora de informações 
e serviços, ampliando as possibilidades de sucesso das empresas numa economia 
globalizada, de forma competitiva e com responsabilidade social.

A Escola de Educação Básica e Profissional (EBEP), com sede no Serviço 
Social da Industria (SESI) em Maceió, estimula a aproximação didática com os 
conhecimentos e práticas do campo de robótica. O aluno participa de um processo 
que transcende o processo de transmissão e reprodução de conteúdo. Busca-se, a 
construção de conhecimentos através de uma vinculação com o contexto real. Uma 
forma de educação empreendedora, participativa e desenvolvedora de competências, 
que valoriza a postura ativa e investigativa do aluno.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL), que 
tem por finalidade o fomento à pesquisa e indução tecnológica, é a instituição 
que mais aporta recursos financeiros em apoio à formação de profissionais e ao 
desenvolvimento das empresas inovadoras no estado de Alagoas. No ano de 2017, 
esta fundação contou com um orçamento de mais de R$ 48 milhões de reais. Em 
2018, a FAPEAL lançou o PPG-Empresa, programa que tem por finalidade apoiar o 
desenvolvimento de projetos que busquem soluções tecnológicas em parceria com 
empresas e startups do estado (FAPEAL, 2018).
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LINHA DO TEMPO DAS STARTUPS EM ALAGOAS

Foram reunidos alguns dos principais acontecimentos que marcaram o 
ecossistema alagoano de startups (Figura 1). 
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Figura 1: Linha do tempo das startups em Alagoas
Fonte: Autor, 2019.

Esta linha do tempo tem seu início na década de 1990, período em que se 
desenvolveram as primeiras ações no sentido de fortalecer o ecossistema de 
inovação no estado. Naquela época, as empresas de base tecnológica nascentes 
ainda não eram chamadas de startups apesar de terem todas as características 
que as enquadrariam como tal. Na primeira década dos anos 2000 há um gap onde 
não foram identificadas na literatura ações em prol do segmento, somente no ano 
de 2011 ocorreu um avanço significativo, com grande visibilidade para o setor de 
tecnologia no estado, através de um maior interesse do Governo do Estado no 
segmento. Na época, a equipe da SECTI liderada pelo professor da Universidade 
Federal de Alagoas, Eduardo Setton promoveu diversas ações, com destaque para 
os eventos DEMODAY dos anos de 2012 e 2013 que projetaram as startups Hand 
Talk e Trakto para o cenário nacional.

PERFIL DAS STARTUPS ALAGOANAS

Nas 07 Instituições de Pesquisa Cientifica e Tecnológicas apresentadas no 
trabalho, foram identificadas 66 iniciativas que são ou tem potencial para se tornarem 
startups. Das 66 iniciativas, 13 são de projetos acadêmicos e escolares em fase inicial 
de desenvolvimento, que mesmo convidadas, não responderam ao questionário. 
Dentro deste universo também foram identificados alguns projetos descontinuados. 
No total, 39 startups responderam à pesquisa. O questionário foi dividido em 03 
seções: contato e formalização, perfil dos sócios e posicionamento e maturidade.

Contato e formalização - SEÇÃO 01

O estudo aponta que as startups do estado começaram a desenvolver suas 
atividades em 2010, com o surgimento de apenas 01 startup neste ano; no ano de 
2013 o estado começou a demonstrar uma tendência de alta para a criação dessas 
empresas de base tecnológica, porém foi somente a partir do ano de 2015 que 
observou-se um crescimento mais contundente no número de startups, mantendo 
um quantitativo constante na criação de novas empresas (gráfico 1).

Destaca-se ainda que a idade média das startups do ecossistema alagoano 
é de 2,4 anos. Comparando este número com os resultados da radiografia do 
ecossistema brasileiro de startups, que aponta que a idade média das startups do 
Brasil é de 2,7 anos, observa-se que o ecossistema tem iniciativas um pouco mais 
jovens do que a média nacional (ABSTARTUPS, 2017).
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Gráfi co 1: Qual o ano de fundação da startup?
Fonte: Autoria própria, 2019

O gráfi co 02 revela que aproximadamente metade do grupo analisado é 
composta por startups que possuem CNPJ ativo o que aponta para um cenário de 
baixa formalização dos projetos e que refl ete diretamente no faturamento destas 
startups. Como as startups ainda não possuem CNPJ, entende-se que estas ainda 
não faturam, gerando um impacto negativo quanto à conversão de ideias em inovação, 
uma vez que a inovação se concretiza com o lucro ou com redução de custos. 

Gráfi co 2: Formalização, a startup possui CNPJ?
Fonte: Autoria própria, 2019

A marca é a identidade de um negócio e no mercado de tecnologia essa 
questão é ainda mais evidente, pois a dimensão exponencial destes negócios pode 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 11 174

escalonar a startup a nível global, tornando a marca responsável pela associação 
que o consumidor faz com as características do seu produto/serviço. Segundo o 
INPI, a marca registrada garante ao seu titular o direito de uso exclusivo no território 
nacional em seu ramo de atividade econômica pelo período de dez anos, a partir da 
data da concessão. O registro pode ser prorrogado por sucessivos períodos de dez 
anos (INPI, 2013). 

Observa-se no gráfi co 3 que as startups alagoanas têm percebido a importância 
do registro, uma vez que 59% delas estão com suas marcas registradas ou com o 
pedido em andamento. Vale destacar que não é necessário possuir um CNPJ ativo 
para solicitar registro de marca, o que explica a existência de um número maior de 
startups com marcas registradas ou em andamento do que de empresas formalizadas.

Gráfi co 3: Possui registro da marca junto ao INPI?
Fonte: Autoria própria, 2019

A escolha do quadro societário é fundamental para o sucesso de qualquer 
negócio. Seja no momento da fundação ou numa etapa posterior, a defi nição das 
atividades de cada sócio pode evitar problemas na gestão e no desenvolvimento do 
negócio. Cerca de 28.2% das startups alagoanas possuem dois sócios, enquanto 
que 23.1% são compostas apenas por um único fundador e 48.7% tem 3 ou mais 
sócios. O resultado demonstra que a maioria dos entrevistados desenvolve seus 
negócios em equipe, com a participação de um ou mais sócios (gráfi co 3).
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Gráfi co 4: Quantos sócios a startup possui?
Fonte: Autoria própria, 2019

Verifi ca-se no gráfi co 5 que 41% das startups alagoanas possuem colaboradores 
com vínculo contratual, o que signifi ca que 16 das 39 das startups entrevistadas 
apresentam pelo menos 01 funcionário. Este resultado é expressivo, uma vez que 
no Brasil os encargos da formalização em geral desencorajam os empreendedores 
a contratar funcionários. Além disso, os resultados da pesquisa apontam que 06 
empresas (15,4%) contam com mais de 10 colaboradores, o que demonstra que 
este negócios apresentam um alto nível de maturidade. Os itens verde e vermelho 
do gráfi co, tiveram 1 resposta cada, o que corresponde a 2,6%. 

Gráfi co 5: A startup possui colaboradores com vínculo contratual?
Fonte: Autoria própria, 2019

Das startups que responderam ao questionário, mais de 95% são da cidade de 
Maceió, existindo somente duas iniciativas em outras cidades, sendo elas a Orangy 
Energias Renováveis e a New Info Tech, dos municípios de Jaramataia e Arapiraca, 
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respectivamente. 

Perfi l dos sócios - SEÇÃO 02

A segunda etapa do questionário da pesquisa coletou dados sobre as 
características de um dos sócios da startup, aquele que respondeu à pesquisa. As 
informações sobre os empreendedores são importantes para identifi car o perfi l das 
pessoas que estão à frente dos negócios de base tecnológica no estado. 

Observa-se que 66,7% dos entrevistados ocupa o cargo de CEO - Diretor 
Executivo da startup e 12,8% ocupam a posição de CTO – Diretores de Tecnologia. 
Foram apontados diversos outros cargos, conforme pode ser visto no gráfi co 06 
sendo importante destacar que nesta questão os entrevistados tinham a possibilidade 
de incluir novos cargos que melhor representassem suas funções desenvolvidas na 
empresa (gráfi co 6).

Gráfi co 6: Qual o cargo do sócio entrevistado?
Fonte: Autoria própria, 2019

Em relação a faixa etária dos sócios, o gráfi co 7 apresenta que 68% dos 
indivíduos entrevistados encontram-se na faixa etária entre os 26 e os 40 anos. O 
intervalo entre 31 e 35 anos foi o de maior incidência, com 24% dos entrevistados. 
Dentro da amostra, observou-se a existência de um jovem de apenas 18 anos 
atuando como CEO de uma startup em fase madura de desenvolvimento, bem como 
a presença de um profi ssional com mais de 60 anos à frente de um projeto moderno e 
com potencial impacto inovador, demonstrando que não há idade para empreender.
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Gráfi co 7: Qual a idade do sócio da startup?
Fonte: Autoria própria, 2019

Com relação à escolaridade, constatou-se que 82% dos entrevistados possuem 
diploma de curso superior. Comparando este resultado com os dados do Brazil 
Digital Report (2019), observa-se uma grande disparidade, uma vez que o referido 
estudo aponta que somente 7% dos empreendedores brasileiros possuem formação 
superior.  Desse modo, o resultado aponta para um cenário de elevado grau de 
escolaridade entre os gestores das startups alagoanas. Verifi cou-se ainda que 41% 
dos entrevistados estudou além da graduação, concluindo cursos de especialização, 
mestrado e doutorado e que outros 10,3% tiveram formação em curso técnico (gráfi co 
8).

Gráfi co 8: Qual a escolaridade do sócio?
Fonte: Autoria própria, 2019

O estudo apontou que a formação mais recorrente entre os sócios de startups é 
ligada à áreas da computação (gráfi co 07), nesta linha foram observados indivíduos 
com cursos superiores em Sistemas de Informação, Ciências da Computação e 
Análise de Sistemas (gráfi co 7.1). Na sequência, em relação ao curso de formação 
com maior incidência entre os entrevistados, temos o curso de Administração com 
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06 profi ssionais, seguido pelos cursos de Matemática e Arquitetura. Destaque para 
a incidência de dois profi ssionais com formação em medicina, que por sua vez 
desenvolvem soluções justamente para o mercado de saúde.

Gráfi co 9: Qual o curso de formação do sócio?
Fonte: Autoria própria, 2019

Gráfi co 9.1: Áreas da computação
Fonte: Autoria própria, 2019

Os resultados revelam que 71,8% dos entrevistados que já tiveram outro 
negócio, sendo que um terço dos entrevistados, já tiveram mais de 2 negócios. 
Esta questão aponta para um cenário positivo, já que grande parte das startups 
da amostra conta com gestores que trazem experiências de outros negócios para 
agregar no desenvolvimento dos projetos inovadores ao qual se dedicam atualmente 
(gráfi co 10). 
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Gráfi co 10: A startup é seu primeiro negócio?
Fonte: Autoria própria, 2019

Questionados se a startup é atualmente sua principal fonte de renda, somente 
31% dos entrevistados responderam que sim, demonstrando que a maioria 
dos empreendedores entrevistados ainda não conseguem tirar seu sustento 
exclusivamente das atividades tecnológicas desenvolvidas nas suas startups. O 
resultado é alinhado com um estudo realizado em 2013 que apresentou que 67% dos 
empreendedores de startups não se dedicavam exclusivamente ao negócio naquele 
ano (SANTA RITA, 2013). A Figura 04 traz um breve resumo sobre o perfi l dos sócios 
das startups alagoanas.

Figura 2: Resumo do perfi l dos sócios
Fonte: Autoria própria, 2019

Com relação ao perfi l dos entrevistados, observa-se que a participação 
feminina nas startups analisadas ainda é bastante incipiente, demonstrando uma 
grande predominância de masculina no segmento em Alagoas. Ademais, destaca-se 
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o elevado grau de escolaridade entre os gestores das startps.

Posicionamento e maturidade - SEÇÃO 03

A terceira e última parte do questionário se propôs a fazer uma avaliação sobre 
o atual posicionamento das startups, visando entender melhor o nível de maturidade 
e as estratégias de crescimento de cada uma delas.

Ainda não há uma defi nição conceitual na literatura sobre cada um dos estágios 
de maturidade de uma startups, neste sentido buscou-se através da bibliografi a, 
apresentar de modo intuitivo as questões relacionadas ao tema. Foram apresentadas 
no questionário as seguintes opções: ideação, validação, operação e crescimento, 
conforme pode-se observar no Gráfi co 11. Vale dizer que os entrevistados 
apresentavam a possibilidade de incluir novas opções de respostas neste campo e 
uma das startups se enquadrou no momento tração. Pode-se dizer que a tração é 
um passo à frente do crescimento, é a fase de escalonar o negócio.

Gráfi co 11: Qual a fase atual da sua startup?
Fonte: Autoria própria, 2019

O Gráfi co 12 aponta que 53,8% das startups estudadas já faturam. Visando 
entender um pouco mais sobre a relação entre formalização e faturamento da 
empresa, realizou-se um cruzamento de dados entre o gráfi co 12 que aborda o tempo 
de faturamento da empresa e o gráfi co 02 que aponta a quantidade de empresas 
com CNPJ ativo. Os resultados indicam que dentro da amostra de empresas com 
o CNPJ ativo, somente 27%  das empresas ainda não estão faturando. Quando foi 
analisado este mesmo índice dentro da amostra composta apenas por empresas 
formais, esse número subiu para 70%, revelando que apenas 05 startups estão 
faturando na informalidade, ou seja, sem um CNPJ ativo.
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Gráfi co 12: A quanto tempo a startup está faturando?
Fonte: Autoria própria, 2019

Outro fator crucial para determinar o crescimento de uma startup é seu modelo 
de monetização, ou seja, a forma como a empresa capta recursos de seus clientes. 
Os modelos mais comuns são: Premium, aquele que o cliente paga uma única vez 
para ter acesso a um serviço, como exemplo um APP ou programa que adquire 
uma licença de uso, este modelo refl ete ainda em uma escalabilidade, uma vez que 
é possível aumentar o lucro da startup através de novas aquisições na plataforma 
(OLIVEIRA, 2017). 

Derivado do modelo Premium, temos o Modelo Freemium, no qual é 
disponibilizada uma versão grátis e uma paga com mais funcionalidades; o modelo de 
Assinatura, no qual existe uma cobrança recorrente condicionada ao uso do serviço 
da startup pelo cliente, como exemplos, os mundialmente conhecidos serviços da 
NetFlix e do Spotfy; o modelo de Anúncios, que utiliza a plataforma para oferecer 
produtos e serviços de outras empresas, muitos blogs e até mesmo o FaceBook
começaram com esta estratégia. Vale ressaltar que em muitas startups ocorre a 
utilização de mais de um modelo destes, no questionário os entrevistados puderam 
marcar mais de uma opção. Entre as startups alagoanas o modelo mais recorrente 
é a de assinatura, com 56,4% dos entrevistados (gráfi co 13).
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Gráfi co 13: Qual o modelo de monetização da startup?
Fonte: Autoria própria, 2019

A palavra “pivotar” tem sido bastante utilizada por todos os players que se 
relacionam com startups. Derivada do termo em inglês “pivot”, pivotar em uma startup 
consiste em mudar a estratégia e testar hipóteses, porém mantendo sua base para 
não perder a posição já conquistada (GITAHY, 2017). Entre as startups Alagoanas 
analisadas, observa-se no gráfi co 14 que 56% já passaram por alguma mudança em 
suas estratégias competitivas, sendo que destes, 10% mudaram completamente seu 
modelo de negócio. Pivotar é algo rotineiro no universo das startups, neste sentido, 
nos próximos anos a tendência é que ocorram mudanças nestes 41% de startups 
que ainda não mudaram seu modelo de negócio.

Gráfi co 14: A startup mantém o mesmo modelo de negócio desde que foi idealizada?
Fonte: Autoria própria, 2019

Os modelos de público alvo mais usuais em empresas em geral são B2B 
(business to business) e B2C (business to comerce). No modelo B2B são as 
empresas que fornecem para outras empresas, de modo que o serviço fornecido não 
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é utilizado pelo cliente fi nal. Já no modelo B2C, o serviço é fornecido diretamente 
para o cliente fi nal. Além destes dois modelos, a pesquisa apontou a incidência de 
outras formas de monetização, como B2G (business to government) que são as 
startups que desenvolvem produtos e serviços para entidades públicas; o Marketplace 
que implica em ferramentas para junção online de “comunidades”, sendo grandes 
exemplos o AirBnb e a Uber. O gráfi co 12 apresenta os modelos de monetização 
mais recorrentes nas startups de Alagoas.

Gráfi co 15: Qual o público alvo?
Fonte: Autoria própria, 2019

A pesquisa levantou o direcionamento dos planos das startups alagoanas, 
identifi cando sua pretensão de mercado. Observa-se no gráfi co 16 certa variação 
nos resultados, sendo que a maioria das startups 46,2%, possui a intensão de 
expandir suas atividades para todo o país, 25,6% tem por objetivo de médio prazo 
se fi xar no mercado alagoano e 20,5% das startups busca ampliar suas atividades 
para o mercado global.

Gráfi co 16: No curto médio prazo, você pretende conquistar clientes de:
Fonte: Autoria própria, 2019
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São inúmeras as difi culdades encontradas pelas startups ao longo de suas 
trajetórias. Em Alagoas os principais gargalos enfrentados são (gráfi co 17) a falta 
de profi ssionais especializados e a difi culdade para levantar recursos fi nanceiros 
para o desenvolvimento do projeto. Outras questões como legislação/burocracia, 
orientação e falta de incentivos públicos também aparecem como entraves para o 
desenvolvimento das empresas de base tecnológica no estado. Nas respostas à 
esta pergunta no questionário, os entrevistados marcaram até 4 opções.

Gráfi co 17: Quais as principais difi culdades na trajetória da startup?
Fonte: Autoria própria, 2019

A fi gura 5 apresenta uma síntese de informações relevantes quanto ao 
posicionamento das startups.
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Figura 3: Posicionamento das startups alagoanas
Fonte: autoria própria, 2019

Ainda é possível observar que em âmbito local, 15% das startups já participaram 
de processos de aceleração. Os programas de aceleração apoiam o desenvolvimento 
tecnológico e de mercado das startups, o estudo revelou que todas as startups 
entrevistadas que passaram por aceleração já desenvolveram seu produto mínimo 
viável (MVP) e faturam há mais de um ano. Por outro lado, pouco mais da metade das 
startups passaram por mentoria, um outro tipo de processo, de menor intensidade 
focado em troca de experiências com consultores e especialistas.

PROPOSTAS PARA ALAVANCAR O SETOR

Fazendo uma análise cruzada entre as difi culdades apontadas pelos 
empreendedores em Alagoas, o perfi l das startups que habitam ecossistemas globais 
e a radiografi a das startups brasileiras, são aqui propostas medidas capazes de 
fortalecer o ecossistema de startups de Alagoas. 

É necessário investir em treinamento para a formação de pessoal técnico 
especializado em atividades relacionadas à tecnologia, especialmente no ramo de de 
erem are e análise de dados. ecial quanto aodesenvolvimento de software e análise 
de dados. Em paralelo, recomenda-se facilitar o acesso a recursos fi nanceiros para 
o desenvolvimento de projetos das startups. Outro ponto que deve ser fomentado é 
a aproximação da relação entre o setor produtivo e a universidade, de modo a formar 
profi ssionais mais alinhados às necessidades do mercado. Neste sentido, sugere-se 
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a implementação de:
1) Programa de capacitação técnica para jovens e adultos focado no 

desenvolvimento de produtos tecnológicos nos moldes do Geração TEC do estado 
de Santa Catarina que oferece capacitação em linguagens de programação – como 
Java, C++ ou .Net; webdesign; e atividades de apoio – como help desk, teste de 
software ou infraestrutura de rede. 

No estado de Alagoas, algumas iniciativas vem tentando introduzir esses 
conteúdos para o público, como é o caso do Projeto de Extensão de Introdução à Lógica 
e Linguagem de Programação do IFAL. O projeto é gratuito, para adolescentes de 12 
a 17 anos, e tem como temática o aprendizado sobre os princípios da programação 
básica em blocos, sendo lecionado também o desenvolvimento de jogos em Scratch, 
passando pela parte de lógica de programação e finalizando com um aprendizado 
sobre a linguagem de programação Python.

Também em Alagoas, no âmbito privado, a empresa IlhaSoft fundou e 
patrocinou o Ilhacamp, um treinamento intensivo de curta duração com foco em 
desenvolvimento de software, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do 
mercado de tecnologia e criar um banco de talentos. Além da IlhaSoft, outras empresas 
de tecnologia locais tem necessidade de mão de obra qualificada em linguagens 
de programação, e ao mesmo tempo já contam com estrutura e profissionais que 
poderiam auxiliar no treinamento de novos talentos para o mercado alagoano.

2) Programa de fomento à aquisição de computadores e impressoras 3d para 
startups e coworkings visando aumento da qualidade da produção tecnológica 
no estado. A literatura comprova que o subsidio à inserção de computadores de 
alta capacidade de processamento estimula o desenvolvimento da região com a 
melhora da qualidade dos produtos desenvolvidos. Um caso de sucesso em projetos 
semelhantes é a Suécia que nos anos 1990 subsidiou a compra de computadores, 
tornando-se hoje um dos países mais tecnológicos do mundo.

A propostas é que o estado faça a aquisição dos equipamentos, financiando-
os com desconto para startups e coworkings através de sua agencia de fomento. 
Propõe-se que o próprio estado realize a compra para a obtenção de ganhos de 
escala e/ou parcerias com fabricantes de computadores, visando a redução dos 
custos de aquisição e consequente investimento dos empreendedores.

3) Atração ou criação de uma aceleradora de empresas para o estado de 
Alagoas. Os resultados revelaram que o nível de maturidade das startups aumentam 
substancialmente quando estas são submetidas a programas de aceleração de 
empresas. Neste sentido, recomenda-se que sejam oferecidos benefícios por parte 
do governo para que aceleradora(s) se instale(m) no estado ou que o próprio poder 
público implemente um programa acelerador de empresas startups de tecnologia a 
exemplo do estado de Minas Gerais com o SEED (Startups and Entrepreneurship 
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Ecosystem Development).
4) Por fim, recomenda-se o ressurgimento das incubadoras de empresas, com 

uma proposta mais alinhada às atuais características do mercado, que vem tendendo 
para os “Fab Lab” focado em inovação e prototipagem com grande interação entre 
empresas, academia e poder público. O SEBRAE está em fase final de um espaço 
com tais características, sendo grande a expectativa de que o empreendimento 
cumpra seu projeto de integração da tríplice hélice da inovação (academia, empresas 
e poder público).

A tabela 1 sintetiza as propostas elaboradas a partir da comparação das 
empresas nascentes e dos ecossistemas. 

PROPOSTA FINALIDADE

Capacitação tecnológica para 
jovens e adultos

Implementar programa para suprir a carência de profissionais 
com conhecimento em atividades focadas em desenvolvimento 
de softwares e programação. 

Financiamento/ subsidio para 
aquisição de computadores e 
impressoras 3D

Inserir computadores e equipamentos de alta capacidade de 
processamento no ecossistema Alagoano de Startups visando 
aumento da qualidade da produção tecnológica no estado.

Inserção e/ou criação de 
aceleradora de empresas no 
estado 

Ofertar benefícios tributários, fiscais e tecnológicos para a 
implementação de aceleradoras no estado.

Interação entre empresas, 
universidades e governo

Aumentar a intensidade da relação entre o setor produtivo e 
a universidade, de modo a desenvolver dentro do ambiente 
acadêmico tecnologias e formar profissionais mais alinhados às 
necessidades do mercado.

 Tabela1: Propostas para alavancar o setor
Fonte: Autoria própria, 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sururu Valley é um ecossistema de startups relativamente novo, ainda com 
poucos players, mas com iniciativas muito relevantes para o estado de Alagoas. O 
poder público tem tentado alavancar a categoria através de editais e programas de 
incentivo atrativos, porém com resultados ainda pouco expressivos. Se o estado 
de Alagoas almeja um bom posicionamento de suas empresas nascentes, precisa 
aumentar a quantidade e intensidade das relações da academia com o setor produtivo, 
em vários níveis, desde formar profissionais mais alinhados às necessidades do 
mercado, até cooperações formais para desenvolvimento de soluções em produtos 
e serviços. 

Por outro lado, a inexistência de empresas âncoras localmente estabelecidas, 
acaba por exigir um maior sobre-esforço das empresas nascentes para atuar num 
cenário favorável à formação de cadeia de fornecimento e aprendizado visando o 
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fortalecimento do ecossistema local. A relação mais profícua com tríplice hélice, 
pode tornar a academia um vetor de atração de grandes empresas, como já ocorreu 
no passado. O aumento desta interação pode elevar o patamar de relacionamento 
e de conhecimento das startups, promovendo maior competitividade e abertura de 
novos mercados.

Desde a década de 1990 existe entre os empreendedores de tecnologia em 
Alagoas uma expectativa em torno da criação de um polo de tecnologia da informação, 
comunicação e serviços no estado - TICS de Alagoas. A estrutura física do complexo 
foi levantada em um bairro histórico e tradicional da capital, o Jaraguá. Entretanto, 
segundo artigo de Tonholo (2015), naquele ano as obras já estavam avançadas 
e havia grande expectativa quanto a inauguração do polo, o qual até o momento 
não foi inaugurado e não possui previsão para tal. Com base na interlocução entre 
os entrevistados, observou-se que este foi um fato gerador de certa insatisfação e 
desconfiança entre empreendedores do segmento de tecnologia em torno das ações 
do governo do estado.

Para o pleno desenvolvimento do setor, será necessário combater as 
dificuldades apontadas pelos empreendedores, com investimentos em pessoal 
técnico especializado na parte de desenvolvimento de software e análise de dados; 
além de facilitar o acesso a recursos financeiros para o desenvolvimento do projeto. 
Outras questões como legislação/burocracia, orientação e falta de incentivos públicos 
também precisam deixar de ser entraves para o desenvolvimento das startups. 

Foi identificado um perfil de startups no estado de Alagoas, através de uma 
pesquisa quanti-qualitativa que contou com a realização de entrevistas com 
representantes de instituições públicas e privadas, além da aplicação de questionários 
com uma amostra de 39 empresas. Os resultados da pesquisa quantitativa foram 
analisados em três seções de informações sobre as startups: Contato e formalização; 
Perfil dos sócios; e Posicionamento e maturidade. A primeira seção também foi 
utilizada como base para a elaboração do website: www.alstartup.com.br, que 
apresenta informações sobre o ecossistema local, as startups com suas informações 
de contato e uma breve descrição das atividades desenvolvidas pelas empresas. 

O estudo revelou que a idade média das startups é de 2,4 anos, que a startup 
mais antiga do estado iniciou suas atividades em 2010, e que somente a partir do 
ano de 2013 ocorreu o aumento significativo no número de novas empresas com 
características de startups em Alagoas. Com relação à propriedade intelectual, 
observou-se que as startups alagoanas têm percebido a importância do registro 
de marca junto ao INPI, uma vez que mesmo com metade das empresas ainda 
na informalidade, ou seja, sem o CNPJ ativo, mais de 58% delas estão com suas 
marcas registradas ou com o pedido em andamento. Um outro resultado relevante 
no tocante à questão estrutural e de formalização das startups é que mais de 75% 
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dessas possuem 2 ou mais sócios que gerem o negócio, demonstrando que existe 
uma percepção de que trabalhar em equipe proporciona uma visão mais ampla sobre 
aspectos de gestão, de tecnologia e de mercado. 

A segunda seção da pesquisa analisou o perfil dos sócios. Corroborando toda 
a teoria que relaciona os ecossistemas de startups às universidades, verificou-
se que entre os entrevistados, 82% possuem diploma de curso superior, o que 
demonstra que o ambiente acadêmico de fato estimula a criação de empresas de 
base tecnológica. Apontando para um cenário de elevado grau de escolaridade entre 
os gestores das startups alagoanas, verificou-se que 41% dos entrevistados estudou 
além da graduação, concluindo cursos de especialização, mestrado e doutorado. 
Outros 10,3% tiveram formação em curso técnico.

Dentre os sócios, foi observada uma grande incidência, com 68% de 
indivíduos com faixa etária entre 26 e 40 anos. Além disso, a maioria dos gestores 
já empreenderam em outros negócios, trazendo experiências de anteriores para 
agregar no desenvolvimento das startups as quais se dedicam atualmente.

A terceira e última parte da pesquisa analisou questões de posicionamento 
e maturidade das startups. Embora ainda apresente um número relativamente 
pequeno de players, o ecossistema alagoano de startups conta com empresas em 
estágio de desenvolvimento bem avançado. Quando perguntadas em qual fase de 
desenvolvimento se encontravam, somente 25% afirmaram ainda estar em fase de 
ideação, as demais encontram-se em estágio de validação, operação, crescimento 
ou tração.

O modelo de monetização de uma startup é crucial para seu desenvolvimento 
e manutenção no mercado. O modelo mais recorrente dentre as startups alagoanas 
foi o de assinatura, quando há uma cobrança recorrente enquanto o cliente usa 
o serviço da startup. Adaptar-se e estar apto a reagir rapidamente as mudanças 
exigidas pelo mercado é uma das principais características de uma startup, nesse 
quesito observou-se que 57% das empresas entrevistadas já passaram por alguma 
mudança em suas estratégias competitivas, sendo que destes, 10% mudaram 
completamente seu modelo de negócio. 

Para fins de nortear novos estudos, recomenda-se a realização de novas 
pesquisas focadas no desenvolvimento das empresas e das pessoas envolvidas no 
surgimento do movimento de startups em Alagoas, mais especificamente junto aos 
gestores das startups e instituições participantes dos eventos DemoDay realizados 
nos anos de 2012 e 2013.

REFERÊNCIAS
ABSTARTUPS, Associação Brasileira de Startups. O momento da startup brasileira e o futuro do 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 11 190

ecossistema de inovação, 2017. Disponível em <http://ecossistemasdestartups.com.br>.

ABSTARTUPS, Associação Brasileira de Startups. Tudo o que você precisa saber sobre startups, 
2017 disponível em <https://abstartups.com.br/2017/07/05/o-que-e-uma-startup/>.

ARRUDA, Carlos, et al. Causas da mortalidade de startups brasileiras: o que fazer para 
aumentar as chances de sobrevivência no mercado. Núcleo de Inovação e Empreendedorismo: 
Fundação Dom Cabral (2014).

CARNAÚBA, Sávio; UCHOA, Silvia; TONHOLO, Josealdo; MAGALHÃES Hermani. Educação 
empreendedora em alagoas: resultados de uma trajetória em ascensão. In: LOPES, Rose Mary 
Almeida. Ensino de Empreendedorismo no Brasil: Panorama, tendências e melhores práticas. Alta 
Books Editora, 2017.

CID, Tiago. Sururu Valley é o Vale do Silício de Alagoas Ecossistema de startups do Estado foi 
batizado com o nome de um marisco tradicional na culinária local, 2013. Disponível em <https://
revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2013/08/sururu-valley-e-o-vale-do-silicio-de-alagoas.html>.

COELHO, Ana Maria Magni. Empreendedorismo inovador: como criar startups de tecnologia no Brasil. 
Digitaliza Conteudo, 2012.

ENDEAVOR BRASIL. Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), 2017. Disponível em <http://info.
endeavor.org.br/ice2017>.

ETZKOWITZ, Henry. The triple helix: university-industry-government innovation in action. Routledge, 
2008.

GEM, Global Entrepreneurship Monitor, 2017. Disponível em < https://m.sebrae.com.br/Sebrae/
Portal%20Sebrae/Anexos/Relat%C3%B3rio%20Executivo%20BRASIL_web.pdf>

GITAHY, Yuri. Por que você deve pivotar sua startup, 2017.Disponível em: <http://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/artigos/por-que-voce-deve-pivotar-sua-startup >

GOMES, Thomaz. As 100 startups brasileiras para ficar de olho, 2018. Disponível em <https://
revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2018/04/100-startups-brasileiras-para-ficar-de-olho.html> 

GSER, Global Startup Ecossistem Report. Succeding in new era of technology, 2018. Startup 
Genome.

JUSTA, Rom. O futuro do ecossistema de startups brasileiro, 2018. Disponível em https://
epocanegocios.globo.com/colunas/noticia/2018/09/o-futuro-do-ecossistema-de-startups-brasileiro.html 

LIMA, Mariana. Startup alagoana Menu Price vence Desafio Like a Boss em Santa Catarina, 
2018. Disponível em <http://www.al.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/AL/startup-alagoana-menu-
price-vence-desafio-like-a-boss-em-santa-catarina,c05260d9a98a4610VgnVCM1000004c00210aRC
RD> 

LOMBARDI, Talita.  Trakto pro startup campeã da vez DemoDay Alagoas, 2013. Disponível em: 
<https://www.startupsstars.com/2013/08/trakto-pro-startup-campea-da-vez-demoday-alagoas/ >

MACHADO, Elizandra. Modelo de análise da influência do capital intelectual no sucesso de 
startups incubadas, 2014. Disponível em <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130997>

OLIVEIRA, Ruy Guilherme Silva Gomes de et al. Aplicação de Meta-modelos à Monetização de 
Jogos Free-to-Play. 2017.

SANTA RITA, Luciana Peixoto et al. Perfil e características de empresas de base tecnológica 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 11 191

(EBTS): o caso de empresas em Maceió, Alagoas, 2013.

SILVA, Erica Acioli et al. O empreendedorismo e a inovação transformados em modelos de sucesso 
em uma instituição de ensino superior de Alagoas. In: Anais do Workshop de Informática na 
Escola. 2015. p. 604.

SOARES, Wanderlan. Maceió - Cidade de maior Potencial Empreendedor do Brasil, segundo a 
Endeavor - mas precisamos de Ajuda, 2015. Disponível em <https://www.linkedin.com/pulse/cidade-
de-maior-potencial-empreendedor-do-brasil-de-amorim-soares/?originalSubdomain=pt>

TONHOLO, Josealdo et al. Alagoas: uma visão contemporânea do Sistema Local de Inovação. 
Blucher Education Proceedings, v. 1, n. 1, p. 121-140, 2015.

VALENZA, Cecilia. A brasileira Hand Talk segue colecionando prêmios e, agora, quer conquistar 
a América, 2017. Disponível em <https://projetodraft.com/a-brasileira-hand-talk-segue-colecionando-
premios-e-agora-quer-conquistar-a-america/ >

 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 12 192

Data de aceite: 20/01/2020

Data de Submissão: 11/11/2019

EMPREENDEDORISMO COLETIVO E ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS: UM ENSAIO TEÓRICO

CAPÍTULO 12
doi

Laura Junqueira Vargas
Universidade Federal de Lavras, Departamento 

de Administração e Economia.
Lavras – Minas Gerais

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6728792107725962 

Raphael de Morais
Universidade Federal de Lavras, Departamento 

de Administração e Economia.
Lavras – Minas Gerais

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/2308872302689497 

Lidiane da Silva Dias
Universidade Federal de Lavras, Departamento 

de Administração e Economia.
Lavras – Minas Gerais

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5047839703563910 

RESUMO: O presente ensaio tem o 
objetivo de compreender os conceitos de 
Empreendedorismo Coletivo e Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), bem como a relação 
que pode ser estabelecida entre eles. Os APLs 
podem ser vistos como aglomerações de 
empreendimentos compreendidos em um mesmo 
território, e que mantém vínculos de articulação, 

interação, cooperação e aprendizagem entre si 
e com outros atores locais. Da mesma forma, 
o empreendedorismo coletivo ocorre quando 
há uma ação conjunta, num processo de 
cooperação e troca entre os envolvidos. Sendo 
assim, pode-se dizer que o ambiente de um 
APL é um facilitador da ocorrência desta forma 
de empreendedorismo, o que contribui não 
apenas para o desenvolvimento das empresas 
que integram o arranjo, a partir de uma maior 
sinergia, aumento da produtividade e troca de 
conhecimento, como para o desenvolvimento 
do território como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo 
Coletivo. Arranjo Produtivo Local. Cooperação. 
Ensaio Teórico.

COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIP AND 
LOCAL PRODUCTIVE ARRANGEMENTS: A 

THEORETICAL ESSAY

ABSTRACT: This theoretical essay aims 
to understand the concepts of Collective 
Entrepreneurship and Local Productive 
Arrangements (APLs), as well as the relationship 
that can be established between them. APLs 
can be seen as enterprise agglomerations 
within a common territory and that maintain 
bonds of articulation, interaction, cooperation 
and learning among themselves and other 
local actors. In the same way, collective 
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entrepreneurship occurs when there is joint action, in a process of cooperation and 
exchange between the ones involved. Thus, the environment of an APL can be seen 
as an enabler of the occurrence of this kind of entrepreneurship, which contributes 
not only to the development of the companies that are part of the arrangement, from 
a greater synergy, increased productivity and knowledge exchange, as well as for the 
development of the territory as a whole.
KEYWORDS:Collective Entrepreneurship. Local Productive Arrangement. Cooperation. 
Theoretical Essay.

1 |  INTRODUÇÃO

Ao final da Segunda Guerra Mundial, principalmente após a reconstrução dos 
países beligerantes, uma interpretação da evolução sócio-econômica de muitas 
regiões ganhou espaço no debate acadêmico, durante os anos 60 e 70 – o espaço 
territorial adquiriu grande relevância na interpretação das oportunidades de algumas 
regiões e países e de suas articulações com este progresso.

As formas de organização, que até então, eram dominadas por grandes 
empresas, produzindo grandes quantidades de produtos de massa, passaram a 
conviver com grandes concentrações de pequenas empresas que, trabalhando em 
conjunto de forma cooperativa e bem coordenada, orientadas por objetivos gerais 
que envolviam a vontade de crescer e desenvolver em conjunto revelava um sistema 
organizacional altamente diversificado envolvendo tanto empresas de elevada 
integração vertical, quanto algumas formas de constituição até então desconhecidas 
por envolverem redes de subcontratação que reuniam grandes empresas e o conjunto 
dos habitantes de determinado local. 

A história desta evolução organizacional de que emergiu o conceito geral 
de “sistemas de produção localizados”, ou “sistemas produtivos locais” surge 
das investigações de juventude de Alfred Marshall (WHITAKER, 1975), talvez o 
pioneiro no tratamento deste tema. Marshall observou ao redor das grandes cidades 
industriais da Inglaterra, um conjunto de aglomerações de pequenos produtores 
que trabalhavam integrados com as grandes empresas, cujas características 
ele denominou por “centers of specialized skills” e, mais adiante passaram a ser 
chamados por “distritos industriais marshallianos”, neste momento, eles já envolviam 
a expansão das atividades industriais para outras localidades. 

A partir destes trabalhos iniciais emergiu uma significativa diversidade de novas 
interpretações. Vários teóricos, sobretudo de economia, sociologia, e de gestão de 
empresas debruçaram sobre esta temática e produziram diferentes conceitos tentando 
retratar as principais características de cada uma destas formas organizacionais de 
que derivaram conceitos como os de clusters, de arranjos produtivos, de redes de 
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empresas e, mais recentemente, o de empreendedorismo coletivo.   
Uma síntese inicial de tais características poderia ser resumida no caráter 

localizado de suas atividades produtivas, no elevado número de participantes e 
na diversidade das experiências e capacidades desenvolvidas, na centralidade da 
pequena dimensão das plantas produtivas, na exacerbada troca de informações 
internamente ao grande grupo e na intensa cooperação entre os participantes 
(SCHMITZ; NADVI, 1999). Tais características atuando em conjunto sobre cada 
indivíduo conformaria uma atmosfera de relacionamento, tão intensa e produtiva, 
que nos permitiria afirmar que nestes espaços territoriais, muito certamente, ocorreria 
uma transformação do homem pela evolução de suas capacidades humanas, ou 
seja, através de suas capacidades humanas, o homem modificaria seu espaço e, ao 
mesmo tempo modificar-se-ia.  

Uma observação relevante a ser ressaltada é que o mundo dos anos 1970 e 
1980, quando uma parcela destes conceitos surgiu, não é o mundo em que vivemos 
na atualidade. Várias contribuições foram inseridas nos conceitos iniciais, sobretudo 
nas ideias de sistemas industriais localizados e de distritos industriais, dando origem 
aos novos conceitos que salientados inicialmente. Todavia, não é difícil concluir que as 
principais características permanecem e outras inovações conceituais introduziram 
melhoramentos significativos sobre outros. 

A própria globalização e o surgimento de uma sociedade cada vez mais 
conectada, fez com que a interação entre indivíduos, empresas e outras organizações 
fosse ampliada e despertasse o interesse dos pesquisadores para o desenvolvimento 
de estudos sobre estes temas, dando-se como exemplo as redes de organizações 
empresariais.

Apesar do elevado desafio de tentar realizar uma síntese teórica de 
contribuições de autores de vertentes, certamente, diferentes, o objetivo deste ensaio 
é compreender cada um destes conceitos e relacioná-los. Segue-se no segundo item 
uma caracterização dos arranjos produtivos locais, ao mesmo tempo, acompanhada 
de alguns dados que revelem a sua importância no caso brasileiro. O terceiro item 
concentra-se no conceito de empreendedorismo coletivo, para que em seguida seja 
apresentado o quarto item, que estabelece a conclusão do ensaio.

2 |  ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

partir de um determinado estágio da internacionalização das economias 
nacionais – processo em que ocorre a disseminação das atividades econômicas 
para além das fronteiras de determinada economia nacional – em outros termos, 
internacionalização do capital, emergiu o conceito de globalização, ao mesmo tempo 
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em que surgia uma sociedade cada vez mais conectada. Desta forma, a globalização 
passa a ser um fenômeno cujo desenvolvimento conceitual é muito mais recente do 
que seu antecessor ‘internacionalização’. Neste sentido, para autores como Porter 
(1990) ela se referiria a vantagens competitivas de algumas nações originárias muito 
mais de especificidades nacionais, logo um movimento regionalizado, do que de 
uma integração entre atividades espalhadas mundialmente.

Mais recentemente, estas interações foram assumidas como formadoras de 
redes ou conjunto de atores que poderiam ser entendidas como “grupo de atores 
conectados por uma série de laços”. (BORGATTI; FOSTER, 2003, p. 992, tradução 
nossa). As redes, de acordo com Britto (2002), são arranjos interorganizacionais 
baseados em vínculos sistemáticos, sobremaneira de caráter cooperativo, entre 
empresas formalmente independentes cujo produto final é uma forma particular 
de coordenação das atividades econômicas. Além disso, caracterizam-se “pela 
existência de uma autonomia relativa em relação às forças externas, bem como a 
presença de certo grau de auto-organização e de uma capacidade endógena de 
transformação, que lhes confere um caráter essencialmente dinâmico.” (BRITTO, 
2002, p. 214).

Durante os anos 80 e 90 surgiram alguns exemplos relevantes que levaram 
autores como Porter (1999) a associarem os distritos industriais às aglomerações 
empresariais das regiões do Vale do Silício, dos subúrbios da cidade italiana de Turim 
e de Bangalore, na Índia. Desta forma, se considerarmos que a base de uma rede 
de empresas é a interação, torna-se possível sugerir que tal forma de coordenação 
pode evoluir e dar origem a um cluster, porém não se pode deixar de ressalvar que 
em tais aglomerações o ponto central é sua espacialidade. As demais características 
não aparecem explicitamente na definição dada por Porter (1999), de que cluster é 
um “agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e 
instituições correlatas numa determinada área vinculada por elementos comuns e 
complementares”. (PORTER, 1999, p.211)

No Brasil generalizou-se o uso do termo Arranjo Produtivo Local (APL), para 
se referir às características particulares que os diferem daquelas que constituem 
os tradicionais clusters. Os Arranjos Produtivos Locais seriam concentrações de 
empresa e empreendimentos em uma mesma área territorial, neste caso podendo 
envolver uma ou várias localidades, que além de apresentarem especialização 
produtiva e algum tipo de coordenação, mantêm vínculos de cooperação, articulação, 
aprendizagem e interação tanto entre si como com outros atores locais.

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), 
os Arranjos Produtivos Locais são:

“aglomerações de empresas e empreendimentos, localizados em um mesmo 
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território, que apresentam especialização produtiva, algum tipo de governança e 
mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e 
com outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições 
de crédito, ensino e pesquisa” (MDIC, 2018). 

Desta forma, quando se fala em Arranjo Produtivo local, entende-se que há um 
agrupamento de empresas que têm suas ações voltadas a uma atividade produtiva 
principal. Cardoso, Carneiro e Rodrigues (2014), acrescentam que o fato de os 
agentes estarem geograficamente próximos facilita o acesso a matérias-primas, mão 
de obra, equipamentos, entre outros. Por outro lado, tendo como ênfase a dinâmica 
desenvolvimentista, Sachs (2003) acrescenta outra especificidade destes arranjos, 
diferindo os APLs dos clusters pelo fato de reunirem micro e pequenas empresas e 
estimularem o incremento da endogenia nas práticas de desenvolvimento integrado.

Ressaltando as principais peculiaridades de um APL, Cassiolato, Lastres 
e Szapiro (2000, p. 992) apontam sua dimensão territorial, já que seus atores 
estão localizados e interagem em uma determinada área; a diversidade dos 
atores envolvidos, como empresários, sindicatos, governo, instituições de ensino, 
instituições de pesquisa e desenvolvimento em ONGs, instituições financeiras e de 
apoio; e o conhecimento tácito, ou seja, aquele adquirido e transmitido através da 
interação entre os atores, das inovações e aprendizados que surgem a partir dessas 
interações, e da governança, que pode ser exercida tanto por empresários como por 
sindicatos ou associações. 

No artigo de 2004, os autores explicam que os APLs desempenham importante 
papel no desenvolvimento, além de apresentarem um grande potencial ainda não 
explorado. Desta forma, poderiam “desenvolver fortemente a competitividade das 
empresas brasileiras, principalmente naqueles setores em que o conhecimento 
tácito, a imagem regional ou a presença de pequenas e médias empresas é fator 
importante.” (CASSIOLATO; SZAPIRO; LASTRES, 2004, p. 35).

Uma questão crucial, principalmente se considerarmos as dificuldades 
enfrentadas pelas pequenas empresas, é a necessidade de recursos financeiros. 
São raras as instituições financeiras que dispõem de produtos voltados para os 
pequenos negócios, sendo uma delas o Banco Nacional do Desenvolvimento, 
BNDES, que oferece uma linha de microcrédito específica para “pessoas físicas 
e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, ou seja, 
aquelas que obtenham receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil em cada ano-
calendário”.

Como as novas empresas precisam buscar meios de concorrer e sobreviver 
em um mercado cada vez mais competitivo, os APLs podem ser fundamentais 
como mecanismos construtores de projetos estratégicos que envolvam inovações 
organizacionais empreendedoras. Em tais organizações a conjunção de pessoas, 
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ideias e processos em um mesmo local, mesmo que pertencentes a diversas 
organizações, mas que desenvolvam trabalhos conjuntos pode gerar a transformação 
de ideias em oportunidades. Nas palavras de Dornelas (2008), “o empreendedorismo 
é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação 
de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva 
à criação de negócios de sucesso”. (p.22)

De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
- MDIC (2018), a partir do último recenseamento, em 2015, existe uma grande 
diversidade de setores produtivos no Brasil estruturados em APL, mais precisamente 
59 setores, abrangendo, aproximadamente, 40% dos municípios brasileiros. Ao todo 
são 677 APLs reconhecidos pelo Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 
Produtivos Locais (GTP APL), estando mais da metade deles entre as regiões 
nordeste e sudeste. Além disso, são 3.051.244 empregos gerados no APL, ponto 
em que a região sudeste ganha expressivo destaque. Abaixo, segue a tabela com a 
síntese dos dados (tabela 1):

A partir da tabela pode-se perceber que no Brasil muitas empresas adotam a 
estrutura de um APL e isso implica no desfrute de seus benefícios, como cooperação, 
fl uxo de conhecimento, desenvolvimento local, aumento da competitividade, 
ampliação do número de empregos, entre outros.

De acordo com Monteiro, Regis e Melo (2010), as relações sociais existentes em 
APL permitem a coordenação e o envolvimento dos agentes em ações cooperativas 
que levem a um desempenho econômico superior. Ademais, entendem que o sucesso 
de um APL se relaciona:

“a uma série de fatores que conectam as empresas umas às outras, aliada à 
fl exibilidade e habilidade para atender a demanda. O relacionamento estabelecido 
entre as pessoas nessas ligações estimula a competitividade das empresas, a 
aprendizagem e auxiliam no acúmulo do capital social. Os compromissos sociais 
estabelecidos nessas interações sociais e que se manifestam nas redes de 
transação podem propiciar a disseminação de ações voltadas para a obtenção de 
uma efi ciência coletiva” (MONTEIRO, REGIS E MELO, 2010, p.50).

Em relação a essa efi ciência coletiva, Pessoa Neto et. al (2013) entendem que 
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as ações coletivas provenientes das relações entre as empresas pertencentes a um 
APL permitem grande potencial de aprendizagem. Como consequência estimulam 
uma busca contínua para a evolução dos seus processos, a fim de aumentar 
a capacidade produtiva e inovativa, o que traz impactos socioeconômicos nas 
comunidades em que estão inseridas.

3 |  EMPREENDEDORISMO COLETIVO

É possível encontrar uma afirmação em Schumpeter (1934) que retrata o 
empreendedor como alguém que ‘destrói a ordem econômica existente a partir 
da introdução de novos produtos e serviços’, um agente criador de novas formas 
de organização ou exploração de novos recursos materiais. Entende-se que esta 
afirmação remete à visão do empresário ‘empreendedor’ como um ator “revolucionário” 
cuja arma básica é a inovatividade. Isto significa ser ele alguém possuidor de um 
“animal spirit” no sentido proposto por Keynes (1936). 

Um agente voltado para a competição e sua consequência: o risco, ou seja, 
não ter medo de enfrentar a transformação que deve introduzir – um negócio que 
deverá apresentar-se como único, isto é, singular, algo que deve ser um diferencial 
dentro do contexto competitivo vigente.

No entanto, em alguns negócios e em certos territórios, as características do 
ambiente, das atividades ali desenvolvidas e de seus empresários não admitem a 
ação individual, por exigirem várias especialidades dos agentes empreendedores, 
sobretudo estarem voltados tanto para o desenvolvimento do espaço territorial, como 
estarem dispostos em consenso e à ação em conjunto.

As razões para esta necessidade comportam um grande leque de justificativas 
que atingem desde as atividades constituídas por muitas fases, ou muitos processos 
externos, até aquelas relacionadas à incapacidade individual para atingir a diversidade 
das necessidades dos consumidores, passando, principalmente, pela incapacidade 
financeira do empreendedor individual, sobretudo no caso dos pequenos negócios. 

Todos estes aspectos indicam o ‘empreendimento coletivo’ como uma ação 
em que aqueles que dele fazem parte obtêm um retorno positivo. Desta forma, 
tal empreendimento está relacionado a alguém dotado de capacidade criativa, 
organizacional e inovadora, como presente no pensamento de Schumpeter; e 
como um agente apropriado a situações que associam pequenos produtores, 
geralmente familiares e localizados em uma mesma região, que pode incluir 
várias municipalidades, e cujo objetivo vai além do atendimento às demandas dos 
consumidores, mas procura atingir o desenvolvimento econômico permanente de 
determinado espaço.
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A literatura sobre empreendedorismo está centrada essencialmente no conceito 
de oportunidade. Neste sentido, e de acordo com Dornelas (2008), o empreendedorismo 
pode ser entendido como o envolvimento de pessoas e processos que, juntos, 
transformam ideias em oportunidades e que, quando perfeitamente implementadas, 
permitem a criação de negócios de sucesso. O empreendedor é aquele que assume 
riscos e começa algo novo. Já Kizner (1973) entende o empreendedor como aquele 
identifica oportunidades, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente 
de caos e turbulência.

 Apesar de abordarem definições diferentes, percebe-se que ambos percebem 
o empreendedor como um identificador de oportunidades, de novas formas de 
negócios, criando um imaginário social que caracteriza o empreendedor como 
um indivíduo que busca a autonomia pessoal estando sempre atento às diversas 
oportunidades que se apresentam no ambiente de negócios, principalmente, aquelas 
mais adequadas à sua base tecnológica e à sua área de comercialização. 

Todos estes argumentos nos levam a pensar em um ator social cujo poder para 
ações coletivas, entendidas como conjunção de vários atores em torno de um trabalho 
cuja direção e o objetivo também são comuns, quando tais ações são realizadas 
em cooperação. Portanto, e acompanhando Roberts (1986), a resultante da ação 
conjunta gera um poder que emerge da ‘coesão’, da escolha e da cooperação, mas 
nunca da manipulação ou do controle. 

Embasados nestes argumentos sobre o poder das ações coletivas, o 
empreendedorismo coletivo pode ser entendido, de acordo com Cook e Plunkett 
(2006, p.426-427), como um processo de projetar - alinhar incentivos entre os 
tomadores de decisão, reclamantes residuais e direitos de propriedade; de financiar 
- a formação de estimativas de eventos futuros em situações em que não há acordo 
sobre a probabilidade de sucesso ou perda, em outras palavras, formação de 
expectativas quanto ao futuro do qual nada conhecemos e podemos dizer (Keynes, 
1936); e de incorporar - reconhecimento de que cada membro tem alguma riqueza 
pessoal em risco.

Cook e Burress (2009), após examinarem os artigos que abordavam 
explicitamente o termo “empreendedorismo coletivo” entre os anos de 1964 e 2008, 
constataram que o uso do termo ocorre de formas distintas e de acordo com o enfoque 
do pesquisador. Os autores chegaram a cinco motivações predominantes para 
pesquisas sobre o tema e definiram cinco categorias gerais: (1) avanços teóricos, 
(2) eficiência intraorganizacional, (3) ganhos interorganizacionais, (4) crescimento 
econômico e desenvolvimento e (5) mudanças sócio-políticas, que foram explicitadas 
na figura 1.
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Referendando as ideias da fi gura proposta pelos autores identifi camos na 
literatura diferentes defi nições para o empreendedorismo coletivo. De acordo com 
Tardieu (2003), ele ocorre quando tanto a identifi cação quanto o desenvolvimento de 
oportunidade são coletivos e há compartilhamento de conhecimento empreendedor. 
Trompenaars & Hampden-Turner (2002) entendem que o empreendedorismo 
coletivo consiste na troca de opiniões, chegando num consenso ao nível gerencial, 
e assumindo riscos de forma conjunta. Contudo, na visão de Lundvall (2007) o 
termo é utilizado para designar vários agentes interagindo e trabalhando juntos para 
introduzir mudanças.

A partir da segmentação dos estudos sobre Empreendedorismo coletivo de 
acordo com suas motivações, foi possível aos autores sintetizar o foco de cada uma 
delas, conforme organizado na fi gura abaixo (quadro 1): 

QUADRO 1 – SÍNTESE DOS DISTINTOS USOS DO TERMO “EMPREENDEDORISMO 
COLETIVO”

Fonte: Cook e Burress (2009, p.24), tradução nossa.
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Vale destacar que quanto aos ganhos interorganizacionais, a literatura enfatiza 
a coordenação empresarial, como forma de obter maiores rendimentos, utilizando 
mecanismos como redes e alianças, clusters e distritos industriais e acordos 
de franquia. Sendo assim, de acordo com Delgado et al. (2010), a presença do 
argumento territorial e local associado as empresas irá promover o empreendimento 
por meio da redução dos custos de se começar um novo negócio, pelo aumento das 
oportunidades de inovações e possibilidade de um melhor acesso à maior variedade 
de insumos e produtos complementares. 

Além disso, em relação ao crescimento e desenvolvimento econômicos, entende-
se que tais processos coletivos podem impactar a inovação, a comercialização 
e o desenvolvimento de negócios locais, a partir de inovação tecnológica e de 
alianças e sistemas regionais de inovação. As atividades empreendedoras coletivas, 
segundo Cook e Burress (2009), são frequentemente categorizadas de acordo com 
a combinação específi ca dos atores envolvidos, a formação de suas alianças, sejam 
elas individuais, empresariais, por instituições governamentais, entre outras.

Vale ainda ressaltar que segundo Pessoa Neto et al. (2013), tanto as 
aglomerações produtivas, como os distritos industriais, são instituições que podem 
ser consideradas a materialização de empreendedorismo coletivo,  pode-se dizer 
também que nos Arranjos Produtivos Locais existe um alto grau de interação e 
independência, principalmente se comparado ao intraempreendedorismo e formação 
de cooperativas, por exemplo, conforme fi gura 2. 

FIGURA 2 – Suporte Para Auto-Organização, Balanceando Independência E Integração
Fonte: Pessoa Neto, et al. (2013, p.4), adaptado de Johannisson (1998, p. 30)

Por fi m, pode-se dizer que os APLs são entendidos como manifestações do 
empreendedorismo coletivo, em primeiro lugar, por serem aglomerações produtivas, 
da mesma forma que os distritos industriais e os clusters e, em segundo lugar, 
porque nos referidos sistemas em que, mesmo existindo competição entre os 
empreendedores, são apresentadas ações conjuntas, direcionadas para debelar 
problemas comuns e para a identifi cação e a concretização de oportunidades que 
demandam atuação coletiva. (SACHS, 2003).
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Constatando-se que o termo empreendedorismo coletivo é utilizado a partir de 
diferentes abordagens na literatura, é importante que se faça uma análise daquelas 
em que o termo melhor se relaciona com a teoria acerca dos Arranjos Produtivos 
Locais. Desta forma, sugere-se uma sistematização, conforme fi gura 3.

FIGURA 3 –RELAÇÃO ENTRE EMPREENDEDORISMO COLETIVO E APLs
Fonte: Do autor

O desenvolvimento desta sistematização contribui na compreensão do fato de 
a literatura sobre empreendedorismo coletivo ser abordada por diferentes pontos de 
vista, sobremaneira quando relacionada ao Arranjo Produtivo Local, uma forma de 
aglomeração que demanda cooperação entre as empresas para ganho de escala e 
ampliação da competitividade.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez que os Arranjos Produtivos Locais podem ser entendidos como 
aglomerações de empreendimentos em uma mesma localidade e que mantêm 
vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 
atores locais, pode-se depreender que o empreendedorismo coletivo possui uma 
relação direta com tais aglomerações.

A globalização e a ascensão de uma sociedade cada vez mais conectada 
amplia o grau de interação entre os indivíduos, empresas ou outras organizações, de 
forma que a cooperação e o senso de coletividade estejam cada vez mais presentes.

Existe um crescente consenso de que os aglomerados ajudam as pequenas 
empresas a superar restrições de crescimento e aumentar a competitividade. A 
estruturação de empresas no formato de rede é especialmente importante para 
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pequenas e médias empresas, uma vez que estas não possuem seus próprios 
recursos para competirem efetivamente com outras empresas.

O fato de estarem próximas fisicamente não só facilita a ocorrência do 
empreendedorismo coletivo, como garante às empresas alguns benefícios, como 
custos de transporte reduzidos e acesso a outros atores da região. Além disso, essa 
proximidade pode estimular o fluxo de conhecimento e informações e aumentar a 
colaboração.

A dinâmica de cooperação nos APLs, propiciada pelas ações empreendedoras 
coletivas, permite que empresas alcançarem sinergias que dificilmente seriam 
possíveis de ocorrer se trabalhassem isoladamente. Mesmo os APLs sendo 
formados por empresas de maior similaridade e concorrência, estas unem-se em 
busca do bem comum, cooperando em metas que tragam ganhos mútuos e tendo 
como provável consequência o aumento da produtividade das empresas sediadas 
na região e estímulo da formação de novos negócios para fortalecimento do arranjo.
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RESUMO: Com mais de trinta anos no Brasil, 
o Movimento Empresa Junior - MEJ só cresce 
dentro das Instituições de Ensino Superior 
- IES públicas e privadas. Com o apoio de 
professores coordenadores, os alunos membros 
das Empresas Juniores realizam diversas 
prestações de serviços para o mercado e, para 

permanecerem ativas, há diversos motivos que 
dificultam sua gestão. Esse pesquisa tem como 
objetivo, identificar as principais dificuldades 
de gestão que as Empresas Juniores da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), enfrentam em seu cotidiano, a 
partir do posicionamento dos membros que 
possuem cargos de liderança na Empresa. 
Foi possível averiguar que todas as Empresas 
Juniores participantes das pesquisas possuem 
dificuldades em sua gestão, dentre eles 
fatores como motivação, recursos financeiros, 
infraestrutura física e tecnológica. Algumas 
dificuldades decorrem do desafio diário de 
conciliar as atividades acadêmicas, geradas 
pelos cursos dos membros, com as atividades 
Empresariais, geradas pela própria Empresa 
Junior, outras do relacionamento das EJs com 
a universidade.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa Junior; Gestão 
Organizacional; Movimento Empresa Junior; 
Organização

THE MANAGEMENT OF DISTINCT 
COURSE COMPANIES WITHIN A FEDERAL 

UNIVERSITY: A INDICATOR OF THE 
DIFFICULTIES ENCOUNTERED

ABSTRACT: With more than thirty years in 
Brazil, the Junior Business Movement - MEJ 
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only grows within the Institutions of Higher Education - HEIs public and private. With 
the support of coordinating teachers, the students of the Junior Companies carry out 
various services for the market and, in order to remain active, there are several reasons 
that make it difficult to manage. The objective of this study is to identify the main 
management difficulties faced by the Junior companies of the Federal Rural University 
of Rio de Janeiro (UFRRJ), based on the positioning of members who hold leadership 
positions in the company. It was possible to verify that all the Junior companies 
participating in the research have difficulties in their management, among them factors 
such as motivation, financial resources, physical and technological infrastructure. 
Some difficulties arise from the daily challenge of reconciling the academic activities, 
generated by the courses of the members, with the business activities generated by 
the Junior Company itself, others from the relationship of the EJs with the university. 
KEYWORDS: Junior Company; Organizational Management; Junior Company 
Movement; organization 

1 |  INTRODUÇÃO

Nascido na França nos anos 60, originalmente as EJ – Empresas Juniores 
surgiam em cursos de Administração e expandiu a outros cursos ao longo dos anos, 
a partir da percepção de que o MEJ poderia agregar valor a graduação e ao aluno. 
Com mais de 30 anos no Brasil, o MEJ – Movimento Empresa Junior só cresce 
dentro das IES - Instituições de Ensino Superior públicas e particulares.

Regido pela Confederação Brasil Junior e suas diferentes federações em cada 
estado, as EJs têm recebido o apoio necessário para seu crescimento, alcançando 
assim valorização no mercado. Dentro das IES, elas lutam para conquistar seu espaço 
no meio acadêmico e atrair alunos interessados em aplicar a teoria aprendida dentro 
de sala na prática nos projetos de consultoria. Contam com o apoio de professores 
coordenadores e prestam serviços para o mercado. 

Esta pesquisa tem como objetivo apontar as principais dificuldades de gestão 
que as Empresas Juniores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), enfrentam em seu cotidiano, a partir do posicionamento dos membros que 
possuem cargos de liderança na Empresa. A aludida pesquisa mostrou-se essencial 
a partir realidade observada pelas autoras, a partir das complicações que surgiam 
no cotidiano das tarefas a serem realizadas e de como se tornavam complexas com 
concluí-las. 

Sua importância se deu pela verificação de estratégias ou soluções que 
amenizem os problemas relacionados à gestão das empresas, contribuindo, também, 
para fazer um comparativo da realidade de diferentes EJs que estão sob uma mesma 
IES, e de fazer a verificação em diferentes momentos da Empresa e ver como ela 
se desenvolveu ao longo do tempo, assim como clarear seu papel nos sistemas de 
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apoio ao empreendedorismo e inovação universitários.

2 |  METODOLOGIA

A pesquisa abordou aspectos descritivos e explicativos sobre o tema, a fim 
de entender o Movimento Empresa Junior, suas características e funcionamento, 
além de aspectos cognitivos dos empresários Juniores. Os sujeitos da pesquisa 
foram alunos universitários que compunham as diretorias executivas e gerências 
das Empresas Juniores da UFRRJ, que se disponibilizaram a responder à pesquisa, 
uma análise de multicasos dentro de uma mesma IES. 

É importante destacar que este pesquisa envolve as observações a partir da 
vivência de participantes do referido trabalhos, usou-se como principio guiador “a 
capacidade de perceber a realidade do ponto de vista de alguém de dentro” (Yin, 
2001, p.122).

A coleta de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado, 
disponibilizado online. O tratamento de dados foi qualitativo, realizando a codificação 
das informações recolhidas por meio de uma busca por relações entre as respostas 
recolhidas através de parâmetros desenvolvidos no decorrer da pesquisa de campo 
e bibliográfica.

3 |  REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com o Conceito Nacional de Empresa Junior (Brasil Junior, 2007):

As Empresas Juniores são constituídas pela união de alunos matriculados em 
cursos de graduação em instituições de ensino superior, organizados em uma 
associação civil com o intuito de realizar projetos e serviços que contribuam para 
o desenvolvimento do país e de formar profissionais capacitados e comprometidos 
com esse objetivo. (Brasil Junior, 2007)

A ideia de Empresa Junior surgiu na Europa, mais especificamente na França em 
1967, pelos estudantes da ESSEC – L'École Supérieure des Sciences Economiques 
et Commerciales, uma escola superior de comércio de Paris, em meio a um contexto 
de recessão no país (Matos, 1997). Em menos de 20 anos, o MEJ se espalhou por 
toda a Europa, atravessou continentes atingindo os Estados Unidos da América – 
EUA e se expandiu para outros cursos (Bendinelli et al, 2015). 

É importante levar em consideração que o MEJ Europeu se deparou com as 
dificuldades iniciais de projeto, e teve as experiências necessárias para estabelecer 
as características básicas para as EJs (Matos, 1997). Segundo o autor, o ambiente 
onde tudo começou estimulou a preferência por oferecer trabalhos de consultoria, 
por conta da economia, mercado de trabalho e educação oferecida. 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 13 208

Nos anos 80, o MEJ chega ao Brasil, através da Câmara de Comércio 
França-Brasil, em um convite a jovens estudantes brasileiros a fundarem em suas 
universidades uma EJ (Aveni, Fiaco & Gois, 2016). Matos (1997), diz que o MEJ 
precisou ser adaptado ao contexto brasileiro, pois as EJs possuem uma maior 
dependência de suas IES, e foco em micro e pequenas Empresas. Em  2016, foi 
sancionado no Brasil a Lei 13.267, algo inédito para o MEJ, ela é a responsável por 
disciplinar as atividades das EJs no país, em conjunto com o Código Nacional de 
Empresa Júnior, elaborado Confederação (FIRMINO; SOUTO; SOUSA, 2017).

Desde 2007, a Confederação Brasil Junior, para acompanhar o crescimento do 
MEJ Brasileiro, realiza anualmente pesquisas e pesquisas que compõem o relatório 
Censo e Identidade (Brasil Junior, 2015). Estes pesquisas têm por objetivo coletar 
dados para criar ações que ajudam as organizações envolvidas no MEJ e analisar 
os resultados nacionais.

Cada estado possui uma Federação, no Rio de Janeiro é a Rio Junior, conhecida 
como o Caldeirão, a Rio Junior nasceu em 1998 para fortalecer o movimento no estado 
e possui valores como ser ético, colaborativo, competitivo e educador compartilhado 
entre seus membros que são as EJs federadas (Rio Junior, 2018). Esta Federação, 
entre seus projetos, possui programa para apoio às EJs não federadas, chamado 
PUF – Programa Único de Federação, e também promove alguns encontros com 
seus membros, com o objetivo de incentivar e fortalecer o MEJ no Rio de Janeiro 
(RIO JÚNIOR, 2018).

A UFRRJ já possui algumas de suas EJs federadas, conforme quadro abaixo, 
em 2018 esta IES já possuía em torno de 20 Empresas Juniores algumas delas 
apresentadas no Quadro 1, conhecidas pela instituição e comunidade acadêmica 
(Moreira, 2018). O movimento já esta presente da Rural há 22 anos, iniciou em 1997 
com a fundação da Multiconsultoria, a Empresa Junior do curso de administração do 
Campus Seropédica e a mais antiga da Instituição.
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Quadro 1 – Empresas Juniores da UFFRJ 

Atuar em uma Empresa Junior traz o desenvolvimento técnico e acadêmico, 
econômico e social, pessoal e profi ssional, além de incentivar características 
empreendedoras e aproximar os componentes do mercado de trabalho (Brasil Junior, 
2007). Em virtude disto, ela pode ser considerada um estimulador do indivíduo, pois 
seu ambiente é favorável para o desenvolvimento de ideias e personalidade nos 
membros (Picchiai, 2008).  

As Empresas Juniores, por se tratarem de organizações geridas por alunos 
de cursos de graduação, por mais que estejam sob orientação de professores 
qualifi cados, possuem problemas em seu funcionamento (Bendinelli et al, 2015). Na 
maioria dos casos os desafi os giram em torno de fatores como, motivação, dedicação 
dos membros, infraestrutura, capital e burocracia legal (BBC, 2007). Aveni, Fiaco & 
Gois (2016) relatam em seus pesquisas que a falta de apoio da IES quanto a buscar 
por recursos tem grande impacto nas atividades dessas Ejs.  

Outro ponto a ser avaliado é entender em que estágio a Empresa está e identifi car 
quais são seus sintomas, para fazer com que os empresários busquem utilizar 
as estratégias adequadas para sua situação e tome um caminho de crescimento 
saudável (Miranda, 2014).

4 |  A PESQUISA

A coleta de dados durou um pouco mais de um mês e foi aplicada através 
de questionário online. Foi elaborado a partir das pesquisas bibliográfi cas e das 
experiências das autoras deste artigo. Durante esse período foram utilizadas 
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estratégias em busca dos dados com o público alvo, porém encontrou-se grande 
difi culdade em conseguir a participação dos membros das EJs. 

Das 20 (vinte) Empresas Juniores reconhecidas pela Pró-reitoria de Extensão 
da sede da Universidade durante o período da pesquisa, 13 (treze) participaram, 6 
(seis) não responderam e 1 (uma) Empresa até o fi nal da pesquisa não foi localizado 
nenhum contato ou membro. A apresentação das respostas foi realizada de forma 
anônima, onde as Empresas participantes foram agrupadas de acordo com a área 
de pesquisas, conforme informações do quadro 2:

Quadro 2 – Empresas participantes da pesquisa

Os resultados apresentaram informações interessantes quanto ao perfi l dos 
entrevistados, como perceber que os cargos mais altos da hierarquia dessas 
Empresas são ocupados por jovens em buscar oportunidade de crescimento 
profi ssional. Outro dado importante é saber que os membros ocupantes participam 
do MEJ a mais de 6 (seis) meses em sua maioria, porém existe uma parcela desses 
empresários que a mais de 2 (dois) anos estão envolvidos em suas EJs. É preciso 
esclarecer que os valores percentuais apresentados neste pesquisa foram obtidos a 
partir das frequências relativas obtidas pela comparação de um evento em relação 
ao espaço amostral que ele está inserido (Silva, 2018).

5 |  ANÁLISE DA PESQUISA

Durante a pesquisa foi realizada avaliações quanto a alguns aspectos 
apontados pela experiência das autoras como ações que apresentam algum nível 
de difi culdade. A avaliação consistia em quantifi car numa escala de 0 a 10 os itens, 
onde quanto mais próximo de 1, menor é a difi culdade, e quanto mais próximo de 
10, maior é a difi culdade. 

5.1 Itens Avaliados na Pesquisa
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A seguir os itens e os resultados colhidos na pesquisa:

5.1.1 MOTIVAÇÃO

Quanto à motivação dos membros participantes, foi possível perceber que mais 
de 60% (sessenta por cento) dos entrevistados consideram a motivação é um fator 
de dificuldades em suas EJs, em pelo menos 4 (quatro) das Empresas participantes.

Como a atividade se dá de maneira voluntária e sem retorno monetário, a 
motivação tende a ser prejudicada, entretanto é importante para o amadurecimento 
do indivíduo, e o orienta para as possibilidades de carreira a seguir, e até pode 
indicar o sentido de sua carreira profissional conforme afirma Silva, Costa & Dias 
(2015).

5.1.2 TEMPO DE DEDICAÇÃO DOS MEMBROS

O tempo que os membros dedicam às atividades nas Empresas Juniores possui 
um nível médio de dificuldades de mais de 90% (noventa por cento) dos entrevistados, 
pois as avaliações ocorreram acima do nível 5 (cinco) na escala apresentada. 

Esse resultado tem relação com o dilema do estudante em relação a conciliar 
às atividades acadêmicas e Empresariais, levando em consideração que ambas as 
atividades exigem tempo e dedicação (Amaral, Borges & Vieira, 2012). Segundo 
os autores, flexibilidade nos horários, atividades dinâmicas e desenvolver a teoria 
na prática motivam os empresários Juniores, porém em muitos casos são aspectos 
insuficientes e podem causam sobrecarga ao indivíduo.

5.1.3 NFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Considera-se um fator desafiante a gestão de EJs a escassez de recursos, 
como de infraestrutura tecnológica e física, muitas IES reconhecem as Empresas 
Juniores em sua comunidade, porém não lhe fornece as condições básicas para 
funcionamento (Mendes, Fraga & Oliveira, 2018).

Tendo em vista isso, cerca de 75% (setenta e cinco por cento) dos entrevistados, 
consideram que suas Empresas enfrentam dificuldades neste aspecto, visto que na 
maioria dos casos, o espaço físico é cedido pela Instituição de Ensino Superior de 
acordo com os espaços disponíveis.

5.1.4 RECURSOS FINANCEIROS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

Outro ponto de dificuldade para todas as Empresas Juniores está relacionado à 
captação de recursos financeiros, por mais que uma EJ seja uma associação sem fins 
lucrativos, para sua sobrevivência é necessário que haja investimentos na própria 
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organização. Com a pesquisa, foi averiguado que mais de 70% (setenta por cento) 
das Empresas participantes possuem dificuldades em captar recursos financeiros. 

Relacionado a este item da pesquisa e a infraestrutura física, a falta de capital 
afeta o funcionamento da EJ não consegue investir em equipamentos tecnológicos, 
e se não há um local adequado para armazená-lo, vira um empecilho para adquirir 
tecnologia. Está pesquisa verificou que cerca de 70% (setenta por cento) das 
avaliações indicaram alto nível de dificuldade em relação à infraestrutura tecnológica.

5.1.5 RECURSOS HUMANOS 

A Empresa Junior em seu regulamento informa que o trabalho exercido pelos 
alunos, acontece sob-regime voluntário, e isso se torna um fator de dificuldades 
na permanência e captação de pessoas. A Empresa Junior possui altos níveis de 
rotatividade de pessoal, entre as EJs da UFRRJ participantes da pesquisa, avaliou-
se menos que 50% (cinquenta por cento) consideram este ponto como fator de 
dificuldade, isso mostra que os outros 50% (cinquenta por cento) conseguem a partir 
de suas atividades captarem eficientemente seus membros.

5.1.6 ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

Para que a execução de suas atividades seja eficiente e eficaz, as Ejs seguem 
os princípios básicos da administração: planejamento, organização, controle e 
direção, como outras organizações privadas e públicas.  A pesquisa apresentou 
que em 80% (oitenta por cento) das EJs participantes, este é o maior indicador de 
dificuldade. Um profissional que pertenceu ao MEJ durante sua graduação pode 
apresentar competências relacionadas à capacidade de planejar, executar, controlar 
e avaliar projetos de consultoria, além de saber lidar eficientemente com trabalho em 
equipe (Luna et al, 2014).

5.1.7 ENVOLVIMENTO DA EQUIPE

As atividades exercidas por estas Empresas são executadas por universitários 
e dependem da dedicação de todos os envolvidos no projeto. Em relação ao 
envolvimento das equipes das Empresas Juniores na UFRRJ, indicou que 75% 
(setenta e cinco por cento) dos entrevistados consideram este fator muito difícil para 
o cotidiano delas. Este ponto também tem relação com a falta de um local adequado 
para as reuniões de equipe, e também para executar os projetos da EJ.

5.1.8 APOIO DA UNIVERSIDADE E DA COMUNIDADE ACADÊMICA

Para que uma EJ funcione, ela precisa ser reconhecida pela Universidade, 
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porém ter uma declaração de reconhecimento não faz com que a Empresa Junior 
tenha o apoio dela ou da comunidade acadêmica. Percebe-se pelA pesquisa que 
a maior parte das respostas está próxima ao nível médio de dificuldade, o que 
demonstra que as EJs têm conquistado seus espaços. 

Essa cooperação é importante, pois traz crescimento e reconhecimento para a 
IES e seus cursos como também influência no crescimento econômico da comunidade 
entorno da universidade. A existência de uma Empresa Junior nas comunidades é 
importante pois além de auxiliar a formar profissionais capacitados, as Empresas 
Juniores, por se tratarem de organizações sem fins lucrativos para fins educacionais, 
oferecem ao mercado produtos e serviços de qualidade com baixo custo (Matos, 
1997).

5.1.9 MATURIDADE E EXPERIÊNCIA DOS MEMBROS

Por se tratar de um espaço para práticar o conhecimento teórico adquirido 
em sala de aula, a Empresa Junior é um local onde os universitários amadurecem 
e obter experiência para o mercado de trabalho. Os entrevistados consideram que 
estes fatores são difíceis em suas EJs, porém não são os de maior dificuldade, pois 
é comum a prática de treinamentos para capacitação dos membros. A participação 
em Empresa Junior também faz com que o universitário mantenha contato com o 
mercado de trabalho através dos diferentes produtos e serviços que elas oferecem, 
como os projetos de consultoria (Tosta et al, 2011). Segundo os autores, esse contato 
proporciona, através do ambiente dinâmico, o aprimoramento dos conhecimentos 
técnicos e o incentivo ao indivíduo, de acordo com o projeto, a propor ações 
inovadoras.

5.1.10 APOIO DO PROFESSOR ORIENTADOR

As atividades realizadas pelos membros das EJs precisam de supervisor 
de professores da Universidade, e a Empresa Junior, necessita de um professor 
coordenador. Neste caso 53% dos entrevistados não consideram este caso como 
um fator de dificuldades. Além das avaliações descritas no item acima, também 
foram questionados aos participantes desta pesquisa algumas perguntas, as quais 
deveriam expor com suas palavras, a realidade da vivência em suas Empresas. As 
indagações foram desde questões descritivas às explicativas. A figura 1 a seguir 
apresenta uma visão geral dos resultados conforme a classificação realizada para 
análise das Empresas participantes.
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Figura 1 – Visão Geral dos resultados da pesquisa

5.2 Questões Livres Analisadas 

Além do questionário trazer aspectos para serem avaliados dentro de uma 
escala, foram realizadas perguntas com respostas livres para que houvesse uma 
análise mais livre de como é a realidade de cada Empresa.

5.2.1 COMO VOCÊ DESCREVERIA SUA GESTÃO EM SUA EJ?

O primeiro questionamento girou em torno de averiguar entre as EJS da UFRRJ, 
as semelhanças e as divergências em cada gestão dessas Empresas Juniores. 
Apurou-se que 32% das respostas válidas classifi cam sua gestão como desafi adora, 
difícil ou ruim, visto que os problemas que enfrentam no cotidiano, relacionado a 
fatores internos e externos.  

Segue algumas das observações realizadas: 

“Alguns problemas relacionados à EJ fi zeram com que nós tenhamos que focar 
nossas forças para solucioná-los, difi cultando assim o direcionamento para cumprir 
o plano de gestão enquanto diretoria.” (Empresa A, 2018)
“É uma gestão difícil, sem assessoria na minha área, mas devagar dá pra dar conta 
e continuar dando atenção à faculdade.” (Empresa D, 2018)
”Uma gestão delicada, visto que foi necessário um plano de ação intrusivo para 
criar uma cultura organizacional.” (Empresa G, 2018)
“Em síntese é possível trabalhar de forma adequada, apesar da falta de 
comprometimento de alguns membros do meu setor.” (Empresa K, 2018)
“Uma gestão regular, onde infelizmente acredito não ter feito 100% do que minha 
capacidade de gestão poderia realizar.” (Empresa X, 2018)

5.2.2 QUAIS SÃO AS MAIORES DIFICULDADES QUE VOCÊ ENFRENTA?



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 13 215

De forma direta, foram questionados aos participantes quais os principais 
fatores que eles consideravam dificuldades em suas Empresas Juniores. Verificou-
se que muitas das respostas coincidiram com os itens abordados no referencial 
teórico deste pesquisa. 

 “Dupla jornada dos membros, entre trabalho e graduação, dificultando a presença física nas 

atividades. Envolvimento e compromisso de alguns membros.” (Empresa A, 2018)

“A falta de interesse de alguns membros.” (Empresa K, 2018)
“Atualmente falta de verba e aquisição de projetos.” (Empresa I, 2018)
“Parecer da universidade.” (Empresa H, 2018)
“Falta de experiência e de recursos.” (Empresa B, 2018)

Outra dificuldade abordada por uma das Empresas entrevistadas é que as 
informações acerca do Movimento Empresa Junior no Brasil não são tão simples de 
se compreender ou encontrar. Por mais que haja uma Confederação, cada estado 
possui sua própria federação e os cartórios regionais podem divergir nas regras 
relacionadas a legalização das EJs. 

“Conhecimento.” (Empresa A, 2018)
“Falta de informação acerca do mundo Empresa Junior ex.: certificados e 
documentos.” (Empresa J, 2018)

5.2.3 COMO É A MOTIVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SUA EQUIPE NAS 
ATIVIDADES?

Em relação à motivação e participação dos empresários Juniores nas atividades 
das EJs grande partes das respostas são positivas, e um dado interessante é que em 
muitas EJs membros novos apresentam mais motivação que os membros antigos.

“Alguns membros são bem motivados e pró-ativos, conseguindo gerar resultados 
além dos esperados. Enquanto alguns outros se mostram desanimados ou não 
dando a devida importância que a EJ merece, deixando as tarefas internas 
atrasarem e sendo necessário ficar em cima cobrando para que executem o que 
foi passado.” (Empresa F, 2018)
“Trabalho com uma equipe bem motivada, que se esforçam sempre a buscar 
cumprir as tarefas estipuladas e buscar soluções aos problemas identificados.” 
(Empresa  A, 2018)
“Depende. Há membros que são participativos e há membros que não.” (Empresa 
K, 2018)
“Existem picos em que há um maior engajamento, oscilando com períodos de 
"desanimo".” (Empresa M, 2018)

Algumas das respostas foram negativas em relação aos tópicos da questão e 
outras giraram em torno dos propósitos de cada Empresa Juniores. 

“Muito baixa.” (Empresa C, 2018)
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“Impactar a vida das pessoas.” (Empresa G, 2018)
“Aprendizado.” (Empresa A, 2018)
“Buscar trazer melhorias para o curso de administração pública.” (Empresa D, 
2018)

5.2.4 A INFRAESTRUTURA/RECURSOS QUE SUA EJ POSSUI É SUFICIENTE 
PARA ATENDER A SUA GESTÃO (FÍSICA E TECNOLÓGICA)?

Neste tópico foi analisado como é a realidade da infraestrutura de cada empresa 
Junior, é possível verifi car pelo gráfi co exposto abaixo que 65% das empresas 
não possuem área física e recursos tecnológicos sufi cientes para atender suas 
necessidades, apresentado na fi gura 2.

Figura 2 – Infraestrutura física e tecnológica

Foi solicitados esclarecimentos em relação ao questionamento proposto, as 
respostas podem ser conferidas a seguir: 

“Temos muitos problemas com infraestrutura, a nossa sala é muito pequena e não 
atende a uma reunião com todos os membros, além disso, a internet não funciona, 
impossibilitando de fazer nossos trabalhos, já tivemos problemas com vazamentos 
do ar condicionado, maçaneta da porta, entre outras coisas.” (Empresa M, 2018)
“Precisamos de computadores para processamento dos dados, e geralmente isso 
é feito com computadores pessoais, tendo em vista que os da empresa são ruins. 
Mas os itens necessários para levantamento em campo nós temos, a não ser o 
equipamento Estação Total e Receptor GNSS, que são bem caros e não temos o 
nosso, havendo a necessidade de alugar.” (Empresa F, 2018)
“Precisamos de uma sala própria com recursos que funcionem para que possamos 
usá-la nas reuniões.” (Empresa A, 2018)
“A sede da EJ é pequena, internet ruim e aparelhos eletrônicos que não funcionam.” 
(Empresa B, 2018)

Grande parte das respostas tem aspectos negativos dos locais onde fi cam a 
sede das empresas participantes e aos equipamentos que utilizam. Houve resposta 
que indicou que a falta de apoio da universidade infl uência a atual situação da 
empresa. 

“A IES que nos gerencia, não nos dá o apoio necessário para realização de nossas 
atividades, um exemplo disso é que em 10 anos de fundação da EMPRESA A, 
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fomos conseguir uma sala em 2018 e que ainda temos que dividir com outro 
projeto da Universidade, e que só possui um computador para empresa Junior.” 
(EMPRESA A, 2018) 

Ao final do questionário, caso fosse do interesse do participante, havia um 
espaço para considerações sobre a pesquisa. As respostas trouxeram colaboração 
ao citar itens como trâmites legais e estratégias de trabalho. 

“Uma gestão onde as pessoas são voluntárias para realizar o trabalho é muito 
difícil. As estratégias têm que ser diferentes e qualquer situação abala a estrutura 
da equipe, pois em um mundo tão capitalista, às vezes, só o dinheiro motiva uma 
equipe. E o gestor conseguir contornar isso terá um diferencial no mercado de 
trabalho após a graduação”. (Empresa A, 2018)
“Trâmites legais são uma grande dificuldade em termos financeiros e de tempo 
para o desenvolvimento da EJ, graças à complexidade legal brasileira”. (Empresa 
A, 2018)

6 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos objetivos decorrentes dA pesquisa, primeiramente foi analisado 
diversos artigos, livros e trabalhos que traziam informações sobre assuntos 
relacionados à Empresa Junior. As IES – Instituições de Ensino Superior, reconhecem 
o MEJ – Movimento Empresa Junior em dentro de seus cursos, e valorizam o fato de 
incentivarem a prática da teoria aprendida em sala de aula. 

Todas as empresas Juniores participantes das pesquisas possuem dificuldades 
em sua gestão, dentre eles fatores como motivação, recursos financeiros, infraestrutura 
física e tecnológica. Algumas dificuldades decorrem do desafio diário de conciliar 
as atividades acadêmicas, geradas pelos cursos dos membros, com as atividades 
empresariais, geradas pela própria Empresa Junior, outras do relacionamento das 
EJs com a universidade.

Em sequência, foi identificado que o movimento nas Universidades Brasileiras, 
veio da Europa, e que hoje é muito valorizado pelo mercado pela formação especial 
que o universitário membro de empresa Junior adquire com a execução das 
atividades. Em ambos os locais o MEJ cresceu e se expandiu para diversos cursos 
e alcançou diversos países no mundo. 

Este pesquisa avaliou a realidade de apenas uma IES, e mesmo neste ambiente, 
não representa a realidade de todas as EJs da UFRRJ pela dificuldade em obter 
participação de seus membros, o que caracterizou uma limitação da pesquisa. 

Através da pesquisa também pode-se perceber algumas dificuldades 
identificadas inicialmente neste trabalho como a dupla jornada entre as atividades 
acadêmicas e as empresarias geradas pela Empresa Junior, ter forte influência nas 
dificuldades de gestão enfrentadas, podendo essa ser considerada um fator gerador 
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e as demais consequências deste. 
A discussão teórica sobre as EJs, e a explicitação das dificuldades enfrentadas 

para manter uma boa gestão dos setores da empresa destacam a sua importância para 
a formação de profissionais capacitados e com perfil diferenciado para o mercado. 
A pesquisa dos problemas de gestão que as EJs enfrentam em uma universidade 
pública, diminui a carência de trabalhos que debatem esse tema no Brasil e amplia 
o foco na discussão da importância desta experiência para o aprendizado dos 
estudantes universitários. Entretanto, não foi possível a partir desta pesquisa, indicar 
propostas de soluções para as dificuldades de gestão identificadas a partir da análise 
teórica e da pesquisa de campo. Sendo necessários assim novos pesquisas sobre 
o tema e uma nova pesquisa sobre práticas que auxiliem aos empresários Juniores 
enfrentarem esses fatores em seus cotidianos.

REFERÊNCIAS
Amaral, Graziele Alves; Borges, Karen Machado; Vieira, Érico Douglas. Saúde Mental No Trabalho 
De Empresários Juniores. Perspectivas Em Psicologia, Goiás, V. 16, N. 2, P.205-223, Jul. 2012. 
Disponível Em: <Http://Www.Seer.Ufu.Br/Index.Php/Perspectivasempsicologia/Article/View/27574 (17 
de Novembro de 2018).

Aveni, Alessandro; Fiaco, Reinaldo Moreira Del; Gois, Tafarel Carvalho De. Empresas Junior: Suas 
Características Com Base As Pesquisas Nacionais Da Brasil Junior E Em Brasília No Distrito 
Federal - Doi. Universitas: Gestão E Ti, [S.L.], V. 6, N. 1, P.21-31, 30 Jun. 2016. Centro De Ensino 
Unificado De Brasília. Http://Dx.Doi.Org/10.5102/Un.Gti.V6i1.3902. Disponível Em: <Https://Www.
Publicacoesacadêmicas.Uniceub.Br/Gti/Article/View/3902>. (04 de Outubro de 2018). 

BBC. Consultorias Junior: Maior Dificuldade é Gerir O Negócio. 2007. Disponível Em: <Http://
Www.Administradores.Com.Br/Noticias/Negocios/Consultorias-Junior-Maior-Dificuldade-E-Gerir-O-
Negocio/10963/>. (12 de Outubro de 2018).

Bendinelli, Wellington Gustavo Et Al. Diagnóstico Das Empresas Juniores Da Unesp: Principais 
Dificuldades Em Gestão De Pessoas. Jornacitec, Botucatu, V. 1, N. 1, P.1-6, Out. 2015. Disponível 
Em: <Http://Www.Fatecbt.Edu.Br/Ocs/Index.Php/Ivjtc/Ivjtc/Paper/Viewfile/365/540>. (02 de novembro 
de 2018).

Brasil Junior. (2007). Código Nacional Da Empresa Junior. Disponível Em <Http://BrasilJunior.Org.
Br/Download?File=Cnej.Pdf> (14 de Setembro de 2018). 

____________ Relatório 2014: Censo & Identidade. 2015. Disponível Em: <Https://Uploads.
BrasilJunior.Org.Br/Uploads/Cms/Institutional/File/File/2/Censo___Identidade_2014_-_Vf.Pdf>. (11 de 
Novembro de 2018).

FIRMINO, Thaís Teles; SOUTO, Lauana da Conceição Cabral; SOUSA, Camille Simeoni Gomes de. 
AS DIMENSÕES BUROCRÁTICAS EM EMPRESAS JUNIORES. Ver. Elet. de Adm., Paraíba, v. 16, 
n. 2, p.240-255, dez. 2017. Disponível em: <http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/
viewFile/1298/1107>.(17 de novembro de 2018).

Luna, Iúri Novaes Et Al . Empresas Juniores Como Espaço De Desenvolvimento De Carreira 
Na Graduação: Reflexões A Partir De Uma Experiência De Estágio. Rev. Psicol., Organ. Trab., 
Florianópolis, V. 14, N. 4, P. 441-451, Dez.  2014.   Disponível Em <Http://Pepsic.Bvsalud.Org/Scielo.
Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S1984-66572014000400010&Lng=Pt&Nrm=Iso>. (29 de Setembro de 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 13 219

2018).
Matos, Franco De. A Empresa Junior No Brasil E No Mundo. São Paulo: Martin Claret, 1997.

Mendes, Thayse; Fraga, Paulo; Oliveira, Ilaydiany. Empresa Junior Na Atuação Do Profissional 
Consultor De Biblioteconomia: Um Pesquisa De Caso A Partir Da Universidade Federal De 
Goiás. Encontros Bibli: Revista Eletrônica De Biblioteconomia E Ciência Da Informação, Florianópolis, 
P. 25-40, Jun. 2018. Issn 1518-2924. Disponível Em: <Https://Periodicos.Ufsc.Br/Index.Php/Eb/Article/
View/1518-2924.2018v23nespp25>. Doi:Https://Doi.Org/10.5007/1518-2924.2018v23nespp25. (11 de 
Outubro 2018).

Miranda, Elisabete. 6 Sinais De Que A Sua Empresa Sofre Das Dores Do Crescimento. 2014. 
Disponível Em: <Https://Revistapegn.Globo.Com/Colunistas/Elisabete-Miranda/Noticia/2014/12/6-
Sinais-De-Que-Sua-Empresa-Sofre-Das-Dores-Do-Crescimento.Html>. (10 de Novembro de 2018).

Moreira, Ariele Da Silva. As Empresas Juniores E A Formação Do Jovem Empreendedor Da 
UFRRJ. 2018. 20 F. Programa De Iniciação Científica Voluntária - Picv (Graduação) - Curso De 
Administração, Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro, Nova Iguaçu, 
2018.

Picchiai, Djair. Empresa Junior: Um Exemplo De Pequena Empresa. Revista Administração Em 
Diálogo - Rad, [S.L.], V. 10, N. 2, Fev. 2010. Issn 2178-0080. Disponível Em: <Https://Revistas.Pucsp.
Br/Index.Php/Rad/Article/View/1631/1763>. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.20946/Rad.V10i2.1631. (13 de 
Outubro de 2018).

Rio Junior. Federação Das Empresas Juniores Do Estado Do Rio De Janeiro. Rio De Janeiro, 
2018. Disponível Em: < Http://Www.RioJunior.Com.Br/Index.Php>. (22 de Setembro de 2018). 

Silva, Anielson Barbosa; Costa, Vinicius Paiva; Dias, Saulo Oliveira Monteiro. Determinantes Do 
Processo De Aprendizagem No Programa Trainee Da Empresa Junior De Administração (Eja) 
Da Universidade Federal Da Paraíba (UFPB). Race: Revista De Administração, Contabilidade E 
Economia, Joaçaba: Ed. Unoesc, V. 15, N. 1, P. 275-298, Jan./Abr. 2015. Disponível Em: <Http://
Editora.Unoesc.Edu.Br/Index. Php/Race>. (15 de Novembro de 2018). 

Silva, Marcos Noé Pedro Da. Cálculos Percentuais Envolvendo Frequências Relativas - Brasil 
Escola. 2018. Disponível Em: <Https://Brasilescola.Uol.Com.Br/Matematica/Calculos-Percentuais-
Envolvendo-Frequencias-Relativas.Htm>. (20 de Novembro de 2018).

Tosta, Kelly Cristina Benetti Tonani Et Al. Empresa Junior E O Processo De Ensino-Aprendizagem 
Prática Em Administração: O Caso Da Criação Da Sem Fronteiras Consultoria Junior Da 
Universidade Federal Da Fronteira Sul. In: Congresso Internacional Iglu, 2., 2011, Florianópolis. Xi 
Colóquio Internacional Sobre Gestão Universitária Na América Do Sul. Florianópolis: Repositório Ufsc, 
2011. P. 1 - 17. Disponível Em: <Https://Repositorio.Ufsc.Br/Bitstream/Handle/123456789/30508/7.10.
Pdf?Sequence=1>. (25 Setembro 2018).

Yin, R. K. Pesquisa De Caso: Planejamento E Métodos. Tradução: Daniel Grassi. 2. Ed. Porto 
Alegre: Brookman, 2001. 212 P.



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 14 220

Data de aceite: 20/01/2020

Data de Submissão: 11/11/2019

CONSTRUINDO PONTES ENTRE O 
EMPREENDEDORISMO COLETIVO E OS ARRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAIS: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA

CAPÍTULO 14
doi

Laura Junqueira Vargas
Universidade Federal de Lavras, Departamento 

de Administração e Economia.
Lavras – Minas Gerais

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/6728792107725962 

Raphael de Morais
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC Minas. 
Lavras – Minas Gerais 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/2308872302689497 

Lidiane da Silva Dias
Universidade Federal de Lavras, Departamento 

de Administração e Economia.
Lavras – Minas Gerais

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5047839703563910 

RESUMO: O presente ensaio tem o 
objetivo de compreender os conceitos de 
Empreendedorismo Coletivo e Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), bem como a relação 
que pode ser estabelecida entre eles. Os APLs 
podem ser vistos como aglomerações de 
empreendimentos compreendidos em um mesmo 
território, e que mantém vínculos de articulação, 

interação, cooperação e aprendizagem entre si 
e com outros atores locais. Da mesma forma, 
o empreendedorismo coletivo ocorre quando 
há uma ação conjunta, num processo de 
cooperação e troca entre os envolvidos. Sendo 
assim, pode-se dizer que o ambiente de um 
APL é um facilitador da ocorrência desta forma 
de empreendedorismo, o que contribui não 
apenas para o desenvolvimento das empresas 
que integram o arranjo, a partir de uma maior 
sinergia, aumento da produtividade e troca de 
conhecimento, como para o desenvolvimento 
do território como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo 
Coletivo. Arranjo Produtivo Local. Cooperação. 
Ensaio Teórico.

BUILDING BRIDGES BETWEEN 
COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIP AND 
LOCAL PRODUCTIVE ARRANGEMENTS: A 

THEORETICAL DISCUSSION

ABSTRACT: This theoretical essay aims 
to understand the concepts of Collective 
Entrepreneurship and Local Productive 
Arrangements (APLs), as well as the relationship 
that can be established between them. APLs 
can be seen as enterprise agglomerations 
within a common territory and that maintain 
bonds of articulation, interaction, cooperation 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 14 221

and learning among themselves and other local actors. In the same way, collective 
entrepreneurship occurs when there is joint action, in a process of cooperation and 
exchange between the ones involved. Thus, the environment of an APL can be seen 
as an enabler of the occurrence of this kind of entrepreneurship, which contributes 
not only to the development of the companies that are part of the arrangement, from 
a greater synergy, increased productivity and knowledge exchange, as well as for the 
development of the territory as a whole.
KEYWORDS: Collective Entrepreneurship. Local Productive Arrangement. 
Cooperation. Theoretical Essay.

1 |  INTRODUÇÃO

Ao final da Segunda Guerra Mundial, principalmente após a reconstrução dos 
países beligerantes, uma interpretação da evolução sócio-econômica de muitas 
regiões ganhou espaço no debate acadêmico, durante os anos 60 e 70 – o espaço 
territorial adquiriu grande relevância na interpretação das oportunidades de algumas 
regiões e países e de suas articulações com este progresso.

As formas de organização, que até então, eram dominadas por grandes 
empresas, produzindo grandes quantidades de produtos de massa, passaram a 
conviver com grandes concentrações de pequenas empresas que, trabalhando em 
conjunto de forma cooperativa e bem coordenada, orientadas por objetivos gerais 
que envolviam a vontade de crescer e desenvolver em conjunto revelava um sistema 
organizacional altamente diversificado envolvendo tanto empresas de elevada 
integração vertical, quanto algumas formas de constituição até então desconhecidas 
por envolverem redes de subcontratação que reuniam grandes empresas e o conjunto 
dos habitantes de determinado local. 

A história desta evolução organizacional de que emergiu o conceito geral 
de “sistemas de produção localizados”, ou “sistemas produtivos locais” surge 
das investigações de juventude de Alfred Marshall (WHITAKER, 1975), talvez o 
pioneiro no tratamento deste tema. Marshall observou ao redor das grandes cidades 
industriais da Inglaterra, um conjunto de aglomerações de pequenos produtores 
que trabalhavam integrados com as grandes empresas, cujas características 
ele denominou por “centers of specialized skills” e, mais adiante passaram a ser 
chamados por “distritos industriais marshallianos”, neste momento, eles já envolviam 
a expansão das atividades industriais para outras localidades. 

A partir destes trabalhos iniciais emergiu uma significativa diversidade de novas 
interpretações. Vários teóricos, sobretudo de economia, sociologia, e de gestão de 
empresas debruçaram sobre esta temática e produziram diferentes conceitos tentando 
retratar as principais características de cada uma destas formas organizacionais de 
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que derivaram conceitos como os de clusters, de arranjos produtivos, de redes de 
empresas e, mais recentemente, o de empreendedorismo coletivo.   

Uma síntese inicial de tais características poderia ser resumida no caráter 
localizado de suas atividades produtivas, no elevado número de participantes e 
na diversidade das experiências e capacidades desenvolvidas, na centralidade da 
pequena dimensão das plantas produtivas, na exacerbada troca de informações 
internamente ao grande grupo e na intensa cooperação entre os participantes 
(SCHMITZ; NADVI, 1999). Tais características atuando em conjunto sobre cada 
indivíduo conformaria uma atmosfera de relacionamento, tão intensa e produtiva, 
que nos permitiria afirmar que nestes espaços territoriais, muito certamente, ocorreria 
uma transformação do homem pela evolução de suas capacidades humanas, ou 
seja, através de suas capacidades humanas, o homem modificaria seu espaço e, ao 
mesmo tempo modificar-se-ia.  

Uma observação relevante a ser ressaltada é que o mundo dos anos 1970 e 
1980, quando uma parcela destes conceitos surgiu, não é o mundo em que vivemos 
na atualidade. Várias contribuições foram inseridas nos conceitos iniciais, sobretudo 
nas ideias de sistemas industriais localizados e de distritos industriais, dando origem 
aos novos conceitos que salientados inicialmente. Todavia, não é difícil concluir que as 
principais características permanecem e outras inovações conceituais introduziram 
melhoramentos significativos sobre outros. 

A própria globalização e o surgimento de uma sociedade cada vez mais 
conectada, fez com que a interação entre indivíduos, empresas e outras organizações 
fosse ampliada e despertasse o interesse dos pesquisadores para o desenvolvimento 
de estudos sobre estes temas, dando-se como exemplo as redes de organizações 
empresariais.

Apesar do elevado desafio de tentar realizar uma síntese teórica de 
contribuições de autores de vertentes, certamente, diferentes, o objetivo deste ensaio 
é compreender cada um destes conceitos e relacioná-los. Segue-se no segundo item 
uma caracterização dos arranjos produtivos locais, ao mesmo tempo, acompanhada 
de alguns dados que revelem a sua importância no caso brasileiro. O terceiro item 
concentra-se no conceito de empreendedorismo coletivo, para que em seguida seja 
apresentado o quarto item, que estabelece a conclusão do ensaio.

2 |  ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

A partir de um determinado estágio da internacionalização das economias 
nacionais – processo em que ocorre a disseminação das atividades econômicas 
para além das fronteiras de determinada economia nacional – em outros termos, 
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internacionalização do capital, emergiu o conceito de globalização, ao mesmo tempo 
em que surgia uma sociedade cada vez mais conectada. Desta forma, a globalização 
passa a ser um fenômeno cujo desenvolvimento conceitual é muito mais recente do 
que seu antecessor ‘internacionalização’. Neste sentido, para autores como Porter 
(1990) ela se referiria a vantagens competitivas de algumas nações originárias muito 
mais de especificidades nacionais, logo um movimento regionalizado, do que de 
uma integração entre atividades espalhadas mundialmente.

Mais recentemente, estas interações foram assumidas como formadoras de 
redes ou conjunto de atores que poderiam ser entendidas como “grupo de atores 
conectados por uma série de laços”. (BORGATTI; FOSTER, 2003, p. 992, tradução 
nossa). As redes, de acordo com Britto (2002), são arranjos interorganizacionais 
baseados em vínculos sistemáticos, sobremaneira de caráter cooperativo, entre 
empresas formalmente independentes cujo produto final é uma forma particular 
de coordenação das atividades econômicas. Além disso, caracterizam-se “pela 
existência de uma autonomia relativa em relação às forças externas, bem como a 
presença de certo grau de auto-organização e de uma capacidade endógena de 
transformação, que lhes confere um caráter essencialmente dinâmico.” (BRITTO, 
2002, p. 214).

Durante os anos 80 e 90 surgiram alguns exemplos relevantes que levaram 
autores como Porter (1999) a associarem os distritos industriais às aglomerações 
empresariais das regiões do Vale do Silício, dos subúrbios da cidade italiana de Turim 
e de Bangalore, na Índia. Desta forma, se considerarmos que a base de uma rede 
de empresas é a interação, torna-se possível sugerir que tal forma de coordenação 
pode evoluir e dar origem a um cluster, porém não se pode deixar de ressalvar que 
em tais aglomerações o ponto central é sua espacialidade. As demais características 
não aparecem explicitamente na definição dada por Porter (1999), de que cluster é 
um “agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e 
instituições correlatas numa determinada área vinculada por elementos comuns e 
complementares”. (PORTER, 1999, p.211)

No Brasil generalizou-se o uso do termo Arranjo Produtivo Local (APL), para 
se referir às características particulares que os diferem daquelas que constituem 
os tradicionais clusters. Os Arranjos Produtivos Locais seriam concentrações de 
empresa e empreendimentos em uma mesma área territorial, neste caso podendo 
envolver uma ou várias localidades, que além de apresentarem especialização 
produtiva e algum tipo de coordenação, mantêm vínculos de cooperação, articulação, 
aprendizagem e interação tanto entre si como com outros atores locais.

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), 
os Arranjos Produtivos Locais são:
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“aglomerações de empresas e empreendimentos, localizados em um mesmo 
território, que apresentam especialização produtiva, algum tipo de governança e 
mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e 
com outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições 
de crédito, ensino e pesquisa” (MDIC, 2018). 

Desta forma, quando se fala em Arranjo Produtivo local, entende-se que há um 
agrupamento de empresas que têm suas ações voltadas a uma atividade produtiva 
principal. Cardoso, Carneiro e Rodrigues (2014), acrescentam que o fato de os 
agentes estarem geograficamente próximos facilita o acesso a matérias-primas, mão 
de obra, equipamentos, entre outros. Por outro lado, tendo como ênfase a dinâmica 
desenvolvimentista, Sachs (2003) acrescenta outra especificidade destes arranjos, 
diferindo os APLs dos clusters pelo fato de reunirem micro e pequenas empresas e 
estimularem o incremento da endogenia nas práticas de desenvolvimento integrado.

Ressaltando as principais peculiaridades de um APL, Cassiolato, Lastres 
e Szapiro (2000, p. 992) apontam sua dimensão territorial, já que seus atores 
estão localizados e interagem em uma determinada área; a diversidade dos 
atores envolvidos, como empresários, sindicatos, governo, instituições de ensino, 
instituições de pesquisa e desenvolvimento em ONGs, instituições financeiras e de 
apoio; e o conhecimento tácito, ou seja, aquele adquirido e transmitido através da 
interação entre os atores, das inovações e aprendizados que surgem a partir dessas 
interações, e da governança, que pode ser exercida tanto por empresários como por 
sindicatos ou associações. 

No artigo de 2004, os autores explicam que os APLs desempenham importante 
papel no desenvolvimento, além de apresentarem um grande potencial ainda não 
explorado. Desta forma, poderiam “desenvolver fortemente a competitividade das 
empresas brasileiras, principalmente naqueles setores em que o conhecimento 
tácito, a imagem regional ou a presença de pequenas e médias empresas é fator 
importante.” (CASSIOLATO; SZAPIRO; LASTRES, 2004, p. 35).

Uma questão crucial, principalmente se considerarmos as dificuldades 
enfrentadas pelas pequenas empresas, é a necessidade de recursos financeiros. 
São raras as instituições financeiras que dispõem de produtos voltados para os 
pequenos negócios, sendo uma delas o Banco Nacional do Desenvolvimento, 
BNDES, que oferece uma linha de microcrédito específica para “pessoas físicas 
e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, ou seja, 
aquelas que obtenham receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil em cada ano-
calendário”.

Como as novas empresas precisam buscar meios de concorrer e sobreviver 
em um mercado cada vez mais competitivo, os APLs podem ser fundamentais 
como mecanismos construtores de projetos estratégicos que envolvam inovações 
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organizacionais empreendedoras. Em tais organizações a conjunção de pessoas, 
ideias e processos em um mesmo local, mesmo que pertencentes a diversas 
organizações, mas que desenvolvam trabalhos conjuntos pode gerar a transformação 
de ideias em oportunidades. Nas palavras de Dornelas (2008), “o empreendedorismo 
é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação 
de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva 
à criação de negócios de sucesso”. (p.22)

De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
- MDIC (2018), a partir do último recenseamento, em 2015, existe uma grande 
diversidade de setores produtivos no Brasil estruturados em APL, mais precisamente 
59 setores, abrangendo, aproximadamente, 40% dos municípios brasileiros. Ao todo 
são 677 APLs reconhecidos pelo Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 
Produtivos Locais (GTP APL), estando mais da metade deles entre as regiões 
nordeste e sudeste. Além disso, são 3.051.244 empregos gerados no APL, ponto 
em que a região sudeste ganha expressivo destaque. Abaixo, segue a tabela com a 
síntese dos dados (tabela 1):

TABELA 1: Síntese dos Dados Sobre Apls no Brasil
Fonte: Adaptado de MDIC (2018)

A partir da tabela pode-se perceber que no Brasil muitas empresas adotam a 
estrutura de um APL e isso implica no desfrute de seus benefícios, como cooperação, 
fl uxo de conhecimento, desenvolvimento local, aumento da competitividade, 
ampliação do número de empregos, entre outros.

De acordo com Monteiro, Regis e Melo (2010), as relações sociais existentes em 
APL permitem a coordenação e o envolvimento dos agentes em ações cooperativas 
que levem a um desempenho econômico superior. Ademais, entendem que o sucesso 
de um APL se relaciona:

“a uma série de fatores que conectam as empresas umas às outras, aliada à 
fl exibilidade e habilidade para atender a demanda. O relacionamento estabelecido 
entre as pessoas nessas ligações estimula a competitividade das empresas, a 
aprendizagem e auxiliam no acúmulo do capital social. Os compromissos sociais 
estabelecidos nessas interações sociais e que se manifestam nas redes de 
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transação podem propiciar a disseminação de ações voltadas para a obtenção de 
uma eficiência coletiva” (MONTEIRO, REGIS E MELO, 2010, p.50).

Em relação a essa eficiência coletiva, Pessoa Neto et. al (2013) entendem que 
as ações coletivas provenientes das relações entre as empresas pertencentes a um 
APL permitem grande potencial de aprendizagem. Como consequência estimulam 
uma busca contínua para a evolução dos seus processos, a fim de aumentar 
a capacidade produtiva e inovativa, o que traz impactos socioeconômicos nas 
comunidades em que estão inseridas.

3 |  EMPREENDEDORISMO COLETIVO

É possível encontrar uma afirmação em Schumpeter (1934) que retrata o 
empreendedor como alguém que ‘destrói a ordem econômica existente a partir 
da introdução de novos produtos e serviços’, um agente criador de novas formas 
de organização ou exploração de novos recursos materiais. Entende-se que esta 
afirmação remete à visão do empresário ‘empreendedor’ como um ator “revolucionário” 
cuja arma básica é a inovatividade. Isto significa ser ele alguém possuidor de um 
“animal spirit” no sentido proposto por Keynes (1936). 

Um agente voltado para a competição e sua consequência: o risco, ou seja, 
não ter medo de enfrentar a transformação que deve introduzir – um negócio que 
deverá apresentar-se como único, isto é, singular, algo que deve ser um diferencial 
dentro do contexto competitivo vigente.

No entanto, em alguns negócios e em certos territórios, as características do 
ambiente, das atividades ali desenvolvidas e de seus empresários não admitem a 
ação individual, por exigirem várias especialidades dos agentes empreendedores, 
sobretudo estarem voltados tanto para o desenvolvimento do espaço territorial, como 
estarem dispostos em consenso e à ação em conjunto.

As razões para esta necessidade comportam um grande leque de justificativas 
que atingem desde as atividades constituídas por muitas fases, ou muitos processos 
externos, até aquelas relacionadas à incapacidade individual para atingir a diversidade 
das necessidades dos consumidores, passando, principalmente, pela incapacidade 
financeira do empreendedor individual, sobretudo no caso dos pequenos negócios. 

Todos estes aspectos indicam o ‘empreendimento coletivo’ como uma ação 
em que aqueles que dele fazem parte obtêm um retorno positivo. Desta forma, 
tal empreendimento está relacionado a alguém dotado de capacidade criativa, 
organizacional e inovadora, como presente no pensamento de Schumpeter; e 
como um agente apropriado a situações que associam pequenos produtores, 
geralmente familiares e localizados em uma mesma região, que pode incluir 
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várias municipalidades, e cujo objetivo vai além do atendimento às demandas dos 
consumidores, mas procura atingir o desenvolvimento econômico permanente de 
determinado espaço.

A literatura sobre empreendedorismo está centrada essencialmente no conceito 
de oportunidade. Neste sentido, e de acordo com Dornelas (2008), o empreendedorismo 
pode ser entendido como o envolvimento de pessoas e processos que, juntos, 
transformam ideias em oportunidades e que, quando perfeitamente implementadas, 
permitem a criação de negócios de sucesso. O empreendedor é aquele que assume 
riscos e começa algo novo. Já Kizner (1973) entende o empreendedor como aquele 
identifica oportunidades, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente 
de caos e turbulência.

 Apesar de abordarem definições diferentes, percebe-se que ambos percebem 
o empreendedor como um identificador de oportunidades, de novas formas de 
negócios, criando um imaginário social que caracteriza o empreendedor como 
um indivíduo que busca a autonomia pessoal estando sempre atento às diversas 
oportunidades que se apresentam no ambiente de negócios, principalmente, aquelas 
mais adequadas à sua base tecnológica e à sua área de comercialização. 

Todos estes argumentos nos levam a pensar em um ator social cujo poder para 
ações coletivas, entendidas como conjunção de vários atores em torno de um trabalho 
cuja direção e o objetivo também são comuns, quando tais ações são realizadas 
em cooperação. Portanto, e acompanhando Roberts (1986), a resultante da ação 
conjunta gera um poder que emerge da ‘coesão’, da escolha e da cooperação, mas 
nunca da manipulação ou do controle. 

Embasados nestes argumentos sobre o poder das ações coletivas, o 
empreendedorismo coletivo pode ser entendido, de acordo com Cook e Plunkett 
(2006, p.426-427), como um processo de projetar - alinhar incentivos entre os 
tomadores de decisão, reclamantes residuais e direitos de propriedade; de financiar 
- a formação de estimativas de eventos futuros em situações em que não há acordo 
sobre a probabilidade de sucesso ou perda, em outras palavras, formação de 
expectativas quanto ao futuro do qual nada conhecemos e podemos dizer (Keynes, 
1936); e de incorporar - reconhecimento de que cada membro tem alguma riqueza 
pessoal em risco.

Cook e Burress (2009), após examinarem os artigos que abordavam 
explicitamente o termo “empreendedorismo coletivo” entre os anos de 1964 e 2008, 
constataram que o uso do termo ocorre de formas distintas e de acordo com o enfoque 
do pesquisador. Os autores chegaram a cinco motivações predominantes para 
pesquisas sobre o tema e definiram cinco categorias gerais: (1) avanços teóricos, 
(2) eficiência intraorganizacional, (3) ganhos interorganizacionais, (4) crescimento 
econômico e desenvolvimento e (5) mudanças sócio-políticas, que foram explicitadas 
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na fi gura 1.

FIGURA   1 –Motivações Predominantes para a Pesquisa em Empreendedorismo Coletivo
Fonte:Cook e Burress (2009, p.5), tradução nossa.

Referendando as ideias da fi gura proposta pelos autores identifi camos na 
literatura diferentes defi nições para o empreendedorismo coletivo. De acordo com 
Tardieu (2003), ele ocorre quando tanto a identifi cação quanto o desenvolvimento de 
oportunidade são coletivos e há compartilhamento de conhecimento empreendedor. 
Trompenaars & Hampden-Turner (2002) entendem que o empreendedorismo 
coletivo consiste na troca de opiniões, chegando num consenso ao nível gerencial, 
e assumindo riscos de forma conjunta. Contudo, na visão de Lundvall (2007) o 
termo é utilizado para designar vários agentes interagindo e trabalhando juntos para 
introduzir mudanças.

A partir da segmentação dos estudos sobre Empreendedorismo coletivo de 
acordo com suas motivações, foi possível aos autores sintetizar o foco de cada uma 
delas, conforme organizado na fi gura abaixo (quadro 1): 
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QUADRO 1 – Síntese dos Distintos Usos do Termo “Empreendedorismo Coletivo”
Fonte: Cook e Burress (2009, p.24), tradução nossa.

Vale destacar que quanto aos ganhos interorganizacionais, a literatura enfatiza 
a coordenação empresarial, como forma de obter maiores rendimentos, utilizando 
mecanismos como redes e alianças, clusters e distritos industriais e acordos 
de franquia. Sendo assim, de acordo com Delgado et al. (2010), a presença do 
argumento territorial e local associado as empresas irá promover o empreendimento 
por meio da redução dos custos de se começar um novo negócio, pelo aumento das 
oportunidades de inovações e possibilidade de um melhor acesso à maior variedade 
de insumos e produtos complementares. 

Além disso, em relação ao crescimento e desenvolvimento econômicos, entende-
se que tais processos coletivos podem impactar a inovação, a comercialização 
e o desenvolvimento de negócios locais, a partir de inovação tecnológica e de 
alianças e sistemas regionais de inovação. As atividades empreendedoras coletivas, 
segundo Cook e Burress (2009), são frequentemente categorizadas de acordo com 
a combinação específi ca dos atores envolvidos, a formação de suas alianças, sejam 
elas individuais, empresariais, por instituições governamentais, entre outras.

Vale ainda ressaltar que segundo Pessoa Neto et al. (2013), tanto as 
aglomerações produtivas, como os distritos industriais, são instituições que podem 
ser consideradas a materialização de empreendedorismo coletivo,  pode-se dizer 
também que nos Arranjos Produtivos Locais existe um alto grau de interação e 
independência, principalmente se comparado ao intraempreendedorismo e formação 
de cooperativas, por exemplo, conforme fi gura 2. 
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FIGURA 2 – Suporte para auto-Organização, Balanceando Independência e Integração
Fonte: Pessoa Neto, et al. (2013, p.4), adaptado de Johannisson (1998, p. 30)

Por fi m, pode-se dizer que os APLs são entendidos como manifestações do 
empreendedorismo coletivo, em primeiro lugar, por serem aglomerações produtivas, 
da mesma forma que os distritos industriais e os clusters e, em segundo lugar, 
porque nos referidos sistemas em que, mesmo existindo competição entre os 
empreendedores, são apresentadas ações conjuntas, direcionadas para debelar 
problemas comuns e para a identifi cação e a concretização de oportunidades que 
demandam atuação coletiva. (SACHS, 2003).

Constatando-se que o termo empreendedorismo coletivo é utilizado a partir de 
diferentes abordagens na literatura, é importante que se faça uma análise daquelas 
em que o termo melhor se relaciona com a teoria acerca dos Arranjos Produtivos 
Locais. Desta forma, sugere-se uma sistematização, conforme fi gura 3.

FIGURA 3 –Relação entre Empreendedorismo Coletivo e Apls
Fonte: Do autor



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 14 231

O desenvolvimento desta sistematização contribui na compreensão do fato de 
a literatura sobre empreendedorismo coletivo ser abordada por diferentes pontos de 
vista, sobremaneira quando relacionada ao Arranjo Produtivo Local, uma forma de 
aglomeração que demanda cooperação entre as empresas para ganho de escala e 
ampliação da competitividade.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez que os Arranjos Produtivos Locais podem ser entendidos como 
aglomerações de empreendimentos em uma mesma localidade e que mantêm 
vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 
atores locais, pode-se depreender que o empreendedorismo coletivo possui uma 
relação direta com tais aglomerações.

A globalização e a ascensão de uma sociedade cada vez mais conectada 
amplia o grau de interação entre os indivíduos, empresas ou outras organizações, de 
forma que a cooperação e o senso de coletividade estejam cada vez mais presentes.

Existe um crescente consenso de que os aglomerados ajudam as pequenas 
empresas a superar restrições de crescimento e aumentar a competitividade. A 
estruturação de empresas no formato de rede é especialmente importante para 
pequenas e médias empresas, uma vez que estas não possuem seus próprios 
recursos para competirem efetivamente com outras empresas.

O fato de estarem próximas fisicamente não só facilita a ocorrência do 
empreendedorismo coletivo, como garante às empresas alguns benefícios, como 
custos de transporte reduzidos e acesso a outros atores da região. Além disso, essa 
proximidade pode estimular o fluxo de conhecimento e informações e aumentar a 
colaboração.

A dinâmica de cooperação nos APLs, propiciada pelas ações empreendedoras 
coletivas, permite que empresas alcançarem sinergias que dificilmente seriam 
possíveis de ocorrer se trabalhassem isoladamente. Mesmo os APLs sendo 
formados por empresas de maior similaridade e concorrência, estas unem-se em 
busca do bem comum, cooperando em metas que tragam ganhos mútuos e tendo 
como provável consequência o aumento da produtividade das empresas sediadas 
na região e estímulo da formação de novos negócios para fortalecimento do arranjo.
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RESUMO: Duas das reivindicações que a 
população brasileira mais tem solicitado por 
melhorias são os investimentos nas áreas 
de saúde e educação. Com isso, a presente 
pesquisa busca responder a seguinte questão: 
qual a tendência do montante de investimentos 
em saúde e educação no município de Paiçandu 

no decorrer dos últimos 5 anos? Para isso, foram 
coletados dados do município de Paiçandu nos 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO), disponibilizados nos sites da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) dos 
anos de 2013 a 2018. A metodologia empregada 
na pesquisa se qualifica em descritiva, aplicada, 
com abordagem qualitativa e quantitativa, 
documental, ex-post facto, indutiva e pesquisa 
de campo. Com base nas análises realizadas, 
pode-se observar que os investimentos em 
saúde apresentaram uma tendência crescente 
de 2014 a 2017, e em 2018 se identificou uma 
queda. Quanto aos investimentos em educação 
verificou que se mantiveram sempre em 
crescimento no decorrer dos anos analisados. 
Ainda, constatou-se que, os investimentos em 
saúde seguiram exatamente a tendência da 
receita, aumentando de 2014 a 2017 e retraindo 
em 2018 e os investimentos em educação 
apresentaram a mesma tendência da receita 
entre 2014 e 2017, sendo que em 2018 tiveram 
comportamento diferente, pois houve queda 
na arrecadação e aumento nos investimentos 
em educação. Por fim, foi analisado quanto 
ao cumprimento do mínimo exigido por lei de 
investimento em cada uma das áreas, neste 
quesito o município apresentou percentual de 
investimento acima do mínimo em todos os 
períodos analisados.
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HEALTH AND EDUCATION INVESTMENTS: A STUDY OF BUDGETARY 
INFORMATION IN THE MUNICIPALITY OF PAIÇANDU, PARANÁ

ABSTRACT: Two of the claims that the Brazilian population most seek for improvements 
are investments in health and education. With this, a case study seek to answer the 
question: what is the trend of investment in health and education in Pai municipality over 
the last 5 years? For that, the data of the municipality were updated in the Summary 
Report of Budget Execution (RREO), available on the websites of the National Treasury 
Secretariat (STN) and the Court of Accounts of the State of Paraná (TCE-PR) for the 
years 2013 to 2018 .The methodology used in the research is qualitative, descriptive, 
applied, with qualitative and quantitative, documentary, ex-post facto, inductive and field 
research. Based on the analyzes made, one can see which are the health investments 
with a growing trend from 2014 to 2017, and in 2018 if a fall is identified. As investments 
in education have shown that they have always been growing, not over the years. 
Also, health investments are exactly a trend of revenue, increasing from 2014 to 2017 
and contracting in 2018 and investments in education have a same trend of revenue 
between 2014 and 2017, and in 2018, as there is a drop in collection and investment 
in education. Finally, it was analyzed the compliance with the plan by investment law 
in each of the areas, in this questionnaire the municipality presented percentage of 
investment in relation to the minimum in all the analyzed periods.
KEYWORDS: Public budget; Investment; Cheers; Education.

1 |  INTRODUÇÃO

As contas públicas, no Brasil, até final da década de 1990 e início da década 
2000, não possuíam um controle muito eficiente por parte dos governantes nem 
legislação que orientasse tal prática. Diante desse cenário e tentando conter o 
total descontrole, começaram a surgir normas estabelecendo limites, metas e 
procedimentos a serem seguidos pelos agentes públicos. Dentre essas normas, 
pode-se citar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), promulgada em 2000, a Lei 
da Transparência (LT), publicada em 2009, e a Lei de Acesso à Informação (LAI), 
aprovada em 2011 (Figueiredo & Santos, 2013).

A partir dessas normas, o controle das contas públicas, e principalmente, o 
controle social, proporcionado pela transparência e publicação dos atos e ações 
governamentais, se tornaram uma ferramenta de extrema importância para que a 
sociedade seja capaz de supervisionar e fiscalizar como estão sendo administrados 
e gerenciados os recursos públicos pelos gestores. A correta aplicação dos recursos 
públicos é extremamente importante para que o país consiga alcançar taxas 
elevadas de crescimento econômico, redução da desigualdade social e proporcionar 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 15 236

maiores oportunidades e escolhas aos indivíduos, aumentando a qualidade de vida 
da população (Moreira, Bispo, Zappalá, Vieira & Angotti,2010).

Para melhorar a qualidade do gasto público é necessário que os gestores 
públicos se adequem e utilizem um sistema de planejamento que seja eficiente e que 
busque atingir os objetivos pretendidos. O orçamento público é um dos instrumentos 
de planejamento utilizado pelo setor público que tem como base a estimativa das 
receitas que serão arrecadadas para que assim possa se fixar as despesas a serem 
realizadas, ou seja, tem a finalidade de alinhar as necessidades sociais e as ações 
de curto, médio e longo prazo do estado (Giacomoni & Pagnussat, 2006).

Observa-se que a população brasileira está cada vez mais exigente em relação 
a um melhor desempenho dos gastos públicos, sendo que, duas reivindicações que 
os cidadãos mais têm solicitado, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) durante as eleições em 2018, são 
por melhorias nas áreas de saúde e educação (Gelape, 2018). Um exemplo dessas 
solicitações é a população do município de Paiçandu, localizado no noroeste do 
Estado do Paraná, que se encontra solicitando por diversas melhorias nos serviços 
disponibilizados nas áreas de saúde e educação.

Por isso, dado a relevância da educação e saúde para o desenvolvimento e 
progresso de uma sociedade, observa-se uma oportunidade de pesquisa averiguar o 
montante de investimentos em saúde e educação no município de Paiçandu. Nesse 
sentido, o estudo se guia por uma questão a ser respondida ao final de sua execução 
que é: qual a tendência do montante de investimentos em saúde e educação no 
município de Paiçandu no decorrer dos últimos 5 anos?

Para fins de viabilização se estabeleceu então um objetivo para a pesquisa que 
é analisar o montante de investimentos nas funções de governo saúde e educação, 
do município de Paiçandu, no estado do Paraná, no período de 2013 à 2018. Em 
termos de justificativa entende-se que os resultados contribuam para as futuras 
decisões e ações dos gestores do município em relação à destinação dos recursos 
públicos para saúde e educação. Também que os achados despertem a consciência 
da sociedade sobre a importância da participação social na fiscalização da aplicação 
dos recursos públicos e no controle dos gastos públicos pelos governantes.

Esta pesquisa se encontra estruturada em cinco capítulos. O primeiro trata da 
introdução na qual se expõe o contexto, problema, questão e objetivo do estudo. Na 
seção seguinte se apresenta o referencial teórico que subsidia os temas centrais 
do estudo. A terceira parte se refere aos procedimentos metodológicos empregados 
para a consecução da pesquisa. Já o quarto capítulo evidencia a apresentação e as 
análises dos dados e os resultados obtidos. E por fim, são relatadas as conclusões 
acerca do estudo e seus achados.
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2 |  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Planejamento e Orçamento Público

Dentre os principais instrumentos administrativos criados e desenvolvidos 
no século XX, o planejamento foi o que alcançou grande notoriedade (Giacomoni, 
2010). No Brasil, o planejamento público está presente há décadas, sendo que sua 
base legal está fundamentada no Decreto-Lei nº 200, de 25 de março de 1967, que 
atribuiu ao planejamento à condição de princípio fundamental a ser observado na 
consecução de todas as atividades da administração pública. Visando aprimorar tal 
instrumento, em 1988, na Constituição Federal (CF)foram estabelecidos elementos 
essenciais para a viabilização do processo de planejamento brasileiro (Silva, 2007).

As mudanças introduzidas pela CF de 1988 foram significativas no âmbito do 
planejamento e orçamento público. Destaca-se, a obrigatoriedade do planejamento, 
devido ao caráter impositivo da norma que instituiu o Plano Plurianual (PPA); o 
comprometimento do Poder Legislativo na fixação de metas e prioridades para a 
administração pública e na elaboração das políticas públicas de arrecadação e 
de alocação de recursos em virtude do conteúdo concedido à Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO); e a fragmentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) em três 
orçamentos distintos(Giacomoni & Pagnussat, 2006).

O PPA, de acordo com Kohama (2016), é um plano de médio prazo, por meio do 
qual se busca ordenar as ações do governo que levem aos objetivos e metas fixada 
para um período de quatro anos. Sendo assim, no § 1º, art. 165, da Constituição 
Federal, é definido que no PPA deverá ser estabelecido de maneira regionalizada, 
com diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração 
continuada. É importante salientar que conforme determinado no § 1º, art. 167, da 
Constituição Federal de 1988, “nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade”.

A LDO é um elo entre os planos de governo e o orçamento anual, pois traça 
a linha geral da política orçamentária do governo, estabelecendo e detalhando as 
áreas, os programas prioritários e metas, a organização e a estrutura do orçamento 
(Silva, 2007). A Constituição Federal, em seu art. 165, § 2º impõe que a LDO terá 
que compreender as metas e prioridades da administração pública, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração 
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
Além disso, no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, foi 
estabelecido que a LDO também disporá sobre: equilíbrio entre receitas e despesas; 
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critérios e forma de limitação de empenho; normas relativas ao controle de custos e à 
avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
e, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas.

No projeto da LDO também terá que conter: o anexo de metas fiscais, onde 
que serão estabelecidas metas anuais, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem 
e para os dois seguintes; e, o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os 
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem (§ 1º e 3º, art. 
4º, Lei Complementar nº 101).

Para viabilizar a concretização das ações planejadas no PPA e transformá-las 
em realidade, seguindo as determinações da LDO, elabora-se o orçamento anual, 
onde são definidas as ações a serem executadas, tendo em vista alcançar os objetivos 
fixados (Kohama, 2016). Assim, a LOA compreenderá, conforme estabelecido nos 
incisos I, II e III, do § 5º, art. 165, da Constituição Federal de 1988:o orçamento 
fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da seguridade social.

A Lei Complementar nº 101, em seu art. 5º, incisos I, II e III dispõe que a LOA 
será elaborada de forma compatível com o PPA e com a LDO e deverá: conter 
demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos 
e metas constantes no anexo de metas fiscais; será acompanhada de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao 
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; discriminará a reserva 
de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, será estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Assim, para o exercício do planejamento e do orçamento são envolvidos uma 
série de etapas ou processos, que abrangem o diagnóstico da realidade presente, 
o delineamento de cenário futuro desejado, a articulação de estratégias para 
sua realização e das respectivas políticas de apoio, a definição de prioridades, a 
formulação de programas de intervenção sobre a realidade e o acompanhamento da 
execução e avaliação dos resultados (Giacomoni & Pagnussat, 2006). 

2.2 Orçamento Público Municipal

De acordo com Haddad e Mota (2010, p. 16) o orçamento público “é um modo de 
materializar um planejamento, ou seja, de estabelecer de forma discriminada todas 
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as fontes e aplicações de dinheiro”. Lima e Castro (2000, p. 16) complementam que: 

Orçamento público é o planejamento feito pela Administração Pública para 
atender, durante determinado período, aos planos e programas de trabalho por 
ela desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a serem obtidas e pelos 
dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuidade e a melhoria quantitativa 
e qualitativa dos serviços prestados à sociedade.

O orçamento público é, portanto, algo mais que uma simples previsão da receita 
e fixação de despesas. Pode ser entendido como um relatório, uma estimativa e uma 
proposta. É um documento que o chefe do executivo, responsável pela conduta dos 
negócios do governo, apresenta a quem compete criar fontes de renda e conceder 
créditos e faz perante ela uma exposição completa sobre a maneira por que ele 
e seus subordinados administram os negócios públicos, é o documento em que 
demonstra a situação dos recursos públicos no momento. Sendo com base nessas 
informações que é estabelecido o programa de trabalho para o exercício seguinte 
(Giacomoni, 2010).

Assim, como o orçamento representa os planos da administração pública, é 
notória a necessidade de um processo de interação, processo esse que é chamado 
de ciclo orçamentário, sendo dividido em etapas (Martinelli, 2015). Kohama (2016) 
classifica essas fases, respectivamente, em: elaboração, estudo e aprovação, 
execução e avaliação. A primeira etapa cabe ao Poder Executivo o estabelecimento 
de objetivos concretos para o período a que se refere o orçamento, bem como os 
cálculos e demonstrativos dos recursos humanos, materiais e financeiros, que serão 
necessários para materialização e concretização de tais objetivos. Na segunda fase, 
a responsabilidade passa para o Poder Legislativo, que tem a função de analisar se 
a proposta está compatível com as necessidades da população e então aprová-la, 
caso contrário, deverá intervir. 

Já a etapa da execução do orçamento se constitui na concretização dos 
objetivos determinados, fundamentada na programação, não só para ajustar-se às 
orientações estabelecidas no orçamento aprovado, como também para alcançar 
a máxima racionalidade na solução de problemas que decorrem em situações 
inesperadas ou previstas de maneira erradas. Já a última fase, é destinada a analisar 
e julgar o nível dos objetivos fixados no orçamento e as modificações nele ocorridas 
durante a execução; à eficiência com que se realizam as ações empregadas para tais 
fins e o grau de racionalidade na utilização dos recursos correspondentes, servindo 
para auxílio na tomada de decisões e como base para futuros orçamentos (Kohama, 
2016).

Haddad e Mota (2010) expressam que por ser um instrumento de controle, o 
orçamento público requer a observância de algumas linhas norteadoras, ou seja, 
existem alguns princípios que os autores do orçamento devem seguir. Esses princípios, 
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considerados básicos para a elaboração, a execução e o controle do orçamento 
público, são definidos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 
101/2000.

Os princípios orçamentários são: unidade, o orçamento deve ser único; 
universalidade, todas as receitas e despesas devem constar no orçamento; 
anualidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado pelo período de um ano; 
equilíbrio, o montante das despesas fixadas não pode ser superior ao da receita 
prevista; exclusividade, no orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão 
da receita e à fixação de despesas; programação, as ações governamentais devem 
ser planejadas; legalidade, todos os atos devem estar previstos em legislação; 
orçamento bruto, as parcelas das receitas e das despesas devem ser incluídas no 
orçamento pelos seus totais, sem quaisquer deduções; especificidade, identificação 
detalhada das receitas e das despesas para que não figurem de forma global; 
clareza, determina que o orçamento deva ser claro, objetivo e de fácil entendimento, 
tornando fácil o seu manuseio; publicidade, segue o dever da administração pública 
de evidenciar os seus atos administrativos, através da publicação em órgãos 
oficiais, objetivando a transparência dos atos do governo; utilidade, importância do 
orçamento em determinar os gastos do governo, através dos investimentos públicos 
direcionados à sociedade, contribuindo para o funcionamento adequado dos 
organismos da administração pública; e, exatidão, deve existir grande preocupação 
com a realidade e com a efetiva capacidade do setor público (Haddad & Mota, 2010; 
Giacomoni, 2010; Martinelli, 2015; Kohama, 2016).

Ainda neste contexto, Musgrave (1973) propôs que o Estado possui três 
funções fiscais/econômicas e que elas também podem ser denominadas de funções 
do orçamento. Essas funções são: alocativa, que visa assegurar ajustamentos na 
alocação de recursos; distributiva, que busca conseguir ajustamentos na distribuição 
da renda e da riqueza; e, estabilizadora, que procura garantir a estabilização 
econômica.

A função alocativa se concretiza, por meio do orçamento público, quando 
são alocados recursos, por exemplo, para que empresas governamentais atuem 
diretamente na oferta de bens à sociedade, sendo que isso acontece devido às 
falhas de mercado: competição imperfeita, existência de bens públicos, presença 
de externalidades e de mercados incompletos, informação imperfeita, desemprego 
e outros distúrbios macroeconômicos. O orçamento incorpora a função distributiva 
quando promove políticas de distribuição de recursos públicos como forma de tentar 
resolver problemas de má distribuição de bens e recursos a sociedade, principalmente 
por considerações de eficiência e de justiça social. Já a função estabilizadora do 
orçamento público se materializa na promoção de ajustes, no nível de emprego, 
no grau de estabilidade dos preços, no equilíbrio do balanço de pagamentos e na 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 15 241

taxa de crescimento econômico, para que a economia atinja adequado nível de 
estabilidade (Morgado, 2011).

Assim, para atingir resultados satisfatórios nas diversas áreas e promover o 
bem-estar da sociedade, os governos fazem uso das políticas públicas que são o 
conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução de problemas da 
sociedade. O processo de elaboração das políticas públicas é aquele por meio do 
qual se traduzem os propósitos em programas e ações que resultarão nas mudanças 
desejadas, sendo que esses programas e ações deverão, obrigatoriamente, 
constarem no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para então 
serem contemplados no orçamento público municipal, e, assim serem passíveis de 
execução (Turquetto & Fabrizio, 2013).

Desta forma, o orçamento público é a melhor forma de se entender sobre 
a abrangência e a função dos gastos públicos, analisando as classificações das 
receitas e das despesas. Os gastos públicos se constituem no principal elemento de 
atuação do governo, pois é a partir dele que são formalizadas as prioridades quanto 
à prestação de serviços públicos básicos e aos investimentos a serem realizados 
(Moreira et. al., 2010). Dois gastos públicos que possuem bastante prioridade no 
orçamento público e que são de grande importância para a população são a saúde e 
a educação, pois de acordo com Alcantara (2018) são direitos sociais que garantem 
aos indivíduos condições necessárias para sua sobrevivência digna, consistindo em 
pressupostos essenciais para o exercício da cidadania. Sendo estes, portanto, os 
alicerces básicos da manutenção do estado de bem-estar social, os quais promovem 
inclusão e auxiliam na redução de desigualdades.

Tendo em vista a importância do investimento em saúde e educação, a 
legislação brasileira determina limites mínimos que deverão ser aplicados nessas 
áreas. No que diz respeito a saúde, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, em seu art. 7º determina que “os Municípios e o Distrito Federal aplicarão 
anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por 
cento) da arrecadação dos impostos [...]”. Quanto à educação, está estabelecido na 
Constituição Federal, art. 212, que deverá ser aplicado pelos “[...] Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino”.

Apesar dessa limitação, os investimentos em saúde e educação, no Brasil, estão 
abaixo dos padrões internacionais dos países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), porém, a responsabilidade dos entes 
federados com esses gastos vem aumentando (Salvador & Teixeira, 2014).É diante 
disso que se verifica a necessidade de analisar e acompanhar se os investimentos 
em saúde e educação estão melhorando ou não no decorrer dos anos.
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2.3 Legislação Aplicada à Transparência e ao Controle Social

A participação da sociedade na gestão pública é um direito que possibilita aos 
cidadãos, além da escolha dos seus representantes e da participação na elaboração 
das políticas públicas, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a tomada de 
decisões e aplicação dos recursos à realização de tais políticas. Pois embora o 
responsável pela gestão dos recursos tenha o dever de aplicá-los em conformidade 
com a lei, promovendo o bem-estar de todos, a má administração dos recursos 
públicos, seja pelo despreparo ou má índole, tem, cada vez mais, causado prejuízos 
aos cidadãos. Assim, as ideias de participação e controle social tornam-se importantes 
instrumentos, capazes de incrementar o trabalho dos gestores públicos, melhorando 
os resultados e exigindo a devida prestação de contas de suas atuações (Ferreira, 
Oliveira, Almeida& Teixeira, 2016).

O controle social e a participação popular são fortalecidos com os instrumentos 
de transparência, como a divulgação periódica de relatórios, a realização de 
audiências públicas regulares e a prestação de contas dos chefes dos poderes. 
Ou seja, a transparência na administração pública além de ser um dos requisitos 
fundamentais de boa governança, também desempenha o papel de aproximar o 
Estado da sociedade, ampliando o acesso dos cidadãos às informações da gestão 
pública (Culau & Fortis, 2006). 

Ferreira et. al.(2016) afirmam que a transparência e o acesso à informação são 
fatores determinantes para o fortalecimento do regime democrático e da boa gestão 
pública, pois permitem aos cidadãos acompanharem e fiscalizarem a implementação 
das políticas públicas e a aplicação dos recursos. A Constituição Federal de 1988 
assegura tal concepção estabelecendo no inciso XXXIII, art. 5º, que “todos têm 
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”.

O princípio da transparência na administração pública começou a ser consagrado 
pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que certificou este princípio como um requisito de 
uma gestão fiscal responsável. A Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, 
consolidou o mesmo entendimento, sendo que alterou algumas regras previstas 
na LRF e acrescentou alguns dispositivos, determinando a obrigatoriedade da 
divulgação, em meios eletrônicos, de todas as informações públicas referentes à 
atividade financeira, ficando assim, conhecida como a Lei da Transparência (LT). 
Além disso, em 2011, foi regulamentado o acesso à informação e a transparência na 
atividade administrativa por meio da promulgação da Lei nº 12.527, denominada Lei 
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de Acesso à Informação (LAI) (Sales, 2012).
A LRF estabeleceu no § 1º, art. 1º, que “a responsabilidade na gestão fiscal 

pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas [...]”. Mais além, a LRF 
dedica a seção I, do capítulo IX, para tratar especificamente sobre a transparência 
na gestão fiscal, sendo que é definido no art. 48 os instrumentos de transparência:

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos 
e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Ademais, foi instituído no§1º, art. 48, da LRF, incrementado pela Lei 
Complementar nº 131/2009 e, posteriormente, pela Lei Complementar nº 156/2016, 
que a transparência será assegurada também mediante: incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração 
e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; liberação 
ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 
eletrônicos de acesso público; e, adoção de sistema integrado de administração 
financeira e controle.

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, tratou de regulamentar o acesso 
a informação e estabeleceu em seu art. 5º que “é dever do Estado garantir o direito 
de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e 
ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”. A referida 
legislação ao assegurar o direito fundamental de acesso à informação decrete que 
este deverá ser exercido em conformidade com os princípios básicos da administração 
pública e com os seguintes preceitos: observância da publicidade como preceito 
geral e do sigilo como exceção; divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; utilização de meios de comunicação viabilizados 
pela tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da transparência na 
administração pública; e, desenvolvimento do controle social da administração 
pública (Art. 3º, Incisos I, II, III, IV e V, da Lei nº 12.257/2011).

O art. 8º da LAI destaca que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas”. Para cumprir tal determinação, o § 2º, do artigo 
mencionado, evidencia que “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os 
meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)”.Portanto, de acordo 
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com Sales (2012), as alterações da LRF pela LT, em 2009, e a promulgação da LAI, 
em 2011, consolidou de vez o princípio da transparência e a utilização de novas 
tecnologias como instrumentos eficazes para assegurar a disponibilidade e o acesso 
das informações públicas e proporcionar um maior controle por parte da sociedade.

3 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa científica se utiliza de diversos meios para que possa conseguir 
atingir seus objetivos e devido a isso, ela pode ser classificada em diferentes tipos 
de pesquisas. Quanto aos objetivos, este estudo é classificado como uma pesquisa 
descritiva, pois o pesquisador não interfere nos fenômenos analisados, apenas o 
descreve. Segundo Gil (2012, p. 28)“as pesquisas deste tipo têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 
ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.

Com relação à natureza, a presente pesquisa tem caráter aplicada, visto que 
busca a resolução de um problema específico sem ter uma finalidade intelectual. 
Vergara (2013) afirma que a pesquisa aplicada é determinada pela necessidade em 
solucionar problemas concretos, instantâneos ou não, possuindo objetivo prático, 
ao contrário da pesquisa pura, que é fundamentada pelo interesse intelectual. A 
abordagem do estudo se deu de forma mista (quali-quanti), pois os investimentos 
em saúde e educação foram, primeiramente, quantificados e depois sofreram um 
tratamento qualitativo. Assim, Michel (2009) conceitua a pesquisa quali-quanti como 
o estudo que quantifica e percentualiza dados, sujeitando seus resultados a uma 
investigação e apreciação qualitativa.

A classificação da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos é documental, 
porque procurou analisar informações que foram divulgadas em documentos do 
município de Paiçandu, mais precisamente, no Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) dos anos de 2013 a 2018.De acordo com Gil (2012), esse tipo 
de pesquisa pode ser confundido com a bibliográfica e a única diferença entre elas 
é a natureza das fontes, sendo que a pesquisa bibliográfica basicamente utiliza-se 
contribuições de diferentes autores a respeito do assunto, e já a pesquisa documental 
se fundamenta em materiais que não receberam até então um tratamento analítico. 
Também é considerada como ex-post facto, já que o fenômeno analisado ocorreu 
sem o investigador ter controle sobre ele (Gil, 2012).

O método de abordagem utilizado foi o indutivo, pois a pesquisa partiu de dados 
particulares dos investimentos em saúde e educação para se obter uma visão geral 
desses investimentos. Marconi e Lakatos (2003) expressam que a indução é um 
processo que parte de dados particulares, suficientemente constatados, para que 
possa se inferir uma verdade universal, não contida nas partes examinadas, sendo 
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que seu objetivo é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as 
premissas nas quais se fundamentaram.

No que diz respeito ao ambiente da pesquisa, o presente estudo se caracteriza 
como uma pesquisa de campo, pois os dados foram coletados, observados e 
analisados para que assim, pudesse chegar a uma resposta. Marconi e Lakatos 
(2003, p.186) definem que este tipo de pesquisa “é aquela utilizada com o objetivo 
de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual 
se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.

O método de coleta de dados diz respeito aos procedimentos adotados para 
se obter os dados a serem analisados. Assim, os dados coletados podem ser 
classificados como primários ou secundários, sendo que de acordo com Mattar 
(2014), os dados primários são aqueles que ainda não foram coletados, estando 
em posse dos pesquisados, e que são coletados com o intuito de atender às 
necessidades específicas da pesquisa. Os dados analisados, neste estudo, são 
considerados primários, pois foram coletados por meio do sítio eletrônico da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) e correspondem aos dados do município de Paiçandu que não passaram 
por tratamento científico.

Para esta pesquisa, foi adotada a técnica de análise documental, devido aos 
documentos coletados não terem recebidos uma análise aprofundada. A técnica de 
análise de conteúdo também foi utilizada, conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 223) 
essa técnica “permite a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo 
da comunicação”, ou seja, satisfaz o objetivo do estudo, uma vez que se analisaram 
as informações de saúde e educação do município de Paiçandu para verificar suas 
tendências no decorrer dos anos.

4 |  ANÁLISE DOS DADOS

O município de Paiçandu possui uma área de 171,379 quilômetros quadrados, 
incluindo o distrito de Água Boa, está localizado no noroeste do Estado do Paraná 
e estabelecido na região metropolitana de Maringá. Sua população em 2010 era 
de 35.936, entretanto, em 2018 a estimativa é que 40.777 pessoas residiam no 
município. Em 2010 apresentou um IDHM de 0,716, o que é considerado alto (IBGE, 
2019).

Os dados do município de Paiçandu, utilizados nesta pesquisa foram obtidos no 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), disponibilizados nos sites 
da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e 
exportados para planilhas do excel. Após isso, foram selecionadas as informações 
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que seriam utilizadas, tabuladas e, posteriormente, foram elaborados gráfi cos com 
estes dados. Para fi ns do estudo, cabe aqui ressaltar que os valores analisados, 
nesta pesquisa, não foram corrigidos pela infl ação, ou seja, não foram infl acionados 
nem defl acionados. O Gráfi co1 evidencia o desempenho da receita total do município 
de Paiçandu no decorrer do período de 2013 a 2018. 

Gráfi co1 - Desempenho da receita total do município de Paiçandu
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Assim, de acordo com os dados coletados, pode-se observar que a receita da 
cidade de Paiçandu teve uma tendência crescente de 2014 a 2017, pois a arrecadação 
teve crescimentos consideráveis de 17,15% de 2013 para 2014 e 28,37% de 2014 
para 2015. De 2015 para 2016 a arrecadação também aumentou, porém, de maneira 
mais moderada (3,11%), já no ano de 2017, em comparação com 2016, a receita 
voltou a subir de forma mais acentuada, demonstrando um crescimento de 15,71%, 
sendo este ano o período que a cidade apresentou maior volume de arrecadação 
(R$ 85,9 milhões). Em 2018 o município de Paiçandu apresentou uma redução na 
arrecadação, em relação a 2017, representando uma queda de 6,35%, entretanto, o 
volume de arrecadação (R$ 80,4 milhões) foi maior do que os anos de 2013 a 2016.

Após apresentados os dados de desempenho da receita total do município, 
cabe analisar os dois itens focos da pesquisa, saúde e educação. O desempenho 
dos investimentos em saúde no município de Paiçandu durante o período de 2013 a 
2018 pode ser analisado no Gráfi co 2. 
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Gráfi co 2 - Desempenho do investimento em saúde no município de Paiçandu
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Segundo as informações coletadas, os investimentos em saúde, na cidade 
de Paiçandu, apresentaram uma tendência crescente de 2014 a 2017. Em 2013 o 
montante aplicado na área da saúde pelos gestores foi de, aproximadamente, R$12,1 
milhões e em 2014 houve um aumento de 9,31%. De 2014 para 2015, o crescimento 
foi ainda maior, elevando-se em 20,84%. No ano seguinte, 2016, em comparação 
com 2015, os investimentos em saúde aumentaram de forma mais contida, 6,28%. 
Já em 2017 os investimentos com saúde foram 19,78% maior do que em 2016, 
sendo o ano que apresentou maior montante investido, aproximadamente, R$ 20,3 
milhões. Por fi m, em 2018 foi evidenciada uma queda de 2,90% nos gastos com 
saúde, em comparação com 2017, entretanto, esse ano apresentou um montante 
de investimento (R$19,7 milhões) maior que os realizados nos anos de 2013 a 
2016. Conforme os dados apresentados nos Gráfi cos 1 e 2, o desempenho dos 
investimentos em saúde acompanhou a evolução da receita total do município.

Adiante, o Gráfi co3 apresenta as informações relativas à evolução dos 
investimentos em educação no município de Paiçandu durante os anos de 2013 a 
2018. 
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Gráfi co 3 - Desempenho do investimento em educação no município de Paiçandu
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Pode-se observar por meio dos dados coletados, que o investimento em 
educação, no município de Paiçandu, se manteve sempre em crescimento no 
decorrer dos anos analisados, diferentemente do que foi apresentado quanto 
aos investimentos em saúde (Gráfi co 2). Em 2013 foi realizado um investimento 
de, aproximadamente, R$ 16,1 milhões na educação do município, em 2014 o 
investimento subiu para, aproximadamente, R$ 19,1 milhões, o que representou um 
aumento de 18,86%. No ano de 2015 o crescimento foi de 20,99% em relação a 
2014. De 2015 para 2016 o investimento na educação teve um aumento de 15,59%. 
Em 2017 os investimentos com educação na cidade foram de, aproximadamente, 
R$ 29,3 milhões, o que representou um crescimento, diante de 2016, de 9,71%. 
Por fi m, em 2018 o investimento em educação alcançou o maior valor investido 
(aproximadamente, R$ 31,8 milhões), no período analisado, representando um 
aumento de 8,42% em comparação com 2017.

Após esta análise individualizada da receita e dos investimentos em saúde 
e educação do município de Paiçandu, buscou-se fazer uma comparação entre 
os investimentos realizados e a receita, com a fi nalidade de identifi car se quando 
a receita do município aumenta os investimentos em saúde e educação também 
apresentam a mesma tendência de aumentarem. Sendo assim, na tabela 1 são 
apresentados os valores da receita total e dos investimentos em saúde e educação, 
do município de Paiçandu, e suas variações durante os anos analisados.
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Tabela 1 - Total da receita e Variação dos investimentos em saúde e educação
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Pode-se observar que os investimentos em saúde apresentaram, em todos os 
anos analisados, a mesma tendência da receita, ou seja, quando a receita apresentou 
crescimento, os investimentos com saúde também se elevaram, ou, se a receita 
caiu, os gastos com saúde também reduziram. Destacam-se os anos de 2016 e 
2017que enquanto a receita apresentou índices de crescimento de 3,11% e 15,71%, 
respectivamente, os investimentos na área da saúde demonstraram crescimentos 
superiores aos da receita, 6,28% em 2016 e 19,78% em 2017. Também é importante 
considerar que no ano de 2018 quando a arrecadação do município demonstrou uma 
queda de 6,35%, os investimentos em saúde apresentaram uma redução menos 
acentuada, de 2,90%.

No que diz respeito aos investimentos com educação, verifi cou-se que a 
tendência da receita se manteve entre os anos de 2013 a 2017, sendo que em 
2018 os gastos com educação não seguiram a variação da receita. Destacam-
se os anos de 2014 e 2016 que apresentaram crescimento de 18,66% e 15,59%, 
respectivamente, nos investimentos com educação, enquanto a receita se elevou de 
maneira mais contraída, 17,15% em 2014 e 3,11% em 2017. Em 2018 enquanto a 
receita do município de Paiçandu apresentou um recuou de 6,35%, o investimento 
em educação se mostrou contrário a essa retração, evidenciando um aumento de 
8,42% no valor investido.

Portanto, de acordo com os dados analisados, pode-se verifi car que os 
investimentos em saúde e educação, no município de Paiçandu, apresentaram uma 
tendência de crescimento, no decorrer dos anos analisados, exceto o investimento 
com saúde no ano de 2018, quando apresentou um pequeno recuo. Também se 
observou que os investimentos nas funções analisadas, seguiram a tendência da 
receita, com exceção do investimento em educação no ano de 2018, que apresentou 
aumento enquanto a receita evidenciou uma queda.
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Tabela 2 - Total da receita e Percentual dos investimentos em saúde e educação
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Ainda, como forma incremental da análise, foram calculados os percentuais 
que cada área de investimento, saúde e educação, representavam perante o total de 
receitas arrecadadas no período. A Tabela 2 apresenta o montante de Receita Total, 
o montante de Investimento em Saúde e Educação em moeda corrente, bem como 
os percentuais que cada um dos investimentos representa do montante de receitas. 

No que diz respeito a saúde, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 
2012, em seu art. 7º determina que deve-se aplicar anualmente em ações e serviços 
públicos no que tange a área da saúde, o mínimo de 15% (quinze por cento) da 
arrecadação dos impostos, ou seja, da receita total do município. É possível observar 
que em todos os períodos analisados, o montante apresentado no orçamento supera 
o mínimo exigido pela LC nº 141, se mostrando todos os anos acima de 23%, e 
atingindo 25% nos anos de 2013 e 2018.

No que tange a área de investimentos em educação, está estabelecido na 
Constituição Federal, art. 212, que deverá ser aplicado o mínimo de 25% (vinte 
e cinco por cento) da receita resultante de impostos, sendo direcionadas para 
transferências, manutenção e desenvolvimento do ensino. Segundo a análise 
apresentada na Tabela 2, é possível observar que o município também está em 
acordo com a legislação, superando durante o período de análise, o mínimo exigido 
pela CF. Em todo o período analisado, o município aplicou o mínimo de 32%, e 
chegou a atingir 40% de investimentos em educação no ano de 2018.

Cabe ressaltar aqui, que a análise foi feita puramente de forma descritiva 
quanto ao quesito cumprimento da legislação. Como ponto positivo, verifi ca-se que o 
munícipio não está se apegando ao mínimo exigido por lei, superando os percentuais 
exigidos em todos os anos analisados. Porém, é necessário ainda relembrar que 
os investimentos em saúde e educação, no Brasil, estão abaixo dos padrões 
internacionais dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) (Salvador & Teixeira, 2014).
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5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estabelecendo metas, limites e a ampla divulgação e transparência das 
informações, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência e a Lei de 
Acesso à Informação proporcionaram a sociedade brasileira a possibilidade de 
monitorar, fiscalizar e supervisionar os atos praticados pelos gestores públicos, 
exercendo assim, o controle social. Essas legislações foram promulgadas pelo 
governo brasileiro como instrumentos de controle das contas públicas, visando 
melhorar a aplicação dos recursos.

A aplicação correta dos recursos públicos proporciona maiores taxas de 
crescimento econômico, redução da desigualdade social e aumenta a qualidade 
de vida da população. Diante disso, o desenvolvimento desta pesquisa partiu do 
objetivo em analisar os investimentos em duas reivindicações que a população do 
município de Paiçandu mais tem solicitado por melhorias, que são nas áreas de 
saúde e educação. Com fins de viabilização da pesquisa se estabeleceu o período 
de 2013 a 2018 para ser analisado o montante aplicado em investimentos em saúde 
e educação pelo município de Paiçandu.

De acordo com os dados coletados, chegou-se à conclusão de que os 
investimentos em saúde apresentaram uma tendência crescente de 2014 a 2017, na 
cidade de Paiçandu. O ano de 2018 foi o único período que se identificou uma queda 
nos investimentos em saúde. Já quanto aos investimentos em educação, verificou-
se que se mantiveram sempre em crescimento no decorrer dos anos analisados, 
apresentando uma performance de crescimento constante, diferentemente das 
receitas orçamentárias, que apresentou uma queda no último ano analisado.

Ainda, pode-se observar que a receita arrecada pelo município de Paiçandu, 
durante o período analisado, apresentou um crescimento constante de 2014 a 
2017; já em 2018 apresentou queda. Sendo assim, foi constatado que, no período 
analisado, os investimentos em saúde seguiram exatamente a tendência da receita, 
isto é, aumentou de 2014 a 2017 e retraiu em 2018. Já os investimentos em educação 
apresentaram a mesma tendência da receita de 2014 a 2017, uma vez que em 2018 
tiveram comportamento diferente, pois quando o município evidenciou uma queda 
na arrecadação, os investimentos em educação aumentaram.

Como forma incremental da análise, foram calculados os percentuais que cada 
área de investimento, saúde e educação, representavam perante o total de receitas 
arrecadadas no período. No que diz respeito a saúde, foi possível observar que 
em todos os períodos analisados, o montante apresentado no orçamento supera 
o mínimo exigido pela LC nº 141, se mostrando todos os anos acima de 23%, e 
atingindo 25% nos anos de 2013 e 2018.No que tange a área de investimentos em 
educação o município também está em acordo com a legislação, superando durante 
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o período de análise, o mínimo exigido pela CF. Em todo o período analisado, o 
município aplicou o mínimo de 32%, e chegou a atingir 40% de investimentos em 
educação no ano de 2018.Como ponto positivo, verificou-se que o munícipio não está 
se apegando ao mínimo exigido por lei, superando os percentuais exigidos em todos 
os anos analisados, porém, é necessário ainda relembrar que os investimentos em 
saúde e educação, no Brasil, estão abaixo dos padrões internacionais dos países da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Almeja-se que este trabalho tenha contribuído para o avanço do conhecimento 
científico na área pública, para o esclarecimento da aplicação dos recursos públicos 
nos investimentos de saúde e educação do município de Paiçandu, para as futuras 
decisões e ações dos gestores em relação à destinação dos recursos públicos para 
saúde e educação, e, despertar a consciência da população da importância da 
participação social na fiscalização dos recursos públicos.

Por fim, como sugestão para estudos futuros poderiam ser desenvolvidas 
pesquisas objetivando a análise de outros município e/ou regiões. Pode-se ainda, 
realizar a comparação entre municípios, para verificar se possuem a mesma 
tendência de crescimento ou se são casos particulares. Também que se pesquise o 
tema em outras abordagens ou período temporais diferentes para que se promova 
um maior conhecimento e se disponibilize cada vez mais informações à sociedade 
com vistas a melhorias nos controles sociais e transparência das entidades públicas.
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RESUMO: A quantidade de micro 
empreendimentos e o aparecimento de 
negócios informais no mercado vêm crescendo 
nos últimos anos. Em praticamente todos os 
países, encontram-se pequenos negócios, 
formalizados ou não,  que movimentam grande 
renda para a economia local. No Brasil, esses 
negócios estão muito presentes na economia, 
pois tornam-se, em muitos casos, a principal 
renda de muitas pessoas, movimentam postos 
de trabalho e também são espécies de rendas 

extras. Esse cenário ocorre com mais facilidade 
em virtude do forte empreendedorismo vigente 
na cultura brasileira. Sabe-se que, pela 
versatilidade, criatividade e pelas constantes 
mudanças no cenário político e econômico do 
país, empreendedorismo tornou esta cultura 
brasileira uma especialista em criação de 
negócios. Por isso, hoje existe um grande 
número de microempresas e de negócios 
informais no país. Em Manaus, onde a pesquisa 
foi realizada, há vários vendedores informais 
espalhados pelas ruas e pequenos negócios 
de variadas áreas e classes. Visto isso, esse 
artigo pretendeu apresentar uma análise das 
estratégias de negócios informais e micro 
empreendimentos que são vigentes na cidade. 
Objetivou, analisar as ações estratégicas 
que influenciam e colaboram nas vendas de 
microempreendedores e vendedores informais, 
conhecendo as ações estratégicas utilizadas em 
vendas, verificando como se aplica o marketing 
nelas e apontando as ações mais utilizadas por 
estes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
descritiva e explicativa. De bases lógicas 
ligadas ao Método Dialético e Fenomenológico, 
onde os dados coletados foram trabalhados e 
apresentados por meio do Discurso do Sujeito 
Coletivo- DSC.
PALAVRAS CHAVE: Micro empreendedorismo, 
vendedores informais, estratégia, vendas.
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SALES STRATEGIES IN INFORMAL BUSINESSES AND MICRO ENTERPRISES

ABSTRACT: The quantity of micro-enterprises and the burly arrival of informal businesses 
in the market have been growing in recent years. In almost all countries, there are small 
businesses, formalized or not, that move large incomes to the local economy. In Brazil, 
these businesses are present in the economy, as they become the main income of many 
people and move jobs, as well as can be species of suplementary income, depending 
on the breadth of the business. It is known that, because the versatility, creativity and 
constant changes in the country's political and economic scenario, entrepreneurship 
has made this Brazilian culture an expert in business creation. That is why there is a 
large number of micro and informal businesses in the country. In Manaus, where the 
research was conducted, there are several informal vendors dispersed throughout the 
streets and small businesses of many classes. Given this, this article intends to present 
an analysis of the informal business strategies and microenterprises that are in force 
in the city. It aimed to analyze the strategic actions that influence and collaborate in the 
sales of informal microentrepreneurs and sellers, knowing the strategic actions used 
in sales, verifying how marketing is applied in them and pointing out the actions most 
used by them. It is a qualitative, descriptive and explanatory research. Your logical 
bases linked to the Dialectic and Phenomenological Method, where the collected data 
were worked and presented through the Collective Subject Discourse – DSC. 
KEYWORDS: Micro entrepreneurship, informal traders, strategy, sales.

1 |  INTRODUÇÃO

A quantidade de negócios e empreendimentos de todos os tipos e características 
foi um acontecimento que se desenvolveu fortemente ao longo dos anos. As cidades, 
grandes ou pequenas, foram tomadas por ondas de micro empreendimentos 
em todas as zonas e bairros, em cada pedaço de terra, em centros urbanos ou 
pequenas comunidades. Em todo o lugar hoje existe algum tipo de empreendimento, 
formalizado ou não.

O micro empreendedorismo tem fortalecido a economia e o desenvolvimento do 
país nos últimos anos, e isso pode ser percebido pela enorme quantidade de negócios 
atualmente abertos. Nessa perspectiva, em uma pesquisa realizada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, no estado do Amazonas lida-se com aproximadamente trinta 
e sete mil microempresas e seis mil de pequeno porte. Com isso, pode-se notar que 
os micros empreendimentos geram empregos e movimentam a economia regional 
exacerbadamente. Isto sem contar ainda com uma outra versão de empreendimento 
que é predominante na região: os negócios informais.

Os negócios informais, que são praticados por aqueles que não possuem os 
registros e cadastramentos para serem denominados como empresas, mas que 
geram uma grande renda para si, são modelos de negócios bastante presente 
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na realidade amazonense. Estes que vão desde os vendedores ambulantes aos 
artesãos presentes na cidade de Manaus e no Estado, tiveram seu surgimento há 
muitos anos atrás, em diversos lados do mundo.

Partindo-se, então, da predominância de microempresas e de negócios informais 
na cidade de Manaus, foi realizada a pesquisa acerca das estratégias utilizadas 
para as vendas destas duas classes. Demonstrando, então, quais as ações mais 
utilizadas e como se aplicam no mercado.

Dessa forma, compreende-se como é aplicado dentro da realidade e do 
conhecimento desses empreendedores, os conceitos de estratégias e as suas 
relações com vendas, em uma visão aberta para as novidades e adaptações que 
são praticadas por estes empreendedores ao divulgarem seus produtos ou serviços, 
assim como a classe de vendedores informais. Pretendeu-se, assim, apresentar 
como as vendas são realizadas e como estes microempreendedores e vendedores 
informais adquirem valor para seus negócios, gerando sua permanência no mercado.

2 |  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

O estudo acerca de estratégias de vendas envolve diversos aspectos do 
marketing e de vendas que convergem no objetivo de prospectar clientes, vender 
seus produtos ou serviços, bem como gerar lucro e valor para os negócios. Em 
função disso, ao falar de estratégias de vendas torna-se necessário abordar temas de 
gestão e de marketing voltado para a área de vendas, especificamente, em negócios 
informais e micro empreendimentos. Por isso, este artigo baseou suas referências 
em três áreas de estudo: Gestão Estratégica, Marketing de Vendas e Gestão de 
Vendas voltada para Microempreendedores e Vendedores Informais.

2.1 Gestão Estratégica.

A gestão estratégica coloca em pauta objetivos e metas para obter resultados e a 
satisfação do cliente. Por isso, em uma ação de gestão estratégica é muito importante 
identificar como a organização se posiciona em relação aos seus concorrentes. 
Trata-se, então, de todas as ações, definições e identificações que visam à melhoria 
do desempenho e da vantagem competitiva para uma organização. As contribuições 
à compreensão da gestão estratégica têm adotado enfoques dos mais variados. A 
abordagem dos vários níveis de planejamento que uma empresa precisa para que 
possa ser administrada estrategicamente, a estrutura dos elementos do planejamento 
e da estratégia representada pelos 7s e dos 7c, a chamada competição pelo futuro, 
a sociedade da informação, as organizações que aprendem e o Balanced Scorecard 
(BSC) estão entre essas contribuições. (TAVARES, 2007, p. 40)

O processo da gestão estratégica analisa as forças e fraquezas internas e 
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externas da organização, formula planos, executa-os e avalia-os. Gerando pontos 
fortes e fracos, que quando analisados compõem parte do processo de identificar 
estratégias para a organização. Os pontos fortes de uma organização são produtos 
de boa qualidade, do produto conhecido pelos clientes e uma boa gestão, sendo os 
pontos fracos contrários à esses fatores. Tornando- se, portanto, importante formular 
uma estratégia para lidar com as mudanças nas condições do mercado, visando 
favorecer a empresa e utilizar de todos os fatores fortes que houver, pois a auxilia na 
execução do plano de ações da organização.

Tavares (2007, p. 278) declara que para ter uma gestão estratégica bem-
sucedida é necessárias três dimensões: Coordenação e integração dos esforços 
entre as áreas que precisam trabalhar juntas para implementa-la; Comprometimento 
de indivíduos e grupos para realiza-la. Todos os envolvidos necessitam comprometer-
se com quem for 

estabelecido para realiza-la e Competência técnica e gerencial para equacionar e 
resolver problemas e coordenar a implementação das soluções. A gestão estratégica 
oferece uma perspectiva ampla para os funcionários e possibilita que seja entendido 
como a organização realmente funciona e como os fatores a influenciam. Por 
isso, uma estratégia bem desenvolvida torna- se imprescindível e precisa ser bem 
realizada. Portanto, o planejamento torna-se um aliado à gestão estratégica eficiente 
nas organizações.

2.2 Marketing de Vendas

O marketing de vendas trata-se de diagnosticar possíveis problemas no 
mercado, assim como detectar as necessidades humanas como resultado, vendas e 
clientes. Segundo Kotler e Keller (2012, p.4) o marketing é um processo social pelo 
qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam por meio de criação, oferta e 
livre troca de produtos de valor entre si. Ao utilizar o marketing, a empresa obtém 
vantagens com o seu público alvo, por transmitir confiança através do produto ou 
serviço oferecido. Vale ressaltar que esse processo ocorre tanto nas empresas de 
grande porte como também em de pequeno ou trabalhados informais.

O marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos 
obtêm o que necessitam e desejam através da criação de oferta e troca de produtos 
de valor com outros, atendendo as necessidades da organização, dos indivíduos e 
do mercado, visto que suas aplicações também estão presentes em nosso cotidiano. 
(COBRA, 2011). O marketing apresenta conceitos que integram o seu sistema, 
visando o relacionamento entre fundamentos e o ambiente externo. Em qual, pode-
se citar os 4P´s de Jerome Mccarthy, 4A´s de Raimar richers e os 4C´s do Prof. 
Robert Lauterborn. Todos estes fundamentos foram criados para atender o mercado 
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alvo e a relação da empresa com o meio ambiente, avaliando, assim, os resultados 
do marketing e seus objetivos.

Os fundamentos de 4P´s, abreviação de “produto, ponto, preço e promoção”, 
de Jerome Mccarthy, foram criados e estabelecidos para atender ao mercado alvo. O 
produto é um bem com a finalidade de atender as necessidades dos consumidores, 
tendo facilidade quando há um posicionamento junto com o mercado consumidor. O 
ponto (de venda) trata- se da escolha do ponto para o produto ou serviço, objetivando 
se estabelecer junto ao seu mercado consumidor, como por exemplo a escolha no 
canal de distribuição. O preço é definido por produto deve ser correto e estar no ponto 
e posse certos. A promoção, que é composto promocional do produto ou serviço, 
compreende a publicidade e as relações públicas realizadas para a divulgação do 
bem (COBRA, 2011).

Cobra (2011) diz que os 4A´s dividem-se entre “análise, adaptação, ativação 
e a avaliação. É um fundamento que representa o mercado, como ao tratar da 
comunicação da empresa com o meio ambiente, e avalia os efeitos operacionais do 
conceito de marketing. A análise pretende atender as novas forças do mercado e 
suas interações; a adaptação é o processo de adequação das linhas de produtos ou 
serviços da empresa ao meio ambiente, identificado através da análise; a ativação 
está relacionada à distribuição, logística, venda pessoal e a comunicação; por fim, a 
avaliação é o processo no qual é controlado os resultados dos esforços de marketing, 
isoladamente e em conjunto.

E ainda que os 4C´s são formados por “consumidor, custo ao consumidor, 
comunicação e conveniência. Todos têm como função atender as necessidades 
do consumidor interligados no processo das suas atividades, proporcionando 
para ambos os lados a satisfação e benefícios. Contextualizando ao mercado, 
microempreendedores, por exemplo, trabalham diretamente com a venda de produtos, 
que por sua vez desconhecem as teorias do marketing de vendas. O empreendedor 
utiliza técnicas adquiridas através das experiências e do cotidiano visando satisfazer 
o cliente, realizar a venda eficientemente, adquirindo, assim, lucro para seu negócio 
e retorno aos investimentos.

Kotler e Keller (2012), conceituam o marketing como o uso de canais diretos ao 
consumidor para obter e entregar bens e serviços aos clientes sem usar intermediários. 
Esse processo ocorre com uso de recursos, como a divulgação por marketing 
de por catálogo, sites entre outros. O uso do marketing proporciona vantagens 
tanto para a empresa quanto ao consumidor, pois atinge um número significativo 
de pessoas, permitindo interação entre estes. Isto possibilita aos profissionais de 
marketing medirem o retorno das campanhas, reconhecendo as mais rentáveis. Esta 
comunicação direta com o cliente, pode-se conceituar como marketing interativo, 
pois uma modalidade que visa maior contato.
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Vale ressaltar também o conceito de “boca a boca”, no qual os consumidores 
usam a comunicação. É um fator eficaz para empresas de pequeno porte, pois 
sustenta um relacionamento mais pessoal e auxilia no crescimento em mídias sociais, 
incentivando a própria empresa a manter-se inovadora e relevante no mercado 
(KOTLER & KELLER, 2012).

Para realizar as atividades de acordo com os conceitos mencionados, a empresa 
necessita definir seus objetivos. Segundo Kotler e Keller (2012), o vendedor deve 
saber diagnosticar o problema do cliente e propor soluções capazes de ajudar a 
aumentar sua lucratividade. Diante disso, as tarefas a serem realizadas devem ser 
de “prospecção”, buscando os consumidores potenciais e indicações; definição do 
alvo, que trata-se de algo  de suma importância ao iniciar e ao decorrer do processo 
das atividades de uma empresa; comunicação, isto é, a aproximação do cliente, 
o suporte de oferta de vários serviços aos clientes, a coleta de informações do 
determinada pesquisa no mercado; e a alocação, que visa atender aos clientes, 
suprindo suas necessidades e não provocando a sensação de ausência de algum 
produto ou serviço.

Tratando-se desses conceitos, é importante citar como os microempreendedores 
e vendedores informais utilizam estes recursos ao seu favor. Dependendo do ramo da 
sua atividade e de sua alocação, os vendedores ambulantes e artesãos, por exemplo, 
trabalham diretamente com os clientes, utilizando os processos do marketing na 
realização de venda ou compra, muitas vezes sem ao menos conhecer a definição. 
O alvo principal é o cliente, para isso usam variados recursos para vender e obter 
lucro, alinhando estratégias, planos e personalidade na oferta do serviço ou produto, 
no qual influenciará no resultado final.

2.3 Gestão de Vendas voltada para Microempreendedores e Vendedores Infor-
mais

Vender trata-se de conduzir os clientes em uma jornada, adquirindo confiança 
e ajudando a identificar os requisitos, para assim melhorar a eficácia e proporcionar 
soluções às necessidades destes clientes (MACTEAR, 2012). Dessa forma, 
percebe-se que na gestão de vendas trabalha de maneira generalizada com todos 
os processos que auxiliam nas vendas de uma organização.

Mactear (2012) diz que

compreender vendas em termos profissionais é, portanto, uma competência 
fundamental não apenas para quem vende, mas também para qualquer um cuja 
função tenha impacto direto ou indireto no bem mais importante da empresa: seus 
clientes”

Mactear (2012) também diz que existem fatores que fazem, tipicamente, com que 
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uma venda dê errado, que são: longo lead time, contratação errada de funcionários, 
tentativa de vender um produto ou serviço inadequado, má liderança do gerente 
de vendas, falta de apoio, atrasos na entrega, ausência de processos de vendas 
implementado, falta de treinamento, ferramentas inadequadas ou de má qualidade e 
falta de planejamento de vendas. Pode-se ver que para os microempreendedores e 
vendedores informais, como os ambulantes e artesãos, a gestão de vendas também 
é importante e deve ser utilizada. Trata-se de uma comercialização moderna, onde 
pequenos comércios ou negócios informais competem, mesmo que pouco, com 
grandes e médias empresas, visto que apresentam quase os mesmos produtos, 
entretanto, mais direto com o cliente e com o mercado diário.

Estes empreendedores estão, inconscientemente ou não, desenvolvendo uma 
gestão de vendas que possibilita vender seus produtos e serviços periodicamente, 
conquistando clientes e fidelidade. Las Casas (2012) diz que a “comercialização 
moderna é a aplicação do conceito de marketing, que estabelece que as empresas 
devem procurar satisfazer os desejos e as necessidades dos consumidores. ”

Sendo importante, nesta situação de modernidade, planejar e desenvolver uma 
boa gestão de vendas para lidar com as solicitações do mercado, o desejo dos 
consumidores e a constante mudança das necessidades, que, muito frequentemente, 
acompanham a moda ou a grande repercussão de determinado produto ou serviço. 
Las Casas (2012) diz ainda que existe uma forma de organizar as vendas por meio 
de um departamento de vendas, que deve conter território, clientes, produtos ou uma 
forma mista disso.

Tratando-se do mercado informal, muitos comerciantes acompanham as 
demandas populacionais e os lançamentos para adaptarem seus processos de 
venda ao que está em destaque. Situação que não ocorre em grandes empresas, 
pois o planejamento de venda é elaborado com bastante analise e antecedência, 
para assim lidar com todas as mutações do mercado possíveis sem influenciar nos 
resultados financeiros e nas metas da organização.

A gestão de vendas adapta-se de diferentes maneiras nos tipos de mercado, 
visando o mesmo fim: a realização de uma venda para alcance das metas 
organização. Para os microempreendedores e vendedores informais, a gestão de 
vendas é importante visto que é um setor caracterizado como um polo de negócios, 
com vantagens e oportunidades de interação entre o negócio e o cliente com forte 
potencial de vendas, mas também é um meio simples de agregar diversos tipos de 
produtos e serviços um único lugar (GODOY ET AL, 2007)

“Micro empreendimentos contribuem para o crescimento econômico e para a 
erradicação da pobreza, através do trabalho independente, criação de empregos e 
riqueza e pela promoção do bem-estar geral dos cidadãos” (NYATHI & BENEDICT, 
2017), sendo uma importante aposta desenvolver este mercado com uma boa 
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gestão de vendas e promoção do conhecimento empresarial para aqueles que não 
o têm de maneira mais profunda, utilizando para isso de estratégias e operações 
de vendas tecnicamente elaboradas, encaixando-se na inconstância do mercado e 
acompanhando as inovações comerciais.

3 |  METODOLOGIA.

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, que pretendeu, com os dados 
obtidos por entrevista, questionários e observação do modo de vendas, descrever 
a realidade da classe de microempreendedores e vendedores informais presentes 
pelas ruas das cidades, especificamente em Manaus. Possuindo as bases lógicas 
da pesquisa ligadas ao Método Dialético e ao Fenomenológico, visando uma 
interpretação integral da realidade contextualizada ao público alvo, bem como as 
experiências empresariais e sociais em seus empreendimentos. A pesquisa foi 
realizada por meio de entrevistas e observação direta com microempreendedores e 
vendedores ambulantes.

Segundo Pereira (2012) apud Bruyne et al. (1977), “metodologia é a lógica dos 
procedimentos científicos em sua gênese e em seu desenvolvimento”. Visto isso, a 
metodologia que empregou-se nesta pesquisa, baseou-se em uma mescla entre a 
Pesquisa Survey e Pesquisa Ação, desenvolvendo com o auxílio destas uma análise 
sobre as estratégias de marketing de vendas utilizadas por micro empreendedores 
e vendedores informais.

Foram entrevistados 32 indivíduos, com um questionário composto de sete 
questões abertas, dentre comerciante se vendedores informais de todas as zonas 
da cidade de Manaus, visando uma parcela de representatividade das vendas locais. 
Dentre estes, estão incluídos, por exemplo, empreendedores do ramo de vestuário, 
produtos naturais, joias e semijoias, hortifruti, maquiagem e estética e acessórios 
para aparelhos eletrônicos.

A coleta e tratamento de dados se realizou com base nos fundamentos do 
Método do Discurso do Sujeito Coletivo- DSC, desenvolvido por Lefrève & Lefrève. 
Os dados foram desenvolvidos utilizando-se do Software DSCSoft, que compactou 
e tratou as informações coletadas, dividindo-as em grupos de entrevistados e 
apresentando a ideia central.

Tal método pode ser conceituado como uma forma de metodologicamente 
resgatar e apresentar as RSs obtidas de pesquisas empíricas. Nessas, as opiniões 
ou expressões individuais que apresentam sentidos semelhantes são agrupadas 
em categorias semânticas gerais, como normalmente se faz quando se trata de 
perguntas ou questões abertas. (LEFRÈVE & LEFRÈVE, 2014)

A partir desta coleta de depoimentos, os resultados foram organizados conforme 
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disponibilizado pela plataforma DSCSoft, que reúne e agrupa as respostas em uma 
ideia central. Visou-se disponibilizar as respostas ao problema da pesquisa de 
maneira que o DSC propõe, onde fi cam próximas das opiniões como elas de fato 
são praticadas por coletividades de atores sociais. (LEFRÈVE & LEFRÈVE, 2014)

4 |  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO

Os quadros a seguir apresentam os resultados computados e agrupados 
pelo software DSCSoft desenvolvido unicamente para tratamento de pesquisas 
realizadas com a metodologia DSC. Trata-se, então, da ideia central gerada a partir 
de agrupamentos de respostas inteiramente originais dadas pelos entrevistados. A 
partir disso, pode-se desenvolver uma análise dos resultados obtidos, conhecendo 
as estratégias de marketing e de vendas que a classe de microempreendedores e 
vendedores informais desenvolvem em seus negócios.

O quadro 1 apresenta as respostas à pergunta: Como você oferece seus 
produtos e chama atenção dos clientes para conseguir realizar suas vendas?

Quadro 1- Oferecimento dos Produtos.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Nesta pergunta, o objetivo principal foi compreender como ocorre a promoção 
dos produtos no mercado microempreendedor na cidade. As respostas agrupadas 
em cada grupo de entrevistados permitem, então, a percepção de que as técnicas 
de vendas estão muito envolvidas na imagem que produto o exposto passa para 
o cliente e no tratamento que ele recebe. Muitos comerciantes acreditam que o 
bom atendimento proporciona a fi delidade do cliente, pois gera um retorno deste ao 
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negócio. Portanto, o oferecimento dos produtos é marcado por sua exposição e pelo 
tratamento ao cliente.

O quadro 2 apresenta as respostas à pergunta: Você sabe o que são estratégias 
de vendas? Tem alguma para o seu negócio?

Quadro 2 – O signifi cado de estratégias de vendas.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Nesta pergunta, procurou-se entender o que signifi ca ter uma estratégia de 
venda na visão desta classe de microempreendedores e vendedores informais. Trata-
se de uma questão importante de ser analisada, pois percebe-se, também, em que 
nível de conhecimento mercadológico estão os pequenos comerciantes da cidade, 
e do país, arriscando a generalização. Nota-se, então, que muitas pessoas adotam 
estratégias para seus negócios ainda que não saibam que estão fazendo tal coisa. 
Isto, porque a maioria acredita que seria necessário um curso para saber o conceito 
e aplicabilidade de tais conceitos, entretanto, percebe-se que para aprender sobre o 
mercado, não há forma melhor do que o vivendo.

O quadro 3 apresenta as respostas à pergunta: Você acha importante criar 
estratégias de vendas?
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Quadro 3 – A importância de estratégias de vendas.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018

O objetivo principal nesta pergunta foi o de conhecer qual a importância que 
este grupo de empreendedores atribui ao lidar com estratégias traçadas para suas 
vendas. Como já visto, muitos deste não conhecem claramente o signifi cado de 
um estudo estratégico do mercado em que atuam, entretanto, ainda sim acreditam 
ser importante, aplicando à maneira que se enquadra aos seus conhecimentos e 
recursos.

O quadro 4 apresenta as respostas à pergunta: Você acompanha as tendências 
do mercado dos produtos que estão sendo mais vendidos? Se sim, como você sabe 
dessas informações?

Quadro 4 – O acompanhamento das tendências do mercado.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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Nesta pergunta, conhece-se como se dá o acompanhamento das tendências 
de mercado por parte dos comerciantes. Seja qual for o segmento, há a prática 
da pesquisa e percepção do que está sendo mais comercializado. Os vendedores 
informais presentes nas ruas da cidade são indivíduos que sempre tentam acompanhar 
a moda e recriar produtos famosos, vendendo-os por preços mais baixos. Portanto, 
os microempreendedores e vendedores informais entrevistados também acreditam 
ser importante acompanhar e recriar  as modas existentes.

O quadro 5 apresenta as respostas à pergunta: Usa alguma ferramenta de 
mídia social para divulgar o seu negócio? Se sim, você acha que ajuda nas vendas?

Quadro 5 – O uso de ferramentas de mídia social.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Nesta pergunta, o objetivo principal foi o de descobrir a relação dos entrevistados 
com as ferramentas de redes sociais disponíveis, bem como se estas auxiliam em 
suas estratégias e colaboram para a divulgação de seus negócios. Percebe-se, 
então, que a maioria dos entrevistados, comerciantes de pequeno porte, ainda têm 
o uso de redes sociais  como algo muito distante da realidade de seus negócios. 
Muitas pessoas possuem difi culdades em relação à este tipo de marketing 4.0 como 
potencial estratégico para seus negócios.

O quadro 6 apresenta as respostas à pergunta: Quando você começou nesse 
negócio? Por que achou que vender esses produtos seria bom e rentável para você?
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Quadro 6 – O início dos negócios.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Aqui, conhece-se o início dos negócios de pequeno porte dos entrevistados, 
porém representam muitas outras pessoas que entram no micro empreendedorismo. 
Ambas buscam por uma renda, sem conhecimento prévio na área e apostam no que 
têm maior afi nidade e até talento. Esta é a realidade de muitos negócios na Região 
Norte e no Brasil, os indivíduos investem no que for mais fácil de conduzir ou que 
tenham mais proximidade e ao longo dos anos, talvez pela ausência de informação 
e investimentos para crescimento do negócio, acabam lidando com difi culdades 
de vendas. Ocorre que os negócios de pequeno porte muito pouco são planejados 
estrategicamente à priori. Entretanto, ainda há exceções de comerciantes que 
procuram inovar e melhorar seus produtos ou serviços.

O quadro 7 apresenta as respostas à pergunta: Qual seria sua sugestão para 
quem vai começar neste negócio?
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Quadro 7 – As sugestões para os iniciantes.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Nesta pergunta, por fi m, conhecesse os conselhos que estes microempreendedores 
e vendedores informais dão acerca do mercado em que atuam, uma vez que possuem 
experiência e vivência diária com os problemas e acertos de seus ramos, bem como 
os portes de negócio. Percebe-se, então, que empreender e cuidar destes tipos de 
negócios exige afeição pela área que se escolhe para trabalhar, um bom tratamento 
ao cliente, força de vontade e procurar sempre oferecer produtos e preços melhores 
que os dos concorrentes.

5 |  CONCLUSÃO

Ao desenvolver da pesquisa, nota-se, então, que as estratégias de vendas 
são todas as ações pensadas e planejadas para a execução de uma venda de um 
produto ou serviço. E ainda, que este conceito é praticado por empreendedores 
e vendedores pelas ruas das cidades. O objetivo é comum à todas as classes de 
empreendimentos: vender para o cliente. Fazer com que o produto ou serviço seja 
necessário, chamando a atenção e fazendo adquiri-lo. Dessa forma, durante a pesquisa 
pode-se constatar diferentes formas de estratégias e aplicações desenvolvidos por 
microempreendedores e vendedores informais para alcançarem seus objetivos de 
venda. São pessoas que, em muitos casos, não possuem conhecimento técnico 
sobre o assunto ou nunca estudaram sobre, mas que agem de maneira estratégica 
e efi ciente gerando retorno aos seus investimentos de negócio.

Há estratégias simples, outras mais elaboradas, que, entretanto, são praticadas 
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quase que massivamente pelos negociantes, pois a proximidade dos negócios e 
de vendedores na cidade é uma característica forte, o que gera o aprendizado a 
partir da observação das práticas. Como exemplo está a estratégia de “puxador”, 
que se localizam em frente a lojas e restaurantes no centro da cidade. O puxador 
é designado para selecionar possíveis clientes e apresentar rapidamente alguns 
produtos e ofertas do negócio, onde o cliente, se interessado, é levado a visitar o local. 
É uma estratégia que envolve abordagem ao cliente, contato direto e apresentação 
do produto em um curto período de tempo.

Existem as estratégias clássicas focadas em disponibilizar grandes promoções, 
descontos e crediário próprio, por exemplo. São práticas adotadas há anos e 
que ainda geram bons resultados aos empresários, microempresários e até aos 
vendedores informais, que aproveitam grandes promoções e as seguem ao oferecer 
seus produtos. Isso colabora para a reflexão de que estratégias diferenciadas são 
importantes, porém manter antigas também. Tudo depende da necessidade do cliente 
e o que ele está a procura. A classe de micro e informais negócios é uma classe de 
grande quantidade presente na cidade. Praticamente em todas as zonas existem 
um “polo” de negócios focados que competem entre si e com a informalidade, está 
que é encontrada desde semáforos até terrenos pouco movimentados ou barrentos 
espalhados pela cidade. A medida que um novo espaço urbano surge, um novo 
negócio também.

Ainda quanto as estratégias, verifica-se que os negócios dos entrevistados e de 
praticamente todos os comerciantes da categoria, giram em torno do tratamento ao 
cliente e da promoção em mídias sociais, sendo, então, os pilares do micro negócio 
atualmente. Existe a estratégia de amostra do produto, que é uma das formas 
mais eficientes de convencer um cliente que não estava interessado no produto 
a levá-lo. Isso ocorre, por exemplo, em feiras e supermercados, onde a maioria 
dos comerciantes disponibilizam amostras de frutas, queijos e outros. Portanto, a 
amostra é uma modalidade estratégica que atrai o cliente ao fornecer um protótipo 
do seu produto, semelhantemente à práticas de MVR em startups, por exemplo.

Tratando-se do vendedor informal pode-se afirmar, então, que este assume uma 
postura de administrador de negócios e de corpo operacional ao mesmo tempo, pois 
planeja, seleciona e atende os clientes. O mercado informal desenvolve estratégias 
que giram em torno de um bom atendimento ao cliente e promoções. Fazendo 
com que o cliente obtenha o produto ou que retorne com a intenção de comprá-
lo em outro momento. Martins et al (2009) dizem que “hoje, as empresas, para 
sobreviverem num ambiente altamente competitivo, devem observar cada vez mais 
qual a percepção dos seus clientes em relação à empresa”. Por isso, a estratégia de 
atenção redobrada para os clientes que a classe informal, e a microempreendedora, 
desenvolve auxilia em suas vendas.
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As estratégias de vendas no varejo e atacado, que é conhecido principalmente, 
em grandes negócios e varejistas, é uma outra forma de convencimento do cliente 
em potencial.

Pode-se entender como uma estratégia de “equilíbrio de preços”. A possibilidade 
de desconto é algo que chama a atenção do cliente, mesmo que ele ainda não 
queira comprar. Tal estratégia, para os comerciantes, é compensadora, visto que 
equilibram seus investimentos em produtos ao comprar mais caro um produto X e 
mais barato um produto Y. São estratégias que poderiam ser utilizadas em outros 
ramos de negócios de médio porte, bastando a adaptação à realidade da organização 
e às pessoas que trabalham nela. A estratégia da amostra, por exemplo, pode ser 
utilizada como uma aula experimental em uma academia. Então, dessa forma, pode-
se dizer que as estratégias de vendas dependem da visão do gestor sobre o que 
pode realizar na sua organização.

As estratégias de vendas giram em torno não só das vendas, mas também 
do planejamento, treinamento dos funcionários, analise do mercado, adaptabilidade 
entre outras coisas. De acordo com Martins et al (2009) existem, então, seis fases 
para realização de uma venda. A primeira é a fase da pré-abordagem, onde conhece-
se o cliente e realiza-se a apresentação pessoal. A segunda é a abordagem, onde 
é visto como abordar o cliente e os tipos de abordagem para isso. A terceira é o 
levantamento das necessidades, onde investiga- se o que o cliente necessita e 
desenvolve-se empatia por essa necessidade. A quarta é a apresentação do produto, 
onde divulga-se o produto e tentasse convencê-lo a levar. A quinta  é o fechamento, 
onde a venda é fechada e a sexta é a pós-venda, onde desenvolve-se métodos e 
técnicas para contato pós-venda com o cliente.

As técnicas de vendas giram em torno, também, da realização, conhecimento 
e promoção de marketing. Muitos desses comerciantes não sabem, porém realizam 
muitas ações marketing em seus negócios. A forma como divulgam em redes sociais, 
panfletos, listas de e-mail e de contatos, amostras de produto, tratamento com o 
cliente, por exemplo, são técnicas são estudadas pelos conceitos de marketing e 
ajudam a atribuir valor à esses negócios. A pesquisa desenvolvida com os micros 
empreendimentos e vendedores informais possibilitou um conhecimento acerca da 
realidade dos micros negócios em Manaus. Percebeu-se que muitos comerciantes 
iniciam seus negócios sem nenhum conhecimento prévio sobre gestão ou vendas, e 
ao longo do tempo desenvolvem-no, adquirindo experiência sobre as mais diversas 
áreas. Entretanto, há ainda muitos perfis estagnados no tempo e que não procuraram 
ou procuram crescer, apresentando dificuldades em seus negócios.

Hoje é imprescindível acompanhar a tendências, as novidades do mercado 
e saber divulgar seus produtos, pois o número de empreendedores cresce 
exacerbadamente e estes novos, muitas vezes, já entram no ramo com estudo e 
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conhecimento sobre a área. A competitividade hoje não é só em grandes negócios; 
nos de rua, de galerias, centros comerciais e feiras também existe. Por isso, torna-
se necessário a atualização constante, a promoção de produtos de qualidade e 
diferentes, bem como definir estratégias e executá-las. É necessário conhecer seu 
concorrente e, principalmente, seu cliente. Inovar e mudar o layout das lojas e dos 
produtos, apostar em conforto, qualidade no atendimento e no contato pós- venda. 
Tudo isso faz-se necessário para um negócio gerar bons resultados e retorno aos 
donos.

As estratégias de vendas sempre foram necessárias, mas hoje são essenciais. 
Sem uma estratégia bem definida, treinamento e estudo sobre o negócio, os gestores 
destes negócios sentirão muita dificuldade. Deve-se enxergar o negócio com alma de 
gestor, de administrador e desenvolver isso. Muitos comerciantes não se enxergam 
como donos ou como gestores, principalmente no início de seus negócios, como 
visto na pesquisa (Quadro 6), o que o prejudica nos resultados de seus negócios. 
Pois quando se adquire a visão de dono, passa-se a querer cuidar e realizar tudo 
o que for preciso para aumentar o lucro e o reconhecimento sobre a imagem do 
negócio. A cultura do micro empreendedorismo no Brasil e, principalmente na região 
norte, ainda enfrenta preconceitos e barreiras. Muitas pessoas não veem seus 
negócios como algo que deveria ser administrado corretamente, além de ser apenas 
uma renda para suas famílias. Nesta pesquisa, constata-se que a grande parte dos 
participantes têm seus negócios visando uma possibilidade de renda extra ou, ainda, 
a perspectiva de que apresentando um lucro considerável não é preciso crescer e 
expandir. Há, claro, exceções e negociantes com grande vontade de crescer, que 
desenvolvem boas e rentáveis estratégias envolvendo atendimento e contato pós-
venda que esses nem ao menos conhecem tais conceitos. Os vendedores informais 
das ruas e galerias da cidade são um grande exemplo dessa dedicação e aspiração 
ao crescimento. Trata-se deste sentimento empreendedor que precisa ser irradiado 
na cultura microempreendedora brasileira e regional. É necessário que as pessoas 
entendam que o trabalho que desenvolvem são importantes e podem expandir. O 
micro empreendedorismo é uma grande renda para a economia local e do país e isto 
pode ser notado com constantes feiras e bazares que tomaram conta do mercado 
atualmente.

Empreender, atualmente, necessita de estudo, treinamento e execução. Superar 
os desafios, sair da zona de conforto e ver o mundo dos negócios disponíveis para se 
viver. A internet auxilia em muito nisso, pois nela pode-se encontrar dicas e material 
de apoio suficientes para transformar um cidadão comum em um gestor eficiente. 
Além de que a internet e as redes sociais têm desenvolvido um novo modelo de 
marketing, apresentando novas formas de estratégias, apresentando o produto e 
serviço para os clientes com maior facilidade e com a chance de expansão muito 
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maior.
Portanto, o objetivo desta pesquisa foi o de apresentar quais as ações 

estratégicas desenvolvidas pela classe microempreendedora e informal da cidade 
de Manaus, entretanto, passível de reflexão e análise para qualquer região do país, 
visto que os traços dos negócios são muito semelhantes. Em toda região e cidade 
há um centro comercial de grande circulação, grande quantidade de micro negócios 
e informalidade. Por fim, as estratégias de vendas e todo o marketing desenvolvido 
pelos negócios desta pesquisa possibilitam a compreensão acerca do que realmente 
trata-se o mercado manauara, e até o brasileiro. Conhece-se quais as necessidades, 
desejos e demandas dos clientes, bem como enxerga-se o desafio que é empreender 
em meio à competitividade de pequenos e médios negócios.
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RESUMO: A gestão de estoque durante anos 
foi negligenciada pelos gestores empresariais, 
contudo, esta é vista como ferramenta essencial 
para o comércio, já que uma boa administração 
de estoques auxilia na organização empresarial 
e no seu desenvolvimento. Neste contexto, essa 
pesquisa traz a problemática, como resolver a 
dificuldade de gestão de estoques da empresa 
Tenda do Senhor, por meio da elaboração de um 
sistema de informação voltado para o controle 
de estoques? Tendo como objetivo principal 
desenvolver um sistema de informação de 
gestão de estoques, buscando solucionar as 
principais dificuldades de controle de estoque 
da empresa Tenda do Senhor. Foram utilizadas 
durante a pesquisa as seguintes temáticas como 
designo para expor a finalidade do assunto em 
questão: como se dá a gestão de estoque e 
a sua história, quais são as características de 
uma administração de sistemas de informação, 
e com isso foi analisado como ocorre o processo 
de mudança em três aspectos diferentes, o 
planejamento, a necessidade e a urgência, 
utilizou-se como temática as dificuldades e 
benefícios que um sistema de informação 
voltado para o estoque poderá trazer para as 

empresas. Foi também necessário à utilização 
de alguns instrumentos para a pesquisa como a 
coleta de dados, revisão bibliográfica e análise 
informal. Por fim, foi desenvolvido um sistema 
de informação e aplicado junto a empresa, bem 
como uma entrevista voltada para verificação 
e confirmação da eficácia da ferramenta 
desenvolvida, a entrevista tem aspectos 
qualitativos e foi composta por perguntas 
subjetivas para o melhor entendimento da 
gestora.
PALAVRAS-CHAVE: Controle de estoques; 
Gestão; Sistemas de Informação. 

FEASIBILITY OF AN INVENTORY CONTROL 
INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY 
ON THE LORD'S TENT COMPANY IN SÃO 

BENTO / PB 

ÁREA TEMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO

ABSTRACT: Business managers have 
neglected inventory management for years; 
however, it seen as an essential tool for 
trading as good inventory management assists 
business organization and development. In this 
context, this research brings the problem, how 
to solve the inventory management difficulty 
of Tenda do Senhor company, through the 
elaboration of an information system focused on 
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inventory control? With the main objective to develop a stock management information 
system, seeking to solve the main inventory control difficulties of the company Tenda 
do Senhor. The following themes used during the research as designate to expose the 
purpose of the subject in question. How is the inventory management and its history, 
what are the characteristics of an information systems administration, and with this was 
analyzed how it occurs The process of change in three different aspects, the planning, 
the need and the urgency, was used as a theme the difficulties and benefits that a 
stock information system may bring to companies. It was also necessary to use some 
research instruments such as data collection, literature review and informal analysis. 
Finally, an information system developed and applied to the company, as well as an 
interview aimed at verifying and confirming the effectiveness of the tool developed. The 
interview features qualitative aspects and was composed of subjective questions for 
the better understanding of the manager. 
KEYWORDS: Inventory control; Management; Information Systems. 

1 |  INTRODUÇÃO

Embora o mercado de artigos religiosos seja por muitas vezes um mercado 
esquecido, ou menosprezado pelos empreendedores, pode-se encontrar nesse 
nicho de mercado, uma boa oportunidade de negócio a ser explorado, como os 
dados comerciais e estatísticos podem mostrar.

De acordo com o estudo (IBGE, 2010), “Economia das Religiões” realizado 
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, com base em dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia – IBGE e estatística, 94% dos brasileiros declaram seguir uma crença. As 
que têm mais seguidores são a católica e a evangélica, com 139,2 milhões e 43,6 
milhões de adeptos, respectivamente.

Esse público realiza feiras e eventos no país e movimenta a economia com a 
construção e a decoração de templos e igrejas; instalação de sistemas de segurança; 
vendas de CDs, DVDs; shows de padres e de músicos gospel; assim como no geral 
em relação à venda de artigos religiosos. 

Embora esse mercado possa ser muitas vezes esquecido ou não valorizado, os 
comerciantes acabam enfrentando dificuldades, principalmente com o crescimento 
do negócio, já que o mesmo conta com negócios com uma variedade enorme de 
produtos de diferentes categorias, é sempre necessário que neste tipo de organização, 
também exista um bom controle de estoque.

A necessidade de estoque embora sempre tenha sido uma prioridade do homem 
para a idealização de um bom desempenho nas atividades, nem sempre foi tão fácil 
de realizar essa tarefa, por isso sempre existem estudos e aperfeiçoamentos para 
um melhor controle de estoques, e embora o homem tenha sempre desenvolvido 
boas técnicas para isto, começou a existir, não só para os homens, mas para as 
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empresas também, a necessidade de se haver um melhor controle deste estoque.
A pesquisa traz como problemática: Como resolver a dificuldade de gestão de 

estoque da empresa Tenda do Senhor, por meio da elaboração de um sistema de 
informação, voltado para o controle de estoque? Esta problemática, com base nas 
necessidades encontradas na empresa estudada, busca entender como um sistema 
de controle de estoque poderá ajudar na organização de uma empresa, assim como 
desenvolver um sistema de informação que possa suprir essas necessidades.

Este trabalho tem como objetivo geral, desenvolver um sistema de informação 
de gestão de estoque, buscando solucionar as principais dificuldades de controle de 
estoque da empresa Tenda do Senhor. Para o alcance desse objetivo, delineou-se 
como objetivos específicos identificar as principais dificuldades da empresa Tenda 
do Senhor, no Setor de estoque, com base em análise informal e opinião do gestor. 
Desenvolve uma ferramenta de sistema de informação para controle de estoque, 
com o intuito de suprir as carências da empresa. Aplicar o Sistema de Informação na 
organização, em forma de protótipo, afim de comprovar que o mesmo é apropriado 
para a gestão de estoque da organização. Verificar a satisfação da ferramenta 
desenvolvida, perante a gestora da organização. 

Essa pesquisa abordará as contribuições que a implantação de um sistema de 
controle de estoque poderá trazer a empresa “Tenda do Senhor ”, e o valor de uma 
gestão de estoque bem elaborada, através de um sistema de informação, desenvolvido 
para a organização, buscando assim entender e identificar as contribuições e 
melhorias que o mesmo poderá trazer para uma organização, independente do seu 
nível empresarial e do seguimento, pois cada vez mais o controle de estoque tem se 
tornado uma ferramenta competitiva, para um mercado tão concorrido.

2 |  GESTÃO DE ESTOQUE

Com base na história humana, sempre existiu a necessidade de estocar 
e de guardar produtos os quais eram de pertence próprio, seja pra sua própria 
sobrevivência ou como garantia futura, eles foram feitos para diferentes recursos, 
sejam eles, alimentos, ferramentas de trabalho ou de construção, já que nem todos 
os produtos estão disponíveis em todas as épocas do ano, e nem sempre estaria 
disponível no momento de necessidade, o que exigiu que começassem a usar do 
estoque ou procurar maneiras de se estocar, como também conservar estes produtos, 
e assim não se tornarem diferente para as empresas (Garcia et al., 2006).

Accioly, Ayres e Sucupira (2008), comentam que embora não exista registros 
históricos, o mundo possui registros reais, visíveis e tangíveis que resistiram ao 
tempo e que comprovam o grau de planejamento de matérias utilizadas pelos povos 
antigos, um dos maiores exemplos são as pirâmides no Egito, como também outras 



Sistematizando Práticas para Administrar 2 Capítulo 17 276

grandes maravilhas no mundo, assim como a Travessia dos Alpes por Aníbal, que 
tinha cerca de 40 mil soldados. 

Segundo Accioly, Ayres e Sucupira (2008), esse evento aconteceu em 1880, 
que foi o Arsenal de Veneza, que possuía um enorme conhecimento na construção e 
fornecimento de navios, na qual apresentou o primeiro sistema complexo de controle 
de estoques e produção. O estoque está presente em todo o tipo de organização, 
como também no dia-a-dia das pessoas, ele pode ser considerado como uma prática, 
uma ferramenta ou um lugar físico da empresa, mas gerir ou controlar o estoque 
acaba muitas vezes causando certa dor de cabeça para os empresários. 

Dentro desta perspectiva, os gestores necessitam conhecer primeiramente os 
valores quantitativos de seu estoque de acordo com sua demanda, como o tipo de 
produto que comercializa, as suas condições de se ter um estoque volumoso ou não, 
e por fim deve controlá-lo de maneira mais acertada, caso contrário um mau controle 
pode trazer alguns problemas para a empresa, por isto é necessário uma boa gestão 
de estoque (Garcia et al., 2006).

Hoje não basta só ter um pequeno conhecimento sobre o estoque da empresa, 
mas deve possuir um controle pleno, e é assim que muitas pequenas empresas ou 
empresários sem formação alguma acabam sofrendo, pois embora eles saibam o 
básico do estoque, não o usam ao seu favor, e são nos pequenos erros e problemas 
ocorridos, por não usar ele a favor, que muitas empresas acabam indo à falência 
ou simplesmente sumindo do mercado em que se encontram (Tachizawa & Faria, 
2007).

3 |  OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, A GESTÃO DE ESTOQUE E A COBRANÇA 
DOS CONSUMIDORES

Segundo Bosic, Stankovic e Rogic (2014) pesquisas da atualidade têm-se 
voltado à melhoria quantitativa, redesenho e otimização dos processos e resultados 
principalmente do ponto de vista de sistema de informação. No entanto, estudos 
sobre questões de gestão de estoque devem estar mais orientadas para a visão de 
processos da demanda na cadeia.

Vassen, Meuwissen e Schelleman (2013), afirmam que os gestores necessitam 
atualmente de acessos rápidos a todas as informações, no momento que necessitam 
para tomada de decisão da organização, pede ainda que o leitor imagine uma sala 
administrativa onde necessitam decidir a quantidade de compras de um produto 
rapidamente, pois dentro de uma hora, uma ótima promoção irá acabar. Porém não 
possui um sistema de informação automatizado e todos os dados que a empresa 
pode adquirir são manuais e estão completamente embaralhados, não estão com 
um único funcionário e muito menos devidamente contabilizado.
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Observa-se com isso a importância da utilização de um bom sistema de 
informação empresarial, constatando na passagem anterior descrita pelos autores, 
os vários problemas advindo da falta de um sistema de informação. Porém nem 
sempre será tão fácil para os empresários identificarem tais vantagens e benefícios 
que o sistema de informação poderá trazer, talvez por estrarem presos a antigos 
paradigmas, e embora muitos cheguem a visualizar essas vantagens, não é fácil 
mudar e aceitar uma outra realidade jamais vista ou imaginada na organização 
(Vassen, Meuwissen & Schelleman, 2013).

4 |  AS DIFICULDADES E BENEFÍCIOS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
VOLTADO PARA O ESTOQUE

O processo de implantação de um sistema de informação em uma empresa pode 
ser bastante complexo, engana-se quem acha que os problemas de uma solução 
serão resolvidos com uma receita mágica, não é assim, é preciso planejar. Batista 
(2012) mostra como solução para os problemas o modelo de cone invertido para 
auxiliar na identificação, escolha de um sistema e a sua implementação, este modelo 
se divide em cinco fases: analisar, compreender, selecionar, projetar e implementar.

Batista (2012) ainda comenta que a organização empresarial deve realizar um 
estudo alinhado do problema, a investigação e as reais condições da empresa, sendo 
este um fator crucial no processo, pois de nada adianta pensar em algo grandioso que 
vai resolver rapidamente o problema se as condições da empresa não possibilitam 
esta ferramenta, o que colocaria a perder o planejamento. O autor ressalta que a 
solução de um problema só se dará quando a empresa tomar a decisão de resolvê-lo 
e para isto é necessário um projeto bem rico em detalhes e minucioso nas decisões, 
esta quarta fase do cone invertido, se divide em mais dois grupos, o projeto lógico e 
o projeto físico.

É neste momento que cabe ao gestor fazer um bom planejamento, e uma boa 
implementação, voltado para um sistema de informação que se volta para o controle 
de estoque que ele começará a identificar os benefícios que ele poderá trazer para a 
organização. Graeml (2003) mostra alguns benefícios que um sistema de informação 
poderá trazer a organização, no âmbito estratégico, ele comenta que ajudará no 
suporte de estratégias de negócios, na flexibilidade e na disponibilização de opções 
futuras, já que estas poderão ser vistas antecipadamente pelo gestor.

Embora muitos ainda acreditem que não precisam mudar ou até saibam que 
deve mudar o planejamento deve sempre ser constante, não só se planeja uma única 
vez e esse planejamento será sempre eficaz, as coisas mudam, as circunstâncias 
também e é necessário se adaptar a elas. Mais importante que o resultado final 
deste planejamento estratégico, deve ser o seu desenvolvimento, o plano sempre 
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deve ser desenvolvido pela organização e não somente para a organização, mas 
nem sempre conseguir com que a empresa se interesse por tal planejamento será 
tão fácil (Pize, 2017).

Inserir a organização neste processo possibilita em um bom resultado final, 
conhecimento sobre o assunto, a ser visto, e necessidades, que não são vistas por 
quem está de fora da organização, como pode garantir resultados que atendem as 
necessidade reais da organização.

5 |  MÉTODO

Foi necessário durante a elaboração do trabalho uma revisão e um estudo 
mais aprofundado sobre gestão de estoque e sistemas de informação. Através 
do aprofundamento dos conteúdos foi possível realizar análises informais da 
organização através de uma entrevista com gestora. De posse dessas informações, 
os pesquisadores sentiram a necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta 
que pudesse auxiliar na gestão do controle de estoques da empresa, já que esta 
era a principal dificuldade da organização. A partir dos dados obtidos elaborou-se 
uma ferramenta, para que a mesma pudesse suprir o que se era esperado pela 
organização.

A ferramenta foi implementada durante um período com o intuito de comprovar 
a sua eficácia, para isso foi escolhido 10 produtos na organização, para que pudesse 
ser feito registro e controle dos mesmo. Por fim, realizou-se uma nova pesquisa, 
direcionada a gestora da empresa, para saber se os resultados da aplicação da 
ferramenta corresponderam as expectativas.

A pesquisa realizada neste trabalho é considerada qualitativa, pois visa dar 
a liberdade do entrevistado, responder as questões sem a indução das mesmas. 
Apresenta caráter exploratório, buscando detectar maiores informações a determinado 
assunto a ser explorado e resolvido. A análise possui natureza aplicada, objetivando 
gerar conhecimento para a aplicação prática, dirigida a solução de problemas 
específicos (Andrade, 2018). Matias-Pereira (2018) diz que “nessa modalidade de 
estudo busca-se descobrir se existe ou não um fenômeno. Um estudo exploratório 
deveria ser considerado sempre como o primeiro passo na investigação”.

A pesquisa foi realizada na empresa Tenda do Senhor que tem o significado 
de lugar de encontro (tenda) foi também em homenagem a Padre Léo, da Canção 
Nova, e da comunidade Betânia em Cachoeira dos Índios, o mesmo faleceu no ano 
de início da empresa Tenda do Senhor, em 2007, Padre Léo possuía um programa 
as segundas-feiras pela Canção Nova, chamado Tenda do Senhor. Hoje localizada 
na Rua Francisco de Paula Saldanha, nº 118, no centro da cidade de São Bento, no 
estado da Paraíba.
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Para realizar a coleta de dados na organização, foi necessário um planejamento 
de como iria ocorrer tal coleta, e quais ferramentas seriam aplicadas, de acordo com 
as exigências dos pesquisadores, e de que maneira essas ferramentas poderiam 
assim contribuir com a pesquisa, necessitando de um estudo apurado de quais 
ferramentas utilizar.

Conforme Mattar (2012) as atividades de coleta de dados devem ser planejadas 
e monitoradas de maneira detalhada, para que dessa forma consiga-se obter dados 
de qualidade, conforme o custo e período previsto. Sendo assim, fatores de extrema 
importância para o alcance do objetivo da pesquisa. Utilizou-se métodos informais 
de observação para levantamento de determinados dados de importância para a 
pesquisa no período de 08 de março à 20 de junho de 2018, atuando nas mais 
diversas áreas da organização.

Com base nas necessidades encontradas na organização, desenvolveu-se um 
sistema de informação, modelado via planilhas eletrônicas, para se possuir um melhor 
controle de estoque. Este foi testado durante um período de 15 dias na organização. 
Por fim, realizou-se uma entrevista com a gestora, buscando comprovar a eficiência 
do sistema desenvolvido.

Conforme cronograma de implementação e validação, durante o período de 
14 de novembro a 28 de Novembro de 2018 foi implementado na organização a 
ferramenta desenvolvida por um dos pesquisadores, a fim de testar e comprovar a 
sua eficácia para a empresa. Por fim foi realizada novamente outra entrevista no dia 
29 de novembro de 2018, buscando saber o nível de satisfação da utilização pelo 
usuário.

6 |  ANÁLISE DOS RESULTADOS

O estudo precisou de 3 etapas para poder ser concluído, a primeira etapa 
iniciou em um estágio que teve duração do dia 08 de março de 2018, e encerrou-se 
dia 20 de Junho do mesmo ano. Ao término o estagiário, realizou-se uma pesquisa, 
que estará detalhada abaixo, onde mostrou-se a necessidade de um sistema de 
informação para buscar melhorar o controle de estoque.

No segundo ponto da pesquisa, foi o desenvolvimento de uma ferramenta de 
controle de estoque através do software da Microsoft, o Excel® versão 2010, que visa 
satisfazer as necessidades da organização. Por fim existe a pesquisa pós-aplicação 
de ferramenta, afim de que com base nela, entende-se a eficácia da ferramenta para 
a empresa.

No dia 25 de Maio de 2018, durante o período de estágio realizado por um 
dos pesquisadores na organização foi realizada uma entrevista com a gestora da 
empresa Tenda do Senhor, a senhora Zélia Lúcio, a fim de comprovar a importância 
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do estágio realizado, mostrar a necessidade de uma ferramenta para controle de 
estoques. Para que a entrevista fosse realizada foram elaboradas questões subjetivas 
para que a empresária respondesse de forma positiva ou negativa, comprovando a 
finalidade do estudo.

A entrevista buscou saber como o proprietário realiza o controle de estoque 
da empresa atualmente e se a proprietária possui um controle total do estoque da 
organização. Como resposta obteve que: “tenho controle de algumas mercadorias 
por escrito.” Em relação à segunda dúvida da primeira pergunta a mesma respondeu 
que: “Não, tem mercadoria que às vezes nem sei que tenho”. 

Observa-se que mesmo existindo um controle de estoque feito a mão, e embora 
a gestora tenha trabalhado assim durante toda a historia da organização, essa 
técnica adotada pela mesma mostra-se ineficaz, já que não abrange todo o estoque 
e acaba sendo insuficiente ao ponto que a mesma relata que tem produtos que nem 
sabe que possui, por esta falta de um melhor controle.

Accioly, Ayres e Sucupira (2008), dizem que é possível embora exista hoje 
muitas tecnologias que podem até serem consideradas bem sofisticadas dentro 
das organizações, algumas ainda utilizam de processos de controle de estoques 
ultrapassados, se olhados de um ponto de vista moderno, mas que podem ser 
suficientes para a organização. Porém é necessária a empresa saber quebrar os 
antigos paradigmas e entender a hora certa de se adaptar a outras realidades, se a 
atual não é suficiente.

Na sequência buscou saber se a gestora possuía conhecimento a cerca de 
controle de estoque, perguntando se a mesma sabia qual importância o controle 
de estoque poderia trazer a sua organização, ela respondeu: “Facilitar compra e 
venda”. Mostrando que a mesma reconhece que o sistema de controle de estoque 
poderá trazer uma melhor facilidade nas vendas e nas compras da sua empresa.

Pozo (2004) “É notório que todas as organizações de transformação devem 
preocupar-se com o controle de estoques, visto que desempenham e afetam de 
maneira bem definida o resultado da empresa”. Essa afirmação do autor, só confirma 
o que a proprietária respondeu, pois ela é ciente que o controle de estoque, embora 
não utilize, afeta de maneira positiva, ou até mesmo negativa, quando não é utilizada 
da maneira certa.

Indagou-se a gestora se a mesma já havia deixado de vender algo por não 
possuir um controle de estoque eficaz, ela respondeu da seguinte forma: “já, muitas 
vezes respondo ao cliente que está faltando e acabo encontrando dias depois no 
estoque”.  Desta forma, confirma-se quão importante é um sistema de controle de 
estoque para a organização, e como ele poderá auxiliar no processo de venda da 
empresa.

Polloni (2000) comenta que, “O recurso mais importante para o Sistema de 
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Informação é com certeza o banco de dados, que comporta a interligação entre 
arquivos e promove a obtenção de respostas rápidas e ágeis dos dados”. Sim é 
através desse banco de dados que os sistemas proporcionam que a proprietária 
poderá proporcionar um melhor atendimento ao cliente, garantindo uma satisfação 
e fidelização do mesmo.

Na quarta indagação feita, buscou-se saber quais eram as principais 
dificuldades que a gestora encontrava na empresa devido a falta de controle de 
estoque. A mesma respondeu: “as vezes compro mercadorias que já possuo e como 
disse anteriormente deixo de vender pela falta de controle”. Deixando claro para a 
mesma e para a pesquisa, os problemas que a falta de controle pode trazer para 
uma organização e para a empresa pesquisada.

Polloni (2000) ainda traz em seu livro que as principais finalidades destes 
sistemas de informação voltados à gestão de estoque, buscam organizar ou 
solucionar essas situações, e aquilo que de início parece um gasto desnecessário, 
que seria a implementação, passa a ser visto como investimento, já que os sistemas 
irão proporcionar uma segurança e uma certeza, para esses momentos.

Na quinta pergunta indagou-se quais seriam as principais barreiras que existiam 
para a implantação de um sistema de controle de estoque na empresa Tenda do 
Senhor, a entrevistada respondeu que seria: “a dificuldade de lidar com tecnologias 
e o difícil registro de todas as mercadorias existentes, para o sistema”. 

Analisando esta resposta indentifica que a principal dificuldade para a 
organização, seria devido a empresária não está tão aberta às novas tecnologias que 
poderiam auxiliar a mesma no controle de estoque. Graeml (2003) fala que, “As novas 
formas de tecnologia inevitavelmente mudam o modo de as pessoas se mobilizarem 
para o trabalho, assim como as habilidades e comportamentos importantes.” 

Adaptar-se a mudança, nem sempre é fácil principalmente quando alguém não 
pega a tecnologia pronta, mas vendo mudar, caso não acompanhe o ritmo existe essa 
resistência. Outra dificuldade vista pela gestora é devido a sua grande variedade de 
produtos, que de inicio daria um pouco mais de trabalho para a implantação de um 
sistema.

Dando continuidade a entrevista, questionou-se a proprietária sobre sua 
consciência sobre as perdas por não ser tão adepta a tecnologias, ela falou que: 
“com certeza, perco vendas, tenho gastos desnecessários na repetição de compras 
e perco na divulgação de produtos”. 

Bateman e Snell (2012), diz em sua publicação, que um dos primeiros passos 
a aceitação da mudança é o reconhecimento, daquilo que esta sendo perdido por 
tardar a mudança e os benefícios que ela poderá trazer para a organização, é através 
da aceitação da realidade, que as pessoas decidem agir, e mudar paradigmas e 
realidades existentes.
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Vendo a resposta anterior, questionou-se se a proprietária tinha dificuldades na 
utilização de tecnologias, ela comentou que: “sim, tenho. Não me interesso muito por 
tecnologia. Acho um desperdício de tempo, quando mal usado.” Ao ver esta resposta 
nota-se a dificuldade que seria para implementação de um sistema de controle de 
estoque já que a mesma não esta muito aberta ao uso de novas tecnologias, mesmo 
reconhecendo que perde pelo não uso.

Graeml (2003) comenta que “A resistência é uma resposta legitima de um 
sistema que vê o custo da mudança como sendo maior que seu beneficio.” Embora 
neste caso ela não veja a adaptação a tecnologia como um gasto financeiro, é nítido 
que não adere as novas mudanças pelo medo da perda, só que aqui, a perca de 
tempo.

Preocupado com tal afirmação da proprietária o estagiário finalizando a 
entrevista indagou se a mesma estaria disposta a aprender a utilizar algumas 
tecnologias, se essas tecnologias fossem para ajudar nas compras e vendas da 
empresa. A proprietária respondeu: “sim, se necessário para auxiliar a empresa”. 

Graeml (2003) deixa claro que embora a resistência às mudanças possam ser 
algo existente, ela só irá ser quebrada, quando a parte resistente, mesmo presa a 
fantasmas passados, pensamentos errados, e começa a perceber que a mudança é 
necessária para o bom funcionamento da organização. Tornando assim importante 
e necessário o estudo e possivelmente em um futuro a implantação de controle de 
estoque mais tecnológico, a fim de auxiliar a empresa nas compras e nas vendas.

É de ciência de boa parte das pessoas que existem variados sistemas de 
informação, uns bem mais tecnológicos que os outros, uns sistemas são online, 
outros, porém, não são. Cada sistema de informação possui a sua finalidade e as 
sua importância para a organização, respondendo assim, em boa parte dos casos, 
suas necessidades.

A ferramenta desenvolvida perante a necessidade encontrada na empresa, 
visa melhorar a gestão de controle da mesma, já que o presente sistema de controle 
é ineficaz para o porte da empresa e quantidades de produtos existentes. O sistema 
desenvolvido usa como base uma planilha eletrônica desenvolvida através do 
software Microsoft® Excel®, versão 2010, para execução de algumas. É importante 
lembrar que as planilhas eletrônicas, não farão todo o serviço sozinho, é necessário 
alguém responsável por alimentar as informações para que a planilha possa gerar 
os resultados esperados.

O programa é dividido em 3 abas, importantes para o funcionamento e obtenção 
dos resultados corretos para a pesquisa, assim como a Figura 1 mostra. A primeira 
parte é destinada ao controle de estoque, no mesmo a empresa irá registrar todas as 
informações necessárias para o sistema, à primeira parte a ser pensada é o código 
de referência para os produtos, já que o mesmo servirá como base para as próximas 
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abas existentes. 

Figura 1 – Painel de Controle de estoque da empresa Tenda do Senhor
Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Na sequência vem a coluna de compras, onde aparecerá a quantidade de 
produtos que a empresa comprou do produto daquela coluna, porém o valor nesta 
aba não é desenvolvido de maneira manual, mas sim de forma automática, para 
isso utilizou-se a formula SOMASE, a mesma adiciona as células especifi cas por um 
determinado critério ou condição. Como mostra a Figura 2.

A formula utilizada SOMASE usada no sistema como, =SOMASE(COD_
COMPRAS;COD_ESTOQUE;COD_QUANTIDADE), utiliza da seguinte lógica, busca 
um intervalo para se ter como base, no caso do utilizado é a coluna COD_COMPRAS, 
que encontra-se na segunda aba, e faz com que o sistema busque automaticamente 
um elemento na coluna que possua o mesmo código que o elemento da coluna 
COD_ESTOQUE da primeira aba, ou seja a referência do produto, e por fi m copia 
o valor da coluna COD_QUANTIDADE, que encontra-se na segunda aba, com a 
quantidade de produtos comprados para aquela referência.
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Figura 2 – Função SOMASE para planilha de controle de estoque
Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Na sequência da ferramenta desenvolvida vem à coluna da SAÍDA, a mesma 
utiliza a mesma lógica da coluna COMPRAS, usando também da fórmula SOMASE, 
porém levando em consideração os dados da planilha VENDAS, para então só 
assim extrair os dados necessários para o desenvolvimento da ferramenta, a fórmula 
SOMASE é construída da seguinte maneira para esta coluna: =SOMASE(COD_
VENDAS;COD_ESTOQUE;VENDAS!D:D).

Figura 3 – Controle de Saída de produtos
Fonte: elaborado pelos autores, 2018
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Essa coluna busca identifi car a quantidade de unidades de cada produto que 
está sendo vendida no estabelecimento, sua fi nalidade não é simplesmente fazer 
a documentação de vendas de um produto, mas realizar o seu registro para que a 
empresa possua um melhor controle do estoque.

Pode-se observar que após a coluna de saída na tabela, segue-se a coluna 
de saldo, nessa coluna, é realizada a subtração entre a coluna de compra e saída, 
para cada produto, a fi m de se obter a quantidade exata de produtos existentes na 
empresa, auxiliando na venda e na compra de novas unidades.

Na planilha de COMPRAS é onde serão realizadas todas as informações de 
compras de produtos, porém para a mesma, não será necessário o preenchimento 
de todas as informações, já que a mesma se encontra automatizada, o único dado a 
ser preenchido seria o de data e quantidade de produtos comprados, ao se colocar o 
número de referência do produto na primeira coluna da planilha, a segunda e terceira, 
que é o nome do produto e seu valor unitário de compra, será preenchido após ser 
resgatado na planilha de CONTROLE DE ESTOQUE, através da referência, como 
pode ser visto abaixo:

Figura 4 – Função PROCV na planilha de controle de estoque
Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Como observa-se na Figura 4, para que na coluna DESCRIÇÃO e na coluna 
VALOR UNIT., que seria o valor unitário de compra daquele produto, utiliza-se a 
fórmula =PROCV, da seguinte maneira =PROCV(A2;ESTOQUE;2;0), Correia Neto 
(2015) informa que, “ A função PROCV localiza um valor na primeira coluna a 
esquerda de uma tabela. Ela retorna um valor na mesma linha de uma determinada 
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coluna na tabela”. Neste caso procura o valor de referência do produto e retorna 
um valor na mesma linha específi ca de uma coluna especifi cada, que no caso, na 
planilha em cima, na sua própria coluna.

Em outras palavras, ela utiliza de uma coluna, que no caso seria a de referência 
e busca na planilha CONTROLE DE ESTOQUE as informações a serem copiadas, 
essa fórmula também é utilizada na coluna VALOR UNIT.. Por fi m o responsável 
pela alimentação de dados, põe a quantidade de produtos que foram comprados, na 
coluna QUANTIDADE, e torna-se opcional por a data de compra, esta serve só para 
registro próprio.

Um único produto poderá ser registrado mais de uma vez na planilha já que 
da mesma maneira a planilha de Controle de Estoque irá fazer a busca e soma 
dos produtos comprados e vendidos para uma mesma referência. Na ultima coluna 
desta aba, a coluna TOTAL, é utilizada outra fórmula, essa bem mais simples, onde 
é multiplicado o valor de compra daquele produto, vezes a quantidade comprada 
daquele produto.

Por fi m, concluindo a ferramenta existe a última aba do sistema, que é a do 
registro de vendas dos produtos, ela possui a mesma lógica e mesmas fórmulas da 
aba COMPRAS, utilizando a fórmula de referência para resgate de dados, registro 
manual da quantidade, data e por fi m a multiplicação do valor total, utilizando a 
quantidade vendida vezes o valor do produto.

Durante o período de 14 de Novembro a 28 do mesmo mês do ano de 2018, 
foi implementado em forma de protótipo dentro da organização a ferramenta 
desenvolvida, para uma avaliação por parte dos pesquisadores e da gestora da 
empresa.

Tendo em vista a quantidade de produtos variados na organização, que é em 
torno de cinco mil produtos, na fase de teste do produto, pediu-se que a proprietária 
da organização selecionasse 10 produtos que possuíssem uma boa rotatividade, 
no período de aplicação da ferramenta, para que com estes 10 produtos pudesse 
realizar a aplicação.

Figura 5 – Produtos escolhidos para fase de teste da ferramenta
Fonte: elaborado pelos autores, 2018
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Como é possível identifi car na Figura 5, encontram-se os produtos escolhidos 
pela proprietária da organização. O código de referência de cada produto utilizado 
nesta fase segue um padrão, todos iniciam com a sigla PT, que possui nesta planilha 
o signifi cado de Produto Teste, devido ser um período de teste.

Os valores utilizados tanto para compra, como pra vendas utilizadas nesta 
fase são valores simbólicos e fi ctícios, a pedido da proprietária, a mesma orientou a 
não utilizar os valores reais, devido tais dados poderem levantar algumas questões 
da empresa, assim como revelar algo de interesse de possíveis concorrentes e 
informações sigilosas para a organização. 

Vale ressaltar também que para cada produto escolhido foi defi nido um valor de 
estoque mínimo, para que a empresa pudesse realizar novas compras dos produtos, 
esse dado foi alterado e posto na fórmula SE, na coluna H, para fi ns de informação 
e controle de estoque, como mostra a Figura 6, com o exemplo de um produto.

Figura 6 - Defi nição de estoque mínimo dos produtos e teste.
Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Após o recebimento de todos os produtos que a empresária escolheu para ser 
realizada a pesquisa, um dos pesquisadores foi até o estabelecimento comercial e 
ao estoque, para fazer o levantamento de todas as unidades que a empresa possuía 
de cada produto, para só então assim trazer maior veracidade ao período de teste.

Realizou-se os registros da maneira esperada e foram correspondidas às 
expectativas do desenvolvedor. Dos dez produtos escolhidos pela proprietária, 
apenas um atingiu o limite mínimo de estoque desejado pela mesma, o item da 
linha 10, que possuía como limite dez produtos e terminou com saldo igual a três. A 
planilha pode através disto mostrar, como auxiliaria na tomada de decisão.

Vale ressaltar que um dos pesquisadores esteve sempre no auxílio da 
proprietária da empresa, acompanhando-a, tirando as dúvidas necessárias que a 
mesma possuía, ensinando a mesma a operar a planilha, assim como corrigindo 
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todas as vezes que a gestora cometia algum equívoco em relação ao preenchimento 
dos dados.

Uma outra forma que a planilha mostrou de auxílio na tomada de decisão, foi 
no fato de ao registrar a data e a quantidade de saída do produto, constatou-se 
quais dias a loja possui a maior movimentação e os melhores dias de saídas de 
determinados produtos, podendo assim ajudar no auxílio das vendas.

Um dos pesquisadores atuou dentro da organização através do estágio que teve 
inicio no dia 08 de Março de 2018, e se encerrou no dia 20 de Junho do mesmo ano, 
durante esse período o mesmo, aplicou uma observação informal, com a finalidade 
de identificar dificuldades e necessidades da organização, para só então buscar uma 
solução.

Durante o estágio foi possível identificar o quanto a empresa sofria por não 
possuir um sistema de controle eficaz, pois observou que o mesmo, nem se quer era 
feito através de um papel, por muitas vezes, e que todas as vezes que a proprietária 
queria saber se tinha algum produto era necessário, ou tentar lembrar, ou ir até o 
estoque, que é cerca de 2km de distância da loja, para poder procurar os produtos. 

Alguns dados só foram possíveis de serem identificados devido a análise 
informal. Andrade (2018), em sua edição sempre se refere à observação informal 
como uma ferramenta bastante importante na pesquisa, já que nela é possível 
identificar e trazer às pesquisas situações que por muitas vezes podem ser distorcidas 
ou ocultas, durante um processo de pesquisa.

Foi também identificado que por muitas ocasiões a única pessoa no 
estabelecimento de vendas da empresa, era a própria proprietária, o que dificultava 
a ida da mesma até o estoque para poder identificar quantidades de produtos. A 
gestora durante alguns dias não possuía transporte para deslocamento até o local 
de estoque e mesmo que possuísse, tal ato só seria possível se a mesma fechasse 
a loja, se deslocasse até o estoque e voltasse ao estabelecimento para só assim dar 
a informação ao cliente, que possivelmente não estaria mais no local.

E através desta observação e da primeira pesquisa realizada, observou-se que 
existia a necessidade de um sistema de informação de controle de estoque, não 
necessitando de um tão sofisticado, mas que pudesse satisfazer esse déficit de 
controle de estoque.

No dia 29 de Novembro de 2018, ao término da aplicação da ferramenta na 
organização, realizou-se uma entrevista com gestora, com a finalidade de avaliar a 
pesquisa dele e a ferramenta desenvolvida e aplicada na empresa. Foram elaboradas 
questões subjetivas para que a empresária respondesse, sem predefinição de 
resposta, e para que a mesma se sentisse livre nas declarações.

A primeira pergunta realizada buscava saber da gestora qual a importância 
foi a implantação da ferramenta de controle de estoque na organização, em vista 
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da realidade anteriormente vivida pela organização, a gestora respondeu que, “Foi 
muito importante, trouxe uma realidade pra minha empresa que nunca fui capaz de 
imaginar.” Tal resposta da gestora trás o nível de surpresa que a gestora obteve com 
a ferramenta, trouxe uma credibilidade e um reconhecimento, que a empresa pode 
ir além, pode buscar  e melhorar cada vez mais.

Polloni (2000), em seu livro sempre trás comentários a respeito da reação 
causada nas pessoas por meio da tecnologia, e como ela pode mudar a vida das 
pessoas, assim como seus pensamentos, pois muitas vezes transforma algo antes 
inimaginável em algo simples e possível. A resposta da gestora comprova algo 
parecido com isto, pois a mudança tecnológica desenvolvida para a sua gestão por 
muito tempo, ou foi ignorada pela gestora, ou não foi imaginável para a mesma.

Na sequência, a fim de comprovar que a empresária acreditava na mudança 
e nas melhorias que a ferramenta poderia trazer para a organização, perguntou-se: 
Acredita que a ferramenta desenvolvida poderá auxiliar a sua empresa? Diretamente 
a gestora falou que, “Acredito que sim” embora seja simples ela comprova através 
desta questão que a pesquisa abriu novos olhares para a organização.

Como terceira questão buscou entender se as informações que o sistema 
gerava eram de fácil acesso, e se supria as necessidades daquela organização, 
a mesma falou que, “Sim e como ficou, eu tinha tudo ali na minha frente, fácil de 
identificar, bastava só olhar no local de controle de estoque, e acredito que com mais 
produtos, como você mostrou, é possível pesquisar pelo produto.”

No quarto  questionamento, sabendo que nem tudo é perfeito, mas que sempre 
há algo a mudar ou melhorar, buscava-se identificar as principais dificuldades 
encontradas pela empresária no período de utilização da ferramenta na organização, 
ela comentou que “Minha abertura a tecnologia, precisei muito de sua ajuda, por 
não ter muito conhecimento de tecnologia, mas acredito que posso melhorar e que 
consigo sozinha.” Se comparado com o questionário anteriormente realizado, mais 
necessariamente na quinta questão, no período de estágio de um dos pesquisadores, 
na qual ele questionou as principais barreiras pra organização, e a mesma utilizava 
algo parecido com essa resposta.

A principal barreira para a utilização da ferramenta ainda é a abertura a 
tecnologia por parte da empresária, embora ela ainda reconheça que essa barreira 
possa ser quebrada durante os dois questionários, e o simples fato da mesma ter se 
aberto a esse processo de teste, já mostrou um passo dado a quebrar esta barreira, 
mostrando que o pesquisador lançou pra ela uma situação futura.

Na sequência e como é obvio, buscou-se entender também os benefícios 
gerados pelo sistema de informação voltado para o estoque, que foi desenvolvido para 
a organização, a proprietária falou que, “fora a fácil identificação das quantidades, 
me ajudará na hora de comprar e identificar quais produtos eu tenho demais no meu 
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estoque, assim como ao repassar algumas informações ao cliente e até ter meu 
controle de quanto eu vendo por mês mais facilmente.” Mostrando que dificuldades 
identificadas antes faladas pela gestora, poderão ser resolvidas através do sistema 
desenvolvido para o controle de estoque.

Pozo (2004), comenta que “é notório que todas as organizações de transformação 
devem preocupar-se com o controle de estoque, visto que desempenham e afetam 
de maneira bem definida o resultado da empresa.” Ao ver tal comentário do autor, 
e olhar para a resposta da gestora perante o sistema desenvolvido, mostra a 
veracidade das palavras do autor e como a boa gestão de estoque afeta diretamente 
os resultados da organização.

A pesquisa também abordou a gestora sobre quais seriam as principais 
barreiras para a implementação definitiva da ferramenta, a fim de saber, e ela mesma 
identificar, antes de decidir implantar ou não esta ferramenta definitivamente, quais 
seriam as dificuldades que poderia encontrar, além da sua dificuldade pessoal de 
uso de tecnologia, a proprietária comentou que, “Acredito que seja a quantidade 
de produtos diferentes que possuo e a quantidade que possuo de cada, seria muito 
complicado contar tudo e gerar seus códigos.” Mostrando assim uma preocupação 
pessoal na instalação dos sistemas, devido a sua variedade e enorme quantidade de 
produtos existentes na sua organização.

Garcia et al. (2006) deixa sempre claro em seu livro que quanto maior for a 
organização, variedade e quantidade de produtos, maior será a dificuldade dos 
responsáveis pelo controle de estoque de organização, e necessário será sempre 
um planejamento de como o mesmo será gerenciado e elaborado.

De fato é de reconhecimento que a quantidade de produtos que a empresa 
possui atualmente, dificultaria bastante a implantação do sistema desenvolvido. 
Deveria ser necessário que a empresa parasse um ou dois dias, para que pudesse 
ser feito a contagem de todo o inventário da organização.

Por fim, para comprovar o resultado da ferramenta concluiu-se a entrevista 
perguntando se ela utilizaria ou utilizará esta ferramenta de controle de estoque no 
seu estabelecimento, ela então assim concluiu a pesquisa dizendo que, “Sim com 
toda certeza.” Comprovando com isso a aceitação e eficiência do sistema para a 
gestão da empresa Tenda do Senhor.

7 |  CONCLUSÃO

O controle de estoque através de sistemas de informação foi o tema mais 
abordado neste trabalho, assunto este tratado atualmente por todas as organizações 
que visam uma competitividade no mercado, e que embora muitas pessoas ainda 
não achem, é algo que sempre existiu na história do homem, já que bem no início já 
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tratavam de estoques de maneira bastante significativas para a sobrevivência dos 
membros das famílias. Esta competitividade que a gestão de estoque traz para as 
empresas, tem se tornado visível para todos os gestores até mesmo aqueles que 
não são tecnológicos, ou que não estão tão abertos à mudança, visto que, hoje tem 
se tornado cada vez mais crucial se ter este controle correto de estoque.

O primeiro objetivo específico buscou identificar as principais dificuldades da 
empresa Tenda do Senhor, no setor de estoque, com base em análise informal e 
opinião do gestor. Para isso, um dos pesquisadores atuou na organização como um 
estagiário por um período de aproximadamente 4 meses de serviço, fazendo assim 
um análise informal.

Tais atos deixaram claro que existia ali uma necessidade real de um sistema de 
informação que pudesse auxiliar na gestão de controle de estoque, e que embora já 
feita manualmente, não abrange todo estoque, fazendo com que a empresa perca em 
compras e vendas. Observou-se uma dificuldade da proprietária de se abrir a novas 
tecnologias, o que poderia dificultar a implantação de um sistema de informação, 
porém a mesma reconhece que necessita e está aberta ao desenvolvimento de 
um sistema de controle de estoques e para isso reconhece que precisa aprender a 
manusear um sistema, desde que seja para auxílio da empresa.

Neste primeiro momento de pesquisa e entrevista, obteve-se respostas 
positivas diante das expectativas criadas, pois mostram que a pesquisa realizada 
na empresa foi satisfatória, pois observou necessidades reais iminentes na 
organização, apesar do pouco período de estágio na empresa, observou-se uma 
possível solução para o problema de controle de estoque, que seria a criação de 
um simples sistema de informação para controle de estoques, para facilitar a gestão 
do mesmo, proporcionando assim um valor de pesquisa bastante importante para o 
melhor desenvolvimento da empresa.

O segundo objetivo específico foi o de desenvolver uma ferramenta de sistema 
de informação para controle de estoque, com o intuito de suprir as carências da 
empresa, assim como base no software da Microsoft®, Excel®, com base em 
conhecimentos administrativos, leitura e formações na área, um dos pesquisadores 
desenvolveu uma ferramenta de controle de estoque. 

Essa ferramenta é dividida em três abas que possibilitam que a mesma possa 
ser eficaz para a organização, a primeira está totalmente voltada para esse controle 
de estoque, as demais abas, terão como funções contabilizar, alterar e realizar o 
controle das vendas e compras da empresa, tais alterações realizada nestas duas 
ultimas abas, alterarão automaticamente a primeira aba que será feito a contagem e 
trará as informações do estoque da empresa.

É valido ressaltar que a ferramenta possui fórmulas, que permitem que 
algumas informações possam ser geradas automaticamente com base nas fórmulas 
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desenvolvidas, nada excluindo a mão de obra humana que precisa gerar algumas 
informações, para que o sistema possa funcionar corretamente. 

O terceiro objetivo específico da pesquisa realizada era, aplicar o Sistema de 
Informação na organização, em forma de protótipo, a fim de comprovar que o mesmo 
é apropriado para a gestão de estoque da organização. A aplicação da ferramenta se 
deu no período de 14 de Novembro de 2018 a 28 de Novembro do mesmo ano. Para 
aplicação da ferramenta, juntamente com a gestora, selecionaram-se 10 produtos 
que possuíam uma boa saída semanal de estoque, para que pudesse os registrar no 
sistema e analisar assim então a eficiência do sistema para a organização.

O último objetivo específico do trabalho foi o de verificar a satisfação da 
ferramenta desenvolvida, perante a gestora da organização. Para resolver tal 
objetivo realizou-se com a gestora uma entrevista, no dia 29 de Novembro de 2018, 
com perguntas nas quais a gestora pudesse identificar, mas também comprovar 
a eficácia da planilha para o trabalho e para a organização. Com o alcance dos 
objetivos específicos, fica visto que foi respondido o objetivo geral.

As principais dificuldades encontradas no estudo durante o período de pesquisa, 
foram as resistências que a proprietária mostrava em relação a tecnologia e a adoção 
de novas ferramentas para a organização, assim como a variedade de produtos que 
a empresa possuía, que eram muito numerosos, o que dificultaria na implantação da 
ferramenta desenvolvida, obrigando assim que o mesmo apenas escolhesse uma 
determinada quantidade de produtos para realizar a implantação da ferramenta.

A pesquisa ainda pode ser indicada para análise e utilização de estudantes e 
profissionais da área já que a mesma, trás um alto nível de conhecimento, devido os 
conteúdos abordados e a ferramenta desenvolvida, afim de buscar melhora-la ou ter 
como base o estudo para desenvolvimento da ferramenta em outras organizações 
que necessitam de um controle de estoque bem feito, e com baixo custo.
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RESUMO: A norma contábil que dispõe sobre 
as provisões, ativos contingentes e passivos 
contingentes, em relação aos aspectos de 
reconhecimento, mensuração e divulgação 
em conformidade às normas internacionais 
de contabilidade, é o CPC 25, divulgado pelo 

Comitê de Pronunciamento Contábil. O CPC 25 
objetiva que a evidenciação de valores quanto às 
provisões e de ativos e passivos contingenciais 
seja suficiente, permitindo que os usuários 
interessados na divulgação das demonstrações 
contábeis possam entender a sua natureza, 
oportunidade e valor. Nesse sentido o presente 
estudo objetivou verificar a divulgação das 
provisões segundo as disposições do CPC 25 
evidenciados nas demonstrações contábeis 
da empresa Suzano Papel e Celulose de 2010 
a 2016, empresa de destaque empresarial, 
ocupando a posição de segunda maior 
produtora global de celulose de eucalipto e 
ainda é uma das cinco maiores empresas de 
celulose do mercado. A metodologia classifica-
se como descritiva, estudo de caso e qualitativa. 
Os resultados demonstram que no período de 
2010 a 2016, em suma, a empresa Suzano 
Papel e Celulose visa divulgar suas provisões, 
mas não se preocupando em atender a todas 
as categorias que cada tipo de provisão exige, 
divulgando-as de forma incompleta, e dessa 
forma apresentando a necessidade de a 
empresa buscar se adequar para uma correta 
prática na divulgação de suas provisões, visto 
que se trata de uma norma vigente e que 
necessita ser aplicada corretamente. Referente 
as inconsistências entre os termos “provisão” 
e “passivo contingente”, em todos os anos 
abrangidos pela pesquisa, tal equívoco na 
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utilização do termo “provisão” é identificado. 
PALAVRAS-CHAVE: CPC 25, Divulgação, Demonstrações Contábeis.

DISCLOSURE OF PROVISIONS ACCORDING TO THE CPC 25: A CASE STUDY AT 
A PULP AND PAPER COMPANY

ABSTRACT: The accounting rules that provides for provisions, contingent assets and 
contingent liabilities, in relation to recognition, measurement and disclosure aspects 
in accordance with international accounting standards, is CPC 25, disclosed by the 
Accounting Pronouncement Committee. CPC 25 aims that the disclosure of amounts 
related to provisions, contingent assets and contingent liabilities is enough, allowing 
users interested in the disclosure of the accounting statements to understand its 
nature, opportunity and value. Thus, the present study aimed to verify the disclosure 
of provisions in accordance with CPC 25 evidenced in the accounting statements of 
Suzano Pulp and Paper from 2010 to 2016, a leading business enterprise, occupying 
the second position between the largest global producers of eucalyptu's pulp and still 
one of the five largest pulp companies on the market. The methodology is classified as 
descriptive, case study and qualitative. The results show that in the period from 2010 
to 2016, in short, the company Suzano Pulp and Paper aims to disclose its provisions, 
but does not bother to meet all the categories that each kind of provision requires, 
disclosing them incompletely, and thus presenting the need for the company to seek to 
adapt to a correct practice in the disclosure of its provisions, since it is a current norm 
and needs to be applied correctly. Regarding the inconsistencies between the words 
“provision” and the “contingent liability”, in all the years covered by the research, such 
a misunderstanding in the use of the term "provision" is identified.
KEYWORDS: CPC 25, Disclosure, Accounting Statements.

1 |  INTRODUÇÃO

Visando aumentar a qualidade e a comparabilidade das demonstrações 
contábeis, tanto para uso gerencial quanto para divulgação externa, iniciou-se no 
Brasil o processo de convergência contábil às normas internacionais do Internacional 
Accounting Standards Board (IASB), através da Lei nº 11.638/07 e suas atualizações, 
alterando a Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76 (SUAVE et al., 2013).

Segundo Suave et al. (2013), a melhoria na qualidade e na comparabilidade das 
informações contábeis geradas aos usuários, decorrentes da adoção das normas 
contábeis internacionais, visa, entre outras, a aproximação entre a contabilidade 
financeira e gerencial, o que resulta numa melhor tomada de decisão. 

As informações divulgadas nas demonstrações contábeis sobre exposições a 
riscos que as empresas estão sujeitas, inerentes à empresa, são essenciais para 
que usuários externos tenham conhecimento sobre as contingências da investida. 
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As provisões, considerando-se a primazia da essência sobre a forma, ajudam a 
melhorar a relação entre a área de gestão e finanças na contabilidade (SUAVE et 
al., 2013).

A norma contábil que dispõe sobre as provisões, ativos contingentes e passivos 
contingentes, em relação aos aspectos de reconhecimento, mensuração e divulgação, 
em conformidade às normas internacionais de contabilidade, é o Pronunciamento 
Técnico CPC 25, divulgado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Conforme mencionam Martins et al. (2013), este pronunciamento trouxe efeitos 
sobre as demonstrações contábeis encerradas a partir de dezembro de 2010, assim 
como nas do exercício de 2009 que deviam ser divulgadas juntamente com as 
demonstrações de 2010, de forma comparativa. 

O CPC 25 visa garantir que a evidenciação seja suficiente, permitindo que 
todos os usuários interessados na divulgação das demonstrações contábeis 
possam entender a sua natureza, oportunidade e valor (ERNEST & YOUNG, 2013). 
A divulgação das provisões e das contingências de uma empresa é essencial 
para que os usuários externos possam ter acesso às informações sobre possíveis 
riscos inerentes a empresa, tendo a oportunidade de avaliá-las antes de realizar 
o investimento. Alguns estudos buscaram investigar as disposições do CPC 25 
aplicadas às demonstrações contábeis das organizações.

O estudo de Nascimento et al. (2015), analisou os fatores associados ao uso 
incorreto do termo provisão, identificando uma alta ocorrência de inconsistências 
no seu uso nas demonstrações contábeis das empresas brasileiras. Suave et al. 
(2013) analisaram as empresas mais negociadas da BMF&BOVESPA para verificar 
se estas atendem, quanto a divulgação, as disposições do CPC 25. As conclusões 
indicam que além de haver diferenças de critérios entre as empresas da amostra, há 
muitas empresas que apresentam deficiências na qualidade da divulgação.

Mediante as disposições trazidas pelo CPC 25, no ano de 2009, as empresas 
passaram a divulgar suas provisões, ativos contingentes e passivos contingentes. No 
entanto, conforme mencionam Nascimento et al., (2015), embora a norma contábil 
traga a definição, as demonstrações contábeis, para alguns casos, continuam 
empregando a definição anterior ao CPC 25, o que dificulta a compreensão de 
informações divulgadas nos relatórios contábeis. 

Visando analisar a maneira como a forma de divulgação de informações 
relativas às provisões vem evoluindo no período pós CPC 25, este estudo adota um 
enfoque longitudinal, orientado pela seguinte questão de pesquisa: Como a empresa 
Suzano Papel e Celulose vem divulgando suas provisões segundo as disposições 
do CPC 25?

Assim, no intuito de responder à questão de pesquisa, o estudo buscou verificar 
a divulgação das provisões segundo as disposições do CPC 25 evidenciados nas 
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demonstrações contábeis da empresa Suzano Papel e Celulose de 2010 a 2016. 
Quanto aos objetivos específicos a pesquisa pretende: identificar as provisões 
divulgadas nas demonstrações contábeis, categorizar as provisões de acordo com 
as disposições do CPC 25, verificar o atendimento às disposições e diagnosticar as 
inconsistências na divulgação quanto ao uso equivocado do termo “provisão”.

A empresa objeto de estudo, possui destaque empresarial, ocupando a posição 
de segunda maior produtora global de celulose de eucalipto e ainda é uma das cinco 
maiores empresas de celulose do mercado. Detentora de um total de 1,2 milhões de 
hectares de áreas florestais, dos quais 520 mil são com áreas plantadas. 

Desta forma, este estudo justifica-se pela relevância da divulgação das provisões 
aos usuários, em especial para servirem de subsídio informacional para a tomada 
de decisões, além de averiguar o atendimento às disposições do CPC 25 quanto 
à divulgação das provisões, visto que equívocos são constatados em pesquisas, 
ressaltando-se que o CPC 25 está em vigor desde 2009.

Com o intuito de responder à questão e ao objetivo, este estudo apresenta-se 
dividido em cinco seções. Além desta introdução, o referencial teórico que discorre 
conceitos sobre as disposições do CPC 25 e sobre estudos anteriores, em seguida são 
expostos os procedimentos metodológicos. Na quarta seção os dados da pesquisa 
são apresentados, analisados e discutidos, e na última seção as conclusões, e por 
fim, apresentam-se as referências científicas e legais utilizadas neste estudo.

2 |  REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico constam os principais conceitos que definem e caracterizam o 
pronunciamento técnico CPC 25. São definidos as provisões, passivos contingentes 
e ativos contingentes segundo as normas vigentes. Ao final se apresentam estudos 
anteriores relacionados ao tema.

2.1 Conceitos de Provisão, Passivo Contingente e Ativo Contingente

O pronunciamento técnico CPC 25, aprovado e divulgado em 2009, promove a 
continuidade da convergência da contabilidade no Brasil às normas internacionais. 
Possui correlação direta com o International Accounting Standards (IAS), hoje 
International Financial Reporting Standards (IFRS), mais especificamente pelo IAS 
37.

A norma sugere os critérios básicos para reconhecimento e mensuração 
apropriados a provisões, passivos e ativos contingentes. Com informações suficientes 
nas notas explicativas permite que o usuário entenda sua natureza, oportunidade e 
valor (MARTINEZ; SONEGHETI, 2015).
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Antes de se definir os temas de que tratam o CPC 25, se faz necessária uma 
breve conceituação do que é passivo. Segundo o International Accounting Standards 
Board (IASB), passivos são os prováveis sacrifícios futuros dos benefícios econômicos 
que se levantam das obrigações atuais de uma entidade particular para transferir 
os ativos ou fornecer serviços a outras entidades no futuro, em consequência das 
transações ou dos efeitos passados (SILVA; CARRARO; SILVA, 2014).

O pronunciamento conceitual básico (CPC 00, 2011), visa estabelecer os 
conceitos fundamentais para a elaboração e a apresentação das demonstrações 
contábeis, tem como definição que passivo é uma “obrigação presente da entidade, 
derivada de eventos passados, cuja liquidação espera-se que resulte em saída de 
recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos”.

De acordo com os conceitos se verifica que para enquadrar um elemento 
como passivo, este deve atender a quatro exigências conjuntamente. Desta forma, 
obrigações que se derivam de fatos geradores futuros, não são reconhecidas 
contabilmente, mesmo que originadas de compromissos firmados no passado 
(MARTIN; GELBCKE; IUDÍCIBUS, 2013).

Com essa base conceitual sobre passivo, o pronunciamento (CPC 25, 2009) 
define provisão como “um passivo de prazo ou de valor incertos”, diferenciando-o 
dos demais passivos pela incerteza sobre o prazo ou valor a ser desembolsado 
futuramente na sua liquidação. 

A necessidade do uso de estimativas para mensuração de determinados 
passivos, segundo Almeida (2012), os faz serem chamados de provisões. A existência 
de incertezas quanto aos prazos e valores que serão exigidos para a sua liquidação, 
distingue as provisões de outros passivos (MARTINS et al., 2013).

Segundo o pronunciamento (CPC 25, 2009) a obrigação gerada por um evento 
pode ser “legal ou não formalizada que faça com que a entidade não tenha nenhuma 
alternativa realista senão liquidar essa obrigação”.

Existem passivos que não são reconhecidos, por não atenderem às exigências 
para se encontrarem no balanço social, sendo divulgados apenas nas notas 
explicativas. Isso ocorre devido a sua efetivação somente se confirmar em um evento 
futura e incerto, que não está sob o controle da instituição (IUDÍCIBUS; MARION, 
2008).

Conforme a possibilidade de ocorrência de um fato, se condiciona sua 
classificação em passivo contingente. Se for apenas possível, mas não provável que 
se realize a saída de recursos, não se reconhece no balanço, mas é necessária sua 
divulgação nas notas explicativas (FONTELES et al. 2013).

As garantias prometidas a produtos, as quais, segundo o estudo de Cohen et al. 
(2011), podem se tratar de um indicador de qualidade dos produtos de uma empresa, 
uma ferramenta de gerenciamento de resultados ou um passivo contingente, são 
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questionadas sobre a possibilidade de suavização de resultados. Encontraram 
empresas com incentivos a gerenciar resultados que, para atingirem suas metas, 
reconhecem valores menores de garantias. 

São exemplos de passivos contingentes, além das garantias prometidas 
a produtos, mercadorias e serviços vendidos, outros eventos, tais como riscos 
trabalhistas, cíveis e fi scais, gastos com reestruturação, danos ambientais causados 
pela organização, compensações ou penalidades por quebra de contratos ou 
contratos onerosos (MARTINS et al., 2013).

A diferenciação entre provisão e passivo contingente é um equívoco 
frequentemente perceptível. Todas as provisões são contingentes pela incerteza 
quanto ao seu prazo ou valor, contudo a recíproca não é verdadeira, visto que o termo 
contingente é somente utilizado para os passivos que não satisfazem os critérios de 
reconhecimento (NASCIMENTO et al., 2015).

Com o propósito de resumir e facilitar o entendimento sobre a diferença entre 
provisão e passivo contingente, além de objetivamente defi nir qual ação deve ser 
realizada, se o reconhecimento, a divulgação ou mesmo o não fazer nada, o apêndice 
B do CPC 25 (2009, p. 19) contém a fi gura a seguir.

Figura 1: Árvore de decisão.
Fonte: CPC 25, Apêndice b, p. 19.

Nos casos raros em que não esteja claro se há uma obrigação presente, presume-
se que o evento passado origina uma obrigação presente se, com todas as evidências 
disponíveis consideradas, seja mais provável que sim do que não exista uma 
obrigação presente na data do balanço (CPC 25, 2009).

Para conceituar o terceiro item do CPC 25, ativo contingente, se faz necessária 
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uma breve apresentação do ativo, cujo é definido como “um recurso controlado pela 
entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros 
benefícios econômicos para a entidade" (CPC 00, 2011).

Três características são essenciais para a qualificação de um ativo: o ativo tem 
que gerar entrada líquida de caixa futuro; é necessário o controle deste, através do 
direito a esse benefício futuro gerado; e o evento que originou o direito já deve ter 
ocorrido (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999).

Quanto ao ativo contingente, o CPC 25 (2009) é bem objetivo, “surgem 
normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem 
à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade”. 

Conforme se projeta a probabilidade da ocorrência da entrada de recursos, 
se define a forma de tratamento contábil. Caso seja praticamente certa a entrada 
de recursos, reconhece-se um ativo no balanço. Se for provável, mas não certa, é 
feita a divulgação apenas nas notas explicativas. Se a entrada de recursos não for 
provável, não é divulgado em nota explicativa (FRAGA; CARRARO, 2016).

2.2 Estudos Relacionados

Desde a sua divulgação em 2009, o pronunciamento técnico CPC 25 tem sido 
alvo de estudos sobre sua aplicação, divulgação, mensuração, e outros aspectos 
pertinentes aos efeitos causados nas demonstrações contábeis, principalmente em 
empresas de capital aberto, as quais têm obrigação de evidenciar suas informações 
de acordo com tais normas.

Buscando identificar se as empresas mais negociadas da BM&FBOVESPA 
atendem às disposições do CPC 25 quanto à divulgação de passivos contingentes, 
foi realizado o estudo por Suave et al. (2013). Com uma abordagem quantitativa 
e descritiva, a pesquisa indicou através dos resultados obtidos que os processos 
judiciais relacionados a causas fiscais, cíveis e trabalhistas são os mais evidenciados 
pelas empresas, enquanto as contingências ambientais são as que têm menor 
divulgação.

Silva, Carraro e Silva (2014) analisaram empresas dos setores de Mineração, 
Siderurgia e Metalurgia sobre o cumprimento das normas do CPC 25, especificamente 
em relação às provisões e passivos contingentes, utilizando as demonstrações do 
ano de 2011. Encontrou-se na pesquisa o uso incorreto do termo provisão, também 
se verificou que as empresas ainda não cumpriam completamente a norma vigente, 
utilizando procedimentos contábeis antigos.

O estudo de Pinto et al. (2015) avaliou se o nível de evidenciação de provisões 
e passivos contingentes têm relação com o valor de mercado das empresas de 
capital aberto. A amostra foi composta de 65 empresas do Índice Ibovespa entre 
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2010 e 2013. A pesquisa constatou que as empresas que mais evidenciaram foram 
as do setor de Software e Dados, enquanto as do setor de Química e Transportes 
foram às menos transparentes neste aspecto. Outra conclusão observada foi que as 
empresas que menos acrescentam informações sobre as suas provisões e passivos 
contingentes são as que possuem maior valor de mercado.

Recentemente, Martinez e Sonegheti (2015) realizaram um trabalho em que 
foi analisado o nível de disclosure de contingências fiscais em empresas que fazem 
parte do IBrx-100, utilizando como documentos para pesquisa as demonstrações 
contábeis dos anos de 2009 a 2011. A conclusão mostra a não aplicação das 
normas integralmente pelas corporações analisadas. Foi observado uma influência 
negativa no disclosure das contingências fiscais com relação ao nível de governança 
corporativa, em que quanto maior este menor o nível das informações sobre aquele.

Analisando os fatores associados ao uso incorreto do termo provisão, Nascimento 
et al., (2015) identificaram nas demonstrações contábeis das empresas brasileiras 
com ações negociadas na BM&FBovespa uma alta ocorrência de equívocos no uso 
do termo provisão, especialmente no emprego do termo inadequado “provisão para 
créditos de liquidação duvidosa”.

A pesquisa de Fraga e Carraro (2016) trata sobre a aplicação do pronunciamento 
técnico CPC 25, nos três aspectos a que se refere, provisões, passivos contingentes 
e ativos contingentes. A amostra foi composta pelas empresas de siderurgia listadas 
no nível I de governança corporativa da BM&FBOVESPA, no exercício de 2015. A 
pesquisa teve abordagem qualitativa de cunho descritiva, através de um checklist 
com as principais exigências do CPC 25. Como resultado verificou-se que as 
empresas estudadas cumprem as exigências necessárias, contudo em relação à 
divulgação há uma variação entre elas. Foi observado também o uso incorreto do 
termo provisão na designação de outras contas do ativo, prática antiga que ainda 
persiste nas demonstrações contábeis.

Observa-se uma variedade de estudos sobre o efeito das normas contidas no 
CPC 25 nas demonstrações contábeis das empresas, sobretudo nas de capital aberto. 
Dentre os resultados verifica-se que as organizações ainda não estão completamente 
alinhadas às normas internacionais, conforme o pronunciamento exige. Em alguns 
trabalhos se constata uma utilização equivocada do termo provisão, visto como uma 
prática baseada nas normas antigas, mas que ainda é utilizada nas demonstrações 
atuais.

Após o referencial teórico, com os conceitos sobre o tema, breve análise e 
discussão sobre estudos anteriores, no próximo tópico consta todos os aspectos 
referentes a metodologia utilizada neste trabalho.
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3 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa classifica-se como descritiva, pois tem por foco identificar as 
provisões divulgadas nas demonstrações contábeis, categorizar as provisões de 
acordo com as disposições do CPC 25, verificar o atendimento às disposições e 
diagnosticar as inconsistências de divulgação quanto ao uso equivocado do termo 
“provisão”, no intuito de descrever estes fenômenos. Para Raupp e Beuren (2009) 
a pesquisa descritiva busca descrever características de determinado fenômeno, 
sendo que o pesquisador não interfere nos fatos. 

Quanto aos procedimentos, adotou-se a pesquisa documental, que para Lakatos 
e Marconi (1990), esse procedimento tem por característica limitar-se à coleta de 
dados restritos a documentos, sejam escritos ou não. Referente à abordagem do 
problema, o estudo classifica-se como qualitativo. A pesquisa qualitativa proporciona 
uma melhor visão e compreensão do contexto do problema (MALHOTRA, 2001). 

Neste sentido, adotou-se um estudo de caso, no qual, para Stake (1995), o 
critério de maior importância consiste em maximizar o que se pode aprender por 
meio dele. Nesta pesquisa utilizou-se as demonstrações contábeis da empresa 
Suzano Papel e Celulose, referentes ao período de 2010 a 2016, caracterizando-se 
como uma pesquisa de caráter longitudinal, com o intuito de analisar a tendência e 
possível evolução das informações divulgadas. As demonstrações foram coletadas 
no respectivo site da organização, a qual, por ser sociedade de capital aberto, é 
obrigada a divulgar seus relatórios ao público em geral. 

Primeiramente o estudo buscou fazer a identificação das provisões de todas as 
demonstrações contábeis do período analisado, para, posteriormente, categorizá-las 
de acordo com as disposições previstas pelo CPC 25 ao que tange a divulgação e verificar 
o atendimento à estas disposições, buscando demonstrar as categorias que mais se 
fazem presentes nos relatórios. Finalmente, o estudo diagnosticou as inconsistências 
de divulgação quanto ao uso equivocado do termo “provisão”. Tais objetivos foram 
averiguados por meio da análise de conteúdo. O quadro abaixo apresenta as categorias 
apresentadas pelo CPC 25 quanto às disposições para a divulgação das provisões:
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Tabela 1: Categorias referente às disposições para a divulgação das provisões

Fonte: Adaptado do CPC 25 (2017).

Para facilitar a visualização na seção seguinte, a coluna do quadro 1 denominada 
“identifi cação” representa a categoria de sua respectiva linha, por exemplo a 
identifi cação 1 refere-se à categoria “O valor contábil no início e no fi m do período”. 
Na seção seguinte são apresentadas a análise e discussão dos resultados ao que 
tange aos objetivos propostos pela pesquisa.

4 |  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção são expostos os resultados da pesquisa documental realizada nos 
relatórios contábeis da empresa objeto deste estudo, além das análises feitas sob a 
luz das normas identifi cadas no CPC 25.

4.1 Identifi cação das Provisões

No intuito de averiguar as provisões constantes nas demonstrações contábeis 
da empresa Suzano Papel e Celulose, buscou-se pela palavra “provis” em todos os 
relatórios do período de 2010 a 2016.  Posteriormente, fez-se a análise do conteúdo 
de cada palavra derivada de “provis” para classifi cá-la na categoria ou categorias 
dispostas pelo CPC 25 que atende(m). Os resultados são apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2: Categorização provisões nas demonstrações contábeis
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Quanto a categoria mais presente no período analisado tem- se a de “O valor 
contábil no início e no fi m do período”, a qual fi gurou por 58 vezes nas demonstrações 
contábeis, remete-se esta categoria ao fato da obrigatoriedade, também, de que as 
informações necessitam ser comparativas. Dentre todas as provisões constatadas, 
esta categoria pertence à todas as provisões, o ano com o maior número de provisões 
é 2011 com a quantidade de 11, seguido com a quantidade de 10, 9, 9, 8, 6 e 5 para 
os anos de 2015, 2016, 2010, 2014, 2013 e 2012, respectivamente.  

Referente à categoria 6 defi nida como “Uma breve descrição da natureza da 
obrigação e o cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos 
resultantes”, trata-se da segunda categoria que mais fi gura na pesquisa, com 49 
aparições, do total de 58 provisões constatadas no período analisado. Este fato 
explicita que a instituição se preocupa em evidenciar para o usuário, informações 
acerca da provisão e seu cronograma esperado, transparecendo a realidade da 
empresa, mesmo que de forma breve. Os anos em que a empresa demonstra mais 
preocupação em evidenciar esta categoria foram os de 2012 até 2015, pois para 
todas as provisões apresentadas mencionou-se a breve descrição e o cronograma 
esperado, o que não ocorreu para os anos de 2010, 2011 e 2016.

Outra categoria altamente presente é a 9 denominada de “Tratar como classe 
única os valores relacionados a garantias normais e valores relativos a processos 
judiciais”, a qual fi gurou por 45 vezes. Compreende-se que a empresa visa classifi car 
as provisões de acordo com duas fi nalidades, aquelas que são garantidas e aquelas 
que se encontram em julgamento, passíveis de reversão, transparecendo clareza 
em sua informação, de forma a divulgar cada provisão de acordo com suas devidas 
circunstâncias. Os anos que mais evidenciaram esta categoria foi o período de 2012 
a 2016, o que não foi apresentado para os anos de 2010 e 2011. Infere-se que a 
Suzano Papel e Celulose, a partir de 2011 passou a se preocupar com a correta 
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segregação de suas provisões.
Dentre as categorias que figuram de forma mediana, tem-se a 2, 3 e 5, as quais 

denominam-se de “Provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas 
provisões existentes”, “Valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a 
provisão) durante o período” e “O aumento durante o período no valor descontado a 
valor presente proveniente da passagem do tempo e o efeito de qualquer mudança 
na taxa de desconto”, respectivamente. A categoria 5, do total de 58 provisões 
apresentadas, figurou 30 vezes, constata-se que a organização deveria se preocupar 
mais em “atualizar” o valor de sua provisão, no intuito de aproximar os dados 
contábeis à realidade. 

A categoria 2 visa divulgar “Provisões adicionais feitas no período, incluindo 
aumentos nas provisões existentes”, para esta categoria não é possível exigir que 
se tenha uma para cada provisão constatada, visto que não são todos os casos que 
exigem que a empresa faça provisões adicionais ou aumento, de maneira que elas 
não ocorrem. 

Na categoria 3, definida como “Valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados 
contra a provisão) durante o período” entende-se que são os valores pagos ou 
revertidos referentes às provisões. Os anos em que a empresa mais apresentou 
baixa em suas provisões foi em 2012 e 2016, o que é benéfico para a empresa, pois 
significa que suas obrigações estão diminuindo em proporção mais elevada do que 
estão se constituindo. 

Quanto à “Valores não utilizados revertidos durante o período”, elencado como 
a categoria 4, a mesma se mostrou pouco constante nas demonstrações contábeis, 
de 58 vezes, figurou por 15. Não se trata de categoria que se apresenta sempre, mas 
somente quando a empresa contabilizar reversões de provisões. O ano com o maior 
número de reversões foi o de 2012 com 3 para o total de 5 provisões.

Referente a categoria 10 denominada de “Evidências de ligação entre provisão 
e passivo contingente, quando houver”, como a própria descrição menciona “quando 
houver”, apresentou-se uma vez para cada ano, mas em termos de evidência, aparece 
como mais presente no ano de 2012, ou seja, uma vez no total de 5 provisões. Trata-
se de uma categoria pouco divulgada, pois nem sempre ela ocorre, mas, também, 
pode haver o fato de os gestores ao elaborarem uma provisão possuírem dúvidas 
como constatar evidências de ligação entre provisão e passivo contingente, perante 
a constante inconsistência na denominação.

As categorias 7 e 11, denominadas de “Uma indicação das incertezas sobre 
o valor ou o cronograma dessas saídas. Sempre que necessário para fornecer 
informações adequadas, a entidade deve divulgar as principais premissas adotadas 
em relação a eventos futuros” e “Não divulgar informações que possam prejudicar 
a posição da entidade em uma disputa com outras partes, mas deve divulgar a 
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natureza geral da disputa, juntamente com o fato de que as informações não foram 
divulgadas, com a devida justifi cativa”, respectivamente, são as que menos fi guram, 
duas vezes cada no período investigado. No ano de 2012 e 2016 a Suzano Papel 
e Celulose apresentou incerteza, e no ano de 2012, somente, a entidade, por duas 
vezes, evidenciou informações relativas a disputas, mas de maneira breve para 
não se auto prejudicar. Constata-se que a Suzano procura divulgar suas provisões 
com certeza e quando as mesmas se encontram garantidas, embora, conforme as 
análises da seção anterior a Suzano Papel e Celulose confunde os termos provisão e 
passivo contingente, o que pode interferir nesta constatação. A categoria 8, “O valor 
de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que tenha 
sido reconhecido por conta desse reembolso esperado”, não fi gurou no período.

4.2 Utilização do Termo “Provisão”

Analisando as demonstrações contábeis da empresa Suzano Papel e 
Celulose entre os anos de 2010 e 2016 identifi cou-se em todas as demonstrações 
inconsistências quanto a utilização do termo “provisão”. Cada relatório anual foi 
verifi cado na busca por inconsistências mais comumente encontradas em estudos 
anteriores, conforme pode-se observar na Tabela 3.

 Para uma visão mais detalhada do estudo verifi cou-se cada ano, 
demonstrando por que, segundo as normas internacionais de contabilidade, através 
do pronunciamento CPC 25, não é adequada a nomenclatura escolhida.
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Tabela 3: Uso do termo "provisão" nas demonstrações contábeis.
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

A inconsistência mais verifi cada nas demonstrações de 2010 foi a utilização 
do termo “provisão” em contas redutoras do ativo, em cinco dos seis verifi cados. 
O outro se tratava de passivo contingente. Como exemplo, temos o uso da conta 
“provisões para devedores duvidosos”, conforme pode ser observado no seguinte 
trecho das notas explicativas:

As despesas com vendas totalizaram R$ 228,0 milhões em 2010 em relação aos 
R$ 158,5 milhões de 2009. O incremento ocorreu, principalmente, em função da 
constituição de provisão para devedores duvidosos não recorrente, no montante 
de R$ 22,7 milhões referente às atualizações de provisões de exercícios passados, 
além de aumentos de gastos com logística, pessoal e com serviços de terceiros 
(Suzano Papel e Celulose, 2010, p. 14).

Por ser conta redutora do ativo não pode ser tratada como provisão. Segundo a 
defi nição do CPC 25, provisão se trata de “um passivo de prazo ou de valor incertos”. 
Foi a inconsistência mais identifi cada neste estudo.

No relatório de 2011 novamente as contas redutoras do ativo foram as que 
causaram mais enganos quanto ao uso do termo “provisão”, quatro das cinco 
inconsistências identifi cadas, enquanto a quinta era novamente um passivo 
contingente. Identifi cou-se o uso da conta “provisão para créditos de liquidação 
duvidosa”, um dos equívocos mais comuns segundo estudos anteriores:

Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção que incluem a exaustão 
dos ativos biológicos, não excedendo o seu valor de realização. As provisões para 
perda de estoques (pela baixa rotatividade, obsolescência, etc.) são constituídas 
quando consideradas necessárias pela Administração (Suzano Papel e Celulose, 
2011, p. 32).

Aparecendo nos relatórios dos sete anos apreciados neste estudo, se trata de 
conta redutora do ativo, portanto, segundo as normas do IAS 37, que foi traduzido 
pelo CPC 25, não pode ser considerado provisão, pois não pertence ao quadro de 
contas do passivo.
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No relatório de 2012, elaborado já em 2013, ainda não se percebe influência 
das normas estabelecidas pelo CPC 25 quanto ao uso do termo provisão. Ainda se 
destacam o uso da expressão em contas redutoras do ativo. Das seis diferentes 
inconsistências verificadas, cinco se referem a contas do ativo, e uma a passivo 
contingente. A conta “Provisão para perda com ICMS” é utilizada em todos os 
relatórios analisados, sendo exemplificado, no trecho a seguir:

Os montantes homologados podem ser utilizados para compensações autorizadas 
pelo Regulamento do ICMS do Estado da Bahia ou negociados em mercado ativo, 
para o qual considera-se um deságio médio aproximado 12% sobre o valor do 
crédito. A Companhia constituiu provisão para perda parcial desses créditos no 
montante de R$10.892 (31 de dezembro de 2011, o montante de R$9.395) (Suzano 
Papel e Celulose, 2012, p. 61).

Não poderia ser utilizado neste caso por se tratar de conta redutora do ativo, 
o que não entra na definição do CPC 25, que afirma que provisão se trata de “um 
passivo de prazo ou de valor incertos”, deixando claro que só pode constar se 
classificado como tal.

As normas do IASB não permitem que o termo “provisão” seja utilizado em 
conta que não seja do passivo, mas durante a análise das demonstrações contábeis 
do ano de 2013 encontram-se novamente contas redutoras do ativo que se utilizam 
do vocábulo.

No ano de 2014 foram identificadas basicamente as mesmas inconsistências 
dos relatórios dos anos anteriores, desde 2010. Esse fato mostra que os relatórios 
até está data não atendem ao pronunciamento do CPC 25, em relação ao uso correto 
do termo provisão, que foi aprovado em 26 de junho de 2009 e divulgado em 16 de 
setembro do mesmo ano.

Nas demonstrações contábeis do ano de 2015 não houve mudança na utilização 
equivocada do termo “provisão”, como no uso de “provisão para contingência”, 
conforme exemplificado no trecho a seguir: “Incertezas sobre premissas e estimativas 
nas notas explicativas 13 – Imposto de renda e contribuição social diferidos, 19 – 
Provisão para contingência...” (Suzano Papel e Celulose, 2015, p. 24).

A utilização equivocada do termo “provisão” se deve ao fato de serem palavras 
que carregam em si a dualidade de dois termos que são próximos em seu significado, 
mas que não podem ser confundidos. Uma conta deve ser de provisão se sua 
ocorrência for provável, pois caso seja possível ou mesmo remota, trata-se então de 
conta de contingência.

Por fim, nas demonstrações contábeis referentes ao ano de 2016, se repetiram 
as inconsistências em relação ao uso do termo “provisão”, principalmente em 
relação às contas redutoras do ativo. Um dos equívocos mais encontrados, segundo 
trabalhos anteriores sobre o assunto, é o uso da conta “provisão para créditos de 
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liquidação duvidosa”, como identificado no texto das notas explicativas deste ano: 
“Parte dessas se equivalem a necessidade de constituição de provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, conforme política de crédito” (Suzano Papel e Celulose, 
2016, p. 56). 

É evidente a impossibilidade da utilização do termo provisão em contas que não 
sejam classificadas no passivo, mesmo que por referência a uma obrigação ou uma 
redução do ativo. Neste último caso, aplica-se o termo, equivocadamente utilizado 
por muitos profissionais contábeis, Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, o 
qual, de acordo com as normas internacionais do IASB, não se enquadra no conceito 
de provisão e sim de redução ao valor recuperável (MARTINS et al., 2013).

Com a análise das demonstrações contábeis da empresa Suzano Papel e 
Celulose entre os anos de 2010 e 2016, se identificou que a utilização do termo 
“provisão” nas contas ocorre como antes do pronunciamento CPC 25. Percebe-se 
que ainda não houve aderência às novas definições sobre provisão, que visam à 
convergência às normas internacionais de contabilidade.

5 |  CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo verificar a divulgação das provisões 
segundo as disposições do CPC 25 evidenciados nas demonstrações contábeis da 
empresa Suzano Papel e Celulose de 2010 a 2016.

Relativo às incertezas, a Suzano Papel e Celulose praticamente não evidenciou 
esta categoria quanto as suas provisões, assim como quase não divulgou informações 
relativas a disputas, de maneira breve para não se auto prejudicar, o que transparece 
segurança para o usuário da informação, visto a empresa demonstrar segurança em 
suas divulgações.

Em suma, a Suzano Papel e Celulose visa divulgar suas provisões, mas não 
se preocupa em atender a todas as categorias que cada tipo de provisão exige, 
divulgando-as de forma incompleta, não apresentando todas as categorias que, de 
acordo com a norma, deveriam ser apresentadas. Este fator causa para os usuários a 
impressão de omissão de informações relevantes e, por consequente, não legitimam 
a empresa perante estes. Se faz necessário que a entidade cobre dos profissionais 
que elaboram suas demonstrações contábeis, que estudem mais a fundo as 
disposições estabelecidas pelo CPC 25 e as pratiquem para sua correta prática na 
divulgação das provisões, visto se tratar de uma norma vigente que necessita ser 
aplicada corretamente.

Nas demonstrações contábeis analisadas do período abordado por esta 
pesquisa, a inconsistência na utilização do termo “provisão” é encontrada. Contas 
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como “provisão para crédito de liquidação duvidosa”, que não se enquadram no 
conceito de provisão adotado pelo IASB, pois se tratam de contas redutoras do ativo, 
aparecem em todos os relatórios verificados. Este fato vem corroborar com estudos 
anteriores que indicam que este é um dos equívocos mais encontrados.

Outro caso frequente que chama a atenção é a denominada “provisão para 
contingência”. São dois termos que juntos causam confusão sobre o entendimento 
semântico da finalidade da conta. Provisão, segundo o CPC 25, tem como um dos 
critérios quanto ao seu reconhecimento a provável necessidade de saída de recursos, 
enquanto que para se enquadrar como contingência essa necessidade precisa ser 
avaliada como possível.

A definição dada pelo IAS 37 para provisão a resume como sendo um passivo 
com valor e data incertos. Portanto o seu uso em qualquer conta classificada fora do 
passivo, é indevido. Conforme verificado na análise ainda falta esse entendimento 
por parte dos elaboradores das demonstrações contábeis objeto desta pesquisa.

Quanto às limitações da presente pesquisa se enfatiza que as análises foram 
realizadas com base nas demonstrações contábeis da empresa, não se adotando 
nenhuma outra fonte de evidência para a coleta de dados, além do período analisado, 
que contempla de 2010 a 2016. A ênfase para a investigação foi relativa às disposições 
referentes à divulgação das provisões, não se abrangendo a pesquisa para as 
demais disposições encontradas no CPC 25, além de a abordagem adotada ter sido 
a qualitativa, na qual podem haver traços de subjetividade dos pesquisadores.

Para estudos futuros, se sugere que o estudo seja realizado em outras 
organizações por meio do estudo de caso, de forma que possam ser feitas 
comparações. Pode ser adotada a fonte de evidência documental e de entrevista com 
os gestores que elaboram as provisões, para um maior aprofundamento quanto ao 
entendimento de como são constituídas. Podem ser realizados estudos de período 
mais abrangente, ou seja, que contemplem exercícios anteriores à implantação do 
CPC 25, para que seja analisada a divulgação antes e após a norma, assim como a 
evolução do atendimento de suas disposições.
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RESUMO: A presente pesquisa tem 

como objetivo demonstrar a eficiência e, 
consequentemente, a redução dos custos com 
material, mão de obra e tempo de execução 
de casas que utilizam o EPS (Poliestireno 
Expandido) como base para sua construção. A 
fim de alcançar os objetivos propostos, optou-
se por desenvolver uma pesquisa de campo 
cujo objeto de estudo foram as atividades 
desenvolvidas pela empresa A Construtora, 
assim como a execução de entrevistas e 
análise de documentos pertinentes. Como 
embasamento para a pesquisa houve uma vasta 
pesquisa bibliográfica de autores consagrados 
e respeitados. O estudo permitiu entender o 
processo de construção com EPS e demonstrar 
que há uma economia na utilização desse 
material nas construções de casas. A diferença 
pode variar entre 18 a 25% dependendo do 
projeto arquitetônico e as preferências de 
acabamento que o cliente optar. 
PALAVRAS-CHAVE: Poliestireno Expandido, 
EPS e Construção Civil 

COMPARISON OF COSTS AND EFFICIENCY 
BETWEEN EPS ANDCONVENTIONAL 

SYSTEMS IN THE CIVIL CONSTRUCTION 
OF DF: CASE STUDY OF THE COMPANY “A 

CONSTRUTORA”

ABSTRACT: The present research aims to 
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demonstrate the efficiency and, consequently, the reduction of material, labor and 
execution time costs of houses that use EPS (Expanded Polystyrene) as a basis for 
their construction. In order to achieve the proposed objectives, it was decided to develop 
a field research whose object of study were the activities developed by the company A 
Construtora, as well as the execution of interviews and analysis of relevant documents. 
As a basis for the research was a literature review of respected and autoradiographies. 
The project is free to understand the process of construction with EPS and that there 
is an economy in the use of this material in the construction of houses. The difference 
can vary between 18 and 25% and it is preferred that the customer chooses.  
KEYWORDS: Expanded Polystyrene, EPS and Civil Construction  

1 |  INTRODUÇÃO 

A construção civil representa uma parcela significativa da economia brasileira, 
com influência no PIB (Produto Interno Bruto), na geração de empregos direta e 
indiretamente e na vida das pessoas. No Brasil o sistema construtivo mais utilizado 
é o convencional, de alvenaria, o que possui custos elevados, maior tempo para 
execução das obras e alto índice de desperdício de materiais.  

Por outro lado, o sistema construtivo que utiliza painéis monolíticos de EPS e 
malhas de aço galvanizado, formando assim uma espécie de sanduíche, é utilizado 
no mundo há tempos e aqui no Distrito Federal vem ganhando espaço e demonstrado 
ser um sistema construtivo eficiente, rápido e mais econômico na construção de 
casas. 

Percebe-se que no Brasil os sistemas construtivos mais utilizados ainda 
representam um alto custo para as famílias, portanto, o presente trabalho busca, 
através de um estudo de caso, como reduzir os custos diretos e indiretos na 
construção de casas, através da utilização do EPS (Expanded Polystyrene ou 
Poliestireno Expandido), mantendo a renda das empresas. 

O poliestireno expandido (EPS) se adequa a esses parâmetros, entre suas 
características destaca-se a sua leveza e resistência, capaz de gerar a redução 
de custos por diminuir a carga das fundações, além disso, um outro benefício é 
o conforto termo acústico. Percebe-se que a utilização do Poliestireno expandido 
(EPS) na construção civil mostra-se favorável para este mercado. 

2 |  ESTUDO DE CASO: A CONSTRUTORA 

2.1 História Da Empresa  

A empresa A Construtora criada pelo ex-militar do Exército Brasileiro, o 
engenheiro civil Will Robson enxergou a utilização do EPS como maneira de 
transformar a construção civil no Distrito Federal em um momento em que o setor 
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passava por instabilidade e poucas oportunidades para grandes empreendimentos. 
Will Robson, engenheiro civil e empreendedor, iniciou sua carreira por afinidade 

com a profissão. Com facilidade passou a desenvolver e praticar a técnica de 
desenho de projetos o que lhe rendeu um convite para trabalhar como Freelancer no 
desenvolvimento de projetos em uma empresa de arquitetura e engenharia, onde o 
arquiteto Paulo de Tarso, ao longo de dois anos, contribuiu com amplo conhecimento 
e experiência no desenvolvimento de projetos de engenharia. 

Em 2012, surgiu a oportunidade de executar a obra do Estádio Mané Garrincha, 
através do Consórcio Brasília 2012, o qual era composto pela Andrade Gutierrez e 
Via Engenharia. 

Nesta obra havia cerca de cinco mil homens trabalhando em várias frentes de 
serviços, onde executava a parte do setor de projetos, mesmo sem ter formação 
concluída, seus superiores atribuíam função e grande responsabilidade. 

Teve oportunidade de trabalhar com vários profissionais que vieram de Londres, 
Argentina, França, durante um ano e meio que agregaram amplo conhecimento e 
experiência onde foi possível captar e aprimorar os conhecimentos estudados na 
faculdade. 

Além de desenvolver as instalações na parte da cobertura do estádio, 
acompanhou os serviços de escavação, terraplanagem, instalações de águas pluviais 
com um sistema moderno, o qual gerou o tema para conclusão do curso (TCC). 

A construção do Estádio Nacional proporcional uma ascensão profissional. 
Após o término da obra do Estádio Nacional, a construção civil no DF começou a 
enfraquecer, justamente no ano em que terminava a faculdade. Mesmo assim foi 
convidado a trabalhar na obra do Aeroporto de Goiânia pela Odebrecht, mas, teve 
de recusar, pois não queria trancar a faculdade no último ano. 

Assim, foi indicado a trabalhar no Centro Administrativo de Brasília, também 
desenvolvido pelo Consórcio CADF o qual era composto da Odebrecht e Via 
engenharia. Uma grande obra a todo vapor onde teve contato com vários profissionais 
como engenheiros, administradores, pedreiros, etc. Atuava como responsável na 
atualização dos projetos (AS Built) como foi construído.  

Após esse trabalho a construção civil complicou, pois, começaram as 
investigações da Lava Jato, ou seja, grandes empreiteiras de obras estavam 
envolvidas ocasionando um regresso, onde grandes obras prestes a começarem foram 
congeladas, forçando as grandes empresas a demitir, dificultando assim a inserção 
no mercado de trabalho dos recém-formados. Essa crise, praticamente, lançou o Will 
dentro de uma crise sem precedentes, contudo, graças às experiências anteriores, 
foi convidado a trabalhar como engenheiro de projetos na SBE ENGENHARIA, onde 
desenvolveu projetos para o Exército Brasileiro, TRE, MDS, UNB, entres outros, 
liderando uma equipe.  
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Então, foi convidado para construir casas, onde teve contato com sistema 
construtivo de EPS Poliestireno Expandido- Isopor, através dessa empresa começou 
a detectar várias falhas que a empresa vinha tendo em executar o EPS, e percebeu 
a necessidade de estudar o sistema. Com isso, iniciaram as melhorias da parte da 
execução das paredes, atendendo o que se pedia as normas para esse sistema 
construtivo. Nesta empresa, construiu algumas casas de grande e pequeno porte e 
aprendeu a trabalhar com a técnica. 

A empresa evoluiu na qualidade e desempenho e o EPS foi amplamente 
utilizado por ser uma grande inovação no processo construtivo, pois, os custos 

Estavam caindo e a produção de resíduos é mínima. A empresa começou 
a passar por problemas administrativos e, dessa forma, não foi possível para o 
engenheiro continuar prestando serviços de consultoria. Surge então a necessidade 
de empreender, visto que na construção civil os serviços em grandes obras estavam 
escassos. 

Foi onde começou a absorver e a desenvolver ideia de empreender, pois, sua 
experiência com EPS e a confiança total nesse modelo e a demanda crescente 
pela tecnologia, não hesitou em arriscar. A captação da primeira cliente foi uma 
oportunidade para aplicar os conhecimentos acumulados até o momento. O 
empreendimento foi um sucesso, pois, foi possível reduzir o custo final da obra e 
ainda satisfazer o cliente. 

A partir dessa primeira obra a A Construtora foi crescendo naturalmente e 
as pessoas passaram a perceber a qualidade do material utilizado e o seu papel 
importantíssimo, agilidade no processo de construção. 

A demanda por caminhos que associe à construção civil, uma indústria que tem 
uma relação direta com o cenário político-econômico e, além disso, um dos setores 
que consome grande parte de matérias primas, causando impactos e produzindo 
muitos entulhos, como tijolos, concreto ou outros materiais utilizados no processo. 
Dessa forma, os resíduos chegam a apresentar 50% do material desperdiçado 
no segmento, tornando-se uma questão delicada. É fundamental determinar uma 
estrutura para reduzir, com eficiência, o desperdício na construção civil. 

De forma que, o setor da construção civil dispõe um grande desafio, tendo 
como base, diretrizes mostradas abaixo:  

• Planejamento da obra; 

• Aproveitamento passivo dos recursos naturais; 

• Eficiência energética; 

• Gestão e economia da água; 

• Gestão dos resíduos na edificação; 
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• Qualidade do ar e do ambiente interior; 

• Conforto termo acústico; 

• Uso racional de materiais; 

• Uso de produtos e tecnologias.

O processo construtivo convencional (alvenaria), é o mais aplicado no Brasil, 
entretanto, nem sempre é o mais apropriado economicamente, mesmo alcançando 
uma maior aceitação, observa-se a grande urgência no desenvolvimento de processo 
que tragam agilidade, redução dos desperdícios e diminuição dos custos. 

A busca por alternativas que alie à construção civil, redução de custo 
construtivo, melhor desempenho técnico das construções e menor desperdício de 
materiais agilidade e efi ciência, buscando trabalhar com materiais de construção 
não convencionais nos faz pesquisar novas tecnologias que atendam a estas 
necessidades. 

2.2 Técnicas de Trabalho com EPS 

O processo construtivo que utiliza o EPS começa pela preparação das 
fundações, feitas de acordo com o cálculo estrutural. Após o término das fundações 
deverão ser fi xados arranques de aço de 6,3mm a 8mm com 50 cm um do outro, que 
alinhados pelo gabarito da obra serão fi xados aos painéis monolíticos. Esses painéis 
podem ser executados sobre fundações tipo rasas diretas (radier, vigas, baldrames, 
sapatas, etc.) e fundações indiretas profundas (estacas, tubulões e etc.) 

Figura 1 - Arranques para fi xação dos 
painéis

Figura 2 - Radier pronto para concretar
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Figura 3 - Radier concretado

Após o desenvolvimento da fundação a próxima etapa consiste em fi xar os 
painéis nos arranques com o auxílio de um grampeador com grampos de aço CA 60 
(o mesmo que prende a malha aos painéis). 

Figura 4 - Grampeador com grampos de aço para amarração dos painéis nos arranques

O trabalho de montagem poderá ser facilitado com a numeração dos painéis. 
As abas dos painéis deverão ser reforçadas com telas de aço 3,4mm, 3,8mm ou 
4,2mm de 10x10cm, eletrossoldadas e sobrepostas ao painel ao lado. Nos cantos 
dos painéis e nos cantos das portas e janelas pedaços de tela devem ser colocados 
nos lados interno e externo na posição diagonal, para absorver tensões e eventuais 
trincas 
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Figura 5 - Fixação dos Painéis

O painel é manuseado e colocado na posição por um funcionário apenas, o que 
simplifi ca e acelera a montagem e, também, dispensa a necessidade de mão-de-
obra especializada e a formação de equipas de trabalhos especiais. 

Figura 6 - Facilidade de transporte dos 
painéis

Figura 7 - Paredes Montadas

Para garantir o prumo e alinhamento dos painéis utilizam-se réguas que são 
fi xadas na horizontal a 2 m do piso. As escoras reguláveis, na diagonal perpendicular 
às réguas, são ajustadas para garantir a verticalidade dos painéis devem ser usadas 
réguas de alumínio, que também podem ser substituídas, sem qualquer prejuízo, 
por sarrafos de madeira. Caso os painéis sejam aplicados num segundo piso, os 
processos se repetem, não havendo necessidade de arranques (a própria tela dos 
painéis verticais poderá fazer essa função) 
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Figura 8 - Detalhe das réguas e escoras

Para embutir as instalações elétrica e hidráulica, deve-se projetar o 
Posicionamento das passagens. O traçado dos tubos poderá ser marcado com tinta 
spray. Utilizando-se um soprador térmico (pistola de ar quente) abrem-se sulcos 
por onde a tubulação deverá passar, seguindo as marcas feitas anteriormente pelo 
spray. O ar quente funde a espuma com facilidade. Em seguida, os tubos devem 
ser colados debaixo da tela de aço, montando-se todo o conjunto antes da etapa 
de revestimento. As saídas de hidráulica e caixas para instalação elétrica devem 
ser fi xadas na malha de aço e reguladas para que fi quem no mesmo plano da face 
concluída do revestimento 

As instalações hidráulicas e eléctricas são muito mais facilitadas no processo 
construtivo Monolite, pois não ocorrem quebras de material para abertura de roços, 
como no processo tradicional. Para disposição das instalações elétrica e hidráulica, 
deve-se projetar o posicionamento das passagens. O traçado dos tubos poderá ser 
marcado nos painéis por spray. Utilizando-se um soprador térmico (pistola de ar 
quente), abrem-se sulcos por onde a tubulação deverá passar, seguindo as marcas 
feitas anteriormente. O ar quente funde a espuma com facilidade. 
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Figura 9 - Traçados feitos para instalação elétrica e hidráulica

Figura 2 - Pistola de Ar Quente

Após a execução das instalações elétricas e hidráulicas passa-se ao revestimento 
que poderá ser executado com argamassa industrializada para reboco aplicada em 
duas camadas. A primeira preenche a superfície do painel de EPS (que pode ser 
ondulada ou quadrada) até facear com a tela de aço, nas duas faces do painel. 
Esse cuidado é importante para que a parede não apresente retração diferencial 
nas faces revestidas. Após a cura total inicia-se a colocação de caixilhos e batentes, 
que depois de fi xados, nivelados e aprumados, devem ser protegidos para que não 
sofram respingos da argamassa da segunda aplicação. Nessa fase pode ser usada a 
argamassa projetada ou simples, lançada manualmente, que deve ser desempenada 
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até se atingir a espessura especifi cada no projeto para aplicação de cerâmica. Para 
essa fi nalidade deverão ser utilizadas argamassa ACI industrializada (NBR 14081 a 
14084) em áreas internas e ACII para áreas externas. Caso o projeto exija aplicação 
de porcelanato, a argamassa deve ser adequada para esse fi m (normalmente a 
utilizada é ACIII) 

Figura 11 - Revestimento das Paredes

2.3 Comparativo entre os dois modelos: Tradicional (alvenaria) e o sistema 
construtivo em EPS feito pela a construtora 

A construção civil vem sofrendo alterações consideráveis pois com crescimento 
da competitividade, a globalização dos mercados, a busca por bens mais modernos, 
a velocidade de novas tecnologias, o grau de exigência dos clientes, e os recursos 
fi nanceiros reduzidos para a realização de obras. 

Neste contexto, o estudo feito na A Construtora notou-se a diferença dos custos 
da construção para dois projetos diferentes, executado tanto o método convencional, 
como o sistema construtivo em EPS. 

Logo, as duas residências estudadas para os dois sistemas, mostram o grande 
diferencial do EPS, proporcionando efi ciência, agilidade no processo e a redução 
dos custos para o sistema em EPS. A primeira residência analisada foi uma obra 
de área 233m², um sobrado e a segunda obra também um sobrado de área 252m². 
Ambas analisadas os custos para os dois sistemas. 

Desse modo, ainda no Brasil o sistema construtivo em alvenaria convencional 
até então é o mais utilizado, por esse motivo após analise observa-se que o método 
de painéis monolítico em EPS é satisfatório, pois, obteve redução dos custos diretos 
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e indiretos, mão de obra e agilidade no processo. 
A tabela 1 demonstra os principais indicadores observados durante o estudo da 

construção de um sobrado com área de obra de 233m² de área construída (Térreo e 
pavimento superior platibandas e torre área reservatório): 

Tabela 1 - Comparativo Sobrado 233m² - Fonte: os autores

A tabela 2 demonstra os principais indicadores observados durante o estudo da 
construção de um sobrado com área de obra de 252m² de área construída (Térreo e 
pavimento superior platibandas e torre área reservatório): 

Tabela 2 - Comparativo Sobrado 252m² - Fonte: os autores

A efi ciência do sistema EPS foi observada em todos os fatores estudados, ou 
seja, custo, tempo de execução, mão de obra, serviços (transporte e armazenagem) 
e locações (de estruturas para sustentação das paredes). O comparativo feito nas 
duas obras demonstra que o sistema em EPS é a forma mais efi ciente, sendo na 
construção do sobrado uma arquitetura bem planejada e com vários detalhes e 
mesmo assim, obteve-se uma redução de 17% em relação ao método convencional, 
e na segunda construção, uma arquitetura simples, porém com detalhes, verifi cou-
se uma redução 19% em relação ao método convencional.  

Os percentuais comparados para as duas obras são para a primeira fase da 
obra, ou seja, toda rebocada, pois a segunda fase de acabamento o cliente decide-
se qual utilizar pois cada um tem as suas preferências, com isso não se observou 
distinção de custos para os dois modelos no que se refere ao acabamento. 

A utilização do EPS, comparado ao método convencional, promoveu uma 
redução tanto no tempo de execução da obra de 28,5% para o sobrado com 233m² 
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e de 33% para o sobrado de 252m². Os custos com mão de obra também sofreram 
redução com a adoção do sistema EPS, logo, para o sobrado com 233m² percebeu-
se uma economia de 9,68% e para o sobrado de 

252m² uma redução de 12,5% 
O item Serviços e Locações (Tabelas 7 e 8) representam os custos com 

transporte, armazenamento de materiais e locação de estruturas necessárias para 
o desenvolvimento da obra (andaimes, pilares de sustentação, etc), demonstraram 
uma diferente ainda maior. O sobrado de 233m² teve uma redução de 34,65% 
enquanto o sobrado de 252m² uma redução de 65%. 

Assim sendo, o sistema de construção em EPS, ao utilizar uma obra inteligente, 
rápida e de menor custo para o cliente, alcança os percentuais de 17% de economia 
de custos, com o projeto mais complexo este percentual mudou para um projeto mais 
simples onde chegou a média de 19%. Além da economia é importante destacar 
outros benefícios obtidos com esse sistema, como melhoria no conforto acústico, 
conforto térmico e otimização no tempo de execução da obra. 

Os projetos permitem construção de casas com mais de um pavimento sem 
a necessidade de colunas ou vigas, característica de grande vantagem quanto à 
estabilidade da edificação como um todo, pois foi desenvolvido para distribuir de 
maneira uniforme as cargas sobre as fundações. 

O processo de montagem dos painéis em EPS tem um diferencial se comparado 
aos outros métodos, pois os painéis são pré-fabricados conforme o projeto. Outra 
vantagem deste método é que a instalações das tubulações elétricas e hidráulicas 
são práticas e não geram resíduos para as obras, visto que as placas são derretidas 
com o soprador térmico para inserir no interior das paredes a infraestrutura de 
instalações hidrossanitárias, elétricas e Telecom no lugar onde irão as tubulações e 
posteriormente poderá ser chapiscado e rebocado necessidade de demolição das 
paredes com é feito no sistema convencional. 

O sistema vem se desenvolvendo muito no mercado brasileiro, conduzindo uma 
nova tecnologia e uma maneira inovadora, aprimorando ainda mais a construção civil, 
dado que o método apresenta diversas vantagens frente ao método convencional. 

3 |  CONCLUSÃO 

O desenvolvimento da presente pesquisa foi essencial para ampliar o entendimento 

sobre a utilização do EPS na construção civil no DF e permitiu compreender que a 

aplicação desse material reduz significativamente os custos com material, mão de obra e, 

principalmente, tempo de execução dos empreendimentos. 

O sistema convencional ainda é largamente utilizado no setor da construção civil por 

conta de costume, o que dificulta, de certa, forma, a inserção de novas tecnologias ao 
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setor aqui no DF, como é o exemplo do wood frame e do próprio EPS, por outro lado, é um 

segmento que busca por inovações constantemente, a fim de reduzir alguns indicadores 

importantes para os empreendimentos, tais como, tempo de execução e custo com mão de 

obra. 

Novos métodos construtivos sofrem certo preconceito, com isso, as empresas e 

clientes, muitas vezes, deixam de utilizar o sistema para evitar gastos, pois, a utilização 

de um material como o EPS, pode, num primeiro momento, gerar dúvidas quanto a sua 

resistência e durabilidade. 

A empresa A Construtora demonstrou, nesse estudo, que a utilização do EPS na 
construção civil é muito mais que viável, é uma solução que atinge diversos setores 
sociais, ou seja, reduz impactos, custos e possibilita a utilização de um material 
versátil e altamente resistente. 
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