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E D I T O R I A L
Prezados leitores, é com grata satisfação que apresentamos mais
uma edição da Revista da FA7, com característica multidisciplinar e fruto
de um intenso trabalho dos editores, avaliadores e, principalmente, dos
pesquisadores que contribuíram com seus artigos.
A característica multidisciplinar desta edição da revista transparece
nos diversos artigos que podem ser divididos em três grupos: Sistemas de
Informação; Gestão Empresarial; e Direito. No primeiro artigo, por meio
de uma parceira entre a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a
Universidade Federal do Ceará e o Centro Federal de Ensino Tecnológico
do Estado do Ceará, os autores apresentam a concepção e a modelagem do
sistema de planejamento e alocação de recursos em clusters de servidores
web. O segundo apresenta um mecanismo de tratamento de cargas em
servidores web e a sua principal finalidade é tratar o problema da “saturação”
de servidores e fornecer um serviço ininterrupto através da suspensão de
processos para posterior reinício.
No terceiro artigo, o autor apresenta técnicas algorítmicas para o
processamento e extração de características em imagens de impressões
digitais. Fechando o grupo de artigos que compõe o assunto de Sistemas
de Informação e fazendo um link com o tema Gestão Empresarial, o
quarto artigo apresenta as conseqüências da implementação de sistemas de
informação do tipo ERP nas empresas, fruto de um estudo de caso em uma
indústria alimentícia.
O quinto e sexto artigos são aplicações de técnicas quantitativas
e recursos computacionais em Gestão Financeira. No quinto, os autores
aplicam a técnica de Simulação de Monte Carlo na definição da Estrutura
Ótima de Capital, utilizando uma planilha eletrônica de fácil acesso a todos
os usuários de microcomputadores. No sexto artigo, os autores fazem uso
da técnica econométrica de Regressão Múltipla para determinar as variáveis
que mais influenciam os níveis de endividamento das empresas, por meio
de uma relação causal.
No último grupo, o único artigo de Direito, compreende um estudo
feito sobre a Proposta de Revisão Constitucional, em andamento no
Congresso Nacional, versando sobre as limitações do poder reformador,
remetendo, as análises feitas, às suas origens, no Direito Natural.
Boa Leitura!
Fortaleza, dezembro de 2006
Editores
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ALIANÇAS ESTRATÉGICAS EM REDES
DE EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO
PORTE

Alexandre Araújo Cavalcante Soares1
Ana Sílvia Rocha Ipiranga2

RESUMO – Este trabalho, ao considerar as contribuições da literatura
sobre alianças estratégicas, procura analisar as motivações que envolvem
a formação de redes de pequena e média empresa (PME). O referencial de
alianças está lastreado nas teorias da Visão Baseada em Recursos (VBR)
e da Aprendizagem Organizacional, enquanto as redes são explicitadas
pelos modelos “top-dow” e de redes flexíveis, este último apresentando
os desenhos interorganizacionais do “consórcio” e da “central de
compra”. A metodologia de natureza qualitativa segundo a abordagem do
estudo de caso, considerou enquanto campo empírico o setor de varejo
supermercadista. Evidenciou-se a inadequação do modelo proposto ao
setor varejista, sugerindo-se a necessidade de articulação de um modelo
específico. Todavia apresenta-se concordância da rede estudada com as
tendências de formação de consórcio observada nas atividades inicial e
final da cadeia produtiva.
Palavras-chave: Alianças estratégicas, Redes de pequena e média
empresa, Varejo supermercadista.
ABSTRACT – This work, hen consider the contributions of literature
on strategic alliances, seeks to analyze the motivations involving the
formation of networks of small and medium enterprise (SME). The frame
of alliances is based in theories of Vision Based on Resources (VBR)
and the Organizational Learning, while the networks are explained
by the models’ top-dow “and flexible networks, the latter featuring the
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designs inter-organizations the” consortium “and ‘central purchasing.
“ The methodology of a qualitative nature according to the case study
approach, considered empirical field while the retail sector of super
markets. It was evidenced the inadequacy of the proposed model to the
retail sector, suggesting the need for articulation of a particular model.
However presents itself agreement with the network studied trends of
the formation of consortium observed in the activities start and end of
the production chain.
Keywords: Strategic Alliances, networks of small and medium business,
Retail super markets.
1 INTRODUÇÃO
O contexto das pequenas e médias empresas - PMEs tem
despertado interesse cada vez maior seja pelo seu aumento na participação
da economia ou pela absorção significativa de mão-de-obra. As PMEs
têm lugar de destaque no setor de serviços e em arranjos produtivos
industriais, suas características de flexibilidade e adaptabilidade são
enaltecidas na atual dinâmica concorrencial. Todavia estas empresas
na competição com as grandes organizações perdem eficiência devido
à escala reduzida das operações, limitações de recursos e dependência
direta da comunidade onde estão inseridas.
Tendo como base as contribuições da teoria da Visão Baseada
em Recursos (VBR) e da Aprendizagem Organizacional, o estudo
das alianças estratégicas na perspectiva das redes de supermercado
de pequeno e médio porte ganha proeminência, pois esta se apresenta
enquanto alternativa viável ao contexto supracitado, permitindo uma
maior escala de produção e acesso a recursos e inovações que estariam
indisponíveis caso operassem individualmente. Para tanto este trabalho
busca identificar as motivações que levam aos supermercados de pequeno
e médio porte a formarem e participarem de alianças estratégicas. A
metodologia utilizada foi o estudo de caso, procurando identificar tais
aspectos em integrantes de uma aliança.
Desse modo o texto está estruturado inicialmente com a discussão
14
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do conceito de aliança estratégia, modelos analíticos e tipologias
de alianças, bem como a contextualização das redes de PMEs e os
processos de aprendizagem e inovação daí derivantes. No segundo
momento é exposto o detalhamento da metodologia, seguido da análise
e apresentação dos resultados confrontados ao referencial adotado e por
último têm-se as considerações finais do estudo.
2. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS: CONCEITOS E MODELOS
A literatura acerca das alianças estratégicas não apresenta consenso
em suas definições, diferindo na amplitude, nos objetivos e nas estruturas
(ver Quadro 1). Para este estudo utilizou-se como referência a contribuição
da teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR) e da Aprendizagem
Organizacional, como sugerido por Klotzle (2002), pois este se dispõe a
fechar a lacuna acerca do tema, consolidando um modelo analítico que
sirva como base para estudos sobre alianças. A primeira teoria é entendida
como a procura pelas firmas dos recursos das empresas parceiras; a segunda
justifica-se pela troca de conhecimentos entre as empresas.
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QUADRO 01 - Conceitos de alianças estratégicasSPR
Fonte: KLOTZLE, 2002, p.89.

A teoria VBR entende a empresa como o conjunto de todos os
recursos que ela possui, sendo estes todos os ativos materiais e imateriais
atados de forma semipermanente pela empresa, enfatizando os seus
aspectos internos (WERNERFELT, 1984). Um dos estudos, que enfocam
exclusivamente o processo de formação de alianças estratégicas, sob o
ponto de vista dos recursos possuídos pelos diferentes parceiros, é dado
por Eisenhardt e Schoonhoven quando salientam a vulnerabilidade ou
a força das posições estratégicas dos potenciais parceiros no mercado
(citado por KLOTZLE, 2002).
A teoria da Aprendizagem Organizacional entende a capacidade
de aprender como o principal fator de competitividade de uma empresa.
Segundo Klotzle (2002) a proporção e a importância relativa de indústrias
baseadas em conhecimento vêm aumentando cada dia e o ciclo de vida
de produtos e processos se tornou significativamente mais curto como
consequência da difusão constante de novas tecnologias e inovações.
Nesse contexto a capacidade de aprender com empresas parceiras
configura-se enquanto mecanismo para uma firma alcançar de forma

16
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inovadora seus objetivos. Como muitas empresas vêm aumentando suas
participações em parcerias internacionais, a teoria da Aprendizagem
Organizacional com foco na inovação demonstra o quanto é importante
à transferência e a absorção mútua de conhecimentos no processo de
formação de alianças estratégicas. Ainda de acordo com Osland e Yaprak
(citado por KLOTZLE, 2002) o desempenho da aliança vai depender da
receptividade, da eficiência e da capacidade de absorção da empresa na
área de aprendizagem organizacional e conseqüentemente da aplicação
desses conhecimentos em práticas inovadoras.
Entretanto, a análise minuciosa das duas teorias mostra que
ambas podem ser combinadas em um só modelo teórico, visto que as
contribuições dos diferentes parceiros em uma aliança estratégica, em
termos de recursos materiais e imateriais, só levarão ao desempenho
superior da parceria, se as empresas envolvidas tiverem a capacidade
de aprender umas com as outras e inovarem. Só assim é possível que
haja uma transferência mútua e eficiente dos diferentes recursos dentro
de uma aliança estratégica. A análise de parcerias estratégicas deveria,
portanto, considerar tanto os recursos materiais e imateriais, como a
sua capacidade de aprendizagem e inovação. Em sentido mais amplo, a
própria capacidade de aprendizagem e inovação pode ser considerada
como recurso imaterial, nesse caso o mais estratégico de todos.
2.1. TIPOLOGIAS DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
A escolha do modelo proposto por Eiriz (2001) para tipologias de
alianças estratégicas deveu-se a sua amplitude e completude. Para tanto o
autor divide os tipos de alianças em três domínios caracterizados no Quadro
2. O domínio financeiro é caracterizado pelo investimento, aquisição e
participação acionária entre as empresas, as de domínio comercial envolvem
atividades logísticas (incluindo estruturas interorganizacionais como a
“central de compras”) e de distribuição, bem como as atividades relacionadas
à produção e pesquisa conjunta constituem o terceiro grupo.
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QUADRO 02 - Conceitos de alianças estratégicas
Fonte: adaptado de EIRIZ, 2001.

2.3. REDES DE PEQUENA E MÉDIA EMPRESA – PME
As redes interempresariais, consideradas enquanto interações
formais e informais entre diversos atores complementares reunidos em
um mesmo ambiente e compartilhando objetivos comuns, constituem
espaços para a criação e a difusão de conhecimentos, o que propicia
inovações. Todavia, devido ao seu caráter dinâmico, as redes podem
retroagir, em função de conflitos resultantes de relações de poder e
comportamento oportunista dos agentes, da perda da capacidade de
aprendizagem e do declínio econômico (BALESTRO, 2005).
As redes interempresariais constituem exemplos típicos de alianças
estratégicas adequadas à realidade das PMEs. Para a análise desse tema
os estudos de Casarotto Filho e Pires (1999) demonstram como as PMEs
somente adquirirão competitividade em um mundo globalizado a partir
do momento que se unem e atuem de forma coletivizada.
18
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Uma perspectiva interessante da dinâmica de interação entre PMEs
é oferecida por Oliveira (2001), quando este cita as visões de Marshall e
Steindl. Na visão ortodoxa do primeiro, a pequena empresa é percebida
como condição transitória, através da qual as organizações chegam a
uma dimensão ótima e adequada ao sistema capitalista. Contrariando
este pensamento, o segundo argumenta que a existência das pequenas
empresas ocorre na medida em que elas contribuem para o crescimento
das grandes empresas (OLIVEIRA, 2001).
Os autores Casarotto Filho e Pires sugerem um modelo de redes,
baseado no modelo de Porter (1986) para a relação rentabilidade e
participação no mercado. Na figura original são incluídas as redes
topdown, modelo no qual PMEs terceirizadas, subcontratadas,
revendedoras, franqueadas, licenciadas e fornecedoras operam em uma
rede coordenada por uma grande empresa; e as redes flexíveis, modelo em
que PMEs de uma mesma indústria se unem (e.g. “consórcios” e “centrais
de compra”) adquirindo escala de produção com baixo custo operacional
(Figura 1). A partir desse modelo é possível afirmar que a PME pode
competir das seguintes formas: a) diferenciação de produto, associado
ou não a um nicho de mercado; b) liderança de custo, participando
como fornecedor de uma grande rede topdown; e c) flexibilidade/ custo,
participando de uma rede de empresas flexíveis.

Figura 01 - Representação gráfica forma de “U” e as tipologias de redes
Fonte: CASAROTTO FILHO; PIRES, 1999, p. 29.
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Sob esta perspectiva a PME não se vê obrigada a escolher uma
única opção estratégica, diferenciação ou liderança de custo, como
evidenciado em Porter (1986), podendo garantir vantagens competitivas
oriundas de ambas as estratégias. Todavia as PMEs não podem perder
determinadas características intrínsecas a sua condição, ao entrarem
em processos organizativos como as redes, que são elas: flexibilidade,
especialização e integração a realidade do sistema econômico local,
no qual estão inseridas.
Normalmente, PMEs são mais flexíveis e ágeis do que as grandes
empresas nas funções produtivas, mas se puderem agregar vantagens de
grandes empresas, em funções como logística, marca ou tecnologia, suas
chances de competição serão maiores. Portanto verifica-se a escolha por
redes flexíveis como mais adequada as PMEs. Ao colocar no consórcio
determinadas atividades de sua cadeia de valor, uma empresa tem a
garantia de ofertar um produto com alto valor agregado, pois além de
design diferenciado, marca e flexibilidade, este produto se beneficiará
dos esquemas logísticos e de comercialização (atribuições do consórcio)
para chegar ao consumidor a um preço competitivo.
Compartilhar especialmente as funções iniciais e finais da cadeia
de valor é o ideal (cf. Figura 2), pois são elas as funções que agregam
maior valor, o que não significa que, em termos de produção, as empresas
não possam compartilhar recursos. Considerando o melhor desempenho
do consórcio e diferentemente de Porter (1990), que evidencia as
funções iniciais na “logística interna” e as finais no “marketing &
vendas, serviços”, Casarotto Filho e Pires (1999) privilegiam as funções
iniciais no “desenvolvimento de produtos” e finais na “distribuição”. Por
outro lado as funções intermediárias (meios de produção) podem ser
diretamente compartilhadas entre as empresas componentes do consórcio.
A abrangência das funções do consórcio na cadeia de valor dependerá do
tipo de produto, do segmento da indústria e do grau de compartilhamento
desejado pelos empresários.

20
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Figura 02 - As categorias de inter-relações e cadeia de valor
Fonte: adaptado de PORTER, 1990.

3. METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa foi utilizada a metodologia de
natureza qualitativa, exploratória e descritiva, segundo a abordagem do
estudo de caso (YIN. 2001). O propósito do estudo de caso é responder
questões do tipo “como” e “por que”, permitindo a melhor distinção do
fenômeno do seu contexto. Esse não permite generalizações estatísticas
e sim analíticas em nível de teoria, possibilitando assim futuros
levantamentos. Considerou-se como unidade de análise a perspectiva
de gestores das PMEs pertencentes à rede escolhida para estudo, no
caso uma rede de supermercados de pequeno e médio porte da cidade
de Fortaleza (Ce).
Em um primeiro momento buscou-se contextualizar o setor, as
PMEs e a rede a qual estas estão integradas. Na seqüência buscou-se
responder os questionamentos objetos deste estudo, o instrumento para a
coleta de dados baseou-se em um roteiro semi-estruturado de entrevista,
elaborado a partir de questionamentos estratégicos pertinentes a análise da
aliança. Os resultados foram apresentados tendo como base as categorias
analíticas (“identificação da motivação” e “alianças e participação em
redes”) definidas em consonância com o referencial teórico/empírico e
os objetivos propostos no estudo (GIL, 1995).
Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

21

4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O universo empresarial tem presenciado uma série de mudanças
estruturais e conjunturais, principalmente a partir da estabilidade econômica,
o que implicou na necessidade para as empresas do setor varejista de um
melhor controle de suas atividades operacionais ao mesmo tempo em que
aumentou o nível de concorrência, inclusive em nível internacional. O
segmento de supermercados de pequeno e médio porte ilustra bem esta
tendência, na medida em que a competitividade cresceu, principalmente
em razão do aumento do número de lojas dos supermercados maiores, do
maior investimento em automação, e da tendência de expansão dos grandes
grupos na direção de seus raios de atuação.
As PMEs analisadas desde o ano 2000 participam da rede foco desse
estudo, no caso a “SUPEREDE”. Consideram-se as empresas focadas tanto
nos clientes como nos funcionários, acreditam que a atenção e a valorização
dos mesmos são responsáveis pelo desempenho superior das organizações e
proporcionam um clima organizacional agradável e motivador. Considerando
o referencial teórico e os objetivos da presente pesquisa, se apresentam
a seguir os resultados baseados nas seguintes categorias analíticas: a)
identificação da motivação e b) alianças e participação em redes.
4.1. IDENTIFICAÇÃO DA MOTIVAÇÃO
As PMEs analisadas têm passado por intenso processo de
profissionalização dentro do contexto local. Com as mudanças ocorridas
no mercado as empresas foram incitadas a reestruturar todas as suas
operações. Uma unidade específica teve que se desfazer de metade de
sua cadeia no ano de 1999 para um grupo nacional, que por sua vez
havia realizado uma fusão com um grupo internacional. De um total
de 23 lojas, neta unidade, há dez anos atrás quando a empresa detinha
a liderança do mercado, hoje a empresa conta com 08 lojas, as quais
apresentam desempenho superior em comparação com a cadeia original.
Com relação ao gerenciamento das lojas, os gestores afirmam não existir
uma diferença significativa nas operações em lojas de portes diferente,
apenas uma necessidade de controle maior dos custos em uma loja menor.

22
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Com relação especifica ao gerenciamento das lojas, os
proprietários afirmam que a crise pela qual atravessaram, obrigou-os a
desenvolverem um controle mais efetivo sobre suas operações, levando
a um detalhamento maior dos pedidos de compras, dos estoques em
prateleiras e em trânsito, dos índices de rotatividade e de perdas, bem
como do desempenho das unidades. Todos esses novos instrumentos
são possíveis devido a ferramentas de tecnologia da informação, porém
alguns empresários os creditam a um maior profissionalismo por parte
de suas gestões. Uma empresa analisada consolida a formalização de
sua nova estrutura com a descentralização da gestão e criação de novas
gerências, como o departamento de marketing em implantação.
Dentro do contexto da concorrência as empresas se apresentam
como inovadoras e criadoras de referência, buscando um relacionamento
estreito com o cliente e oferecendo um serviço de qualidade. Nesse sentido,
a inovação poderia ser creditada a participação em rede evidenciando a
afirmativa de Balestro (2005) que o aprendizado e a inovação acontecem
invariavelmente no contexto das redes. Como exemplo de inovações uma
empresa cita as seções exclusivas no mercado de alimentos com glúten
e sem lactose, as etiquetas maiores com os preços para facilitar a leitura
pelos clientes, uma grande diversidade de produtos e um conjunto de
serviços agregados aos seus clientes.
Todavia as empresas não consideram a possibilidade de acesso a
recursos das empresas concorrentes, a teoria da VBR (WERNERFELT,
1984), bem como a teoria da Aprendizagem Organizacional (OSLAND;
YAPRAK, 1995) como base para seus envolvimentos em alianças. Como
consequência, temos a realidade delimitada em discrepância com os
referenciais adotados para a análise, sugeridos por Klotzle (2002).
4.2. ALIANÇAS, PARTICIPAÇÃO E INOVAÇÃO EM REDES
Especificamente em relação à participação na rede de supermercados,
no caso a SUPEREDE, esta teve seu inicio no ano de 2000 e chegou a ter 8
(oito) membros, todavia este número diminuiu para 7 (sete) tendo em vista
a quebra de algumas regras tácitas, como a instalação de unidades na área
de abrangência do participante de rede. Vale ressaltar que a área geográfica
é entendida como o principal fator para definição do público-alvo.
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Estas informações nos permitem identificar o objetivo comum
compartilhado pelas empresas na formação da aliança (TEECE, 1992),
bem como o projeto de colaboração implantado por concorrentes
operando na mesma indústria (DUSSAUGE; GARRETTE, 1995; 1997).
O contrato celebrado entre as partes para a consumação da aliança é do
tipo informal, sem participação acionária, o que não é excludente ao
conceito de aliança (HAGEEDOORN; NARULA, 1996).
A origem da SUPEREDE remonta a outra união de supermercados,
a UNISUPER que funcionou durante a década de 90. Este fato nos
indica o caráter “não amistoso” o qual os membros de associações
compartilham, podendo em determinadas circunstâncias a competição
prevalecer frente à cooperação (BALESTRO, 2005).
Dentre os interesses das empresas em estudo para com a rede, seria
a escala de operação maior, advinda da compra em conjunto através da
“central de compra”, a maior motivação explicitada. Entretanto não existe
uma estrutura autônoma para isto, esta se dá pelo o compartilhamento de
algumas operações de compras entre as centrais individuais, reforçando
o caráter critico desta atividade para o setor supermercadista. Outra
vantagem oriunda da atividade conjunta seria o esforço promocional
também compartilhado, através de tablóides comuns para os membros.
De acordo com os dados apresentados, a aliança implica em uma
coordenação estratégica e operacional (TEECE, 1992), bem como estaria
concatenada ao conceito de esforços conjuntos em atividades específicas,
como logística e marketing (GARAI, 1999). Outro ponto a ser destacado,
seria o compartilhamento da atividade da “central de compra”, que nos
permite associá-la, em termos de escala de integração, a transações
em um mercado livre, configurando um empreendimento cooperativo
informal (LORANGE; ROSS, 1996); bem como a independência das
empresas participantes, condição necessária para caracterização em
alianças (DUSSAUGE; GARRETTE, 1995; 1997).
Além dessas motivações, a união em uma rede tem outros
interesses como, por exemplo, os contatos criados com os pares na
aliança, formalizada em reuniões semanais, as quais representam ótimo
ambiente para troca de conhecimentos e monitoramento da concorrência
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(BALESTRO, 2005).
Na pesquisa realizada pode-se considerar a rede analisada como
pertencente ao domínio comercial, para utilizar-se da nomenclatura de
Eiriz (2001), tendo observado-se a “central de compras” e os esforços
conjuntos de promoção. A aliança não vislumbra outras possibilidades
de interação, todavia apresenta-se correspondência com a sugestão de
formação de redes em atividades iniciais e finais da cadeia de atividades
(CASAROTTO; PIRES, 1999; PORTER, 1990), pois a atividade
de logística interna compreende a aquisição conjunta, e a promoção
compartilhada estaria incluída nas atividades de marketing e vendas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo das alianças vislumbra as associações diretas entre
empresas, basicamente sob a perspectiva da grande empresa e da
indústria. Já a produção sobre redes de pequenas e médias empresas
concebe uma outra opção com o modelo de redes flexíveis onde surge
uma nova figura além das empresas, no caso o “consórcio” ou a “central
de compra”. Todavia esta também privilegia a atividade industrial,
carecendo assim de trabalhos que adotem como referência o setor de
serviços e no caso específico o varejo.
Considerando o resultado apresentado onde, parte das empresas
pesquisadas alegaram não buscar motivação conforme as teorias da
VBR e da Aprendizagem Organizacional, estas teorias devem ser
consideradas para investigações futuras, pois neste caso, a VBR apesar
de não percebida, poderia ser evidenciada ao considerarmos a escala
maior de compra como um recurso a ser alcançado, não para o parceiro
individualmente, mas coletivamente na rede criada entre esses.
Uma outra sugestão de investigação pertinente direciona-se para
a análise do retorno das empresas envolvidas em alianças, buscando
mensurar a vantagem advinda dessa opção estratégica em comparação
aos parceiros da rede, os concorrentes não participantes, bem como em
relação ao desempenho apresentado anteriormente a inserção na rede.
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RESUMO – Utilizando-se de um instrumento de pesquisa validado
por um estudo de caso, o presente trabalho verifica as preferências e o
nível de concordância de lideranças de uma empresa de capital 100%
nacional em relação às seguintes escolas clássicas de motivação: Teoria
das Expectativas, Fixação dos Objetivos, Eqüidade, Dois Fatores, ERG
e Necessidades Socialmente Adquiridas, bem como se o grupo contesta
espontaneamente tais teorias de motivação. Ao final, evidencia-se que os
indivíduos consultados concordam em menor ou maior grau com todas
as teorias de motivação, especialmente com a teoria de Fixação por
Objetivos (nível de concordância) e a teoria ERG (preferência sobre as
escolas apresentadas), talvez por não conhecerem os elementos básicos
das críticas às teorias propostas por Sievers que refletem sobre a perda
do significado do trabalho no mundo contemporâneo.
Palavras-chave: motivação; Sievers; liderança.
ABSTRACT – Using an instrument of research for a case study, the
present work verifies the preferences and the level of agreement of
leaderships of a brasilian company to the following classic schools
of motivation: Theory of the Expectations, Setting of the Objectives,
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Fairness, Two Factors, ERG and Necessities Socially Acquired, as well
as if the group contests these theories of motivation. To the end, it is
proven that the consulted individuals agree to all the motivation theories,
especially to the theory of Setting for Objectives (agreement level) and
the theory ERG (preference on the presented schools), perhaps for not
knowing the basic elements of critical to the theories the proposals for
Sievers that reflect on the loss of the meaning of the work in the world
contemporary.
Word-key: motivation; Sievers; leadership
INTRODUÇÃO
Mesmo no século XXI, algumas questões sobre a natureza do trabalho
continuam a desafiar pesquisadores e profissionais do mundo todo. Longe de
se esgotar, questionar o universo humano, seu papel na sociedade produtiva
e seu posicionamento continuam sendo desafios para a gestão de pessoas.
No âmago das mudanças da sociedade contemporânea, temos a busca pela
alta competitividade, a globalização de mercados, indicadores econômicos e
financeiros e a diminuição de postos de trabalho que impactam diretamente
nas relações de trabalho. Essa condição requer que empresas e sociedade
criem um conjunto de ações e implante decisões considerando pessoas,
avaliando suas expectativas, aspirações, qualificações e valores, como forma
de transformar uma realidade, e, de maneira pragmática, atrair e manter
talentos. Muitos estudos foram realizados, apresentados e defendidos, mas
há sempre a discussão sobre o que impulsiona ou estimula um indivíduo a
se envolver nas tarefas delegadas por outrem. As empresas modificam suas
estruturas organizacionais, criam alianças, mas continuam se perguntando por
que algumas pessoas parecem mais motivadas do que outras. O jogo social
é claro: organizações precisam de capital social, intelectual e humano, e, do
mesmo modo, o homem moderno busca satisfações pessoais na remuneração,
no lazer, nas oportunidades de carreira e em diversas outras variáveis. Em
que momento essas necessidades conflitam e se tornam dissonantes não é a
proposta deste artigo, porém, não há como fugir ao debate sobre motivação.
Este artigo apresenta as teorias clássicas de motivação e procura identificar
a força de cada escola de motivação em uma pesquisa realizada na empresa
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Servatis, indústria química do ramo de defensivos agrícolas. Utilizando
um instrumento de pesquisa validado pelo estudo de caso feito por Ferreira
(2006), foi possível quantificar o uso das estratégias de motivação como
ferramentas de gestão. Embora tenham sido criadas por diferentes autores,
as teorias da motivação apresentadas neste trabalho não se contrapõem, mas
estão permanentemente se complementando, como as diversas faces de
um caleidoscópio dinâmico e em constante mutação. Será que o fato de
se complementarem leva ao caminho do aperfeiçoamento de uma idéia
central? O ser humano pode ser motivado por outro? Sievers em seu
artigo “Além do Sucedâneo da Motivação (1997)” contesta radicalmente
essa idéia. Este é um ponto chave do artigo, a busca por uma resposta à
questão sobre motivação para estimular que a questão seja repensada por
outros prismas. As teorias clássicas de motivação são aceitas, mesmo que
em partes, mas não costumam ser rechaçadas ou interpeladas no mundo
organizacional. Não se pretende analisar se a motivação de pessoas atinge
seus objetivos no meio organizacional, mas sim verificar se os indivíduos
consultados concordam em menor ou maior grau com as teorias clássicas
de motivação desenvolvidas ao longo do século XX. E, ainda, se há uma
aceitação passiva das mesmas, sem a espontaneidade de uma contestação.

2. TEORIAS E ESTUDOS SOBRE MOTIVAÇÃO NO TRABALHO
2.1. TEORIA DA EXPECTATIVA
De acordo com Stoner e Freeman (1999, pág. 328), a teoria da
expectativa “tenta superar as críticas direcionadas a certos pressupostos
de outras teorias motivacionais - tais como: i) todos os empregados
são iguais, ii) todas as situações são iguais, e iii) há modo melhor de
motivar os empregados”. É, portanto, um modelo que tenta considerar as
diferenças entre indivíduos e situações, e especifica que o esforço para se
atingir alta performance tem mais a ver com o resultado da percepção se
a recompensa vale o esforço despendido. Os três componentes principais
do modelo são: i) Expectativa de resultado do desempenho: é a pergunta
que cada indivíduo formula a si mesmo para responder à seguinte questão
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interna: “que resultado terei se fizer isso?”; ii) Valência: é o poder, variável
de indivíduo para indivíduo, decorrente de um comportamento – “o
resultado vale meu esforço?”; iii) Expectativa de esforço-desempenho:
o que o indivíduo considera encontrar de dificuldades para ter um
desempenho bem sucedido ao se perguntar se o resultado encontrado
vale o esforço despendido. Para Vroom (1964), as escolhas de cada um
resultam em uma combinação entre escolhas afetivas, a vontade (força)
e a expectativa ou aquilo em que o indivíduo acredita. Esta teoria explica
porque muitos empregados se esforçam pouco, limitando-se a fazer o
mínimo. Se as pessoas não encontrarem reais motivos que justifiquem
a entrega ao trabalho, o desempenho pode resultar como medíocre. No
entendimento de Bueno (2002), o ineditismo da proposta de Vroom
consiste de que este modelo atrela competência e motivação, exigindo
que o trabalhador se sinta capaz de atingir seus objetivos pessoais para
que se sinta motivado. Se o indivíduo não se sentir capaz de atingir os
objetivos, as metas estarão longe do seu alcance; é esse descompasso que
fortalece nas organizações o elo de ligação entre motivação e treinamento
empresarial. Para Robbins (2002), a teoria da expectativa é atualmente uma
das explicações de motivação mais amplamente aceitas. Segundo Casado
(2002), esta teoria estuda mais a “relação entre as variáveis (resultados,
insumos etc.) do que a variável (fator de satisfação, por exemplo) em si
mesma”. Segundo Martins e Santos (2006), ao definir satisfação como a
resposta antecipada a um resultado ou a uma expectativa do que se espera
conseguir, a teoria de Vromm é passível de criticas porque só justifica os
efeitos esperados de satisfação, e não dá conta de explicar a variável das
reações afetivas inesperadas. Em outras palavras, o ser humano traz uma
dimensão afetiva que não se traduz somente pelo que é pensado, mas pela
pulsão que não se prevê.
2.2. TEORIA DAS NECESSIDADES SOCIALMENTE ADQUIRIDAS
Stoner e Freeman (1999, pág. 326) apresentam um texto revelador
sobre essa teoria:
“Pessoas com alta necessidade de realização gostam de assumir
responsabilidade pela solução de problemas; tendem a determinar
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para si mesmas objetivos moderadamente difíceis, e a assumir
riscos calculados para alcançar esses objetivos; e valorizam muito
o feedback sobre seu desempenho. Assim, as pessoas com grande
necessidade de realização tendem a ser altamente motivadas por
situações de trabalho desafiadoras e competitivas; pessoas com
pequena necessidade de realização tendem a ter um desempenho
fraco no mesmo tipo de situação.”

A teoria de necessidades de McClelland foi desenvolvida por David
Mc-Clelland e seus associados. Segundo Leonardo (2002), a pesquisa
de Mc-Clelland revela que os profissionais que são extremamente
realizadores apresentam um desejo de produzir de forma mais qualitativa.
Ele complementa que as pessoas podem possuir em escalas diferentes,
três tipos de necessidades: i) Realização: que se cristaliza no desejo de
obter sucesso através das atividades profissionais, onde a realização
pessoal tem mais significado do que as recompensas. Para Dela Coleta
(2005), empresas orientadas para a realização ou para o desempenho
reconhecem e premiam aqueles que mais se esforçam, ou que apresentam
resultados de excelência, cumprimento de metas; ii) Poder: organizações
costumam dar um certo grau de autonomia e independência, aumentando a
responsabilidade e deixando as tarefas mais desafiadoras, recompensando
o desempenho por resultados. Profissionais que gostam deste tipo de
empresa têm uma forte necessidade de serem influentes, controlar as
variáveis relativas ao seu trabalho e que gostam de prestígio, competição,
status; iii) Afiliação: profissionais com essa predominância desejam ser
apreciados, estimados e aceitos pelos outros. Buscam amizade e preferem
um ambiente de cooperação no lugar de um ambiente de competição.
Dela Coleta explica que existem empresas com orientação humanista,
que incentivam comportamentos mais justos, fraternos em que todos
os funcionários devam se relacionar bem, como uma grande família,
buscando agradar a todos os envolvidos. Para Leonardo (2002), os líderes
das grandes empresas geralmente possuem alta necessidade de poder e
baixa necessidade de afiliação.

2.3. TEORIA DA EQÜIDADE
Para Stoner e Freeman (1999),
Robbins
teoria
se baseia
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na hipótese de que o desempenho ou a satisfação no trabalho é a avaliação
que o sujeito faz sobre a justiça da recompensa recebida. Consideremos
que equidade pode ser explicada como o esforço ou contribuição que o
trabalhador empreende na organização e o pacote de recompensas recebidas
comparado com o que os demais recebem estando na mesma situação.
Essa teoria diz que a motivação depende da subjetividade da avaliação
entre o quociente esforço/recompensa de um indivíduo e sua relação
com o quociente de outros em situações semelhantes. Robbins (1999)
complementa que a comparação pode acontecer com pessoas dentro ou
fora da mesma empresa, com situações do passado ou oportunidades de
outros empregos. A percepção de injustiça gera a busca por compensação,
mudando o esforço ou tentando mudar o contexto (ex.: trocar de emprego).
Segundo Cosier e Danton (1999, apud Stoner e Freeman, 1999, pág.331):
“os relacionamentos no trabalho não são estáticos, e as iniqüidades
geralmente não são eventos isolados ou que ocorrem somente uma vez.
Eles sugerem que existe um limite até o qual o indivíduo tolera uma
série de eventos injustos, mas quando acontecer uma injustiça que leve
o indivíduo além de seu limite de tolerância, pode resultar uma reação
extrema e aparentemente inadequada”. Quem abordou o fenômeno da
justiça pela primeira vez foi Homans (1961). Para ele, os homens reagem
quando são submetidos à injustiça no trabalho. O autor concebe o termo
justiça distributiva e defende que uma distribuição só é justa quando
é proporcional às contribuições de cada um - teoria da eqüidade, cuja
premissa estabelece que o indivíduo receberá suas recompensas em razão
dos seus investimentos. Para Mendonça e Mendes (2005), não se pode
desconsiderar o valor do trabalho de Homans, mas severas críticas lhe
têm sido feitas, já que outros princípios de distribuição, que não apenas
o da eqüidade, já eram abordados como o princípio da contribuição
(cada um deve receber de acordo com sua contribuição), o princípio
da igualdade (todos devem receber o mesmo, sem aplicação de quesito
prévio) e o princípio da necessidade (cada um deve receber de acordo
com sua necessidade). Nesse sentido, nenhuma destas teorias é capaz de
contemplar o fenômeno da justiça em sua dimensão. Vários autores têm
se interessado em investigar se os tipos de justiça diferem na maneira
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como influenciam as reações e comportamentos dos trabalhadores. Para as
autoras, diante da vivência em situações desfavoráveis, como salário mais
baixo do que o esperado ou a hostilidade no tratamento interpessoal dado
pela chefia, ou ainda a não-participação em processo de promoção, ocorre
o descontentamento, a indignação. Essas situações provocam sofrimento
psíquico, ameaçam o bem-estar do trabalhador e provocam impacto direto
na qualidade de vida das pessoas.
2.4. TEORIA ERG
A Teoria ERG é apresentada por Clayton Alderfer como teoria
da existência, relacionamento e crescimento. A sigla é originária dos
termos em inglês i)Existence, ii) Relatedness e iii) Growth. Alderfer
reduz a teoria de Maslow (hierarquia das necessidades) condensando-a
em necessidades de auto-realização e estima em crescimento (Growth),
dando ao afeto o nome de Relacionamento (Relatedness) e às necessidades
fisiológicas o nome de existência (Existence) (HAMPTON, 1992).
Alderfer & Schneider (1973, pg. 490) conceituam as três necessidades
da seguinte forma: i) as necessidades de existência, que incluem todas
as necessidades psicológicas e materiais, como por exemplo, fome e
sede, bem como outras necessidades materiais, como o pagamento de
salário relacionado ao trabalho e a segurança física. As Necessidades
de Existência são caracterizadas primeiramente pelo objetivo de obter
bens materiais que garantam a subsistência e secundariamente por uma
satisfação pessoal ligada a competição por recursos limitados, sendo que
a satisfação vem das frustrações de outras pessoas em conseguir estes
recursos; ii) as necessidades de relacionamento dizem respeito ao desejo
que as pessoas têm de ter relacionamentos com outras pessoas e que estes
relacionamentos se caracterizem por um compartilhamento mútuo de
idéias e sentimentos. A necessidade básica relacionamento é diferente
da necessidade de existência porque ela não pode ser satisfeita sem
mutualidade. Para todas as partes envolvidas em um relacionamento, sua
satisfação (e frustração) tende a ser correlacionadas; iii) as necessidades
de crescimento incluem o desejo de uma pessoa de ter uma influência
criativa e produtiva sobre si mesmo e sobre o ambiente em que vive.
A satisfação da necessidade de crescimento ocorre quando uma pessoa
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engaja em problemas que necessitam de utilizar plenamente suas
capacidades e desenvolver novas capacidades. O senso psicológico que
uma pessoa tem para preencher suas necessidades de crescimento é de
uma maior totalidade ou inteireza como ser humano.
Alderfer acredita que esses três objetivos existam numa relação
em seqüência, como na hierarquia das necessidades de Maslow, ou
seja, necessidades de existência, que seriam as necessidades básicas
fisiológicas e as de segurança; as necessidades de relacionamento, que
dizem respeito a ser significativo e lograr bom relacionamento pessoal
e as necessidades de evolução ou crescimento, que seriam as de mais
alto nível que incluem a auto-estima e a auto-realização (BERGAMINI,
1997).
2.5. TEORIA DOS DOIS FATORES
A teoria dos dois fatores divide os fatores de motivação em higiênicos
e motivadores, sendo que os higiênicos abrangem todos os benefícios
oferecidos pela empresa, tais como: ambiente de trabalho, relacionamento
com os superiores, segurança no emprego, benefícios sociais e salário,
que são vistos como fatores que podem gerar insatisfação e, quando
estes fatores estiverem apropriados, as pessoas não ficarão insatisfeitas.
Já os fatores motivadores, que estão relacionados com o cargo ocupado
pelo empregado e abrange: reconhecimento e oportunidade de progresso
profissional, responsabilidade e realização e levam os funcionários de
estados de não-satisfação ao estado de satisfação (PONTES, 2002). A
teoria dos dois fatores segundo Herzberg (1997, 61):
“Os fatores envolvidos na produção da satisfação (e motivação)
no trabalho são separados e distintos dos fatores que levam à
insatisfação no trabalho. Já que é necessário considerar fatores
separados, dependendo do fato de estarmos examinando a satisfação
ou insatisfação no trabalho, segue-se que esses dois sentimentos não
são antagônicos. O oposto de satisfação no trabalho não é insatisfação
no trabalho, mas sim a ausência de satisfação; e, da mesma forma, o
oposto de insatisfação no trabalho não é satisfação no trabalho, mas
sim ausência de satisfação”.
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A proposição de Herzberg é a motivação pelo próprio trabalho, a
ser conquistada através do enriquecimento do cargo (VROOM, 1997).
Para Herzberg (1997), o enriquecimento do cargo é a forma de aumentar a
satisfação do funcionário, pois este enriquecimento oferece a oportunidade
de crescimento psicológico do funcionário. É uma proposição que não
dever ser implantada de uma só vez, e sim de forma contínua. As mudanças
iniciais devem durar um período bastante longo e devem impulsionar o
cargo para cima, até o nível do desafio da habilidade contratada. Os que
têm habilidade ainda maior poderão demonstrar melhor esta habilidade e
conseguirão promoções para postos mais elevados.
2.6. TEORIA DA FIXAÇÃO DOS OBJETIVOS
A teoria da fixação dos objetivos parte do princípio de que as
pessoas concentram seus esforços em direção a objetivos, de modo que
o estabelecimento de objetivos traz energia a um indivíduo, dirigindo
seus pensamentos para uma finalidade (CAVALCANTI, 2005). As metas
têm de possuir algumas características que podem provocar maior nível
de motivação: devem ser aceitáveis, de modo que façam sentido para
os indivíduos e não entrem em conflito com os seus valores pessoais.
Estabelecer metas com o envolvimento dos funcionários torna mais
provável sua aceitação, gerando maior comprometimento. As metas
também devem ser desafiadoras, mas possíveis de serem atingidas; devem
também ser específicas e, se possível, quantificáveis e mensuráveis.
Definir especificamente o que se espera de um funcionário tende a
produzir mais resultados do que demandar que ele dê o máximo de si
(CAVALCANTI, 2005). A premissa que fortalece a teoria das metas é a de
que o comportamento é regulado por valores e metas. Valor é a crença em
algo muito importante para o indivíduo, como a dignidade do trabalho ou
a honestidade. Os valores criam nos indivíduos o desejo de se comportar
coerentemente com eles. Se um executivo valoriza a honestidade, ele irá
estabelecer uma meta de tentar contratar somente empregados honestos.
Segundo Edwin Locke (apud ROBBINS, 2004) a intenção de lutar por
um objetivo é a maior fonte de motivação no trabalho e, segundo Locke

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

37

e Latham (1990) aproximadamente 400 estudos (a maioria experimental)
demonstram que metas específicas, e difíceis levam para uma melhor
performance do que metas específicas, fáceis, vagas (como “faça o seu
melhor”) ou a própria ausência de metas, confirmando positivamente a
importância dos objetivos.
2.7. CRÍTICAS AO CONCEITO TRADICIONAL DE MOTIVAÇÃO
Sievers (1997) apresenta um olhar bastante crítico às diversas
teorias clássicas sobre motivação e defende a tese de que ela não existe
tal qual é apresentada e, portanto, motivação é uma invenção, e as teorias
motivacionais se baseiam na ficção. O autor fundamenta sua hipótese com
base no sistema de trabalho do mundo moderno, que prega a excessiva
busca pela eficácia e coloca o homem como mais um dos recursos a serem
dirigidos e controlados, não contemplando o ser humano em toda a sua
complexidade e subjetividade. Casado (2002, pág. 250) explica que:
“Ações complexas vindas dos trabalhadores buscavam simultaneamente o aumento crescente dos salários e a garantia da segurança
dos empregos como resultado de um sistema que, ao aumentar a
eficácia do trabalho, reduzia o número de empregados necessários
à produção. Os sindicatos começaram a ganhar força, a eficiência
no trabalho diminuiu e a simplicidade do modelo tradicional e da
administração científica em enxergar o ser humano começou a
mostrar sinais de inadequação”.

A autora defende que, em 1920, surgia uma nova proposta para
falar de motivação, elevando a estima dos empregados ao ouvi-los e ao
permitir que eles colaborassem com idéias no processo produtivo, dandolhes um verniz de importância. Nessa época, surgiram os incentivos em
grupo para melhorar a remuneração, minimizando possíveis conflitos na
relação do empregado com seu empregador. Se a motivação é da esfera
interna, pessoal, e faz parte do universo particular de cada indivíduo, Sievers
apresenta como uma aventura extremamente difícil para as empresas colocar
em suas mãos a responsabilidade de modificar os mecanismos internos
de seus colaboradores. Em outras palavras, a empresa teria que conhecer
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profundamente os sonhos, o histórico de vida, as esperanças, os desejos e a
estrutura social de cada um, ter acesso ao que nem o próprio ser conhece sobre
sua vida mental. Certamente convidá-los a modificarem atitudes e incentivá-los a
se mexerem é factível. Segundo Levitt e Dubner (2007, pág. 13) “Os incentivos
são a pedra de toque da vida moderna. Entendê-los - ou, na maior parte das vezes,
investigá-los - é a chave para solucionar praticamente qualquer enigma, dos
crimes violentos à trapaça nos esportes ou ao namoro na Internet.” Os autores
lembram que Adam Smith, o fundador da economia clássica, era um filósofo,
que tentou ser moralista, mas que se tornou economista no decorrer do processo.
Antes de focar sua atenção nos números, Smith se interessava sobre o efeito nas
pessoas, e em como a economia alterava pensamentos e atitudes humanas frente
às situações. Surgia uma observação científica sobre causa-efeito, e uma análise
entre e o conflito das normas estabelecidas pela sociedade e o desejo individual.
Para Levitt e Dubner, aprendemos a reagir aos incentivos da vida moderna,
sejam eles negativos ou positivos, desde o início da vida, e por isso a economia
é essencialmente o estudo dos incentivos: como os homens conseguem aquilo
que precisam e o que querem. E classificam os incentivos em 3 modalidades:
os econômicos, os sociais e os morais. Ao falar em criminalidade, os autores
explicam que a “possibilidade de acabar preso - e, com isso, perder o emprego, a
casa e a liberdade, punições essas de caráter econômico - decerto é um incentivo
de peso. Mas quando se trata de criminalidade, as pessoas também reagem a
incentivos morais (não querem cometer um ato que consideram errado) e a
incentivos sociais (não querem ser vistas pelos outros como alguém que age
errado)” Levitt e Dubner (2007, pág. 19). Não é a toa que os programas de
vendas ou de marketing de incentivo são adotados com sucesso por diversas
empresas. Os profissionais destas áreas não pretendem modificar internamente
os consumidores, mas se limitam a descobrir os estados de demanda latente
que são abundantes. Kotler cita como exemplo (1996, pág. 36) “muitas pessoas
gostariam de um carro que oferecesse, primordialmente, mais segurança e
produzisse menos poluição do que os existentes. Há uma forte demanda latente
por vias expressas urbanas, trens eficientes, parques nacionais não
lotados, grandes metrópoles despoluídas, ruas seguras e bons programas
de televisão”. Se a organização consegue converter esse desejo latente em
bons produtos, o mercado se desenvolve ordenadamente. Casado defende que
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“diferentes fatores se inter-relacionam no processo motivacional: dinheiro,
aspectos sociais, o trabalho em si e perspectivas de crescimento. Ponto central
dessa abordagem é que diferentes trabalhadores possuem diferentes fatores
motivacionais e, além de buscar modos de satisfação distintos, também têm
diferentes contribuições a fazer á organização.” (2002, pág. 250).
3. METODOLOGIA
O presente artigo se propôs a investigar uma população composta
por 40 indivíduos, colaboradores que formam a totalidade do quadro
de gestores de uma empresa de capital nacional do ramo químico.
A empresa atua no mercado de manufatura de produtos químicos
e na prestação de serviços de incineração e tratamento de efluentes
industriais, contando com 304 funcionários, sendo 151 com participação
acionária. Da população investigada, 23 líderes, objetivo central da
pesquisa, responderam ao questionário. Os respondentes têm idade
média de 37,9 anos (de 25 a 55 anos).
3.1. PROCEDIMENTO
A coleta de dados foi feita através de pesquisa estruturada e o
instrumento de pesquisa foi aplicado de forma individual, através de
questionários enviados por e-mail. O instrumento utilizado para a avaliação
foi extraído da dissertação “Fatores de motivação no trabalho: o que pensam
os líderes”, de autoria de André Ferreira (2006) apresentada como requisito
parcial para obtenção do grau de Mestre em Administração, no Curso de
Gestão e Estratégia em Negócios. Os questionários foram os mesmos
utilizados no estudo de caso de Ferreira (2006), que buscou identificar o
nível de concordância e as preferências das lideranças quanto às seguintes
Escolas de motivação: Expectativas, Fixação dos Objetivos, Equidade, Dois
Fatores, ERG e Necessidades Socialmente Adquiridas. A escala Likert do
instrumento de pesquisa requer que os entrevistados (avaliadores) indiquem
seu grau de concordância (aprovação) ou discordância (reprovação) com
as declarações (informações) que estão sendo medidas (avaliadas), sendo
a técnica mais adequada nessa pesquisa. Como as perguntas abordavam a
situação de motivação, todos receberam uma explicação sobre o motivo da
pesquisa, pautada no interesse dos pesquisadores, garantindo o sigilo das
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respostas em caráter pessoal. O instrumento de coleta abordou as seguintes
questões: i) Perguntas direcionadas; ii) Hierarquização das preferências.
Como o presente estudo tem o objetivo de observar uma população
específica, a validação do instrumento de pesquisa foi corroborado por
uma avaliação semântica e de conteúdo por profissionais da área.
3.2. PERFIL DOS PARTICIPANTES
A maioria dos entrevistados possui ensino superior, e apenas 2
gestores possuem ensino médio, o que mostra uma certa homogeneidade
na questão da escolaridade. A informação do grupo de subordinados direto
de cada gestor possibilita verificar a amplitude de controle sobre pessoas,
e temos um grupo de 10 gestores que lideram grupos pequenos (até 5
subordinados) e 7 gestores que lideram grupos de 30 ou mais subordinados.
No corte sobre o perfil dos liderados, evidencia-se que grande parte deste
grupo é formada por profissionais técnicos e operadores, em que aspectos
de ordem técnica na execução das tarefas são bastante considerados.
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Gráficos – 1,2 e 3 - Perfil da Amostra.
Fonte: adaptado de PORTER, 1990.

4. RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA
Abordaremos a seguir, as duas dimensões analisadas da pesquisa,
sendo a primeira o nível de concordância dos gestores com cada uma
das teorias descritas no referencial teórico, e a segunda a preferência dos
gestores pelas teorias, que traz um sentido mais pragmático da gestão.
4.1. NÍVEL DE CONCORDÂNCIA
Ao atribuir valores numéricos às respostas, pode-se entender
a força e o direcionamento da reação do entrevistado (avaliador)
às declarações de concordância, refletindo a direção da atitude do
entrevistado. Por conta dessa técnica, as seis escolas de motivação
obtiveram na escala Likert uma média geral de 3,01 (três vírgula
zero um), sendo que a escala de resposta foi distribuída em 4 (quatro)
níveis: 1) Discordo totalmente; 2) Discordo; 3) Concordo; 4) Concordo
totalmente. O coeficiente de variação das médias destas perguntas, e
em todas as escolas o grau de confiança ficou acima de 0,8 o que pode
ser considerado estatisticamente como um bom resultado.
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Gráfico 2 – nível de concordância com as escolas de motivação.
Fonte: adaptado de PORTER, 1990.

Verifica-se, pelos dados apresentados no gráfico 4, a uniformidade
da distribuição das médias para cada escola de motivação. Todas as médias
estão próximas do conceito 3, sendo que a teoria das expectativas tem a
menor média, 2,75, porém ainda é bastante próximo de 3. Essa resposta
contraria o referencial teórico, onde Robbins (2002) nos diz que a teoria
da expectativa é atualmente uma das explicações de motivação mais
amplamente aceitas. No ambiente cujos aspectos técnicos de produtividade
sejam relevantes, uma teoria que tenta considerar as diferenças entre
indivíduos não encontrou aderência já que não se presume se cabe ao
funcionário perguntar “o resultado vale meu esforço”. Esses ambientes
são fortemente influenciados pela padronização, normas e regulamentos,
e o trabalho de ordem técnica está intimamente atrelado às diretrizes
organizacionais. Por outro lado, a teoria de maior concordância é a
Fixação por objetivos, com média de 3,41. Esta é uma teoria na qual as
pessoas concentram seus esforços em direção a objetivos, supondo que
as metas provocam maior nível de motivação. Nesse sentido, o perfil
de uma empresa com corpo eminentemente técnico está mais alinhado
com esse pensamento, onde o cumprimento de metas factíveis possibilita
reconhecimento. Pode-se deduzir que a teoria que considera a racionalidade
das metas é mais atraente e a teoria que se baseia nas emoções de cada um
se torna menos atraente para esse grupo. Também é relevante dizer que,
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espontaneamente, nenhum dos entrevistados contestou a existência de
elementos que corroborem as teorias da motivação, sendo este um conceito
aceito sem grandes questionamentos.
4.2. PREFERÊNCIAS DAS HIERARQUIAS SOBRE AS ESCOLAS
DE MOTIVAÇÃO
Uma vez que os entrevistados definiram a concordância das hierarquias
em relação às 6 (seis) escolas de motivação, o estudo se complementa quando
esse mesmo grupo aponta quais são as linhas preferenciais para criar um
ambiente de trabalho motivador na percepção das lideranças. Através dos
dados mostrados do gráfico 5, verifica-se que a teoria ERG da motivação
é a mais forte, recebendo 27% dos pontos, seguida pela teoria dos dois
fatores – 18%, Teoria da Equidade – 17%, Teoria da fixação dos objetivos
e teoria das expectativas – 14% e a Teoria das Necessidades Socialmente
Adquiridas – 10%.

Gráfico 3 - força das escolas de motivação.

Mais de um terço dos pesquisados classificou a teoria ERG como a
melhor definição sobre o que motiva um empregado no trabalho conforme
gráfico3. Essa é uma teoria que considera o processo de motivação como
universal, ou seja, os incentivos que levam o trabalhador a agir são os
mesmos, independente das personalidades dos indivíduos e das situações
que vivencia. De uma forma geral, a estrutura da teoria ERG define que
o indivíduo é incentivado a motivar-se atendendo suas necessidades de
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existência, relacionamento e crescimento. Com esse resultado, seria
enriquecedor comparar o resultado da pesquisa de Ferreira (2006) com o
caso Servatis, ainda que o perfil destas empresas não seja análogo, como
mostra a Tabela 1. O estudo nos conduz na direção do fortalecimento de
duas idéias, ainda que as tenhamos comprovado apenas em duas empresas
de ramos distintos de atuação: i) As teorias clássicas de motivação são
aceitas e utilizadas pelos gestores industriais; ii) Os aspectos da cultura
organizacional não incidem diretamente sobre a preferência dos gestores
sobre as teorias clássicas de motivação.

Gráfico 4 - Teoria ERG

Tabela 1 – Comparação entre as empresas

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

45

Gráfico 5 – Forças das escolas de motivação (comparação entre empresas)

5. CONCLUSÃO
O objetivo da pesquisa foi atingido, uma vez que os dados
evidenciaram o que se pretendia apurar desde o início. Com a
apresentação dos modelos das escolas clássicas de motivação, os
indivíduos consultados concordam em menor ou maior grau com
as teorias da motivação, especialmente com a teoria de Fixação por
Objetivos (nível de concordância) e a teoria ERG (preferência sobre
as escolas apresentadas). Esse é um assunto relevante no campo da
administração e que está longe de se esgotar. Tal qual o pote de ouro
ao final do arco íris, os gestores buscam, cada vez mais, desenvolver
fórmulas de sucesso para garantir alta performance que produza
resultados. Reduzir a complexidade humana, a multiplicidade e riqueza
da alma humana a possíveis fórmulas que garantam resultado certo são
ambições que perpassam pesquisadores das ciências humanas e sociais.
Com tantas teorias à disposição, acredita-se que a organização, na pessoa
de seus líderes, se baseie nas teorias a partir de pensamentos e ideais
que mais se alinhem com seus valores e com sua cultura organizacional.
Nesse sentido, a análise do perfil da empresa pesquisada permite concluir
que as teorias que abarcam questões mais racionais são aquelas que
encontraram mais ressonância no grupo pesquisado. Os gestores aceitam
as teorias da motivação, e não questionam se ela está bem fundamentada
ou não. Sobre a proposta de Sievers (1997), que contradiz de maneira
contundente as escolas clássicas de motivação, é possível dizer que o
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desconhecimento dos elementos básicos das teorias faz dos gestores pessoas
passíveis de engano, quando afirmam que existe motivação ou que líderes
motivam liderados, quando sabemos que líderes apenas incentivam. A
perda do significado no trabalho pode ser compensada por ações efetivas
de incentivo e essas ações podem ser customizadas, variando de pessoa a
pessoa, de lugar, de modo, tempo etc. Entendemos que o desconhecimento
dos estudos de Sievers (1997) é compreensível, uma vez que não são muito
conhecidos e difundidos no ambiente organizacional, e se e quando o são,
não extrapolam os limites da área de recursos humanos.
Surge aqui uma possibilidade futura de investigação dos aspectos
semânticos dos termos “motivação” e “incentivo” com as lideranças, como
forma de perceber e avaliar a evolução do significado destas palavras
e o que simbolizam para a organização e para as lideranças. A esfera
destas novas pesquisas poderia ter como proposta a investigação: i) da
compreensão de motivação e incentivo, e se são termos equivalentes; ii)
se ao tomar conhecimento das teorias de Sievers, passam a questionar as
teorias clássicas de motivação. Quando gestores afirmam “concordar” com
os pressupostos de uma teoria, na verdade, é possível que a teoria escolhida
foi apenas a mais bem explicada e não necessariamente a mais eficaz
para mostrar o estilo motivacional das pessoas envolvidas. Além disso, há
um viés a ser considerado, pois os gestores que responderam à pesquisa
não são necessariamente das áreas sociais e humanas, o que pode levar
a uma aceitação do que é posto sem muita contestação. Queremos dizer
que o grupo “confia” que as teorias clássicas defendidas por profissionais
renomados, estejam certas ou bem próximas disso. No século XXI, a
complexidade de gestão de pessoas que fazem parte de um mundo onde
a diversidade ganha cada vez mais força e representação traz relevância
ao tema. Estudá-lo e explorá-lo traz capacitação para mais e mais líderes,
para que possam resgatar o real significado do trabalho para os indivíduos,
mesmo no nível operacional.
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INTRANET E APRENDIZADO
ORGANIZACIONAL À LUZ DO MODELO 4I

Elano Dantas Rodrigues1
Érico Veras Marques2

RESUMO – A necessidade de pessoas com conhecimentos adequados
e a capacidade de saber aproveitá-los ganharam destaque nos últimos
anos em virtude da turbulência dos tempos atuais, que exige pessoas bem
informadas e capazes de transformar informações em conhecimentos
úteis. As atenções se voltam para os processos que possibilitam criar e
disseminar conhecimentos. Dentre os recursos tecnológicos capazes de
contribuir para estes processos, destacam-se a Internet e a intranet, pela
capacidade de alcançar um grande número de pessoas rapidamente. No
entanto, a forma de uso destes recursos difere bastante em virtude de
uma cultura que privilegia o controle. Neste contexto e com o objetivo
de investigar a participação da intranet no aprendizado organizacional,
realizou-se uma pesquisa de caráter exploratório a partir de um estudo
de caso em uma grande instituição financeira brasileira. Os dados,
coletados por meio de entrevistas, questionários e consulta a arquivos
eletrônicos, foram analisados à luz do modelo 4I (CROSSAN, LANE e
WHITE, 1999). Os resultados demonstram a participação da intranet no
aprendizado individual, grupal e organizacional, bem como a necessidade
de conteúdos mais voltados para a prática.
Palavra-Chave: Conhecimento. Informação. Intranet. Aprendizado.
ABSTRACT – The need for people with adequate knowledge base and
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the ability to use it in an effective way, became evident in face of the
turbulence experienced in the current days, which not only demands
well informed people but also people with the ability to change simple
information into useful knowledge. The attentions go back to the processes
that make possible to create and to disseminate knowledge. Among the
technological resources capable to contribute for these processes, stand
out Internet and intranet, for the capacity to reach a great number of
people quickly. However, the form of use of these resources differs due to
a culture that privileges the control (STENMARK, 2004a). In this context
and with the objective of investigating the participation of the intranet in
organizational learning, an exploratory research was conducted starting
from a case study in a great Brazilian financial institution. The data,
collected through interviews, questionnaires and electronic files, were
analyzed based on the model 4I (CROSSAN, LANE and WHITE, 1999).
The results demonstrate the participation of intranet in the individual,
grupal and organizational learning, as well as the need of contents more
directed to the practice.
Key-words: Knowledge. Information. Intranet. Learning.

INTRODUÇÃO
Dispor de profissionais com conhecimentos adequados e saber
aproveitá-los são condição indispensável ao sucesso dos negócios.
Embora essa percepção não seja recente, o tema tem ganhado destaque
nos últimos anos, em virtude do momento que se vive, com suas
turbulências e mudanças freqüentes, exigindo que as organizações contem
com pessoas bem informadas e capazes de transformar informações em
conhecimentos úteis.
Nesse cenário, as atenções são primordialmente voltadas para os
processos que possibilitam a criação e a disseminação de conhecimentos.
De um lado, autores que privilegiam o conhecimento tácito (aquele de
cuja existência não se tem consciência) e defendem os encontros face-aface como instrumento para criação e disseminação de conhecimentos. De
outro, aqueles que acreditam ser possível criar e difundir conhecimentos
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por meio da Tecnologia da Informação - TI. Entre esses, a intranet, graças
às suas características, é tida como capaz de contribuir para a criação de
novos conhecimentos.
A intranet é baseada na mesma tecnologia empregada na Internet,
porém, com acesso restrito aos membros da organização. Apesar disso,
Stenmark (2004) entende que os modos de utilizá-las são bastante
divergentes, pois enquanto o uso da Internet cresce em virtude da
liberdade e da falta de controle, nas intranets, apregoa-se a necessidade
de padronização e de mecanismos de controle.
Stenmark (2004) entende que a preocupação com controle seja
herança de uma cultura industrial. Por conta disso, questiona se esse
comportamento também aconteceria, por exemplo, em organizações não
industriais, como as empresas provedoras de serviços.
Diante dessas considerações, formulou-se a seguinte questão
para esta pesquisa: Como a intranet participa do aprendizado em uma
instituição financeira brasileira? Para responder a essa questão, foi
realizada uma pesquisa de caráter exploratório e natureza qualitativa, em
uma grande instituição financeira brasileira, com o objetivo de analisar
a participação da intranet no aprendizado organizacional.
Os dados foram coletados por meio de entrevistas, questionários e
navegação pelas páginas da intranet, e analisados tendo como referência
o Modelo 4I, de Crossan, Lane e White (1999).
1. O APRENDIZADO NAS ORGANIZAÇÕES
O conhecimento organizacional é definido como “a capacidade
de executar coletivamente tarefas que as pessoas não conseguem fazer
atuando de forma isolada [...]” (GARVIN et al, 1998), e está armazenado
nas pessoas e em material impresso e nas rotinas formalizadas (MAIER,
PRANGE e von ROSENSTIEL, 2001).
Para explicar como o conhecimento é criado nas organizações,
Crossan, Lane e White (1999) desenvolveram o modelo 4I (Figura 1),
segundo o qual o aprendizado organizacional ocorre em três planos
- individual, grupal e organizacional - e envolve quatro processos intuição, interpretação, integração e institucionalização.
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Figura 1 - Modelo 4I. Fonte: Figura adaptada de Crossan, Lane e White
(1999)empresas)

O aprendizado tem início com a intuição, processo que, por envolver
a percepção de similaridades e diferenças, requer experiência, porquanto
intuir significa reconhecer padrões do passado. É espontâneo e tácito, razão
por que não mais requer consciência, nem planejamento. Tanto é assim
que a pessoa experiente não consegue explicar suas ações, uma vez que a
habilidade adquirida é uma recordação inconsciente.
Interpretar é a explicação, para si e para os outros, de insights e
idéias por meio de palavras e ações. Inicia-se pela escolha dos elementos
conscientes do aprendizado individual. Por meio da interpretação, as
pessoas desenvolvem seus mapas cognitivos, que lhes permitem enxergar
coisas e agir de uma maneira que os outros não conseguem. São os mapas
cognitivos que levam as pessoas a fazer interpretações diferentes de
uma mesma coisa, mas a qualidade das informações também contribui
para tais diferenças, cuja resolução requer a interpretação em grupo. Por
isso, diz-se que interpretar é um processo individual, mas pode ser mais
eficiente quando ocorre em grupo. É a ponte entre os planos individual
e grupal, pois quando as ações são executadas em conjunto com outras
pessoas, o processo de interpretação confunde-se com o de integração.
A integração é o processo que liga os planos grupal e organizacional.
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Implica o desenvolvimento compartilhado da compreensão e a ação
coordenada pelos membros de um grupo, daí dizer-se que tem o foco na ação
coletiva. São cruciais para a integração, o diálogo e a ação de articulação.
Os diálogos possibilitam o desenvolvimento da linguagem, que por sua
vez viabiliza a evolução da compreensão compartilhada, tendo como
conseqüência o aprendizado e a preservação desse aprendizado. Para que a
organização aprenda e se renove, essa linguagem precisa evoluir.
No processo de aprendizagem, a institucionalização procura
garantir a rotinização das ações por meio da definição das tarefas e
da especificação das ações. Aqui, os aprendizados individual e dos
grupos são deixados de lado, porquanto a institucionalização tem como
objetivo a retenção do aprendizado dos indivíduos e dos grupos, para
que ao sair da organização a pessoa não leve consigo tudo que aprendeu.
Consiste, então, em embutir o aprendizado das pessoas e dos grupos
em sistemas, estruturas, procedimentos e estratégias. A relevância da
institucionalização está no fato de as rotinas e as regras permitirem
a existência de organizações duradouras independentemente dos
indivíduos.
Em organizações novas, predominam os aprendizados individuais e
dos grupos, porquanto há poucas rotinas estabelecidas e não existe ainda a
memória organizacional. Com o tempo, o resultado da institucionalização
passa a guiar as ações e o aprendizado das pessoas.
O aprendizado organizacional é, assim, um processo dinâmico,
que ocorre ao longo do tempo e em níveis diferentes. Dá-se em dois
sentidos contrários (do indivíduo para a organização e vice-versa),
porém, simultaneamente, porquanto ao mesmo tempo em que as pessoas
assimilam novas idéias e novas ações e as transferem para os grupos e
para a organização, o que já foi aprendido pela organização, e, portanto,
já institucionalizado, flui em direção aos grupos e aos indivíduos,
influenciando o aprendizado destes. A primeira interação envolve os
processos de interpretação e integração, enquanto a segunda abrange os
processos de institucionalização e intuição. Pela direção em que ocorrem,
a primeira é denominada feed forward e a segunda feedback.
A interação feed forward trata da assimilação, pelos grupos
e pela organização, de conhecimentos adquiridos pelos indivíduos.
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Dá-se a partir da comunicação dos conhecimentos individuais por
meio de palavras e ações. Para que essa comunicação seja efetivada,
são necessários a explicitação dos mapas cognitivos pelo emissor e o
entendimento adequado por parte do receptor. Mas isso nem sempre
é possível, devido à imprecisão da linguagem. A garantia de que o
entendimento foi compartilhado é a ação coesa, pois ela proporciona o
compartilhamento de experiências.
A utilização, pelos indivíduos e pelos grupos, de conhecimentos já
assimilados pela organização, ou seja, já institucionalizados, caracteriza
a interação feedback. Apesar dos benefícios da institucionalização dos
aprendizados mencionados anteriormente, a demora na transferência do
aprendizado dos indivíduos para os grupos e destes para a organização
pode levar a lacunas entre o que a organização aprendeu a fazer e o que
ela precisa aprender em virtude de mudanças no ambiente. Outro aspecto
negativo é que a institucionalização pode inibir a intuição.
2. INTRANET E A CRIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Intranet é uma rede privada composta de serviços similares ao que
se vê na Internet, porém com acesso restrito aos membros da organização
(CURRY e STANCICH, 2000).
A exemplo de outros recursos de TI, a intranet tem como insumo
básico a informação. Entretanto, suas características a diferenciam das
demais tecnologias, pois facilitam a organização, a difusão e o acesso
a informações. Sendo baseada em rede, as informações podem fácil e
rapidamente ser disponibilizadas a todos os membros da organização. A
utilização de hiperlinks, por sua vez, simplifica a organização e o acesso,
pois possibilita o estabelecimento de elos entre os diversos pedaços de
informação espalhados pela organização (SCOTT, 1998). O fato de ter
abrangência restrita à organização facilita o livre fluxo das informações,
uma vez que inexiste preocupação com segurança (STENMARK, 2003).
Essas características ensejam que a intranet tenha vinculação com o
aprendizado organizacional. Scottt (1998), por exemplo, afirma que o maior
impacto decorre exatamente da sua capacidade de contribuir para a criação,
a integração e o gerenciamento do conhecimento organizacional. Stenmark
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(2003) acrescenta que as intranets possibilitam o acesso a documentos e
relatórios gerados por unidades geograficamente dispersas, possibilitando
que pessoas tão distantes, que nunca se encontram pessoalmente,
compartilhem informações, pensamentos e idéias em encontros virtuais.
3. METODOLOGIA
Esta pesquisa é caracterizada como exploratória por proporcionar
maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito (GIL,
1991) e qualitativa, por possibilitar melhor visão e compreensão do
contexto do problema (MALHOTRA, 2001). Quanto aos meios, a
pesquisa é ao mesmo tempo bibliográfica, de campo e estudo de caso.
É bibliográfica, devido ao levantamento em livros e artigos acerca dos
temas centrais deste trabalho. É de campo, por ter-se realizado no local
onde se encontram os elementos que explicam o fenômeno estudado.
Também é estudo de caso, porquanto foi feito profundo estudo do objeto
selecionado, com o objetivo de conhecê-lo amplamente (GIL, 1991).
Para Yin (2005), o estudo de caso é adequado quando se questiona
“como” ou “por que” acontece determinado evento contemporâneo
sobre o qual tem-se pouco ou nenhum controle, e as fronteiras entre o
fenômeno e o contexto não são claramente definidas. Assim, o método
é adequado a esta pesquisa, que teve como objetivo a investigação de
“como” a intranet participa da criação de conhecimentos e em virtude
da contemporaneidade do tema abordado.
Trata-se de um estudo de caso único, justificado por ser decisivo
(a intranet apresenta características identificadas na teoria permitindo
confirmá-la, contestá-la ou estendê-la), representativo (a intranet possui
massa considerável de conteúdos e de usuários) e revelador (a investigação
incluiu pessoas que se encontravam em processo de aprendizagem,
fenômeno de difícil acesso á investigação científica) conforme
entendimento de Yin (2005). Acrescenta-se, ainda, as dificuldades
enfrentadas para se conseguir acesso à intranet de uma organização quando
não se é membro dela (FAGIN et al, 2003; STENMARK, 2004).
A partir de um levantamento bibliográfico, realizou-se uma
etapa de exploração do objeto a ser investigado, com o objetivo de
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verificar a existência de recursos capazes de contribuir para a criação
de conhecimentos. Identificados os recursos, passou-se à etapa seguinte,
realizada entre dezembro de 2005 e fevereiro de 2006.
Os dados foram coletados por meio de entrevistas focalizadas
e estruturadas, questionários e navegação pela própria intranet. Uma
entrevista focalizada é baseada em um roteiro de tópicos a serem
investigados, dando liberdade ao entrevistador, pois as perguntas não
são preestabelecidas, enquanto que a entrevista estruturada é baseada em
um conjunto de perguntas previamente elaboradas, sendo recomendável
quando se deseja comparar as respostas obtidas (LAKATOS e MARCONI,
1991). O questionário é o instrumento mais adequado quando se precisa
atingir um número elevado de pessoas simultaneamente, ensejando
economia de tempo (LAKATOS e MARCONI, 1991).
Tendo a criação de conhecimentos por meio da intranet como
foco, utilizou-se como fonte principal de evidências um grupo de
funcionários (assistentes-administrativos) admitidos nos anos de 2004
e 2005, pois ainda encontravam-se em fase de aprendizagem. Também
foram entrevistados o responsável por treinamentos, com o objetivo de
verificar a participação da intranet no processo de qualificação daqueles
funcionários, e dois instrutores de treinamentos virtuais a fim de levantar
suas percepções quanto ao desempenho dos assistentes-administrativos.
As entrevistas foram do tipo focalizada.
Um questionário foi enviado a 68 gerentes-executivos com o
objetivo de verificar o uso dos recursos investigados para disseminação
de informações relacionadas aos produtos e serviços por eles gerenciados,
havendo sido retornados 30 questionários, cerca de 44%.
Outro questionário foi enviado aos assistentes-administrativos
com o objetivo de levantar suas percepções acerca da contribuição da
intranet para a qualificação necessária à execução de suas atividades.
Foram retornados 195 questionários, aproximadamente 20%. Para
aprofundar o entendimento dessa percepção, foram entrevistados doze
membros desse grupo, que trabalhavam em cinco agências localizadas
no interior do Estado do Ceará, escolhidas em virtude da proximidade.
Ainda nessas agências, foram entrevistados cinco gerentes-executivos a
fim de levantar suas percepções acerca da contribuição da intranet para o
aprendizado organizacional. Essas entrevistas foram do tipo estruturada.
As respostas às questões fechadas dos questionários e das
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entrevistas foram transferidas para o software SPSS, versão 11.5, com
o objetivo de levantar freqüências. Já os dados coletados a partir de
questões abertas do questionário e das entrevistas foram analisados por
meio da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977), tendo como
referência o modelo 4I, de Crossan, Lane e White (1999).
4. O CASO ESTUDADO
O presente estudo foi realizado no Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), um banco estatal federal brasileiro, fundado em 1952, com
atuação em 1.985 municípios, localizados nos nove estados da região
Nordeste, no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, além
das cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, por
meio de uma rede de 180 agências. À época da pesquisa, o BNB possuía
4.441 funcionários e 646 estagiários. Dentre os funcionários, 988 haviam
sido admitidos em 2004 e 2005.
À época da realização da pesquisa, a empresa estava assim
estruturada: a Direção Geral, composta pela presidência, diretorias e áreas,
sendo estas formadas por superintendências e ambientes, os quais são
responsáveis pela definição das políticas e pela gestão de recursos humanos,
logísticos, tecnológicos, financeiros e dos produtos e serviços ofertados
ao mercado; e as superintendências estaduais, as unidades de recuperação
de crédito, a rede de agências e as unidades de microcrédito, responsáveis
pela realização dos negócios da empresa. Cabe salientar que as agências
estão divididas em duas áreas, aqui denominadas Área 1 e Área 2.
A intranet foi desenvolvida em 1996, por iniciativa da área de TI,
com o intuito de testar a tecnologia e verificar sua aplicabilidade, com
apoio da alta direção. Seus sites apresentam uma estrutura de menus
padronizada, com opções comuns e outras específicas. Alguns dão acesso
a sistemas de informação da empresa. Há áreas protegidas, devido a uma
política de segurança institucional, sendo as restrições definidas pelos
detentores das informações.
5. ANÁLISE DE DADOS
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Nesta pesquisa, foram investigados os seguintes recursos
disponíveis na intranet do BNB: os sites da Comunidade Virtual de
Aprendizagem (CVA), de Políticas e Normas e do DIANET, o correio
eletrônico e a videoconferência. O primeiro é destinado aos treinamentos
virtuais; no segundo, são disponibilizadas as políticas e as normas da
empresa; e o terceiro é um veículo de comunicação interna.
5.1. PARTICIPAÇÃO DA INTRANET NO PLANO INDIVIDUAL
Todos os recursos da intranet do BNB avaliados nesta pesquisa
participam do aprendizado individual, com maior destaque para os sites da
CVA, de Políticas e Normas e do DIANET, que possibilitam a interação
feedback (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999). Dentre os assistentesadministrativos que responderam o questionário, a contribuição para o
aprendizado é reconhecida por 81,0% no caso da CVA, 96,5% no caso
do site de Políticas e Normas e 90,3% no caso do DIANET.
O fato de a CVA apresentar um índice de reconhecimento
inferior ao site de Políticas e Normas, mesmo sendo o instrumento para
treinamentos virtuais no BNB, pode ser atribuído à percepção daqueles
que afirmaram haver poucos treinamentos disponíveis relacionados
às atividades da Área 2. Os comentários de uma gerente dessa área
corroboram essa percepção, pois, em sua opinião, o aprendizado dos
assistentes-administrativos se deu basicamente por meio dos colegas
mais experientes do que pela CVA.
Já o site de Políticas e Normas surpreende positivamente, com
um reconhecimento maior, apesar de apresentar um conteúdo formal,
de difícil leitura, segundo comentários dos assistentes-administrativos
entrevistados. O contrário disso ocorreu com o DIANET, porquanto,
mesmo com uma linguagem mais simples, mais direta, apresentou índice
inferior ao do site de Políticas e Normas.
A freqüência de uso foi levantada apenas para os sites de Políticas e
Normas e do DIANET, pois não faria sentido indagar acerca da freqüência
de uso da CVA, já que esse recurso é utilizado somente em treinamento.
Mais uma vez, o site de Políticas e Normas esteve à frente, pois 74,4%
informaram acessá-lo algumas ou várias vezes ao dia, enquanto que
para o DIANET o índice foi de apenas 46,6%. Esses números são
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compreensíveis, pois, conforme demonstrado adiante, o primeiro é
utilizado, principalmente, para dirimir dúvidas sobre procedimentos,
enquanto o segundo é destinado à divulgação de informações diversas
e, por isso mesmo, é geralmente utilizado uma vez ao dia. Além do que,
o DIANET é utilizado por apenas 36,6% dos gerentes-executivos da
Direção Geral para informar sobre negócios.
O reconhecimento da participação da intranet no aprendizado
individual pode ser mais bem compreendido pelas observações dos
entrevistados. Alguns entendem que aprenderam muito com os colegas,
mas também que a intranet possibilitou aprofundar esse aprendizado,
razão pela qual dependem mais dela atualmente. Outros compreendem
que a intranet foi fundamental para o aprendizado, principalmente
devido à dificuldade de os colegas mais experientes repassarem suas
experiências, em virtude da indisponibilidade de tempo.
Os que trabalham na Área 1 reconhecem que os treinamentos
virtuais explicam detalhadamente os procedimentos; para esses, a
contribuição da intranet não foi apenas conceitual. Essa observação pode
ser constatada nas palavras de um entrevistado que trabalhou nas duas
áreas: “Na Área 1, foi a intranet [que mais contribuiu para o aprendizado].
Na Área 2, foram os colegas, pois faltam cursos nessa área”.
É reconhecida a contribuição da CVA para os conhecimentos de
que os assistentes-administrativos precisam para realizar suas atividades
(“Sem alguns conhecimentos da CVA, eu estaria menos apto a realizar
minhas atividades”). À exceção de um, que trabalhava na Área 2, os
demais gerentes-executivos de agência entrevistados reconhecem a
melhora do desempenho dos assistentes-administrativos com esses
treinamentos.
Para aqueles cujo aprendizado foi obtido, praticamente, via
CVA, a intranet veio a suprir a dificuldade de aprender com os colegas,
pois, muitas vezes, o volume de trabalho nas agências torna difícil
a comunicação entre os funcionários, impossibilitando que alguém
interrompa suas atividades para repassar conhecimentos a dinâmica
nas agências não permite (“Se você for atrás de um colega pra pedir
uma ajuda ele não vai ter muito tempo pra fazer o serviço dele”; “as
pessoas não estão tão disponíveis, com tempo pra ficar o tempo todo
esclarecendo”; “[é] muito difícil, em meio à rotina diária da agência, o
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repasse de informações pelos colegas de forma sistêmica e ordenada”).
Os treinamentos na CVA permitiram o aprendizado mesmo para
quem não conhecia o funcionamento de um banco (“Como profissional
vindo de outra área e sem conhecimento dos processos e rotinas de
uma instituição financeira, os cursos que realizei através da CVA foram
fundamentais para o meu desenvolvimento dentro da instituição”).
Entretanto, para produzir resultados, os treinamentos precisam
estar relacionados às atividades, pois, ainda que em linguagem simples,
a dificuldade para assimilar conhecimentos se torna maior quando não é
vivenciada a prática foi essa a percepção dos assistentes-administrativos
que trabalhavam na Área 2 ao participar de treinamentos virtuais sobre
temas relacionados à Área 1 (“Apesar de ser uma linguagem bem simples,
eu me enganchava [...]. Dava pra entender [a linguagem], mas algumas
vezes você só entende se estiver trabalhando naquela área [...] Aquilo
ali era complicado pra mim.”).
Assim, a CVA é percebida como fornecedora de subsídios
que ajudam no exercício das atividades, mas que precisam ser
complementados por outras fontes, como a prática, o site de Políticas e
Normas e os colegas mais experientes.
Apesar da citação do site de Políticas e Normas como instrumento
que possibilita conhecer o BNB, pela declaração de outros entrevistados,
observa-se ser complexo o aprendizado inicial por meio desse recurso
(“No início, [...] a gente tem muitas dúvidas”; “Quando eu entrei, comecei
a ler um monte de normas. Eu não entendia nada”; “No começo, eles [os
conteúdos] foram um tanto complicados, porque eu me obriguei a ler
sem entender nada. E continuei não entendendo”; “No início, era tudo
misterioso, pois eu não tinha conhecimento nenhum”; “Pra quem está
começando, é um pouco difícil. Eu demorei um ano pra entender.”).
As normas funcionam como um mecanismo de aperfeiçoamento
daqueles que já têm alguma experiência. Tanto que, com o tempo,
após adquirir mais conhecimentos sobre suas atividades, as pessoas
compreendem melhor o conteúdo do site (“Com o tempo a gente aprende”;
“Hoje em dia, eu consigo entender mais”) e passam a perceber sua
utilidade (“Ele [o site] é vital. Sem ele, praticamente a gente não tem
como trabalhar”; “Ele é indispensável, porque você às vezes não tem a
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quem perguntar”; “Ali, no site de Políticas e Normas, você tem tudo. É
lá que eu vou buscar as informações que explicam minhas atividades”).
Ainda assim, o conteúdo de uma norma é mais bem compreendido (não
significa que seja assimilado) quando sua leitura ocorre no momento em
que surge a necessidade (“o aprendizado [através do site de Políticas e
Normas] é mais efetivo quando os temas são estudados no momento
[em] que a prática exige”; “Já vi que não adianta tentar aprender pelas
normas. Adianta, sim, à medida que for fazendo […] Aí vai lendo aquela
determinada [norma]. Porque eu acho que assimila melhor a prática com
a norma”).
O DIANET, embora apresentando elevado índice de aceitação
quanto à sua contribuição para o aprendizado, funciona bem como
instrumento informativo, sendo comparado a um jornal diário com
suas manchetes e notícias curtas. É a primeira coisa que fazem ao
iniciar o expediente de trabalho. Por meio dele, tomam conhecimento
das últimas notícias da Direção Geral relacionadas a suas atividades
(taxas financeiras, mudanças em procedimentos, novos produtos, novos
serviços, alterações nos normativos). É um meio para informar, não
para formar. Ele cumpre bem esse papel, pois, conforme observou um
entrevistado, “quando começo o dia sem ler o DIANET, fico preocupado.
Será que estou fazendo alguma coisa que já modificou? Será que estou
fazendo alguma coisa errada?”.
A comparação entre CVA e Políticas e Normas não significa
que aquele seja melhor que este em termos de aprendizado. São
instrumentos complementares, pois o material da CVA é baseado nas
normas, mas com formato e linguajar diferentes e isso faz a diferença
de percepção. Enquanto o conteúdo do site de Políticas e Normas é
mais formal, a CVA é mais didática, mais direta, está mais ligada ao
cotidiano, portanto, mais próximo da linguagem do receptor. Mas ambos
são relevantes para a prática, pois, de um lado, a prática é enriquecida
pelos conhecimentos obtidos a partir da CVA, enquanto, de outro, ela
possibilita o entendimento das normas.
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5.2. PARTICIPAÇÃO DA INTRANET NO PLANO GRUPAL
Dos instrumentos analisados nesta pesquisa, participam do
aprendizado no plano grupal o correio eletrônico e a videoconferência,
pois proporcionam oportunidades para o diálogo, vital para que ocorra
o aprendizado em grupo (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999).
A capacidade de integração das unidades do BNB proporcionada
pelos dois instrumentos é reconhecida pelos assistentes-administrativos.
Ambos possibilitam a noção da dimensão da empresa (“[A videoconferência
permite] juntar todos os funcionários”; “permite ter [...] uma idéia de
que o banco não é só agência”; “Sem esse recurso [o correio eletrônico],
praticamente não teríamos como ter noção da grandeza do Banco. [...]
Se a gente não tiver noção da grandeza do banco, vai pensar que está
em uma pequena empresa”) e a percepção de pertencimento (“Vendo
os diretores, presidente e superintendentes falando, a gente percebe que
também faz parte da empresa”; “[Por conta da videoconferência] a pessoa
não fica isolada na agência. Fica sabendo tudo que se passa no Banco.”).
O correio eletrônico e a videoconferência proporcionam a interação
feed forward (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999), pois possibilitam a
troca e a assimilação de conhecimentos individuais pelos grupos. Mas,
somente a videoconferência, quando o conteúdo do evento é gravado,
proporciona a assimilação dos conhecimentos pela instituição.
Para 85,6% dos assistentes-administrativos que responderam o
questionário, o correio eletrônico contribuiu (40%) ou contribuiu muito
(45,6%) para sua formação profissional na Empresa. A ferramenta
possibilita que as pessoas apresentem suas interpretações, conheçam a
interpretação de outras unidades acerca de temas específicos e possam
discuti-las, proporcionando o aprendizado e enriquecendo os mapas
cognitivos dos participantes (“A gente consulta outras agências [para] ver
como estão fazendo. Eu recebi uma orientação, tive uma interpretação.
Outro colega, de outra agência, teve outra interpretação. Vamos juntar
os dois e-mails e vamos ver.”; “o vaivém das informações através do
correio ensina a maneira correta de se fazer uma determinada tarefa,
pois há várias opiniões e formas de fazer que são discutidas e refinadas,
restando apenas a maneira correta”).
Entre os assistentes-administrativos, a percepção é de que o correio
eletrônico contribuiu muito para o aprendizado (“Eu aprendi mais com
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os colegas via e-mail”), mais até que a CVA (“Eu acho que aprendi muito
mais pelo e-mail que pela CVA. [...] Ele é mais informal [...]. É mais
direto e ajuda mais no aprendizado”).
A troca de informações pelo correio eletrônico é produtiva para
o aprendizado quando está próxima da ação, pois, conforme observou
um assistente-administrativo, mesmo quando se dá com “colegas menos
instruídos” mas que tiveram êxito em alguma tarefa, as mensagens
contribuem para o aprendizado, pois possibilitam a troca “de situações
práticas”. A exemplo do que ocorre com a CVA, as mensagens trocadas
por meio do correio eletrônico precisam ser complementadas por outros
recursos, para que venham a efetivamente contribuir para o aprendizado.
Os complementos são os colegas de trabalho e as informações obtidas
por meio do site de Políticas e Normas, conforme observou um assistenteadministrativo.
O correio eletrônico é percebido como um meio ágil e econômico
para interagir e relacionar-se com a Direção Geral e com outras agências,
para tirar dúvidas e apresentar sugestões. Por meio dele, os assistentesadministrativos procuram esclarecer “alguns pontos nebulosos dos
normativos”. Embora em alguns casos a demanda seja atendida de
imediato, a ferramenta é assíncrona, não sendo preciso, portanto, que o
destinatário esteja ali, naquele momento, para responder. A resposta será
dada dentro das suas possibilidades, no tempo que for possível. Assim
percebem os assistentes-administrativos.
O correio eletrônico constitui o principal instrumento utilizado pela
Direção Geral para comunicar às agências sobre os negócios do BNB
segundo 93,3% dos gerentes-executivos que responderam o questionário,
que afirmam utilizá-lo ‘Freqüentemente’ ou ‘Muito Freqüentemente’
para transmitir informações relacionadas aos negócios que gerenciam.
É também o principal instrumento utilizado pela Direção Geral para dar
conhecimento às agências sobre alterações em regras e procedimentos
dos negócios que gerenciam.
Para os assistentes-administrativos, a informalidade do correio
eletrônico é o principal responsável por facilitar o aprendizado. Já os gerentes-
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executivos da Direção Geral não o consideram seguro para o aprendizado
exatamente por ser informal, baseado no linguajar cotidiano, o que pode ser
causa de interpretações divergentes. Ainda assim, alguns gerentes-executivos
reconhecem que a informalidade torna o correio eletrônico mais direto, mais
tempestivo e eficiente para o esclarecimento das normas.
Outro ponto negativo citado foi a virtualidade dos contatos,
por dificultar a discussão (“Por ser virtual […] às vezes você tendo
contato, mesmo que seja só oral, fica mais fácil argumentar e contraargumentar”) e a compreensão das mensagens (“No correio tem aquela
coisa de você está querendo dizer uma coisa e a pessoa entender outra.
Porque depende de cada pessoa. Às vezes você formula uma pergunta e
a pessoa não entende.”). Essa última observação serve de alerta para o
fato de que a imprecisão da linguagem das mensagens difundidas pelo
correio eletrônico dificulta a efetivação da comunicação (CROSSAN,
LANE e WHITE, 1999).
O outro recurso da intranet do BNB que participa do aprendizado
no plano grupal é a videoconferência, o recurso mais rico em termos
de interatividade, e que possibilita a criação de um contexto comum,
facilitando a troca de conhecimentos. A interatividade facilita a
comunicação dos conhecimentos individuais, por ser mais prováveis
a explicitação dos mapas cognitivos dos emissores e o entendimento
adequado pelos receptores (“A gente memoriza melhor a informação
quando estamos (sic) ouvindo”).
Apesar das vantagens da videoconferência, os assistentesadministrativos observam que o recurso tem sido mais utilizado para
mensagens institucionais e muito pouco para questões relacionadas às
suas atividades. Essa percepção é corroborada pelos gerentes-executivos
da Direção Geral, pois 83,3% afirmaram que ‘Raramente’ ou ‘Muito
raramente’ utilizam a videoconferência para transmitir às agências
informações sobre os negócios que gerenciam. Esse pode ser outro motivo
que inibe e não estimula a participação dos funcionários das agências nos
eventos transmitidos: a percepção de utilidade da informação.
Apesar dos benefícios proporcionados pelo correio eletrônico, dada
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a relevância dos grupos para o aprendizado nas organizações, entende-se
ser necessária a disponibilização de instrumentos que, além de facilitar as
interações das pessoas, também viabilizem a retenção pela organização
dos conhecimentos criados a partir delas. O correio eletrônico cumpre
apenas parcialmente esse papel, pois o produto das interações não é
retido pela organização. A solução pode ser a criação de comunidades
de prática virtuais, acessíveis por meio da intranet, pois, além de facilitar
o aprendizado, possibilitam a formação de uma base de conhecimentos
que pode ser acessada por toda a organização.
5.3. PARTICIPAÇÃO DA INTRANET NO
PLANO ORGANIZACIONAL
A participação da intranet no plano organizacional ocorre por
meio do site de Políticas e Normas, utilizado para institucionalização dos
conhecimentos individuais e grupais, proporcionando a retenção desses
conhecimentos e viabilizando a rotinização das ações e o fornecimento
do contexto no qual ocorrem as interações no dia-a-dia da organização
(CROSSAN, LANE e WHITE, 1999).
As normas são elaboradas a partir dos conhecimentos das pessoas
que trabalham na Direção Geral. Ao reter esses conhecimentos, a intranet
proporciona a interação feed forward (CROSSAN, LANE e WHITE,
1999) a assimilação dos conhecimentos individuais pela organização.
Por outro lado, quando os demais empregados utilizam as informações
disponíveis no site de Políticas e Normas, a intranet está proporcionando
a interação feedback o retorno aos demais membros da organização dos
conhecimentos institucionalizados.
Apesar de 60% dos assistentes-administrativos entrevistados
afirmarem que ao precisar de ajuda procuram primeiro o superior,
um colega ou a central de atendimento, e não a intranet; de não haver
concordância entre os gerentes-executivos da Direção Geral quanto ao
fato de que todas as informações sobre procedimentos e normas estejam
disponíveis no site de Políticas e Normas; e do fato de esses mesmos
gerentes discordarem de que o site de Políticas e Normas seja o único
lugar onde estão armazenadas as informações sobre procedimentos e
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normas dos negócios por eles gerenciados; e ainda de que ele seja o
primeiro recurso procurado pelas agências para esclarecer dúvidas, a
maioria dos assistentes-administrativos que responderam o questionário
(81,6%) reconhece que consegue resolver suas dúvidas consultando esse
site. Diante dessas observações, e apesar de a intranet não representar a
parcela mais tácita dos conhecimentos individuais, entende-se que ela
represente uma parte significativa da memória do BNB.
Graças à tecnologia empregada, a intranet viabiliza a rápida
transferência, sem demora, dos conhecimentos individuais a toda a
organização, evitando lacunas entre o que a organização sabia fazer e o
que ela precisa aprender a fazer em virtude de mudanças no seu ambiente,
conforme observado pelos autores do Modelo 4I.
A utilização da intranet para reter, organizar e disseminar
conhecimentos individuais e grupais faz com que eles deixem de ser
propriedade individual e passem a pertencer a toda a organização. Unindo
os aprendizados individual e organizacional, a intranet pode vir a ser a
própria memória da organização minimizando as perdas decorrentes da
saída de colaboradores da empresa.
CONCLUSÃO
De conformidade com o que foi obtido em campo, viu-se que a
intranet participa do aprendizado que ocorre nos três planos reconhecidos
pelo Modelo 4I (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999) individual, grupal
e organizacional, além de proporcionar as interações feedback e feed
forward, em especial a primeira, uma vez que às pessoas ainda não é
dada a oportunidade de contribuir com o conteúdo da intranet certamente
uma herança industrial, como observou Stenmark (2004).
A participação da intranet tem início com a disponibilização
de conhecimentos individuais e grupais institucionalizados (plano
organizacional) na forma de normas. No plano grupal, a intranet
proporciona a interpretação coletiva por meio do correio eletrônico e
da videoconferência, que possibilitam a retenção dos conhecimentos
individuais pelos grupos (feed forward). Já a participação no plano
individual é, ao mesmo tempo, conseqüência do aprendizado no plano
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organizacional (feedback) e condição para a participação dos indivíduos
nos processos de aprendizado que ocorrem no plano grupal.
No plano organizacional, a participação ocorre por meio dos
recursos que possibilitam a retenção de conhecimentos pela organização.
É o caso do site de normas, no qual é registrada boa parte da memória
da organização, funcionando como contexto para as interações dos seus
membros (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999).
No plano individual, a participação da intranet se dá mediante
treinamentos virtuais, que qualificam as pessoas para realização de
atividades diárias, condição necessária à intuição e à interpretação de
informações disseminadas por outros meios, como os normativos e as
discussões em grupo. Destaca-se aqui a necessidade de conteúdos próximos
à prática e com linguajar menos formal, pelo fato de proporcionarem
semelhanças entre os contextos em que a aprendizagem ocorre, e nos
quais é aplicada, facilitando, assim, a interpretação de informações e a
assimilação de novos conhecimentos (POZO, 2002).
Capacitadas a intuir e a interpretar individualmente, as pessoas
podem participar, então, de diálogos e interpretações coletivas
proporcionados pelo correio eletrônico e pela videoconferência,
recursos que unem os indivíduos, facilitando, assim, o aprendizado.
Mas para que proporcionem algum aprendizado, o conteúdo precisa
estar relacionado às atividades executadas, de forma que as pessoas
tenham alguma motivação. Além disso, elas precisam de tempo para
participar das interações proporcionadas por esses recursos. No caso do
correio eletrônico, tempo não chega a ser problema, pois as interações
são assíncronas, permitindo que as pessoas interajam dentro de suas
condições. Já as interações por meio da videoconferência requerem a
participação “ao vivo”, no momento em que os eventos ocorrem. De outra
forma, as pessoas participarão passivamente, não existindo, portanto,
interação; como conseqüência, não haverá, também, a interpretação
coletiva.
O correio eletrônico dá às pessoas a sensação de agilidade, pois as
mensagens são informais e objetivas. Por meio dele, elas apresentam e
discutem suas interpretações, aprimorando seus mapas cognitivos. Mas é
preciso que haja confiança entre as pessoas e uma política que esclareça
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o uso desse instrumento, e não apenas estabeleça restrições. É no correio
eletrônico que os usuários percebem mais vantagem. Por conta disso,
esse recurso concorre fortemente com os sites internos, já que alguns
usuários preferem enviar mensagens eletrônicas a acessá-los, formando
um tipo de comunidade de prática que impede a retenção das interações
de seus membros pela organização.
Dada a contemporaneidade do tema, é razoável afirmar que a teoria
sobre o uso de intranets ainda se encontra em desenvolvimento e que os
resultados da prática ainda são pouco conhecidos. Assim, as contribuições
desta pesquisa são de ordem teórica e prática, pois a investigação de um
caso real, em uma organização baseada em serviço que tem a informação
como principal insumo e cuja intranet conta com uma considerável
massa de conteúdos e de usuários, possibilitou avaliar a teoria existente
e acrescentar algumas questões de ordem prática.
A limitação da pesquisa está no fato de haver sido realizada em
uma única instituição situação compreensível em virtude das dificuldades
de acesso a uma intranet quando não se é membro da organização o que
impede generalizações dos resultados obtidos.
Muitos dos trabalhos pesquisados para fundamentar teoricamente
este estudo tinham como objetivo a descrição de características dos
recursos tecnológicos de uma intranet capazes de contribuir para o
conhecimento nas organizações. Assim, faltam estudos que procurem
mensurar os resultados obtidos com o uso de intranets.
Outro aspecto ainda pouco investigado e que, acredita-se, exerce
forte influência na utilização de uma intranet, assim como de qualquer
outro recurso tecnológico, é a cultura organizacional. Stenmark (2004)
talvez tenha sido o único até o momento a relacionar os dois temas.
Entretanto, trata-se de estudo teórico em que o autor compara a cultura
das organizações industriais com a cultura que impera na intranet; ou
seja, o estudo não investigou a cultura de uma organização específica.
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MARKETING DE RELACIONAMENTO:
FUNDAMENTOS E PRINCIPAIS
CONSTRUTOS

Fabrício Augusto de Freitas Melo1
Ana Augusta Ferreira de Freitas2

RESUMO – O marketing de relacionamento foi proposto no início
da década de 80 e, mais recentemente, passou a representar um termo
geral na mercadologia. Este trabalho busca apresentar os fundamentos e
principais construtos do marketing de relacionamento, de forma a abordar
os seguintes assuntos: origem, definição, objetivo, diferenças frente ao
marketing de transação, principais construtos e sua formação e evolução
ao longo de relacionamentos, motivações, benefícios e custos.
Palavras-chave: Marketing de relacionamento; Relacionamento com o
cliente; Trocas relacionais.
RELATIONSHIP MARKETING:
BASICS AND MAIN DETERMINANTS
BSTRACT – The relationship marketing was proposed in the beginning
of the 1980s and, more recently, it started to represent a general term in
marketing. This work intends to present the basics and main determinants
of the relationship marketing, in way to mention the following aspects:
origin, definition, objective, differences front to the transaction marketing,
main determinants and your formation and evolution along relationships,
motivations, benefits and costs.
Key-words: Relationship marketing; Relationship with client; Relational
exchanges.
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INTRODUÇÃO
Pela primeira vez, em sua trajetória de setenta anos, a Associação
Americana de Marketing AMA passou a incluir na definição de marketing
o relacionamento com o cliente: marketing é uma função organizacional
e um conjunto de processos que buscam criar, comunicar, e entregar
valor para clientes e gerenciar relacionamentos com clientes de forma
que beneficie a empresa e seu público interessado (AMA, 2004).
A decisão de incluir no marketing uma palavra-chave chamada
relacionamento com o cliente não exclui o contexto transacional ou a
troca discreta de sua função, mas representa um reconhecimento de que
em muitas situações de negócio pode haver uma perspectiva ou ênfase
mais transacional ou mais relacional, dependendo de um conjunto de
fatores como a natureza do produto, a situação competitiva, a condição de
mercado e as necessidades e os desejos dos clientes (GRONROOS, 1997).
O marketing de relacionamento ou marketing voltado a
relacionamentos busca identificar e estabelecer, manter e melhorar e,
quando necessário, terminar relacionamentos com clientes (e outras
partes), para que os objetivos relacionados às variáveis e outras de todas
as partes sejam cumpridos. Isso é possível por meio de uma troca mútua
e do cumprimento de promessas (GRONROOS, 2000).
Nesse contexto, encontra-se o conceito de relacionamento derivado
de interações sucessivas e, principalmente, da recordação/lembrança de
interações passadas (GREENBERG, 2001), dado que a qualidade das
interações vai ser definida pelo número de vezes de que os envolvidos
se recordam e aplicam lembranças dessas interações anteriores. Na
perspectiva da empresa o cliente é uma parte de seu mercado total, mas
na perspectiva do cliente cada ponto de contato representa uma relação
com a empresa, na figura do representante. Outros fatores como confiança
e interações do tipo ganha-ganha são preponderantes e necessários para
o estabelecimento e continuidade de uma relação (GORDON, 1999).
O interesse pelo marketing de relacionamento é crescente e a
concepção de troca relacional é uma das marcas da evolução do pensamento
de marketing no início do século XXI (Cf. MIRANDA; ARRUDA, 2002).
Diante disso, este trabalho pretende dar uma contribuição teórica acerca
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do assunto, dando ênfase aos seus próprios construtos.
1. ORIGEM, DEFINIÇÃO E OBJETIVO
O fenômeno do marketing de relacionamento é tão antigo quanto o
próprio comércio, mas não foi percebido pela maioria dos professores de
marketing, economistas, escritores de livros de marketing e educadores
de escolas de Administração. Desde a década de 70, muitos termos têm
sido usados para capturar o fenômeno, entre eles, a abordagem de rede e
a abordagem de interação, os relacionamentos interativos de longo prazo
e um novo conceito de marketing, a fidelidade do cliente e o marketing
interativo. Outros termos são o marketing de informação, o marketing
direto, o marketing de nicho, o marketing 1 a 1, o marketing de diálogo
e o gerenciamento de clientes.
Gummerson (2002) aponta como o marketing evolui para uma
perspectiva de relacionamento, ao longo de cinco estágios:

.

.

O primeiro deles foi desenvolvido para bens de consumo.
O gerenciamento de marketing, o composto de marketing
e os 4Ps – produto, preço, praça e promoção (variáveis
controláveis do equilíbrio de mercado) sugiram para ser
aplicados ao marketing de massa de bens de consumo
padronizados.
No segundo estágio, esse pensamento de uma maneira
dedutiva e com base empírica fraca foi sobreposto aos
serviços e ao business-to-business (B-to-B). Com isso, a
teoria do composto de marketing invadiu o marketing de
serviços e o B-to-B. Quando a teoria foi confrontada com
dados do mundo real e da prática, ocorreram distorções.
Essas foram explicadas em bases puramente teóricas e
dedutivas. Mais Ps e ferramentas foram adicionados, o
que aumentou o valor da teoria do composto de marketing,
mas apenas temporariamente. Isso se tornou uma colcha de
retalhos, e a teoria ficou cada vez mais restrita.
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No terceiro estágio, o marketing de serviços e o B-to-B
foram estudados em seus próprios termos e ambientes. Duas
teorias surgiram a partir dos estudos indutivos e empíricos
de marketing de serviços e B-to-B. A base já não era mais o
composto de marketing, mas foi permitido que a realidade
formasse seus próprios conceitos e conexões.
No quarto estágio, a base foi reforçada em duas direções. Em
primeiro lugar, além das três teorias de marketing, vieram
contribuições do gerenciamento de qualidade, das teorias
da organização e da contabilidade e da TI. Em segundo,
acrescentou-se a experiência prática de profissionais de
marketing, consumidores e teóricos que refletem.
No quinto estágio, as contribuições de todas as teorias e
experiências convergem em direção a uma teoria centrada
no marketing de relacionamento e no gerenciamento do
relacionamento com o cliente. Entendidos como uma
mudança de paradigma em marketing.

O termo “marketing de relacionamento” foi usado por Bárbara
Bund Jackson em seu projeto sobre o B-to-B no começo dos anos 1980
e publicado em um livro inovador e em um artigo da Harvard Business
Review, ambos em 1985. Ela usou o termo como oposto ao marketing
de transação e o definiu como “o marketing para ganhar, construir e
manter relacionamentos fortes e duradouros com clientes industriais”
(JACKSON, 1985, p.165). O termo foi usado por Len Berry em um
paper de conferência em 1983, mas exclusivamente para serviços, quando
enfatizou que o marketing de relacionamento está atraindo, mantendo e
em empresas de vários serviços melhorando os relacionamentos com os
clientes (BERRY apud PAYNE et al., 1998). Em outras palavras, o termo
apareceu simultaneamente no B-to-B e no marketing de serviços. Durante
os anos 1990, tornou-se um termo geral de marketing acompanhado pelo
CRM apesar de a maioria das composições inovadoras sobre o fenômeno
ter usado outros termos antes disso.
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Mais adiante, Gordon (1999, p.31) definiu o marketing de
relacionamento como “o processo contínuo de identificação e criação
de novos valores com clientes individuais e o compartilhamento de seus
benefícios durante uma vida toda de parceria”. E acrescenta que isso
envolve a compreensão, a concentração e administração de contínua
colaboração entre fornecedores e clientes selecionados para a criação e
o compartilhamento de valores mútuos por meio de interdependência e
alinhamento organizacional.
O objetivo do marketing de relacionamento é identificar
e estabelecer, manter e melhorar e, quando necessário, terminar
relacionamentos com clientes (e outras partes), para que os objetivos
relacionados a variáveis econômicas e outras de todas as partes sejam
cumpridos (GRÖNROOS, 2000). As conseqüências são favoráveis, de
acordo com Kotler (1998), já que o custo incorrido para atrair um novo
cliente é cinco vezes superior ao custo para manter um cliente atual
satisfeito.
2. M A R K E T I N G D E R E L A C I O N A M E N T O V E R S U S
MARKETING DE TRANSAÇÃO
Nesse ponto, torna-se importante diferenciar o marketing de
relacionamento do marketing de transação. Enquanto o marketing de
transação está dirigido a objetivos de curto prazo, ou seja, conseguir
mais clientes, o marketing relacional valoriza a construção de relações
a longo prazo com os clientes (GRÖNROOS, 1997). A perspectiva do
marketing de relacionamento requer individualização, personalização
e valor acrescentado, a que correspondem níveis de confiança e
comprometimento altos, sendo que a perspectiva do marketing de
transação é caracterizada pela existência de relações transacionais
(preço), com níveis de confiança e comprometimento mais baixos
(DUPONT, 1998). Afora isso, no marketing de transação os clientes são
vistos em termos de mercados de indivíduos mais ou menos anônimos,
já no marketing de relacionamento eles recebem um tratamento de base
individual (GRÖNROOS, 1997). Jayachandran (2005) acrescenta que
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comparado com o marketing de transação, o marketing de relacionamento
requer um nível muito maior de informação compartilhada entre empresa
e cliente e difere em termos do tipo de aprendizado envolvido e em como
a informação do cliente é usada.
Christopher et al. (1991) apresentam como fatores chave do
marketing de relacionamento relativamente às perspectivas de marketing
tradicional os seguintes itens: transição da ênfase da interação compradorvendedor de um foco de transação para um foco de relacionamento;
objetivo de maximizar o valor estratégico dos clientes desejáveis e dos
segmentos de clientes; preocupação em desenvolver relacionamentos
substanciais com uma série de mercados-chave, ao nível interno e externo
(estabelecimento de relacionamentos com clientes, fornecedores, fontes
de referência, mercados de influência e mercados de recrutamento), e
íntimo relacionamento e forte coerência entre a qualidade, serviço do
cliente e o marketing, embora, via de regra, sejam geridos separadamente.
Grönroos (1997) considera que se o fundamento para o marketing são
as transações, o valor para o cliente é praticamente todo embutido na troca
de um produto ou serviço por dinheiro. Porém, se o relacionamento é a base
do marketing, o papel do produto ou serviço principal se torna questionável
sem um esforço (serviços adicionais) que gere valor adicional. Dentro
dessa linha, Rossi e Brei (2005) acrescentam que clientes transacionais
valorizam a satisfação como requisito básico para a fidelidade e clientes
relacionais têm como pontos-chave o comprometimento e a confiança,
sendo que a satisfação transacional fica em segundo plano. Assim,
considera-se que para os primeiros cada transação deva ser satisfatória,
já para os segundos o valor maior está no relacionamento. Newell (apud
ZINELDIN, 2006, p. 432), por outro lado, afirma que “enquanto clientes
transacionais são altamente voláteis e têm pouca fidelidade, clientes
relacionais têm muito mais potencial para fidelidade assim como eles
freqüentemente estão preparados para pagar um “preço premium” por uma
gama de produtos e serviços”. A Fig. 1 abaixo ilustra a diferença entre o
marketing de relacionamento e o de transação (de massa):

78

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

Figura 1 – Diferença na orientação entre o marketing de relacionamento
e o de massa
Fonte: BELITARDO, 2000, p.28.

3. PRINCIPAIS CONSTRUTOS DO MARKETING
DE RELACIONAMENTO
Existe um consenso entre vários autores da área de marketing
de relacionamento quanto à natureza de um relacionamento (e.g.
O’MALLEY; TYLAN, 1999; MORGAN; HUNT, 1994; GWINNER
et al., 1998; BENDAPUDI; BERRY, 1997; DUPONT, 1998; DWYER
et al. 1987; ROSSI; BREI, 2005; SLOGO; MÜSSNICH, 2005): que
os relacionamentos são constituídos, principalmente, dos construtos
confiança e comprometimento. Dupont (1998) coloca que a confiança
existe quando ambas as partes acreditam uma na outra, seja em termos de
integridade ou em termos de capacidade de cumprir com as obrigações.
Nesta perspectiva, Rousseau et al. (1998, p. 395) propõem que a
“confiança é um estado psicológico que compreende a intenção de aceitar
uma vulnerabilidade baseada em expectativas positivas das intenções ou
comportamentos de outro”. De acordo com Dupont (1998) a confiança
é construída através de uma permanente comunicação com o cliente e
sem comportamentos oportunísticos.
Por sua vez, o construto comprometimento se refere à dedicação
que ambas as partes depositam na relação, por forma a que esta seja
uma relação de longo prazo, com benefícios mútuos (DUPONT,
1998). Slogo e Müssnich (2005) acrescentam que o comprometimento
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corresponde à crença dos parceiros na importância do relacionamento
e de sua preservação, a ponto de assegurar máximos esforços para tal.
O comprometimento resulta da avaliação que o cliente faz quando
compara o custo em abandonar a relação e os benefícios que ela pode
lhe proporcionar, sendo que quanto maior for a partilha dos mesmos
valores, maior a probabilidade de se conseguir este comprometimento.
Além disso, na perspectiva de alguns autores (SLOGO; MÜSSNICH,
2005; ROSSI; BREI, 2005) a confiança é o principal determinante do
comprometimento. Desta situação resulta que quanto maior for o nível de
comprometimento entre a empresa e o cliente, menor será a probabilidade
deste abandonar a relação.
Ressalte-se que, conforme Scanzoni (apud DWYER et al., 1987),
o comprometimento envolve: contribuição para a associação pelas
partes envolvidas importantes recursos econômicos, de comunicação e
emocionais são passíveis de serem trocados; durabilidade com o passar
do tempo esta característica presume que os parceiros são capazes de
discernir os benefícios atribuíveis para as relações de troca e antecipar
um ambiente que favorecerá a troca efetiva contínua; e consistência das
contribuições que são feitas para a associação é importante para que
ambas as partes envolvidas em uma relação possam predizer o resultado
da troca e ter confiança quanto às contribuições dos parceiros para a
manutenção dessa interação.
Morgan e Hunt (1984) acrescentam que construtos
comprometimento e confiança são conceitos fundamentais uma vez
que permitem ao mercadólogo: (1) trabalhar com o intuito de preservar
investimentos de relacionamento, através da cooperação com parceiros
de troca; (2) resistir a alternativas atraentes de curto prazo em favor
de benefícios esperados de longo prazo de permanecer com parceiros
existentes; e (3) visualizar ações potenciais de alto risco como sendo
prudentes por causa da convicção de que seus parceiros não agirão
oportunisticamente. Daí observa-se que, quando tanto comprometimento
quanto confiança não apenas um ou outro estão presentes, eles geram
resultados que promovem eficiência. Nesta perspectiva, Morgan e Hunt
(1984) identificam os maiores precursores do comprometimento e da
confiança em uma relação, assim:
Custos de finalização de relacionamento influenciam
diretamente o comprometimento estes autores posicionam

.
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que diante dos custos esperados de finalização de
relacionamento, tanto devido às despesas da dissolução
quanto aos custos substanciais de troca para parceiros
alternativos, as partes envolvidas em uma relação tendem a
buscar a sua continuidade e assim geram comprometimento;
Valores compartilhados influenciam diretamente tanto o
comprometimento quanto a confiança compreende-se por
valores compartilhados a extensão em que os parceiros têm
convicção em comum sobre quais comportamentos, objetivos
e políticas são importantes ou insignificantes, apropriados
ou inapropriados e certos ou errados. Quando os parceiros
compartilham valores, eles serão mais comprometidos e
confiantes para seus relacionamentos;
Comunicação e comportamento oportunístico influenciam
diretamente a confiança (e, através da confiança,
indiretamente influenciam o comprometimento) – o maior
precursor de confiança é a comunicação (MOGAN; HUNT,
1984), principalmente, pelo auxílio em resolver disputas e
alinhar percepções e expectativas (ETGAR , 1979). Morgan
e Hunt (1984) também consideram que comportamentos
oportunísticos, ou seja, aqueles que são considerados
maliciosos e que agem com a violação de promessas, levam
a uma diminuição da confiança no relacionamento.

Vale a pena salientar, conforme O’Malley e Tylan (1999), que,
devido às suas características, mercados consumidores de produtos
de massa tornam a possibilidade de construção de relacionamentos
algo improvável. Estas características incluem grande número
de consumidores anônimos, limitada oportunidade de interação
interpessoal e a prevalecência de baixo valor ou baixo envolvimento de
compra. Além disso, vale ressaltar que uma variável relacional como
a confiança geralmente é importante quando a situação requer um
nível de vulnerabilidade. Essa visão está de acordo com a concepção
de Rousseau et al. (1998) que consideram que a confiança envolve,
além da interde-pendência entre as partes, o risco ou probabilidade de
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perda. Dessa forma, Cowles (1997) considera que a troca em mercados
consumidores não deveria ser caracterizada com um ato de confiança,
já que alguns fatores como garantias, políticas de retorno e legislação
reduzem a vulnerabilidade do consumidor em situações de negócios.
4. FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DE RELACIONAMENTOS E
CONSTRUTOS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO
Esta seção descreve como os relacionamentos se formam e
evoluem junto com os construtos do marketing de relacionamento, pois
os mesmos são indissociáveis.
No que refere à formação de um relacionamento, de acordo com
Holmlund (apud MELLO et al., 2004), ela ocorre através de interações
que refletem continuidade e relação entre si ou, conforme Lovelock e
Wright (2006), reconhecimento e conhecimento mútuo entre as partes.
Essas interações ou:
“episódios” (como por exemplo, jantar em um restaurante)
seriam constituídos por “ações” (fazer a reserva, fazer o pedido, pagar
a conta etc.). Em dado período de tempo, o conjunto inter-relacionado
de episódios de mesma natureza constituiria uma “seqüência” (todas as
vezes que se foi jantar no mesmo restaurante dentro de um determinado
período de tempo, por exemplo). O conjunto destas seqüências é que
formaria o relacionamento Holmlund (apud MELLO et al., 2004, p. 53).
Jancic e Zabkar (2002) corroboram essa visão ao considerarem
relacionamentos como uma seqüência de interações entre pessoas, uma
vez que é através de contatos freqüentes e repetidos que a confiança e o
comprometimento serão alcançados. Por fim, os mesmos autores colocam
que estas interações envolvem participação conjunta.
Dwyer et al. (1987) acrescentam que os relacionamentos evoluem
através de cinco fases gerais identificadas como (1) consciência, (2)
exploração, (3) expansão, (4) comprometimento e (5) dissolução.
Conforme ao lado:
Consciência reporta a constatação de uma das partes de
que a outra é um provável parceiro de negócio, que pode

.
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ser facilitada se houver proximidade entre os envolvidos.
Ressalta-se que interações entre as partes não têm acontecido
na fase 1, porém elas podem estabelecer um posicionamento
e uma postura a fim de aumentar a atratividade de cada
um para um outro específico. Contudo, estes contatos são
unilaterais, qualquer forma de contato bilateral marca o
início da próxima fase de possível desenvolvimento de
relacionamento.
Exploração representa a fase de busca e teste em trocas
relacionais. Nesta fase, possíveis parceiros consideram
obrigações, responsabilidades e benefícios e a possibilidade
de troca. Testes de compra e avaliações são passíveis de
ocorrer, contudo o relacionamento exploratório é muito
instável, ou seja, mínimo investimento e interdependência
possibilitam a simples terminação. Enfim, durante a
exploração, as partes envolvidas no processo relacional
medem e testam a compatibilidade de objetivos, integridade
e desempenho uma da outra. Também, a confiança começa
a ser desenvolvida, devido à emergência de expectativas.
Expansão aborda o crescimento contínuo em benefícios
alcançados pelos parceiros de troca e suas emergentes
interdependências. A extensão e a intensidade de dependência
entre as partes aumenta, conforme Scanzoni (apud DWYER
et al., 1987, p. 18): “a associação tem desenvolvido ou
envolvido significativamente de uma característica de
sondagem, exame de teste (testing examination), e assim
vai, para uma caracterizada pelo enlargamento contínuo
dos tipos de recompensa que os parceiros suprem um para
o outro, e assim cresce a interdependência”.
Comprometimento constitui uma implícita ou explicita
garantia de prolongamento relacional entre os parceiros de
troca. Nesta fase, mais avançada de interdependência entre
as partes, os parceiros de troca têm conseguido um grau de
satisfação, vindo do processo de troca, que virtualmente
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barra outro parceiro de troca primário que poderia dispor
de benefícios semelhantes. Uma vez que uma seqüência de
trocas bem-sucedidas permite a antecipação de resultados
futuros e diminui o sentimento de insegurança entre as
partes, fortalecendo a confiança. Os participantes não
têm parado de observar as alternativas, mas mantêm suas
consciências de opções sem testes freqüentes. Dessa forma,
a fidelidade do cliente é alcançada. É relevante ressaltar que
no decorrer deste trabalho será dada ênfase a essa fase, onde
o relacionamento está em andamento, por ser a manutenção
do relacionamento o principal foco do marketing de
relacionamento.
Dissolução reporta o término da relação entre parceiros
e envolve diferentes estágios. Inicia-se com um estágio
intrapsíquico em que uma parte julga suas insatisfações com
outra parte, interpretando que os custos de prolongamento ou
alteração excedem em valor os benefícios. Subseqüentemente,
os relacionamentos se encaminham para uma fase interativa
em que as partes barganham sua desvinculação. Por fim, o
processo é finalizado com a recuperação social e psicológica
do rompimento, embora nenhuma das partes regresse para
seu estado de pré-relacionamento. Salienta-se que, enquanto
o desenvolvimento de relacionamentos é bilateral, o seu
término pode ser unilateral.

5. MOTIVAÇÕES, BENEFÍCIOS E CUSTOS EM MARKE-TING
DE RELACIONAMENTO
Com relação à motivação dos clientes para manterem
relacionamentos, de acordo com Bendapudi e Berry (1997), existem dois
motivos básicos: dependência e dedicação. Na dependência eles não vêem
outra opção se não participar, pois existem restrições baseadas em custos
econômicos, sociais e psicológicos que fazem com que permaneçam na
relação. A força das restrições é uma função da dependência percebida
de uma das partes sobre a outra. Isto sugere que quando um cliente
percebe uma maior dependência sobre o parceiro para alcançar resultados
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relacionais, ele se sentiria restringido para manter o relacionamento. Além
disso, a dependência sobre o parceiro de relacionamento é afetada pelas
taxas de custo-benefício do provedor de serviços ou valor (ROSSI;BREI,
2005) relativa aos competidores. Em outra perspectiva, Slogo e Müssnich
(2005) e Heide e John (1988) consideram que o aumento da dependência
é afetado pelos seguintes fatores: (1) os resultados obtidos na relação
são importantes e altamente valiosos, sendo o volume da troca alto;
(2) os resultados obtidos excedem resultados que estariam disponíveis
ao cliente na melhor alternativa de vendedor; e (3) quando existem
poucas alternativas ou potenciais recursos de troca. Finalmente, Slogo
e Müssnich (2005) constataram que quanto maior a dependência de uma
parte em relação à outra, maior o seu comprometimento com a relação.
Conforme Bendapudi e Berry (1997) a dedicação ocorre quando
os clientes realmente querem manter um relacionamento e a confiança
é o principal fator influenciador para que os parceiros de dediquem à
relação. Isso porque:
Os indivíduos se dedicam a relacionamentos de longo prazo,
principalmente, para minimizar seus custos de transação. Se um
cliente interage com um vendedor através de transações discretas, cada
interação envolverá significantes custos de transação de negociação,
escrevendo e implementando um contrato para venda. Pela troca para um
relacionamento de longo prazo, estes custos podem ser reduzidos, já que
confiança pode reduzir os custos de acordos de negociação porque cada
parte é mais disposta a aceitar contratos incompletos (ou seja, contratos
que não cubram todas as contingências). Confiança deveria também
diminuir o medo de comportamento oportunístico pelo outro parceiro,
baixando os custos de transação pela redução da necessidade de monitorar
procedimentos e garantias (BENDAPUDI; BERRY, 1997, p. 4).

Estes mesmos autores acrescentam que a confiança e a dependência
do cliente em relação a um parceiro são, conforme o quadro abaixo,
proporcionais a um conjunto de fatores ambientais, do parceiro, do cliente
e da interação, conforme o quadro 1 a seguir:
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* Inversamente proporcionais
Quadro 1 – Fatores infl uenciadores na dependência e confi ança de
um cliente em um parceiro
Fonte: Adaptado de Bendapudi e Berry (1997).

O dinamismo do ambiente caracteriza a presença de um ambiente
turbulento e que gere incertezas pela dificuldade em se mensurar
resultados e tendências, o que torna a negociação, formulação de contratos
formais e sua implementação um tanto caros. Dessa forma, a dependência
do cliente com um determinado parceiro se mostra como uma alternativa
adaptativa a imprevisibilidade ambiental. Por sua vez, a complexidade
ambiental caracteriza a variedade de necessidades do cliente em uma
determinada área de consumo como a carência ou precisão de vários
tipos de seguros, por exemplo. O cliente se torna dependente de um único
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parceiro para reduzir os custos de negociação, escritura e implementação
de contrato relacional, o que representaria uma diminuição dos custos
transacionais em relação a ele negociar com diversos parceiros para cada
necessidade (BENDAPUDI; BERRY, 1997).
No que se refere às variáveis do parceiro, investimentos específicos
ou de difícil mobilidade no relacionamento pelo parceiro denota um forte
comprometimento deste para o relacionamento, já que há uma exposição à
exploração e ao comportamento oportunístico pela parte não investidora,
e dessa forma deveria aumentar a confiança do cliente nele. Nesse caso,
o cliente se torna dependente do relacionamento porque os benefícios,
oriundos dos investimentos específicos, que ele encontra com o parceiro
atual não estarão prontamente disponíveis com os competidores. Por outro
lado, o parceiro também se torna dependente do relacionamento ao fazer
estes investimentos específicos. A perícia ou “domínio de competências
relevantes em entregar serviços” (BENDAPUDI; BERRY, 1997, p.6) do
parceiro pode aumentar a confiança e a dependência do cliente quanto
maior for o nível em que ela for percebida por este, pois a perícia ou
experiência do parceiro torna-se um recurso de difícil substituição
frente aos competidores para o cliente. Finalmente, a similaridade do
parceiro para o cliente se refere ao fato de que o cliente tende a confiar
em um parceiro com quem ele se identifique e tenha uma percepção de
valores compartilhados, pois isso também sinalizaria a compatibilidade
de objetivos.
Existem variáveis em torno do cliente, conforme Bendapudi e
Berry (1997), que afetam sua propensão a manter relacionamentos:
(1) A primeira delas compreende os investimentos específicos
no relacionamento, que por serem de difícil mobilidade
para outros relacionamentos gera dependência. Dessa
forma, o cliente que faz tais investimentos como de
tempo e esforço para identificar provedores de serviços e
estabelecer relacionamentos com eles ou financeiros pelo
acúmulo de freqüentes milhas de vôo corre o risco de
ficar no prejuízo, quando o relacionamento é terminado,
porque estes recursos não têm valor de mercado externo;
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(2) A segunda variável é a perícia ou experiência do cliente, pois
clientes experts provavelmente achariam mais fácil avaliar
as variadas ofertas disponíveis no mercado do que clientes
novatos. Estes se tornariam mais propícios à dependência
do relacionamento com o parceiro como uma forma de se
defender de maiores riscos percebidos de compra;
(3) A última variável compreende os vínculos sociais do cliente
com o parceiro, através, principalmente, das ligações
deste a indivíduos (amigos, família, etc.) ou instituições
que são importantes para o cliente, como, por exemplo, o
médico da família ou a igreja que o cliente freqüenta. Tais
vínculos podem influenciar no comportamento de compra
do cliente e lhe oferecer uma percepção de risco reduzida
de um possível comportamento oportunístico por parte do
parceiro. Assim, os vínculos sociais dão ao cliente confiança
e dependência em relação à outra parte.
Conforme os referidos autores, cada interação entre o cliente
e seu parceiro pode influenciar no relacionamento entre eles. Por
exemplo, quanto maior for a freqüência de contato requerida, como um
serviço de cortar grama, maiores serão os custos de transação (contratar
um novo provedor para cortar a grama a cada intervalo de tempo
reduzido) e, consequentemente, maior a dependência em relação ao
parceiro. Também, a confiança no parceiro aumenta pelo crescimento
de oportunidades de avaliar o serviço positivamente e fortalecimento de
vínculos sociais decorrentes das interações entre as partes.
Por sua vez, o tempo, o esforço e o dinheiro necessários para a
construção de um novo relacionamento agem como uma barreira para
a finalização de um relacionamento atual, gerando dependência, já que
representam custos de terminação de um relacionamento. Outra variável
é a ambigüidade de desempenho da interação de serviço, onde tem-se que
quanto maior for a heterogeneidade de desempenho de um determinado
tipo de serviço, maiores serão os custos de transação para compará-los
frente aos fornecidos pelos diversos provedores e maior a propensividade
do cliente para depender de um único parceiro. Por fim, quanto maior for
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a satisfação do cliente com as interações passadas com o seu parceiro,
maiores serão a confiança e a dependência em relação ele.
Gwinner et al. (1998) constaram empiricamente os benefícios
que os clientes percebem como resultantes do engajamento em
relacionamentos de longo prazo Esses mesmos autores concluíram que
o construto confiança é o mais importante para o cliente. O senso de
ansiedade reduzida, fé na probidade do fornecedor, reduzida percepção de
ansiedade e risco e conhecimento de quais são as expectativas representa
o mais crítico benefício para um relacionamento. Rossi e Brei (2005)
enfatizam que o aumento da confiança impacta na similaridade de
valores, no comprometimento e na reciprocidade entre as partes. Dessa
forma, a confiança influi diretamente na fidelidade. Logo a seguir, vem
o fator social associado com reconhecimento pessoal pelos empregados,
familiaridade do cliente com os empregados e o desenvolvimento
de amizade. Por último, aparece o fator de tratamento especial que
surpreendentemente mostra que, no setor de serviços, o potencial de
um preço baixo ou serviço especial é menor do que ter confiança no
fornecedor ou desfrutar de um relacionamento pessoal com o empregado
do fornecedor.
Anteriormente, foi enfatizado que a finalização de um
relacionamento pode gerar custos como o esforço em procurar outro
parceiro e ter de ensiná-lo suas especificidades e exigências. Grönroos
(1997) destaca que o engajamento em relacionamentos também gera
custos, que são de três tipos: diretos, indiretos e psicológicos.
Custos de relacionamento diretos são os custos que se originam de
uma decisão de se criar um relacionamento com outra parte [...] Custos
de relacionamento indiretos são os custos que ocorrem porque a oferta
não funciona como prometido, custos de inesperadas necessidades de
serviços, custos de entregas atrasadas, etc [...] Finalmente, os custos
psicológicos são causados pelo fato de que os clientes sentem medo ou
sabem que problemas no relacionamento irão ocorrer, que por sua vez,
conduzem para uma situação onde ele ou ela não pode se concentrar
totalmente nas suas tarefas e deveres [...] (GRÖNROOS, 1997, p. 412).
Esse mesmo autor acrescenta que o objetivo de uma estratégia
de marketing de relacionamento próspera deveria ser prover um cliente
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com serviços adicionais que apóiam a oferta principal (produto ou
serviço) e minimiza os custos de relacionamento indiretos e psicológicos.
A oferta total deveria ser projetada de forma que não aumentasse
desnecessariamente os custos de relacionamento diretos.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS PROMOCIONAIS
EM UM CLUBE DE FUTEBOL CEARENSE
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RESUMO – Partindo do contexto das diversas estratégias propostas
pelos princípios do marketing esportivo, este trabalho objetiva avaliar
quais as ações estratégicas promocionais efetivamente utilizadas por
um clube de futebol cearense. Pesquisou-se acerca das características
da mercadologia esportiva, focalizando-se na visão do futebol como
produto em um ambiente de negócios. Como estratégia metodológica,
realizou-se o estudo de caso, de natureza qualitativa, no Fortaleza Esporte
Clube, através da aplicação de entrevistas junto aos responsáveis pelo
departamento de marketing e pela diretoria executiva do clube. A pesquisa
permitiu constatar que a desorganização e as deficiências na estrutura do
futebol brasileiro aliadas à falta de uma maior objetividade, comunicação
e investimentos nos seus próprios planos inerentes a esta área, acabam
por comprometer algumas das ações promocionais trabalhadas pela
agremiação abordada. Finalmente, o estudo referenda que o planejamento
de ações promocionais deveria ser disseminado em todos os clubes, a
fim de se obter integração e coerência nos projetos em busca de gerar
benefícios reais àqueles que compõem o futebol nacional.
Palavras-Chave: Marketing Esportivo, Ações Promocionais, Clube de
Futebol, Estratégias.
ABSTRACT – Among the many strategies suggested by the sports
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marketing principles, this analysis has as its goal the evaluation of
which promotional strategic actions are effectively used by a soccer
club from Ceara, Brazil. We have researched the sports marketing
attributes, focusing on soccer as a product in a business context. As a
methodologic strategy, a qualitative case study was used, applied to
Fortaleza Esporte Clube, through interviews with the club’s marketing
department managers and the executive presidency. As a conclusion of
the research, it was proved that the disorganization and deficiencies
in the Brazilian soccer structure, plus the absence of communication,
objectiveness and investments in the club marketing planning, delay or
make impossible some of the Fortaleza Esporte Clube’s promotional
actions. Finally, the study confirm that the promotional actions planning
should be spread out in every club, in order to obtain integration and
coherency in the projects to achieve real benefits to whom compose the
national soccer scenery.
Key Words: Sports Marketing, Promotional Actions, Soccer Club,
Strategies.

1. INTRODUÇÃO
É sabido, no que se refere aos conceitos genéricos definidos por
Kotler (1991), que a área de marketing abrange conhecer o mercado e
seus consumidores, definir os mercados-alvo, desenvolver produtos,
comunicar, vender e estabelecer preços, ajustando as capacidades da
organização aos desejos dos consumidores. Nestes termos, as relações
entre marketing e esporte são aqui tratadas através da realização de
transações que se inter-relacionam dualisticamente, tendo como centro
o mundo esportivo e os seus atores.
Seguindo esse pressuposto, Pozzi (1998) diz que o marketing
esportivo era considerado no início apenas como algo novo e promissor,
que foi se desenvolvendo com o passar dos anos até chegar a se tornar
um engenhoso e importante mecanismo de ação e publicidade que ele
é hoje. Sendo assim, a incursão do marketing passou a permear os mais
diversos setores do esporte, tendo se tornado preponderante para uma
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gestão esportiva sadia em todos os seus aspectos. De acordo com a
Fundação Getúlio Vargas, o esporte no Brasil movimenta cerca de 3,3 %
do PIB, algo em torno de 20 bilhões por ano (a quarta indústria nacional).
Estes números, já significativos, porém ainda abaixo do que podem ser,
bastam para comprovar o potencial de negócio desta atividade no país
(KIELING, 2007).
No caso específico do futebol, Aidar, Oliveira e Leoncini (2000)
ressaltam que ele atravessou as fronteiras de uma simples atividade de lazer
para ganhar contornos de um grande negócio, como parte da nova indústria
de entretenimento. Nesse processo, os clubes de futebol começaram a
crescer em importância a partir do momento em que começou a se descobrir
um elo de ligação intrínseca entre uma gestão esportiva profissional e
as ações de marketing esportivo. Assim, somente com o uso correto de
tais ferramentas administrativas é que se poderia chegar à formulação
estratégica de um marketing realmente vencedor.
Diante desse cenário, Brunoro e Afif (1997) corroboram a idéia de
que diversas ações de marketing esportivo surgem como sendo elementos
propulsores das atividades dos clubes de futebol; onde tudo aquilo que
envolve a sobrevivência dos mesmos (contratos publicitários, patrocínios,
licenciamento de marca, entre outros) está diretamente ligado àquilo
que pode e deve ser o seu foco de atuação, ou seja, os seus torcedores.
A justificativa para o desenvolvimento deste estudo encontra
explicação no fato de que, a partir do momento em que o futebol pode
ser visto não apenas como um serviço de entretenimento, mas também
como um produto, as estratégias promocionais de marketing poder-se-ão
tornar um diferencial para os clubes que pretendem se desenvolver dentro
de um equilíbrio funcional e financeiro. Neste sentido, este trabalho tem
por objetivo avaliar se um clube de futebol, representado aqui por uma
equipe cearense, o Fortaleza Esporte Clube, têm utilizado, efetivamente,
as diversas ações estratégicas promocionais moduladas pelo marketing
esportivo. Aplicando-se entrevistas com roteiros pré-definidos, junto aos
responsáveis pelo departamento de marketing e pela diretoria executiva
do Fortaleza Esporte Clube, pôde-se coletar e tratar qualitativamente as
informações necessárias dentro do processo metodológico referente ao
estudo de caso.
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Para um melhor entendimento, este estudo foi dividido em três
partes. Primeiramente, expôs-se o marketing esportivo como um elemento
de comunicação, desdobrando o seu composto mercadológico no universo
futebolístico. Em seguida, relacionaram-se as diversas ações estratégicas
promocionais definidas pela teoria. Com essas exposições, analisou-se
de que forma essas ações são praticadas no Fortaleza Esporte Clube. Por
fim, chegou-se aos resultados finais da pesquisa, que buscou corroborar
a importância de tais estratégias promocionais de marketing esportivo
para uma gestão profissional desenvolvimentista e equilibrada de um
clube de futebol.
2. O MARKETING ESPORTIVO COMO ELEMENTO DE
COMUNICAÇÃO
Nos tempos atuais, é fácil perceber a importância e a influência
que o esporte tem dentro de uma sociedade, em função do interesse que
ele consegue gerar em todas as camadas sociais existentes em um país
(POZZI, 1998). Tal apelo ganhou força a partir do momento em que o
antigo princípio do amor incondicional e da dedicação integral ao esporte
começou a se exaurir. O que se vê hoje é a preocupação dos atletas e das
entidades esportivas em geral com relação a sua imagem, aos valores dos
seus contratos de patrocínio e ao impacto de suas atitudes e/ou resultados
perante a mídia, posição essa defendida por autores como Afif (2000),
Melo Neto (2003) e Las Casas (2002).
Neste contexto, percebe-se a existência de uma grande quantidade
de pessoas e instituições que terminam por participar da administração,
desenvolvimento e perpetuação do esporte aliado às ações do marketing
esportivo em todas as suas formas. Assim, nesse ambiente de negócios
são envolvidos vários segmentos diferentes: atletas, clubes, empresas,
entidades esportivas, torcedores, governo e mídia (MELO NETO, 1995).
No ambiente futebolístico, a valorização torna-se ainda maior.
Melo Neto (2003, p. 92) afirma que “o futebol é um produto que vende
e ajuda a vender”. E é justamente essa duplicidade de atributos que lhe
confere um inestimável valor de agregação às marcas que dele se utilizam
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para se promoverem. Pozzi (1998) complementa, afirmando que a
qualidade do futebol como produto é fundamental para o seu êxito dentro
de um processo de vendas. Assim, a estratégia primordial em qualquer
ação do marketing esportivo é transformar o futebol em um bom produto
de consumo. Kotler (1999, p. 35) corrobora essa questão quando afirma
que “(...) os consumidores favorecerão aqueles produtos que oferecem
mais qualidade, desempenho ou características inovadoras”.
Justamente por isso, para um produto (como no caso do jogo de
futebol) ser visto adequadamente pelo público, é necessário que ele não
apenas exista, mas também que aconteça da melhor forma possível. Assim,
.o futebol como um produto, deve ser analisado e trabalhado dentro dos seus
aspectos qualitativos e quantitativos, objetivando inserir-se adequadamente
em um contexto de negócios compatível com seus propósitos e com as
necessidades dos seus clientes-torcedores (BECHARA, 1993).
A partir desses entendimentos, concretiza-se a idéia de que, em
marketing esportivo, sob uma ótica integrada de mercado, a viabilidade
de se obterem bons resultados está em proceder múltiplas intersecções
do esporte com os interesses empresariais. Em outras palavras, a ligação
do esporte ao composto promocional das organizações não se restringe
a sustentar atletas e clubes ou simplesmente promover o crescimento de
uma modalidade. Abrange, isto sim, o aproveitamento de espetáculos
esportivos e de seus atores como um catalisador entre os interesses
empresariais, as necessidades dos atletas e associações e, acima de tudo,
os desejos do público consumidor. (CAMPOMAR, 1992).
Assim, análoga à posição genérica de que o interesse por uma
mensagem é fruto de um processo de comunicação capaz de gerar atração
no público a respeito do que está sendo comunicado, a visão de Pozzi
(1994) aponta que, no âmbito do esporte, este interesse deve-se, em
grande parte, ao crescimento das ações promocionais, responsáveis por
proporcionar uma maior divulgação e, até mesmo, a evolução de muitas
modalidades esportivas, concretizando, desta maneira, a massificação do
esporte, em especial o futebol, tanto em termos de audiência, quanto em
número de participantes.
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2.1 O COMPOSTO DE MARKETING DO FUTEBOL
A transformação do futebol em um negócio institucionalizado cria,
para ele, um ambiente semelhante ao de qualquer outro tipo de atividade
econômica comum. Sendo assim, os administradores de clubes de futebol
também tem que enfrentar questões relativas a custos, receitas, equilíbrio
funcional e, claramente, o marketing. Aidar, Leoncini e Oliveira (2000)
ressaltam que o uso de instrumentos do marketing na administração de
clubes de futebol pode ser considerado como uma iniciativa endógena ao
esporte. Isso porque a percepção de que ferramentas do marketing seriam
úteis na criação de receitas alternativas (aquelas que não provêm apenas
das bilheterias dos estádios) às equipes se solidifica cada vez mais dentro
de um gerenciamento eficaz dos negócios ligados ao futebol.
Todavia, para que os administradores do futebol pudessem definir
uma estratégia correta de atuação através de uma determinada ação
de marketing, eles precisam, primeiramente, decidir-se entre as várias
ferramentas do composto de marketing. Segundo Kotler (1998, p. 97),
o composto de marketing representa “o conjunto de ferramentas que a
empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo”.
Verdadeiramente, existem várias ferramentas disponíveis em um composto
de marketing, embora o autor tenha popularizado uma classificação,
chamada de os quatro Ps: produto, preço, praça e promoção.
Fazendo uma análise desse composto mercadológico dentro do
futebol, Las Casas (2002) afirma que ele apresenta uma característica
diferenciada de outros bens e serviços. Isso ocorre devido à série de
possibilidades que cada uma das quatro ferramentas do composto de
marketing apresenta àqueles que trabalham com o meio futebolístico.
Ao analisar a escolha de um produto do futebol para se trabalhar, por
exemplo, tem-se a opção entre um atleta, um clube, um evento ou mesmo
uma marca. Com relação ao preço, também existem diversas variáveis
a serem escolhidas, tais como: valor do patrocínio de uma entidade
esportiva ou de um atleta, royalties de franquias e licenciamentos da
marca de um clube, vendas de serviços e de ingressos em um evento
esportivo, taxas de manutenção pagas pelos sócios de um time, venda
de direitos de transmissão de jogos, entre outras.
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Já quanto à questão da praça (distribuição), incluem-se aqui todos os
canais de distribuição utilizados pelos clubes, pelas empresas patrocinadoras,
pelas franquias, pelos licenciados, e também através de estandes em locais
onde ocorram eventos sobre o futebol. No que diz respeito à promoção,
Las Casas (2002) afirma que tal ferramenta está contribuindo para o
desenvolvimento do futebol, como uma forma alternativa de promover
produtos e marcas. Assim, têm-se encontrado possibilidades promocionais de
diversos tipos, tais como: propaganda (mídia impressa, eletrônica, outdoors,
etc), merchandising, telemarketing, televisão interativa, mala direta,
promoção de vendas, relações públicas, etc.
Kieling (2007) reforça ainda mais as características diferenciadas
do composto mercadológico do futebol ante outros bens e serviços,
quando ele defende a tese de que se faz necessária a inclusão de mais três
Ps ao composto tradicional já existente: público ou pessoas, pesquisa e
paixão. O público, por ser um item essencial para o desenvolvimento do
marketing no futebol e, talvez, a razão de ser de todo e qualquer negócio.
A pesquisa, pelo entendimento de que a avaliação de todas variáveis dos
outros Ps do composto de marketing do futebol é a função essencial desta
variável. Por fim, a paixão, por não parecer existir um outro negócio no
qual se possa lidar de forma tão direta com relação a esse sentimento,
como aquele que envolve torcida e clube. Seria uma relação seqüencial,
tal qual define Chias (1991) no processo de comunicação entre indivíduos:
Atuar à Conhecer à Sentir.
Ademais, em um país como o Brasil, onde o futebol é quase uma
religião oficial, trocar de time é quase uma heresia, um pecado digno de
excomunhão. Sendo assim, um clube de futebol não precisa do marketing
para conquistar novos torcedores. Todo clube já os têm, e os novos virão
por causa de novas conquistas esportivas por parte dessas equipes. Diante
deste cenário, Angelim (2003) afirma, então, que o papel do marketing nos
clubes de futebol é o de capitalizar melhor as conquistas alcançadas por
eles dentro de campo. Nesse contexto, a sua função dentro de um clube
ocorre dentro de um ciclo ininterrupto de variáveis: o marketing arrecada
mais pelo apelo da marca de um time; retorna mais dinheiro para esta
equipe; essa, por sua vez, investe em mais equipamentos e materiais, em
treinamentos e em contratações de grandes jogadores; o time ganha mais
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títulos, e passa a vender ainda mais a sua marca através de estratégias
promocionais a serem praticadas pelo clube.
Nesse processo, o marketing tem função vital na busca por entregar
um produto (no caso, o espetáculo esportivo) adequado aos desejos dos
consumidores, prestando serviços diferenciados que resgatem e cativem
os torcedores. E é dessa forma que as ações estratégicas promocionais
de marketing esportivo poderão se concretizar em benefícios plausíveis
para ambas as partes envolvidas no contexto de negócios do futebol.
3. AÇÕES ESTRATÉGICAS PROMOCIONAIS DO MARKE-TING
ESPORTIVO NOS CLUBES DE FUTEBOL
O futebol possui um enorme potencial de oportunidades que se
for explorado com as ferramentas adequadas de marketing agregará
um grande valor aos clubes. É por isso que, se as ações estratégicas
promocionais do marketing esportivo forem integradas aos objetivos da
organização (clube), cria-se um ambiente fundamental para aumento das
receitas e aproveitamento de tais oportunidades por parte das equipes de
futebol (CONTURSI, 2000).
Segundo Afif (2000), o grande objetivo dos clubes é tentar antever
tais oportunidades e explorá-las da melhor forma possível. Isso porque,
os clubes têm potenciais de mercado diferentes, com características
sociais e culturais próprias, em regiões distintas, devendo escolher em
que mercado focar suas ações e conquistar seu diferencial para atingir
os objetivos da organização. Assim, os clubes precisam desenvolver
linhas de produtos para cada mercado-alvo, comunicar, desenvolver
canais de distribuição, estabelecer preços e vender. Para conseguir
desenvolver tais potenciais e alavancar suas receitas, os clubes possuem
algumas ferramentas estratégicas promocionais de marketing que são
fundamentais para o sucesso de uma entidade esportiva, dentre as quais
se destacam: patrocínio, licenciamento, merchandising, promoção
de vendas, propaganda, relações públicas, exploração comercial dos
estádios, pesquisas e pós-marketing. Atividades que, segundo Teitelbaum
e Luce (1995) não se excluem mutuamente, visto que, uma relação entre
um agente do esporte e uma empresa investidora, caso haja interesse,
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pode envolver, simultaneamente, uma ou mais delas.
3.1. CONTEXTUALIZANDO A UTILIDADE DAS AÇÕES
ESTRATÉGICAS PROMOCIONAIS
No caso do patrocínio, ele vem sendo utilizado pelas empresas
com objetivos institucionais (reconhecimento de marca e fortalecimento
de imagem corporativa) e como parte fundamental de suas estratégias
promocionais de marketing. Contursi (2000) corrobora esse fato,
afirmando que, com os patrocínios, as empresas passaram a ganhar
espaço com a mídia espontânea, provando que o investimento no esporte
é uma decisão acertada, na maioria das vezes. Se a marca é o ativo
mais importante do mundo dos negócios, o patrocínio promocional da
mesma é seu fator-chave (MELO NETO, 1995). Ao mesmo tempo, tais
investimentos também geram um retorno de recursos para as equipes
investidas. Atualmente, um clube já pode até montar a sua base inicial
de orçamento mensal de acordo com os números de sua receita fixa
advinda dos patrocinadores. Todavia, mesmo com tais avanços, ainda
existem uma série de fatos problemáticos que acabam inibindo as
empresas em relação ao patrocínio no futebol. E grande parte desses
motivos está necessariamente ligado à questão da falta de estrutura e de
organização tanto dos eventos como das próprias entidades esportivas
no país (BRUNORO e AFIF, 1997).
Quanto ao licenciamento, o mercado vem aos poucos se atentando
para a imensa oportunidade que ele proporciona dentro do futebol, sendo
capaz de gerar uma associação emocional sem equivalentes, entre a
marca envolvida e a torcida dos clubes envolvidos (MELO NETO, 2003).
Além disso, a segmentação oferecida pelo licenciamento (o públicoalvo é quase exclusivamente formado pela torcida do clube que cede
a marca), possibilita ações de promoção de venda mais direcionadas e
conseqüentemente mais eficazes, já que ocorre uma imediata empatia
entre o público consumidor em questão e o produto oferecido. As pessoas
que vivem o futebol intensamente mostram sua ligação através do uso
de produtos que contenham o símbolo de sua equipe, pois como essa
vivência esportiva é intangível, esta é a melhor maneira para expressarem
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seus sentimentos.
Todavia, seja pela falta de visão administrativa de alguns dirigentes,
seja pela peculiaridade, nem sempre positiva, do mercado brasileiro, a
verdade é que as agremiações estão apenas num estágio inicial dentro
desse mercado. Apesar de deterem marcas consolidadas, muitas delas
centenárias, os times de futebol não conseguem encontrar o caminho
correto para transformá-las em fonte de receita considerável. Uma prova
disso é que, de acordo com Vilaron (2005), há no mercado uma estimativa
de que, na média, somente 10% da receita anual dos clubes brasileiros sejam
provenientes de ganhos com exploração da marca. A maior parte dessas
receitas ainda advém da venda dos direitos de transmissão de jogos para
emissoras de televisão e de cotas de patrocínio, respectivamente. Assim,
além de tentar reverter esse quadro quanto a uma melhor alocação e uma
divisão mais proporcional de suas receitas, os clubes ainda têm que tentar
defender sua marca contra a pirataria. Segundo o autor, os times de futebol
do Brasil estariam deixando de arrecadar anualmente até 34 milhões de
reais em royalties, por conta da comercialização no mercado pirata de
produtos que levam as suas marcas.
Seguindo adiante, um outro ponto importante, de acordo com
Melo Neto (1995), é que, o fato do marketing esportivo estar incluído na
categoria do marketing promocional, privilegia ainda mais a busca por
novos espaços de merchandising, favorecendo a veiculação do nome, do
produto e da marca dos patrocinadores a baixo custo ou a custo zero. Dessa
forma, considerando-se o local da competição, os uniformes dos atletas, o
posicionamento dos equipamentos, o local destinado a público e os demais
personagens coadjuvantes que participam de um jogo de futebol, torna-se
possível investigar os diversos potenciais de visibilidade da marca de um
time e/ou de uma empresa patrocinadora.
Já no caso da promoção de vendas, pelo fato da eficiência deste tipo
de veículo poder ser diretamente medida em termos de venda, ela acabou
tornando-se uma ferramenta estratégica promocional fundamental de
marketing competitivo. Além disso, fazendo-se uma análise no contexto
do futebol, percebe-se que a partir do momento em que ela promove
vendas e impulsiona campeonatos, ela também se torna um elemento vital
para os clubes, já que as suas ações se converterão em receitas diretas
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e/ou indiretas, como em descontos nos ingressos dos jogos, promoções
durante os intervalos das partidas, sorteios de prêmios, distribuição de
brindes, competições realizadas entre torcedores, entre outras opções.
No que diz respeito à área de propaganda, cerca de 75% dos
gastos em ações estratégicas promocionais de marketing esportivo
como um todo, referem-se a publicidade em programas esportivos
na mídia eletrônica e impressa. E isso ocorre justamente porque o
futebol oferece uma oportunidade ao anunciante de criar mensagens
memoráveis e que prendem a atenção do público-alvo que se espera
atingir (POZZI, 1998). A simples exposição de placas, cartazes,
uniformes dos jogadores e equipamentos utilizados com a marca do
patrocinador, se bem organizados, já trarão bons retornos em termos de
publicidade e propaganda para a imagem da organização patrocinadora
e, conseqüentemente, para o clube.
Um outro fator a ser analisado trata da questão das relações públicas,
que, segundo Mullin, Hardy e Sutton (2004), pode ser definida como uma
estratégia interativa de comunicações de marketing que busca criar uma
diversidade de meios planejados para transmitir as filosofias, as metas e os
objetivos organizacionais para um público específico (torcedores de um time,
por exemplo), com o propósito de estabelecer um relacionamento baseado
na compreensão, no interesse e no apoio destas pessoas escolhidas.
Além disso, tal tipo de ação estratégica, que pode tomar tanto a forma
de atividades como de comunicação formal, também pode envolver os
jogadores, o pessoal de mídia, os funcionários, os patrocinadores e outros
componentes fundamentais da entidade esportiva envolvida. Las Casas
(2002) reitera essa idéia afirmando que, como o futebol está sempre sujeito
ao efeito das variáveis incontroláveis, inclusive por lidar com aspectos
emocionais, é muito importante que um departamento de relações públicas
seja mantido nos clubes, a fim de assegurar um bom relacionamento e
garantir uma boa imagem perante imprensa, torcida, adversários e todos
os demais públicos envolvidos nesse meio.
Com relação à transformação dos estádios em centros de lucros,
entende-se ser esta uma das fontes de receitas para os clubes de futebol
mais promissoras atualmente e que vêm experimentando um grande
crescimento. Isso porque, segundo Las Casas (2002, p. 215) “(...) todos
os locais em um estádio proporcionam experiências para os consumidores
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(torcedores)”. Assim, a exploração das atividades comerciais passaria
a ser feita pelos investidores, por meio de empresas especializadas na
administração de estádios e controladas por eles, enquanto os clubes
manteriam as fontes tradicionais de renda, tais como: a venda de
ingressos, os direitos de exploração de imagem, o patrocínio de camisas
e a comercialização de direitos federativos dos passes de jogadores
(REHDER, 2002). Diante de todas essas possibilidades, reitera-se o fato
de que, os clubes brasileiros que queiram se candidatar a receber esse
tipo de financiamento por parte de potenciais investidores, deveriam
contar com uma estrutura profissional e mostrar que são capazes de
serem rentáveis em longo prazo; já que ainda faltam maior organização,
planejamento e transparência por parte dos mesmos.
Complementarmente, deve-se ressaltar que as pesquisas de
marketing, também representam um importante aspecto do segmento
esportivo e, mais especificamente, do futebol, pois funcionam como
apoio às informações presentes em um projeto de patrocínio de uma
equipe, ou ainda para várias outras ações de marketing as quais se queira
implantar. Sendo assim, é preciso conhecer quem são seus torcedoresconsumidores, o que pensam, o que gostam e onde gastam. Além disso,
também será preciso trabalhar com as futuras gerações de fãs e com os
consumidores em potencial (BUDOLLA, 1999). Tais consumidores,
precisam ser atingidos com técnicas de abordagens e convencimentos
bem diferentes das empregadas nos padrões usuais. Ademais, quando bem
realizada e bem especificada, a pesquisa acaba orientando os caminhos
adequados para se superar a expectativa da marca e agregar valor ao
torcedor, aumentando ainda mais sua paixão pelo clube e criando uma
boa aceitação do produto e/ou marca patrocinadora.
Com tais dados e informações, o profissional de marketing
esportivo de um clube passa a conhecer melhor seu público, podendo,
inclusive, criar estratégias de popularização visando o incremento do
número de torcedores, ampliando a possibilidade de receitas potenciais
futuras. Nesse contexto, insere-se a questão do pós-marketing. Para
Las Casas (2002), a partir do momento em que se obtém um banco de
dados com diversos tipos de informações sobre seus clientes (atuais ou
potenciais) é possível realizar campanhas dirigidas à venda de produtos
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licenciados, à prestação de serviços personalizados, etc. Além disso,
surge a possibilidade de manutenção de contatos periódicos com esses
torcedores do clube, com o propósito de assegurar e prolongar a relação
lucrativa entre ambos.
Para se conquistar todos os propósitos que envolvem as ações
estratégicas promocionais de marketing esportivo, é preciso que todos os
envolvidos com o produto futebol se atentem, de fato, para a importância
de maximizar o potencial funcional dos clubes, tanto com o intuito de
produzir dividendos para seus cofres, quanto para expandir sua base de
torcedores-consumidores, tornando a agremiação cada vez mais presente no
cotidiano do grande público. Neste caso, a necessidade de um planejamento
estratégico adequado na área de marketing por parte das equipes de futebol
no Brasil, torna-se fator imprescindível. Isso porque, segundo Aidar,
Leoncini e Oliveira (2000), somente uma gestão eficaz desse setor pode
transformar uma partida de futebol em um evento único, sem substitutos
para o torcedor. A tarefa principal das ações estratégicas promocionais de
marketing esportivo significa, neste caso, tratar o torcedor de um clube de
futebol como um verdadeiro cliente.
4. Metodologia da Pesquisa
No presente trabalho, objetiva-se avaliar quais as ações estratégicas
promocionais do marketing esportivo efetivamente utilizadas por um clube
de futebol, a partir da análise de uma equipe cearense. Nesse sentido, no
processo de definição quanto a um campo empírico que pudesse oferecer
melhores condições de acessibilidade tanto em termos de localização
quanto em termos de informação, escolheu-se o Fortaleza Esporte Clube,
equipe com sede na cidade de Fortaleza (CE), como um caso dentro
do futebol brasileiro a ser analisado à luz da prática dessas estratégias
preconizadas pela teoria do marketing esportivo.
Cervo e Bervian (2003) afirmam que o interesse e a curiosidade
pelo saber e pelo funcionamento dos eventos em geral, levam-nos a
investigar a realidade dos fatos sobre os mais diversificados aspectos
e dimensões. Todavia, cada tipo de estudo como este admite níveis
diferentes de aprofundamento e enfoques específicos conforme o objeto
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de estudo, os objetivos visados e a qualificação do próprio pesquisador.
Nesse contexto, este estudo pode ser considerado, de acordo
com as definições de Parra Filho (2001) como teórico e de campo,
pois ao mesmo tempo em que se realizou pesquisa bibliográfica
sobre marketing esportivo e suas ações estratégicas promocionais,
ocorreu também uma exploração descritiva qualitativa, através do
estudo de caso do Fortaleza Esporte Clube, que funcionou como um
elo comparativo entre a teoria e a prática.
No caso desta pesquisa, em vista de um melhor aprofundamento
das questões relativas às ações estratégicas promocionais adotadas ou não
pelo Fortaleza Esporte Clube, optou-se pela realização de entrevistas com
roteiros pré-definidos. Nesse processo, foi possível coletar informações
inerentes aos objetivos desejados pelo estudo em si, com pessoas
diretamente ligadas ao clube, no caso quatro sujeitos específicos: o exPresidente da Diretoria Executiva (biênio 2005/2006), o atual Diretor
de Marketing, o Assessor Especial de Imprensa e o atual Presidente da
Diretoria Executiva (biênio 2006/2007). A escolha destes atores permitiu
o envolvimento de indivíduos intrinsecamente ligados às informações
sobre o cotidiano do clube nos últimos anos.
Na concretização de tais entrevistas, utilizou-se um plano préconcebido, com treze perguntas que serviram como parâmetro inicial
para se chegar ao foco principal do tema da pesquisa. Desta feita, os
questionamentos foram guiados diretamente para assuntos inerentes às
ações estratégicas promocionais de marketing esportivo que poderiam
(ou deveriam) ser praticadas pelo Fortaleza Esporte Clube.
A análise do conteúdo feita sobre este material iniciou-se com um
trabalho de escuta e de transcrição das entrevistas. Em seguida, o material
das entrevistas foi submetido a um estudo aprofundado orientado pelo
referencial teórico, já envolto no contexto do marketing esportivo. Por
fim, expuseram-se os pontos com os quais o Fortaleza Esporte Clube
vem trabalhando em termos das ações estratégicas promocionais, a forma
como elas influenciam na funcionalidade do clube, e quais os pontos
fortes, fracos e os ausentes dentro de tal contexto analítico, até se chegar
aos resultados finais e às possíveis conclusões.
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS – O CASO DO FORTALEZA
ESPORTE CLUBE
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Em um primeiro momento, buscou-se entender como funciona o
dia-a-dia do Fortaleza Esporte Clube no âmbito de marketing. A partir
daí, focou-se então, no contexto das ações estratégicas promocionais
de marketing esportivo e de que forma elas são realmente percebidas e
praticadas por tal agremiação.
Sabe-se que hoje, mesmo sendo considerado parte integrante de
um seleto grupo do futebol nacional, ainda é a presença do público nos
estádios que garante uma boa parte das receitas do time em questão.
Ademais, além dessas receitas das bilheterias, existem ainda os valores
oriundos dos seus patrocinadores, além de uma determinada porcentagem
na distribuição dos valores sobre os direitos das transmissões televisivas e
da venda de produtos com a marca da equipe. Assim como deveria ser em
qualquer clube de futebol que busque um mínimo de profissionalismo e
que prime por uma gestão equilibrada funcionalmente e financeiramente,
o Fortaleza Esporte Clube também demonstrou que procura se beneficiar
das diversas ações de promocionais de marketing esportivo preconizadas
pelos teóricos da área.
5.1 AVALIANDO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS PROMOCIONAIS UTILIZADAS
No que diz respeito ao patrocínio, o clube conta hoje, com o apoio
financeiro da Santana Têxtil do Brasil, que acaba atuando também como
uma espécie de gestora do departamento de futebol do clube. Segundo o
Presidente da Diretoria Executiva do time, a empresa tem um contrato
de patrocínio até o fim deste ano de 2007, conforme documento assinado
pelas duas partes. A contribuição da empresa representa 8% do custo
mensal da equipe. Ademais, a questão do patrocínio tem um valor ainda
maior para o Fortaleza Esporte Clube, que mesmo possuindo um bom
nível de importância dentro do cenário esportivo nacional, ainda busca
uma consolidação definitiva dentre as grandes equipes brasileiras.
Neste processo, a busca por um grande patrocinador mostra-se
vital não apenas pelos valores repassados diretamente como também
para que o time consiga ter sua marca exposta e reconhecida através de
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uma companhia respeitada nacionalmente, como acontece no caso da
Santana Têxtil do Brasil. De acordo com o Presidente da Executiva, um
patrocínio desta magnitude pode abrir espaços para que outras empresas
de grande porte possam vir patrocinar ainda mais os clubes de futebol.
Idéia essa corroborada pelas conceptualizações propostas por Melo Neto
(1995) nos estudos sobre esta temática.
Já no que se refere à questão do licenciamento da marca, o Diretor
de Marketing do Fortaleza Esporte Clube acredita que esta talvez seja
uma das ações estratégicas menos exploradas não apenas pelo próprio
time, como também por grande parte das equipes brasileiras. Assim,
seja pela falta de recursos para exercer tal tipo de exploração, seja pela
ausência de uma maior visão administrativa, seja pela falta de criatividade
na utilização das possibilidades de licenciamento de produtos, seja pelas
dificuldades em se conseguir interessados para tal propósito, o fato é
que o clube ainda não encontrou uma forma significativa de explorar
comercialmente o seu maior bem, que é a sua marca. Nos últimos anos,
o time tem encarado a possibilidade destes novos ganhos de uma forma
mais profissional, embora ainda embrionária. Somente neste ano de
2007, dois estabelecimentos foram abertos com o intuito de explorar
comercialmente a marca do clube, repassando-lhe corretamente a parte
relativa aos royalties: o Fortaleza Esporte Bar e a Fortaleza Store (3% e
10% do faturamento, respectivamente).
Ademais, em parceria com outras empresas, o Fortaleza Esporte
Clube também licencia outros produtos como: mochilas, carteiras,
camisas, chaveiros, etc. Destaque maior merece também o cartão de
crédito oficial do clube, o Leão Card, iniciado em 2006 através de uma
parceria com o grupo FortBrasil; onde é oferecida uma rede credenciada
de 1.500 estabelecimentos, além do usuário ser diretamente beneficiado
com o acúmulo de pontos que podem ser trocados por produtos
personalizados do time, além do mesmo ganhar com a exploração da
sua marca. (FORTALEZA ESPORTE CLUBE, 2006).
Tais políticas, porém, não tem planejamento sólido. Comprovase isso pelo fato da própria Direção de Marketing não sabe precisar o
número de produtos devidamente comercializados com o escudo do time.
Sabe-se apenas que o clube recebe cerca de R$ 10 mil por mês, menos
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de 5% das suas receitas totais. Por conta da inexistência de um maior
controle sobre tais aspectos exploratórios, o clube acaba perdendo espaço
para a pirataria e para os produtos próprios da sua torcida organizada,
a TUF (Torcida Uniformizada do Fortaleza), que também não repassa
os valores relativos ao uso da marca. Fato esse bastante ressaltado por
Vilaron (2005), com relação às enormes perdas anuais de receitas de
vários clubes brasileiros, justamente pela falta de um maior controle
sobre suas próprias marcas e seus desdobramentos.
No campo do merchandising, apenas nos últimos anos é que
tal questão passou a ganhar uma atenção merecida dentro das ações
estratégicas promocionais do Fortaleza Esporte Clube. O Diretor de
Marketing entende que o motivo para tal partiu da própria motivação
da torcida com o desempenho do time nas últimas temporadas, o que
acabou incentivando os dirigentes a darem uma maior importância a essa
técnica do marketing. Ele também entende que ainda há uma necessidade
iminente de uma evolução maior em termos dessas estratégias. Porém,
é preciso entender que a extensão de maiores e melhores ações de
merchandising, por conta do próprio potencial financeiro do clube,
acabam ficando atreladas ao desempenho e reconhecimento do time
dentro de campo, conforme defende Pozzi (1998). Somente dessa forma
ter-se-ia um respaldo necessário para se investir com segurança e com
grandes possibilidades de se conseguir algum retorno.
Seguindo essa linha, o Fortaleza Esporte Clube, através de decisões
conjuntas com a sua patrocinadora e fornecedora de materiais esportivos
Penalty, também vem buscando inovar a cada ano no que diz respeito ao
design dos uniformes da sua equipe de futebol. Dessa forma, variações
constantes, mudanças de formatos e adaptações têm sido algo normal
nas definições quanto aos uniformes da equipe. Com isso, desde que
não sejam feitas alterações bruscas que modifiquem demais as tradições
de cores e estilos do clube, a Direção de Marketing entende que essa
mutabilidade pode ser interessante para todas as partes envolvidas no
processo. Ganham as empresas patrocinadoras, que podem participar da
definição de como será exposta sua logomarca nos uniformes; e ganha
o clube e o fornecedor do material esportivo, por conta do aumento das
vendas do novo uniforme.
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No tocante às promoções de vendas, deve-se ressaltar que ações
como descontos nos ingressos dos jogos do time; o uso do verso do
ingresso para oferecer descontos na compra de determinado produto do
patrocinador, ou mesmo promoções durante os intervalos das partidas, são
consideradas como sendo excessivamente transitórias e variáveis. Mesmo
porque tais eventos dependem muito das circunstâncias ou da importância
de determinado jogo, do estado de euforia da torcida, dentre outros fatores
externos e internos alheios ao próprio clube. Atualmente, uma importante
política do clube neste ano de 2007, tem sido, segundo o atual Presidente
da Diretoria Executiva, a adoção de ingresso promocional para mulheres,
em jogos nos quais o time possui o mando de campo.
Um outro ponto é que o Fortaleza Esporte Clube possui hoje,
segundo dados internos, mais de 4.000 sócios, embora somente cerca de
30% destes possuam seus dados cadastrais atualizados,. E um número
menor ainda de sócios mantém as suas mensalidades em dia. Diante
desse cenário, o então Presidente do clube iniciou, no ano de 2005, uma
campanha de sócios, denominada de Identidade Fortaleza, que tinha o
objetivo de atingir o número de 10 mil sócios e que estes mantivessem
sua adimplência. Assim, com a realização desta campanha (que prossegue
na atual gestão do clube, embora sem o sucesso esperado), começou-se
a perceber que no momento em que ações estratégicas promocionais de
marketing deste tipo promovem algum tipo de venda adicional e motivam
os torcedores-consumidores, elas se tornam um elemento vital para as
equipes, já que todas as questões vinculadas às mesmas se converterão
em receitas diretas e/ou indiretas para essa clientela, tal como Las Casas
(2002) defende em suas explanações.
Já quando se fala sobre a questão da participação das estratégias
de propaganda dentro das ações de marketing do clube e dos valores
financeiros a ela vinculados, pode-se detectar a idéia de que a televisão
tem um fator preponderante e quase que exclusivo dentro dessa relação.
Isso porque apenas a exposição de placas, uniformes dos jogadores e
equipamentos de jogo com a marca do patrocinador, já são os responsáveis
pelos retornos em termos de publicidade e propaganda para a imagem
de determinada organização patrocinadora e, conseqüentemente, para o
clube envolvido.
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Ocorre que, o Presidente em exercício do Fortaleza Esporte Clube,
admite que o time ainda não adquiriu o respeito necessário junto à maioria
das grandes equipes brasileiras e também não possui nenhum tipo de
influência política ou econômica que possa lhe favorecer na distribuição
de tais cotas de televisionamento. Assim, acabam ocorrendo diferenças
abruptas de valores, como em 2005, onde o time recebeu R$ 2.600.000
(dois milhões e seiscentos mil reais), ao passo que uma equipe como o
Palmeiras, recebeu R$ 21.000.000 (vinte e um milhões de reais). Diante
dessa distorção, aparentemente imerecida, só tem restado à diretoria
do clube prosseguir na tentativa de buscar melhores valores para suas
cotas, respaldado principalmente pelas boas campanhas que a equipe
vem realizando nas últimas temporadas e também em consideração à
grande média de público que o time sempre leva aos estádios cearenses.
Com relação à área de relações públicas, pode-se afirmar que ações
dessa natureza entram novamente na questão do estágio em que vive o
clube, e das pretensões e projetos que são definidos como prioritários pela
direção executiva. Todavia, o modelo estrutural desenhado pelas últimas
gestões do clube, permitiu que fosse dado um maior respaldo para se fazer
os investimentos necessários em programas de comunicação ligados a
essa área. Dessa forma, dentro do Departamento de Marketing do clube,
existe hoje, um Setor Social e de Relações Públicas diretamente ligado à
Assessoria de Imprensa e apoiada pelo Conselho Deliberativo do clube,
tudo isso com no intuito de fortalecer essa relação com a comunidade.
Dentro dessa linha traçada, uma das ações que chama bastante
atenção no Fortaleza Esporte Clube, são as relações comunitárias
mantidas através de um programa recém-criado para crianças carentes.
Neste projeto, segundo o Assessor Especial de Imprensa, garotos de
diversas escolas públicas da Região Metropolitana de Fortaleza têm
a oportunidade de visitar a sede do time, no bairro do Pici, sendo
transportadas pelo próprio ônibus oficial do clube, padronizado com
as cores e os símbolos da equipe. Ao chegarem na sede, eles têm a
oportunidade de assistir ao treinamento dos jogadores e depois terem
um encontro com todos eles, quando tiram fotos e recebem autógrafos.
Ademais, o clube oferece lanche e um caderno personalizado com o
símbolo da equipe em todas as páginas.
O objetivo maior deste projeto está focado, principalmente,
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no processo de renovação e crescimento da própria torcida do clube.
Dessa forma, o Fortaleza Esporte Clube segue as idéias abordadas
por Mullin, Hardy e Sutton (2004), buscando criar relações com
a comunidade em geral, pensando não apenas no momento atual
em que vive, como também objetivando laços consistentes para o
futuro, visto que o futebol está sempre sujeito ao efeito de variáveis
incontroláveis, onde tem-se que lidar com aspectos emocionais e
cobranças por resultados positivos a todo instante.
Além desse, existe um outro programa criado desde 2005, com
uma proposta similar de ampliar o relacionamento com a população
em geral: é o chamado “Projeto Embaixada Tricolor”. Através dele, o
Fortaleza Esporte Clube espera criar um vínculo maior com os diversos
torcedores do clube espalhados pelo Estado do Ceará, bem como em todo
território nacional e, se possível, em âmbito internacional. Para isto, serão
criados pontos de apoio do clube em várias cidades e regiões, os quais
serão chamados de “Embaixadas”. Estas estarão sob a responsabilidade
do chamado “Embaixador Tricolor” e constituir-se-ão em representações
oficiais e reconhecidas, tendo como objetivo inicial promover o nome do
time, angariar novas receitas e conquistar novos associados.
Dentro desse contexto, além desses dois projetos principais, a
Assessoria de Imprensa também tem buscado manter uma relação estreita
com o público em geral, através de outros tipos de ações. Uma delas diz
respeito à existência de um programa de rádio chamado “A Voz do Leão”,
lançado em agosto de 2005 na Rádio Cidade AM (860 Khz), criado com
a expectativa de ser uma espécie de interlocutor oficial sobre tudo o que
acontece dentro do dia-a-dia do Fortaleza. Por fim, outra medida importante
dentro dessa área foi a veiculação mensal, desde julho de 2005, da revista
oficial do clube, chamada “Tricolor de Aço”, constituindo-se, assim, em
mais um meio de ligação e troca de informações diretas entre o clube e
seus torcedores-consumidores.
Com relação à exploração comercial do seu estádio, o Fortaleza
Esporte Clube, assim como todos os outros clubes cearenses, não possui
uma estrutura adequada para tal. O único estádio de propriedade do
clube, o Alcides Santos, tem capacidade para pouco mais de quatro mil
torcedores e é utilizado pelo time apenas para treinamentos devido a sua
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estrutura ainda ineficiente (mesmo com algumas reformas e melhorias
recentes) para receber jogos oficiais. Sobre esse ponto, o atual Presidente
da Direção Executiva admite que somente com grandes investimentos
externos, poder-se-ia pensar em evoluções dentro dessa área.
Já quanto às pesquisas de marketing, o próprio Assessor Especial
de Imprensa admite que o clube realmente deixa um pouco a desejar, visto
que a maioria das ações realizadas nessa área não são bem especificadas
e definidas como de fato deveriam ser. Sendo assim, não existem
mecanismos pré-definidos pelo clube para uma possível pesquisa sobre
a equipe em si ou acerca das principais motivações dos seus torcedores
ou quanto ao perfil de cada um deles. Assim, ao lançar projetos na
busca por agregar valor ao seu torcedor ou mesmo para explorar o
potencial da marca em si, o Fortaleza Esporte Clube costuma realizar
apenas uma espécie de consulta interna, entre aqueles que formam o seu
Conselho Deliberativo e que possuem uma participação mais ativa no
funcionamento geral do clube.
No que tange à questão do pós-marketing, o Diretor de Marketing
admite que o clube não emprega nenhum setor específico para ações
estratégicas promocionais desta natureza. Segundo ele, os conceitos
arraigados a tal tema são bastante difíceis de serem analisados e
contextualizados dentro do ambiente de uma equipe de futebol,
especialmente no que se refere a tal tipo de envolvimento com sua torcida.
Por fim, com relação ao futuro do Fortaleza Esporte Clube no
contexto das ações estratégicas promocionais de marketing esportivo,
os quatro sujeitos de tais entrevistas são unânimes em afirmar que
o primordial nesse momento é a implantação de uma mentalidade
cada vez mais profissional no clube, baseada na cobrança sobre todos
os funcionários. Após isso, deveria ser feita uma análise dos prós e
contras do clube, de modo a avaliar como está posicionada atualmente
sua marca e de que maneira está arquitetada sua estrutura. A partir
daí, far-se-ia, conforme Brunoro e Afif (1997), um plano estratégico
promocional de marketing esportivo, estabelecendo metas a cumprir
tanto na própria equipe quanto na parte estrutural, visto que já está mais
do que comprovada a importância de tais ações para o crescimento,
desenvolvimento e equilíbrio funcional de um clube de futebol que deseja
continuar se destacando no cenário nacional.
Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

113

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se afirmar que o presente estudo deixou claras as
singularidades e o próprio dinamismo que envolve o marketing esportivo
dentro do futebol. Como explorar da melhor forma possível a diversidade
de ações estratégicas promocionais que melhor envolvem o produto
futebol, continua sendo a principal saída dos clubes que se propõe a
um desenvolvimento equilibrado funcionalmente e financeiramente.
Os benefícios gerados pela implementação desses tipos de ações
preconizadas pelas teorias do marketing esportivo são, de fato, inúmeros
e altamente lucrativos. A partir do momento em que as agremiações
perceberem a ampla gama de receitas alternativas que pode ser gerada
dentro dessa área, eles começarão a considerar a iminente necessidade
de aderir e ampliar o uso efetivo das técnicas que envolvem tal contexto.
Com os resultados alcançados nesta pesquisa, sugere-se que
se abra um espaço na agenda dos pesquisadores nacionais da área de
marketing para a discussão sobre a forma, a freqüência e os efeitos do
uso de ações estratégicas promocionais em outros clubes do futebol
brasileiro. Acredita-se que o debate e o aprofundamento sobre este tema
serviria para verificar se a grande maioria das equipes brasileiras sabe
ou não vender toda a potencialidade do seu produto maior, que é a sua
marca. Embora surjam a cada dia, diferentes idéias e várias iniciativas no
âmbito do marketing esportivo, a desorganização e a falta de credibilidade
daqueles que dirigem o esporte continuam sendo um empecilho grave
para o desenvolvimento sustentável do futebol nacional.
Por conta disso, as empresas investidoras alegam que não há
garantia de entrega do produto, nem uma avaliação segura dos resultados.
Faltam ainda garantias de que a marca será exposta corretamente nas
camisas, no campo, nas entrevistas; que os jogos acontecerão nas datas
previstas; que não ocorrerão esquemas de corrupção; entre outros pontos.
Assim, embora o estudo no Fortaleza Esporte Clube tenha demonstrado
exemplos de aspectos onde já houve grande melhora, percebe-se que
ainda há um potencial enorme a ser explorado nesse cenário do marketing
esportivo. Até porque, sabe-se que o clube tem um potencial inestimável.
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Dono de uma torcida que está entre as maiores do Brasil em termos de
presença de público nos estádios de futebol. Diante disso, resta apenas
consolidar a idéia de que ações estratégicas promocionais de marketing
esportivo poderão contribuir efetivamente para a consolidação da equipe
cearense no panorama do futebol nacional.
Com o estudo em questão, teve-se a clara noção de que, embora
tenha ocorrido um grande esforço na realização de diversos tipos de
mecanismos que promovem o clube (patrocínio e relações públicas
especialmente) e o ajudam a se desenvolver e se expandir, o Diretor de
Marketing do Fortaleza Esporte Clube admite que ainda faltam muitos
pontos (merchandising, licenciamento, estádios, etc) a serem explorados
e melhor aproveitados em várias áreas no âmbito das ações estratégias
promocionais de marketing esportivo. Principalmente no que se refere
a uma maior divulgação dos projetos e uma melhor comunicação dos
objetivos e desejos do clube junto à sua torcida e à mídia em geral.
O ex-Presidente do Fortaleza Esporte Clube (biênio 2005/2006),
por exemplo, avalia que o futebol cearense não está preparado
culturalmente para gestão empresarial. O dirigente revelou ainda que
sofreu pressão de conselheiros, torcedores e setores da imprensa contra
suas idéias. Segundo ele, muitas pessoas acreditam que o funcionário
tem que estar no clube por ser apaixonado pelo time, e não por méritos
profissionais. Falta o entendimento de que uma boa gestão administrativa
significa saber utilizar bem o capital que se tem em mãos, equilibrando
receitas e despesas em todos os negócios que envolvem uma agremiação.
A solução passaria pelo fato de que, tanto times, quanto agências
de marketing, entidades desportivas, empresas investidoras e dirigentes
de clubes buscassem racionalizar a intermediação desses negócios e
diversificar as suas ações promocionais. Isso porque somente a ligação
mais estreita entre o futebol e o marketing garantiria a entrega de um
produto mais bem acabado, ao mesmo tempo em que iria criar formas
diferentes de gerar receitas adicionais e vitais para as equipes brasileiras.
Ao que tudo indica, as ações promocionais preconizadas pelo
marketing esportivo devem se transformar cada vez mais em uma
ferramenta estratégica poderosa, desde que todos os benefícios que delas
advêm sejam conhecidos, utilizados e mensurados. Por isso, a percepção
do futebol como um produto deveria ser uma verdadeira preocupação
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nacional, pois seus valores e sua aplicabilidade no contexto econômico
e até social são fatos indiscutíveis.
Dessa maneira, o planejamento de ações estratégicas promocionais
deveria ser disseminado em todos os clubes de futebol do país, a fim de
se obter integração e coerência nos planos, programas e projetos. Para tal,
dever-se-ia, antes de tudo, apostar em algumas vertentes imprescindíveis
para se criar um ambiente de negócios propício: a profissionalização da
administração do clube, o investimento em patrimônio e a continuidade
das políticas gerais adotadas pelo time. A partir daí, terádsido criado um
círculo de interdependência em que todas as partes influenciam e são
influenciadas em termos financeiros e de funcionais, e onde cada um
busca consolidar o seu desenvolvimento máximo.
Finalmente, se reconhece a limitação do estudo de caso considerado
como base à discussão sobre quais as ações promocionais efetivamente
utilizadas por clubes de futebol brasileiro. Ademais, a natureza do
próprio clube cearense pode conduzir a um resultado particular ao
contexto estudado, o que motiva a sugerir a continuação deste estudo para
outras equipes brasileiras. Diferentes contextos certamente introduzirão
novas oportunidades e limites ao tema, com a possibilidade de que
outras formas de aplicabilidade e eficiência dessas ações possam ser
verificadas. Estes novos cenários poderão ter uma influência ainda maior
quanto à comprovação da importância do uso efetivo das mesmas para
o crescimento, o desenvolvimento e o equilíbrio funcional e financeiro
de clubes de futebol brasileiros.
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DETERMINAÇÃO DE UM CRITÉRIO DE
PRIORIZAÇÃO DO MIX DE PRODUÇÃO
E VENDA A PARTIR DA APLICAÇÃO DA
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RESUMO – A Teoria das Restrições não trata as organizações como
uma coleção de processos independentes, mas como um sistema de
atividades integradas. Os vínculos de cada atividade formam um sistema
completo que é capaz de transmitir uma grande força a toda empresa. A
Teoria das Restrições mostra que todo sistema está sujeito a pelo menos
uma restrição que o impede de alcançar níveis elevados de desempenho.
O presente trabalho tem por objetivo Apresentar a utilização de um
parâmetro econômico baseado na Teoria das Restrições para alicerçar
a escolha de um mix de produção e venda de forma a maximizar a
Margem de Contribuição Total de uma empresa. Para isso, realizou-se
um estudo em uma indústria têxtil cearense. Através de medições in loco,
levantou-se o Recurso com Restrição de Capacidade (RRC) do processo
e mediu-se quanto cada produto fabricado consumia deste recurso. Em
seguida, dados coletados foram trabalhados em planilhas eletrônicas
e apresentados na forma de gráficos para facilitar a visualização e o
entendimento dos resultados alcançados.
Palavras-chave: Teoria das Restrições, Margem de Contribuição Total,
Consumo de RRC.
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ABSTRACT – The Theory of Constraints is not organizations as a
collection of independent processes, but as an integrated system of
activities. The bonds of each activity form a complete system that is
able to convey a great strength to the whole company. The Theory of
Constraints shows that whole system is subject to at least a restriction
that prevents you from achieving high levels of performance. This paper
aims to present the use of a parameter based on the economic theory of
restrictions to base the choice of a mix of production and sales in order
to maximize the contribution margin of a company Total. For this, is a
study in a textile industry Ceará. Through measurements in situ, raised
up with the Resource Restriction Capacity (RRC) of the process and it is
measured on each product manufactured consumed this resource. Then
data collected were worked on spreadsheets and presented in the form
of graphs for easy viewing and understanding of the results achieved.
Keywords: Theory of Constraints, margin contribution of Total,
Consumption of RRC.
1. INTRODUÇÃO
Os últimos anos vêm acompanhados de transformações mais
constantes em todos os setores da economia. A abertura de mercado e o
rápido desenvolvimento de novas tecnologias têm impactado de maneira
incisiva nas organizações, fazendo-as buscar novas metodologias de
gestão que as tornem competitivas respeitando os interesses de clientes,
fornecedores, etc. A necessidade da transformação de produtos em
elevada escala para viabilizar a existência da empresa, em conjunto com a
constante exigência por redução de custos e investimentos, valoriza cada
vez mais quaisquer métodos e conceitos que conduzam a uma utilização
eficaz dos recursos alocados nas unidades fabris. Estudos e teorias sobre
a maximização da utilização da capacidade produtiva instalada têm sido
constantemente desenvolvidos, visando principalmente à redução de
custos e aumento de capacidade em curto prazo.
Como premissa fundamental, a Teoria das Restrições expõe que
todas as empresas possuem ao menos uma restrição crítica, que limita
sua capacidade produtiva. Restrição é todo e qualquer elemento que
ocorre em um sistema que o obstrui de obter o seu melhor desempenho.
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O gestor, com a utilização da Teoria das Restrições, controla a margem
de contribuição e o ciclo produtivo unitário do produto em seus recursos
críticos, alterando sua capacidade produtiva para cima.
Dentro deste contexto, o presente artigo apresenta um estudo de
caso em uma indústria têxtil em que é trabalhada a utilização de um
parâmetro econômico baseado na Teoria das Restrições para alicerçar a
escolha de um mix de produção e venda de forma a maximizar a Margem
de Contribuição Total da empresa.
O artigo é estruturado a partir da fundamentação teórica, em
que são ressaltadas a origem, os passos de focalização e as medidas
de desempenho da TOC. Também é explicitado o conceito de Margem
de Contribuição. Na parte de metodologia, são enfatizadas as etapas
da pesquisa. Em seqüência, é apresentado o estudo de caso realizado,
bem como os resultados alcançados. Na última seção são expostas as
considerações finais dos autores.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. ORIGEM DA TOC
O desenvolvimento da TOC foi iniciado na década de 70 pelo físico
israelense Eliyahu M. Goldratt, que focou as suas pesquisas em problemas
da logística de produção. De acordo com Corbett Neto (1997), Goldratt
usou os métodos de solução de problemas que aprendeu na Física para
tentar resolver os problemas de uma linha de produção.
Através do seu livro “A Meta”, lançado em 1984, o autor
transmitiu os conceitos da TOC na forma de um romance, o que
facilitou a compreensão e divulgação da teoria desenvolvida. A partir
daí, várias empresas começaram a aplicar a TOC em seus processos
de tomada de decisão.
2.2. Os Passos de Focalização da TOC
A TOC, segundo seu idealizador, procura apresentar soluções para
os evidentes problemas enfrentados pelos sistemas tradicionais de gestão
da produção quando confrontados com situações de grande diversidade
de produtos e de fortes incertezas quanto à demanda real, características
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marcantes da grande maioria dos mercados atuais.
A teoria parte do pressuposto que o somatório dos ótimos locais
não garante o ótimo global. A plena utilização de todos os recursos,
conforme vinha sendo aceita por todos e para todos os casos, acabava
gerando diversos problemas, ou seja, maximizar todos os recursos não
garantia a maximização do ganho da empresa e, com isso, não garantia
seu retorno financeiro (GOLDRATT, 1989; UMBLE e SRIKHANT;
1990; STEIN, 1997).
O principal diferencial da TOC em relação às demais teorias
existentes está no fato das ações de gestão serem concentradas no
gerenciamento do recurso de menor capacidade, também chamado de
restrição, recurso limitante ou recurso gargalo do sistema. Conforme
Noreen, Smith e Mackey (1996, p. 29), “uma restrição num sistema
é qualquer coisa que impeça o mesmo de alcançar o seu objetivo.
Qualquer sistema real deve ter pelo menos uma restrição, e qualquer
organização com fins lucrativos deve ter pelo menos uma restrição que
a impeça de obter mais lucros”.
Segundo Cox III e Spencer (2002), o gerenciamento de restrições
é uma nova abordagem que planeja e controla a produção e venda de
produtos, reconhecendo o poderoso papel que a restrição desempenha
na determinação da saída do sistema de produção como um todo. Ainda
de acordo com os autores, através do conhecimento e da compreensão
dos aspectos envolvidos com o gerenciamento das restrições, os gerentes
podem perceber melhorias imediatas no resultado de suas organizações
e, por meio de uma abordagem focalizada de aprimoramento contínuo,
podem planejar para suprir também as necessidades futuras.
Em uma linha de produção, sempre existirão recursos com capacidades
produtivas diferenciadas, sendo denominado de recurso gargalo aquele cuja
capacidade de produção é menor ou igual à demanda por ele existente. Por
outro lado, os recursos “não-gargalos” são definidos como sendo aqueles
cuja capacidade é maior que a demanda por eles existente.
Partindo da premissa de que a empresa opera com algum tipo
de restrição, Goldratt (1992), formula um processo geral de tomada de
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decisão empresarial. O processo é conceituado pelo autor como cinco
passos de focalização e apresenta-se da seguinte maneira:
– 1° Passo: Identificar a restrição do sistema, onde o recurso
de menor capacidade define a capacidade máxima de todo
o sistema. Em outras palavras, significa que alimentar a
restrição com menos implica em perda de oportunidade e/ou
vendas, e alimentá-la com mais não resulta em maior saída;
– 2° Passo: Decidir como explorar a restrição do sistema.
Ou seja, para maximizar o desempenho de todo o sistema
é necessário, portanto, tirar o máximo proveito possível do
recurso que o restringe;
– 3° Passo: Subordinar todo o sistema ao que foi decidido
na 2ª etapa;
– 4° Passo: Elevar a restrição do sistema;
– 5° Passo: Voltar ao primeiro passo se a restrição for
eliminada em algum passo anterior e não permitir que a
inércia atue no processo.
2.3. MEDIDAS DE DESEMPENHO DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES
De acordo com Goldratt (1992), tentar medir o desempenho de
uma empresa por três ou mais medidas não financeiras pode acarretar
em descontrole. Como a empresa tem como meta fazer dinheiro, então
cada medida deve ser expressa em resultado monetário. Essas assertivas
reforçam que a TOC desqualifica o uso de medidas físicas para a avaliação
de desempenho, insistindo na utilização de medidas financeiras. Segundo
Goldratt (1992), enquanto a meta da empresa for ganhar mais dinheiro
agora, e no futuro, as medidas financeiras serão essenciais.
Nessa disposição, a TOC define que apenas o lucro líquido (LL),
o retorno sobre o investimento (RSI) e o fluxo de caixa são parâmetros
norteadores do grau de alcance da meta. O LL é uma medida absoluta
representando quanto dinheiro a empresa está gerando, diferentemente
como definido pela contabilidade. O RSI mensura relativamente o LL pela
quantidade de investimento absorvido pela empresa, Segundo Goldratt
e Fox (1989, p. 20), “o fluxo de caixa é uma medida de liga-desliga.
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Quando temos caixa suficiente, ela não não é importante. Quando não
temos caixa suficiente , nada mais importa”.
Entretanto, Goldratt e Cox (1993) salientam que as medidas acima
descritas estão voltadas para a mensuração do desempenho global da
empresa necessitando, entretanto, o estabelecimento de parâmetros que
guiem as ações operacionais no sentido do cumprimento da meta. Assim,
ou autores definem os seguintes parâmetros operacionais:
–
–
–

Ganho (G): é definido como índice pelo qual o sistema gera
dinheiro através das vendas;
Inventário (I); é todo dinheiro que o sistema investe na
compra de coisas que ele pretende vender;
Despesa Operacional (DO): é definida como todo dinheiro
que o sistema gasta para transformar o inventário em ganho.

Para cálculo do Lucro Líquido (LL), conforme Goldratt (1999, p.
28), a fórmula é “LL é igual a Margem de Contribuição Total (MCT) ou
Ganho Total menos a DO”. A DO, refere-se toda a parte fixa da empresa,
seja na parte industrial, seja na parte administrativa. A MCT será aplicada
no estudo de caso juntamente com o conceito de Recurso de Restrição
da Capacidade (RRC).
2.4. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
Para que se compreenda o conceito da margem de contribuição é
preciso, primeiramente, que se entenda o conceito de Método de Custeio
Direto (MCD). Em sua concepção restrita, o Custeio Direto ou Custeio
Variável caracteriza-se por apropriar aos produtos ou serviços somente
os seus custos variáveis. Segundo Martins (1996, p.178), no MCD “só
são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados
e considerados como despesas do período, indo diretamente para o
resultado. Para os estoques só vão, como conseqüência, custos variáveis”.
Derivado do custeamento variável, a margem de contribuição ou
de abordagem de contribuição, é a diferença entre as receitas e os custos
e despesas variáveis. Os custos fixos são subtraídos desta margem de
contribuição para se obter a renda líquida. De acordo com Padoveze
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(1994, p. 243), a margem de contribuição “é o mesmo que o lucro variável
unitário do produto, deduzido dos custos e despesas variáveis necessários
para produzir e vender o produto”. Enumera também Martins (1996) que
a margem de contribuição é caracterizada pela diferença entre a receita e
a soma de custos e despesas variáveis, fazendo com que seja evidenciado
o valor que cada unidade produzida proporciona à empresa de sobra entre
a sua receita e o custo que de fato ele tenha provocado.
A margem de contribuição propicia informações ao gerente para
decidir se é coerente diminuir ou expandir uma linha de produção, para
avaliar as alternativas provenientes da produção, de propagandas especiais,
entre outros. Também é possível decidir sobre estratégias de preço, serviços
ou produtos e, principalmente, avaliar o desempenho da empresa.
3. METODOLOGIA
A escolha de um método depende dos pressupostos que orientam o
pesquisador ao defrontar-se com o problema de pesquisa. Para realizar este
trabalho utilizou-se uma pesquisa exploratória e uma pesquisa bibliográfica,
com uma aplicação prática das ferramentas da TOC em uma empresa de
médio porte do setor têxtil, portanto, um estudo de caso.
Do ponto de vista de seus objetivos para Gil (apud SILVA, 2001,
p.21), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade
com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses.
Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado através de exemplos
que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas
bibliográficas e estudo de caso.
A pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido
com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes
eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece
instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também
pode esgotar-se em si mesma.
O estudo de caso envolve um estudo apurado, profundo e exaustivo
de um ou poucos objetos com o fim de permitir o seu conhecimento de
forma ampla e detalhada (SILVA, 2001). Para Chizzotti (1998), o estudo
de caso é uma caracterização abrangente que designa pesquisas diversas
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que serão coletados e registrados dados de um caso específico ou de
vários casos com o objetivo de relatar de forma organizada, ordenada e
crítica uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, com o fim de tomar
decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora.
Desta forma, os dados do processo produtivo estudado foram
coletados a partir de mensurações in loco e da realização de entrevistas
com pessoas-chave da empresa. Em seguida estes dados foram trabalhados
e apresentados em planilhas eletrônicas para facilitar a visualização e o
entendimento dos resultados alcançados.
4. ESTUDO DE CASO
A empresa na qual ocorreu o estudo de caso é indústria com sede
no Ceará e de projeção regional. A organização é uma empresa de médio
porte de estrutura familiar, com 43 anos de mercado. Atua no ramo têxtil,
sendo a principal atividade a produção de tecido índigo jeans.
No âmbito deste trabalho, partiu-se do pressuposto de que a
restrição encontra-se dentro da linha produtiva, coincidindo assim com
o recurso gargalo, mesmo admitindo que a restrição ocorra pelo fato da
empresa ter parte de sua linha de produção em um determinado espaço
físico e parte noutro, distante cerca de quinze quilômetros. Desta forma,
os termos gargalo e restrição serão utilizados como sinônimos.
4.1. IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO COM RESTRIÇÃO DE
CAPACIDADE
A partir de pesquisa em relatórios de processamento mensal,
verificou-se que o RRC do processo produtivo tratava-se das máquinas de
índigo, que, mesmo processando urdume com duas unidades, limitavam
a capacidade do processo. Os dados relativos à capacidade total do RRC
são apresentados na tabela 1.
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Tabela 1: Demonstração do cálculo da capacidade do RRC

4.2. O CRITÉRIO DE DECISÃO DE VENDAS DA EMPRESA
DESCONSIDERANDO O CONSUMO DE RRC
O estudo apresentado na tabela 2 procura destacar a decisão de venda
da empresa, conforme o resultado apresentado por produto em ordem
decrescente na coluna Prioridade de Venda Atual. Conforme Corbett Neto
(1997, p.58), “ganho unitário é a subtração do Custo Totalmente Variável
(CTV) do preço do produto. Em outras palavras, é quanto cada unidade
do produto está contribuindo para o ganho da empresa”. Vale salientar
que a formação do CTV tem conceito similar ao usado na margem de
contribuição unitária (MCu). Conforme Corbett (1997, p.58), “CTV é
aquele custo que varia diretamente com o volume de produção: se a
empresa produzir e vender uma peça a mais do produto ela incorrerá
nesse valor. O exemplo mais óbvio é o custo da matéria-prima. Outros
exemplos são: embalagens, comissões para vendedores e, em alguns
casos, custos de transportes. Os impostos que incidem sobre os preços
pagos pelos clientes também são CTV”.
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Tabela 2: Priorização das vendas com base na MCu , sem
considerar o RRC

4.3. O CRITÉRIO PROPOSTO DE DECISÃO DE VENDAS DA
EMPRESA
A análise seguinte considera o critério de seleção de venda
baseado no ganho por unidade de consumo de RRC. A quantidade de
RRC consumido provém da medida de quanto de urdume cada produto
consome. Corbett Neto, (1997, p.58), define ganho unitário/unidade
RRC, como “divisão do ganho unitário pela quantidade que o produto
consome do RRC em cada unidade produzida. Indica quanto entra de
dinheiro na empresa a cada unidade do RRC se ocupa daquele produto.
Esta é a medida que a TOC usa para ver que produtos são mais lucrativos
para a empresa”. A tabela 3 define os melhores produtos para comporem
o mix baseando-se no RRC:
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Tabela 3: Priorização das vendas com base na razão entre MCu e o consumo
de RRC

4.4. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL DESCONSIDERANDO O CONSUMO DE RRC
A constatação de que a demanda estava maior que a capacidade
está colocada na tabela 4. Pelos dados, percebe-se uma necessidade
total de 1.348.900 Kg de urdume, superior em 59,2% à capacidade total
do RRC. A empresa sabia que iria conviver com uma demanda maior
que a capacidade. A decisão de venda para maximizar a Margem de
Contribuição Total (MCT) era baseada nos produtos com maior MCu,
desprezando-se a utilização do conceito do gargalo produtivo. Esta
priorização das vendas verificava-se inadequada, pois o consumo de
unidades de RRC não estava sendo levado em consideração, como iremos
apresentar na seção seguinte.
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Tabela 4: Cálculo da Margem de Contribuição Total hipotética baseado no
MCu sem considerar o RRC

A seguir, é mostrado na tabela 5 o ganho total ou MCT calculado
sem levar em consideração o RRC do processo. Conforme Corbett Neto
(1997, p.62), o ganho “é o resultado da multiplicação da quantidade da
carteira pelo ganho unitário”. Percebe-se que três produtos ficaram sem
uso na tabela 5. Isto ocorreu devido ao critério de priorização das vendas
utilizado, como foi mostrado anteriormente na tabela 2. Ao se chegar ao
uso da capacidade máxima do RRC, os produtos ID 112 SE, ID 407 SE e
IN 110 SE não puderam ser processados. Vale salientar que a quantidade
atendida foi de 319.638 produtos, o que corresponde a um atendimento
de somente 71% da carteira total demandada.
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Tabela 5: Cálculo da Margem de Contribuição Total baseado na MCu, sem
considerar o RRC.

4.5. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL TENDO COM
BASE O CONSUMO DE RRC
Após a análise da situação apresentada na tabela anterior, e com
a restrição já localizada, procurou-se explorar o RRC da melhor forma
possível, visando atingir um ganho maior. Na tabela seguinte, é mostrada
uma ordem de carteira bem diferente da tabela anterior em virtude do novo
critério de priorização de pedidos. A ordem está igual à formada na tabela
3, quando foi considerado o ganho unitário por unidade de RRC. Com isso,
formaram-se, dentro da ordem apresentada, as quantidades de consumo até
chegar ao limite total do RRC que é de 847.425 kg de urdume.
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Tabela 6: Cálculo da Margem de Contribuição Total baseado na razão entre
MCu e o consumo de RRC

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Após este estudo, a empresa passou a se preocupar em analisar
o RRC do processo produtivo, fazendo o comparativo entre os ganhos.
Atualmente, a própria área comercial está ciente que somente a MCu já
não é suficiente para tomada de decisão na formação do mix da carteira.
A utilização da razão entre a MCu e o consumo de RRC passou a ser
utilizado em todos os estudos para maximização do ganho na empresa.
Numa situação na qual existe uma restrição na linha de produção da
empresa, faz-se necessário decidir quais produtos são mais interessantes
para a empresa, pois a empresa não tem capacidade de entregar todos os
produtos nas quantidades desejadas pelo mercado.
Os gestores da empresa precisam ter em mente que a restrição
é o consumo do recurso restritivo. Para aumentar o ganho ou MCT da
empresa é necessário tirar o máximo possível deste recurso disponível.
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Faz-se necessário dar preferência aos produtos que têm maior MCu e
que consomem menos o recurso restritivo.
Fazendo um comparativo entre as variações de quantidades e o
ganho total, identifica-se que, do sistema tradicional de decisão para a
aplicação das Medidas de Desempenho da TOC, a carteira de pedidos
atendida sofreu um aumento de 12,3% em quantidade, passando de
2.519.638 para 2.829.602 produtos, como mostra a figura 1:

Figura 1: Comparativo entre os dois critérios de priorização
do mix de produção e vendas em relação à quantidade
atendida da carteira de pedidos
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Destaca-se ainda que o incremento da MCT foi de R$771.063,00
ou 8,7%, como apresenta a figura 2:

Figura 2: Comparativo entre os dois critérios de priorização do
mix de produção e vendas em relação ao ganho total obtido

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A Teoria das Restrições auxilia as empresas a focalizarem suas
atenções em seus problemas. Como considera os recursos gargalos
como merecedores de especial atenção e como os gargalos em geral
são poucos, as empresas são incentivadas a não dispersar esforços e
sim concentrá-los na resolução de problemas que possam comprometer
o desempenho destes recursos gargalo que comprometem o resultado
operacional do negócio. Os conceitos da TOC trazem novos insights
para velhos problemas, o que contribui para o melhor entendimento dos
problemas e a busca de novas soluções.
A abordagem das medidas de desempenho da TOC apresenta uma
contribuição à Contabilidade Gerencial, provando que podem ser úteis
ao gerenciamento dos negócios, auxiliando o processo de tomada de
decisões. A simplicidade na aplicação destas medidas foi considerada um
dos pontos mais positivos. Além disso, as medidas demonstraram a sua
importância no uso da simulação de cenários oferecendo uma alternativa
para a empresa mudar o seu mix de venda e ainda gerou o aumento da
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Margem de Contribuição Total para a empresa em estudo.
Portanto, em empresas de natureza industrial o uso das medidas
de desempenho da TOC verifica-se bem viável e promissor. Os gerentes
têm que estar cientes de que sempre existe, no mínimo, uma restrição e, a
partir daí, identificá-la e trabalhá-la como uma oportunidade de alavancar
o ganho total da empresa. Para isso faz-se necessária uma democratização
destas medidas, onde todas as áreas como Produção, Comercial e PCP
tomem ciência do poderio e do retorno da aplicação destas.
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DIRECIONADORES DE VALOR:
MEDINDO O IMENSURÁVEL

Francisco Roberto F. Guimarães Jr.1
Maxweel Veras Rodrigues2

RESUMO – Conhecer o mecanismo de avaliação de empresas é um
requisito indispensável para as empresas e, um dos aspectos mais
importantes nestes mecanismos, é o processo de geração de valor
por meio de direcionadores. Assim, o presente trabalho teve como
objetivo identificar e mensurar o grau de importância das variáveis que
impulsionam e adicionam valor às empresas cearenses de software. A
metodologia da pesquisa foi do tipo bibliográfica e survey, por meio de
um questionário semi-estruturado, com objetivo exploratório. O universo
desta pesquisa foram gestores das empresas de software e especialistas
da área de Tecnologia da Informação, totalizando em 156 observações
válidas. Para o tratamento dos dados, utilizou-se a técnica de análise
fatorial. Dentre os resultados do estudo, os respondentes atribuíram
alta relação positiva com a geração de valor aos direcionadores nãofinanceiros e, uma combinação de direcionadores financeiros e nãofinanceiros, faz-se necessária para explicar o potencial dessa agregação
de valor. Com relação aos direcionadores, estes sintetizam dois grandes
grupos: Governança Corporativa e Gestão de Pessoas, indicando que a
criação de valor é conseqüência das políticas da companhia. Para estudos
futuros, sugere-se aplicar o mesmo estudo aos outros estados brasileiros
para identificar a influência dos diversos direcionadores em cada Estado
e em cada Região.
Palavras-chave: Direcionadores de Valor. Value Drivers. Valor de
empresa. Valuation.
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RESUMO – Knowing the enterprises’ valuation mechanism and the value
added process by value drivers is a essential requirement. Thus, the main
purpose of this paper was to identify, to measure the importance grade
e to group through communalities the varieties that impel and add value
to software’s enterprises of Ceará. The methodology was bibliography
and survey, through a semi-structured questionnaire, with exploratory
objective. The universe was managers of the software’s enterprises
and specialists of the Information Technology field of study. To data
treatment, used factor analyze. In the results, verified high positive
relationship with value generation to non-finance drivers and combine
it with finance drivers, is to necessary to explain the potential of this
generation. The extract factors summarizing two drivers’ big group:
Corporate Governance and People Management, pointing that value
create is consequence of the company polices.
Key-word: Value Drivers. Management Value Based. Enterprise Value.
Valuation.1.
INTRODUÇÃO
Para qualquer um envolvido em finanças empresariais, conhecer
o mecanismo de avaliação de empresas é um requisito indispensável,
tanto pela importância da avaliação nos processos de fusões, aquisições e
privatizações, quanto pelo fato de que este conhecimento ajuda a perceber
se a empresa está criando ou perdendo valor.
A avaliação ou valoração (valuation) de empresas tem sido objeto
de diversas correntes de pesquisa, que buscam conceber modelos que
ofereçam às negociações empresariais uma avaliação justa de quanto
vale uma empresa e quanto se deve pagar pelos resultados esperados da
empresa, considerando o risco a ser assumido pelo comprador. Assim,
o objetivo de uma avaliação é estimar o valor justo de mercado de uma
empresa.
Os diversos autores da área, tais como Assaf Neto, Carvalho,
Damodaran, Falcini, Martelanc, Pasin e Cavalcante, Neves, Sanvicente
e outros (GUIMARÃES JR., 2007, p. 17), indicam que há uma variedade
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de métodos para avaliar empresas. Os métodos variam de acordo com
propósito da avaliação e as características específicas da empresa a ser
avaliada.
Entretanto, verifica-se que alguns métodos têm sido utilizados
com maior freqüência pelos avaliadores, na busca do valor da empresa
e de seus ativos e, a escolha por um ou mais métodos para valorar uma
empresa, deve levar em consideração o propósito da avaliação e as
características próprias do empreendimento, pois estes buscam atender
diferentes premissas que resultam em números distintos. Os métodos
de avaliação de empresas podem ser classificados em seis grupos,
apresentados no Quadro 1 (GUIMARÃES JR., 2007, p. 19).

Quadro 1 - Métodos de avaliação de empresas
Fonte: Guimarães Jr. (2007, p.19).

Porém, existem limitações decorrentes da utilização destas
medidas financeiras e, as tentativas de se incorporar medidas nãofinanceiras, tem promovido a criação de coleções de medidas. Schmidt
e Santos (2002, p. 9) afirmam que “existe, atualmente, uma preocupação
cada vez maior por parte de estudiosos e investidores do mundo inteiro
sobre a lacuna existente entre o valor econômico da entidade e seu valor
contábil”. No contexto de sua obra, Schmidt e Santos (2002) apresentam
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aspectos relevantes dos ativos intangíveis, também conhecidos como
fatores subjetivos, que interferem no valor das corporações.
Krauter, Basso e Kimura (2004) denominam estes fatores
subjetivos, que têm impactos nos resultados em termos de criação
ou destruição de valor, de direcionadores de valor e, afirmam ainda,
que os gestores devem atuar sobre esses direcionadores financeiros e
não-financeiros de criação de valor para tomar decisões operacionais,
financeiras e de investimento.
Diante deste contexto e baseado nestas limitações decorrentes da
utilização de medidas contábeis e financeiras e na necessidade de que
toda empresa deve conhecer não só o seu valor, mas o que de fato o gera,
o presente estudo tem como objetivo identificar, mensurar o grau de
importância e ordenar, as variáveis que impulsionam e adicionam valor
às empresas de software, na visão de especialistas e gestores da área.
2. DIRECIONADORES DE VALOR (VALUE DRIVERS)
Caselani e Caselani (2006) apontam o valor e não o lucro ou
qualquer outra medida derivada como a melhor medida de desempenho
de uma empresa. Durante muito tempo, as empresas adotaram as regras
tradicionais de contabilidade como critério de apuração do resultado
econômico. No entanto, a existência de lucro não garante a remuneração
do capital aplicado. Além disso, os critérios contábeis não levam em conta
o valor de mercado de ativos e passivos e também não admitem ganhos
ou perdas não realizadas do ponto de vista contábil. A idéia de geração de
valor resulta de uma visão de longo prazo, vinculada à sustentabilidade
do empreendimento.
De acordo com a abordagem do valor para o acionista, uma
empresa é considerada geradora de valor quando é capaz de oferecer
aos investidores uma remuneração que supere as expectativas mínimas
de ganhos desejadas (KRAUTER; BASSO; KIMURA, 2004). Esta é
uma filosofia de gestão da qual derivam várias metodologias criadas
para identificar o que cria e o que destrói valor dentro da empresa. A
essência da abordagem de valor ao acionista é a mesma para todos,
ou seja, o principal indicador de agregação de riqueza é a criação de
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valor econômico, através do uso eficiente de estratégias financeiras
e capacidades que diferenciem uma companhia de seus concorrentes
(CASELANI; CASELANI, 2006).
Após o estabelecimento da estratégia percebe-se a necessidade
de alocação dos recursos humanos, intelectuais e financeiros. Para isso,
Caselani e Caselani (2006) sugerem a utilização dos value drivers,
para analisar a alocação dos recursos. Assim, um value driver pode ser
qualquer variável que exerça influência sobre o valor da empresa.
Desta maneira, os value drivers (direcionadores de valor) são
medidas pró-ativas sobre as quais as empresas podem atuar para
antecipar resultados, com o objetivo de criar valor para os acionistas.
Rappaport (2001 apud CASELANI; CASELANI, 2006) refere-se aos
direcionadores de valor como sendo parâmetros básicos de avaliação.
Estes direcionadores podem ser de dois tipos: financeiros e nãofinanceiros. Os financeiros são de caráter histórico que avaliam o
desempenho depois de o fato ter ocorrido. Por isso, são considerados
indicadores de ocorrência (lagging indicators).
Contudo, as empresas necessitam de indicadores com a capacidade
de prever a criação de valor e que indiquem o valor que está sendo criado
ou destruído, antes dos fatos ocorrerem. Tais indicadores são conhecidos
como indicadores de tendência (leadind indicators), ou indicadores nãofinanceiros (KRAUTER; BASSO; KIMURA, 2004).
Segundo Ittner, Larcker e Rajan (1997), somente a utilização
de medidas financeiras para avaliar desempenho, não é suficiente
para motivar administradores a agir de acordo com os interesses dos
proprietários. Young e O’Byrne (2001 apud GUIMARÃES JR., 2007),
com base nesse trabalho de Ittner, Larcker e Rajan (1997), apresentam
os seguintes indicadores não-financeiros: satisfação do cliente; objetivos
estratégicos não-financeiros; qualidade do produto ou serviço; segurança
do empregado; produtividade; participação de mercado; satisfação do
empregado; treinamento do empregado; inovação; direção estratégica;
marketing; satisfação do cliente; inovação; qualidade; produtividade;
desempenho; desenvolvimento de funcionários e responsabilidade social.
De forma geral, os direcionadores não-financeiros estão associados
à eficiência operacional da empresa e são necessários para complementar
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as informações financeiras. As informações não-financeiras vêm
promovendo significativas alterações na forma como as empresas
determinam e avaliam seus resultados. Contudo, uma dificuldade dos
direcionadores não-financeiros é sua difícil mensuração (CASELANI;
CASELANI, 2006).
3. METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia desta pesquisa foi uma pesquisa do tipo bibliográfica
e survey, com objetivo exploratório, isto é, fez-se um aprofundamento da
compreensão e embasamento teórico do problema a partir de referenciais
teóricos já publicados seguindo de pesquisa de campo para obtenção
de informações com a intenção de proporcionar uma visão geral do
objeto de estudo, identificando os direcionadores de valor e o seu grau
de importância para as empresas de software, a partir dos principais
constructos apontados pela literatura (RAUPP; BEUREN, 2003).
O universo desta pesquisa foi composto pelos gestores das
empresas de software e especialistas da área de Tecnologia da Informação
(TI) no Estado do Ceará, totalizando em 156 observações válidas, pois,
como ensinam Hair Jr. et al (2005) e Mingoti (2005) o tamanho da
amostra deve ser no mínimo, igual ao número de variáveis mais um,
para que a matriz de correlação das variáveis em estudo seja uma matriz
positiva definida. A amostra foi por conveniência e os elementos foram
selecionados de acordo com sua acessibilidade e disponibilidade para o
estudo (GUIMARÃES JR., 2007, p. 45).
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário
semi-estruturado, contendo uma pergunta aberta e uma lista de direcionadores
de valor, elaborado em duas fases. Na primeira fase, de qualificação,
identificaram-se nos trabalhos de Almeida (1999), Krauter, Basso e Kimura
(2004) e Pace e Basso (2002), os principais direcionadores de valor de
empresas, seguindo de adaptação destes às empresas de softwares por meio
de entrevistas com o coordenador do núcleo da Sociedade Brasileira
para Promoção da Exportação de Software (SOFTEX) do Estado do
Ceará. Na segunda fase foi realizado um pré-teste em um grupo de 10
respondentes, composto de: 5 especialistas da área; 2 professores de curso
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de graduação e 2 professores de curso pós-graduação stricto sensu ligados
à área de TI; e 1 empresário do setor, onde se verificou tanto dificuldade
de compreensão das questões, quanto à adaptação dos direcionadores
existentes no questionário com as empresas de TI. O objetivo desta etapa
foi construir um questionário que abrangesse o máximo de direcionadores
de valor existentes em uma empresa do setor de software.
Para o tratamento do problema, esta pesquisa utilizou a abordagem
quantitativa, utilizando a análise fatorial como técnica para identificar
e mensurar os principais direcionadores de valor e seus graus de
importância para as empresas de software (HAIR JR. et al 2005).
4. ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A análise inicia-se com a realização do teste de esfericidade de
Bartlett, que é uma estatística usada para examinar a hipótese H0 de que
as variáveis não sejam correlacionadas e com o cálculo da medida de
adequacidade de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para avaliar a adequacidade
da análise fatorial (GUIMARÃES JR., 2007, p. 49). A Tabela 1 apresenta
os resultados dessas estatísticas.

Tabela 1 - Medida de adequacidade e teste de esfericidade
Fonte: Cálculo dos autores.

Através destes resultados, verifica-se que a análise fatorial feita é
adequada e confiável, pois o valor da estatística KMO = 0,675 (> 0,5) e
a significância do teste de esfericidade é igual a 1,42 x 10-7 (< 0,05), o
que rejeita H0. Confirmada a adequacidade e a significância da análise,
segue-se para a mensuração do grau de importância dos direcionadores
de valor (HAIR JR. et al, 2005).
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Antes de mensurar e ordenar em grau de importância os direcionadores de valor, houve-se a necessidade de extrair os fatores e verificar
os seus autovalores individuais. Como o autovalor do primeiro fator
apresenta um percentual de variância total explicada 3,36 vezes maior que
o percentual da variância explicada pelo segundo fator e 4,32 vezes maior
que o percentual da variância explicada pelo terceiro fator, ao ordenar os
graus de importância de cada direcionador pertencente ao primeiro fator,
ordenam-se os direcionadores objeto desta pesquisa. Assim, calcularamse as cargas fatoriais (autovetores) de cada variável em cada um dos
fatores extraídos e ordenaram-se, decrescentemente, em termos de valores
de cargas, as variáveis do primeiro fator (primeira componente). Estes
direcionadores são apresentados na Tabela 2.
Vale ressaltar, que os critérios de extração dos fatores decritos
por Hair Jr et al (2005) e Mingoti (2005) levam em consideração
apenas a grandeza numérica dos autovalores. Uma escolha adequada da
quantidade de componentes (fatores) a serem extraídas deve levar em
consideração, tanto a interpretação dos fatores, identificando as variáveis
mais importantes de cada fator, quanto o princípio da parcimônia onde
um modelo representativo é o mais simples possível no que se refere ao
espectro de variáveis relevantes para a explicação do fenômeno.
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Tabela 2 - Grau de importância dos direcionadores de valor
Fonte: Cálculo dos autores.

Analisando Tabela 2, verifica-se que 12 dos 20 primeiros
direcionadores, são relativos à gestão de pessoas e governança da
empresa. Este resultado está em concordância com pesquisas já
realizadas, as quais afirmam que a satisfação no trabalho é fundamental
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para atingir ou facilitar a obtenção de valores, pois esta pode ser definida
como o estado emocional que traz prazer e que é resultante da apreciação
do trabalho de alguém (LOCKE, 1969).
De acordo com Möller (1999), quando os provedores de serviços
sentem-se bem tratados, eles tratam melhor os recebedores dos seus
serviços. Assim, compreender a importância de se criar condições para que
os funcionários participem efetivamente do seu trabalho, tendo orgulho,
se comprometam com o trabalho e lutem pelo futuro da empresa, é uma
estratégia fundamental para se alcançar o sucesso (LAS CASAS, 1997).
A satisfação do funcionário é fundamental no setor de software,
pois assegura que os funcionários irão tratar os clientes de forma
respeitosa, uma vez que funcionários infelizes, frustrados e divergentes,
são visíveis para os clientes e afetam de forma nociva as percepções dos
clientes sobre a qualidade do serviço prestado e a satisfação do cliente
com este serviço.
Castelli (1998) ensina que é preciso manter os funcionários
informados e bem treinados, já que eles são os responsáveis pelo processo
de atender os desejos e necessidades dos clientes com serviços que os
encantem. Segundo Gueiros e Oliveira (2004), já não se pode pensar
mais em melhoria da qualidade em serviços e satisfação de clientes sem
envolver aspectos como o desenvolvimento de competências, gestão do
conhecimento e outros aspectos ligados à área de Gestão de Pessoas e
Governança Corporativa.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo de criação de valor de uma empresa, um dos
aspectos mais importantes é a identificação dos direcionadores de valor.
Sendo assim, este estudo buscou identificar, dentre um conjunto de
direcionadores, aqueles que impactam o potencial de geração de valor
das pequenas e médias empresas de software no Estado do Ceará. Para
tanto, foram utilizados direcionadores financeiros e não-financeiros.
Dentre os principais resultados do estudo, tem-se que os
respondentes atribuíram alta relação positiva com a geração de valor aos
direcionadores não-financeiros, como qualidade do produto, satisfação
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dos funcionários, eficiência dos processos ou comportamento ético dos
administradores. Já os direcionadores que representam captação de
recursos, mesmo os não-reembolsáveis, apresentaram baixo grau de
importância.
Contudo é importante notar que a inclusão de variáveis financeiras
é fundamental para a melhoria dos resultados dos modelos (destaque
para os indicadores maior quantidade de contas a receber/vendas;
mais investimento de capital; maior retorno s/ vendas). Assim, pode-se
concluir que a combinação de indicadores financeiros e não-financeiros
faz-se necessária para explicar o potencial de agregação de valor por
parte das empresas, o que apóia a opinião de Amir e Lev (1996) sobre a
complementação entre as medidas financeiras e não-financeiras.
Confrontando pesquisas realizadas, os resultados empíricos deste
estudo sinalizaram uma relação entre qualidade dos produtos e agregação
de valor distinta daquela encontrada por Dempsey et al (1997) e Pace
(2002). Enquanto esses autores apontaram qualidade do produto como um
indicador não-financeiro de menor importância, os resultados do presente
estudo evidenciaram exatamente o contrário. Vale ressaltar, que, tanto
Dempsey et al (1997), quanto Pace (2002), realizaram suas pesquisas
baseadas na visão do cliente, enquanto que esta foi realizada baseada na
visão de especialistas em TI e gestores de empresas de software.
Voltando-se aos resultados, pode-se afirmar que os direcionadores
sintetizam dois grandes grupos de direcionadores de valor: Governança
Corporativa e Gestão de Pessoas. Governança Corporativa são práticas
que alinham os interesses das diferentes partes de uma organização, com
a finalidade de aumentar o valor da empresa, além de viabilizar seu acesso
ao capital de forma a ganhar ou manter-se no mercado. Toda a discussão
sobre Governança Corporativa parte da hipótese de que os mecanismos
de governança influenciam o desempenho das empresas.
Este estudo corroborou os resultados encontrados de Silveira,
Barros e Fama (2005), cujo objetivo principal da pesquisa foi investigar
a influência da qualidade da Governança Corporativa, mensurada por um
índice de governança amplo, sobre o valor de mercado das companhias
abertas brasileiras que, por sua vez, apresentam resultados compatíveis
com os reportados por outros autores (BAI et al, 2003; BEINER et al,
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2004; BLACK, 2001; BLACK et al, 2004; BROWN; CAYLOR, 2004;
DURNEV; KIM, 2003 aupd SILVEIRA; BARROS; FAMA, 2005), que
também utilizaram índices amplos de governança e encontraram uma
relação positiva e significante entre qualidade da governança corporativa
e valor das empresas.
No grupo Gestão de Pessoas, de acordo com os resultados destas
análises, pode-se dizer que a geração de valor é conseqüência de uma série
de ações da empresa como dar suporte técnico e pessoal necessários para
a execução dos produtos e transmitir credibilidade através de políticas
de recursos humanos que valorizem seu pessoal, de acordo com os
direcionadores: participação dos funcionários nos lucros e resultados,
igualdade de oportunidades na carreira do funcionário e desenvolvimento
de empregos/empregados.
Mesmo não comprovando estatisticamente a relação de um cliente
satisfeito e um funcionário satisfeito, os dados obtidos nestas análises
podem afirmar, inicialmente, que existe um efeito espelho entre a
satisfação do cliente e a satisfação do funcionário, ainda que uma relação
de causa e efeito não tenha sido comprovada, quantitativamente.
Assim, as empresas de softwares devem adotar práticas inovadoras
de gestão de pessoas, diferentes das práticas tradicionais. Segundo
Ichniowsky et al (1996 apud GUIMARÃES JR., 2007), práticas
inovadoras se diferenciam de práticas tradicionais de gestão de pessoas
porque buscam maior grau de flexibilidade na organização do trabalho,
maior cooperação entre os trabalhadores e a gerência, e maior participação
do trabalhador nas decisões e no bem-estar financeiro da empresa.
Prosseguindo, tais autores postulam que as teorias sobre práticas
inovadoras as relacionam com melhorias de produtividade, pois
estimulam os trabalhadores a se dedicar mais intensamente ao trabalho
e a compartilhar mais suas idéias. Além disso, práticas podem tornar a
estrutura da empresa mais eficiente, a despeito de qualquer efeito que
possam gerar sobre a motivação dos trabalhadores. Então, as companhias
que adotam essas práticas propendem a desfrutar maior produtividade e
qualidade, reduzir seus custos e aumentar a demanda pelos seus produtos.
Em última análise, a melhoria dos resultados das empresas adotantes
dessas práticas inovadoras se reflete em melhor lucratividade, melhor
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retorno sobre o ativo, melhor retorno sobre o investimento, pelo menos
no longo prazo, afetando positivamente o seu valor econômico agregado.
Este estudo apresentou algumas limitações. Uma delas refere-se
à amostra que, devido ao seu tamanho reduzido, não permitiu analisar
os dados nos estratos “gestores” e “especialistas” separadamente. O
tamanho reduzido da amostra é fruto da dificuldade de obtenção de dados
primários no setor de software cearense. Outra limitação conseqüente do
tamanho da amostra foi a impossibilidade da verificação, por meio de
análise discriminante, de diferença nas respostas dos grupos: gestores
versus especialistas. Contudo, a existência de tais limitações não invalida
os resultados encontrados. As limitações que este estudo encontrou dão
origem a sugestões para estudos futuros. À medida que for possível
coletar um volume maior de dados primários, haverá a possibilidade
de ampliar o escopo do trabalho. Uma das sugestões é aplicar o mesmo
estudo para os outros estados brasileiros. Assim, será possível identificar
a influência dos diversos direcionadores em cada estado e em cada região
do Brasil. Outra sugestão para estudo é comparar, entre os diversos setores
de atividade, o comportamento dos principais indicadores financeiros e
não-financeiros.
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RESUMO – O objetivo deste artigo é proporcionar a compreensão da
técnica estatística de análise multivariada de dados denominada análise
discriminante, aplicar um exemplo hipotético de pesquisa de Marketing
e explicar, de forma didática, a interpretação dos resultados obtidos. A
metodologia, no que diz respeito aos objetivos, é do tipo exploratória,
pois o artigo foi desenvolvido no sentido de proporcionar uma visão
geral do objeto de estudo e experimental em ambiente computacional,
porque foi criado um cenário ideal, no qual se controlou e se manipulou
as variáveis independentes. Quanto aos procedimentos é uma pesquisa
do tipo bibliográfica, isto é, explica-se o problema a partir de referenciais
teóricos já publicados. Para o tratamento dos dados, utilizou-se o software
SPSS® for Windows®, por se tratar de um programa com ampla
utilização no ambiente acadêmico e conter as características necessárias
à demonstração em tela. Durante a implementação do exemplo prático,
teve-se o cuidado de mostrar todas as etapas em detalhe, através de figuras
extraídas das telas do software utilizado para facilitar o entendimento do
leitor. Por fim, observa-se que esta técnica pode ser aplicada em vários
campos de estudos, dependendo para isso, da criatividade e interesse dos
profissionais e pesquisadores que dela forem usufruir.
Palavras-chave: Análise discriminante; Correlação canônica; Lambda
de Wilks.
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RESUMO – The objective of this article is to provide an understanding of
the statistical technique of multivariate data analysis called discriminant
analysis, apply a hypothetical example of Marketing research and
explain, so didactic, the interpretation of the results obtained. The
methodology, regarding objectives, is exploratory, as the product was
designed to provide an overview of the study object in experimental
and computational environment, because an ideal scenario was created,
where was monitored and manipulated the independent variables. As
for the procedure it’s a bibliography search-type, that is, explains the
problem itself from theoretical benchmarks already published. For the
data treatment, it was used the software SPSS® for Windows®, because
it is a program with broad use in the academic environment and it
contain necessary characteristics to screen demonstration. During the
implementation of practical example, took up the task of showing all the
steps in detail, through pictures taken from the screens of the software
used to facilitate the understanding of the reader. Finally, notes that this
technique can be applied in various fields of study, depending for it,
creativity and interest of professionals and researchers who are enjoying.
Key-words: discriminant analysis, canonical correlation, Lambda, Wilks.

INTRODUÇÃO
São comuns situações da realidade que podem ser vistas de forma
estratificada, classificada ou agrupada. Assim, podem-se observar grupos de
clientes rentáveis e não rentáveis; classes sociais “A”, “B” e “C”; seguidores
de religião católica, protestante e islâmica; produtos que vendem bem nas
regiões 1, 2, e 3 e não vendem nas regiões 4 e 5; entre outras. Pedret, Sagnier
e Camp (2000) explicam que, conhecendo as características distintivas dos
indivíduos de cada grupo é possível utilizá-las para estimar o grupo a que
pertencem outros indivíduos, através de suas características.
Para abordar situações com as características descritas acima, tem
sido utilizada uma técnica estatística denominada análise discriminante
(MALHOTRA, 2001). Alguns exemplos de aplicação desta técnica são:
(a) credit scoring; (b) insurance rating; (c) características psicográficas;
154
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(d) cross-selling (BRANDÃO; ROZO, 2004, p. 153).
Assim, o objetivo deste artigo é proporcionar a compreensão desta
técnica através de um exemplo hipotético de pesquisa de Marketing em
que a interpretação de seus resultados é explicada de forma didática,
utilizando o software SPSS® como ferramenta computacional.
REFERENCIAL TEÓRICO
A análise discriminante é uma técnica estatística que usa
informações disponíveis de variáveis métricas independentes, para
estimar o valor de uma variável dependente categórica. Hair Jr. et al
(2005) definem análise discriminante como uma técnica de análise
de dados onde a variável dependente é categórica e as variáveis
independentes (prognosticadoras) são escalonadas, ou seja, têm natureza
intervalar ou métrica (ex. faixa etária, escala likert).
Segundo Malhotra (2001), a diferença básica entre a análise
discriminante e outra análise multivariada de dados, como a análise de
regressão ou a análise fatorial, consiste no fato de que, na primeira, a
variável dependente é categórica ou discreta, enquanto que na segunda
a variável dependente é métrica e na terceira não existe variável
dependente. Em todas, porém, as variáveis independentes são métricas.
Os objetivos da análise discriminante, de acordo com Hair Jr. et
al (2005), são:
– Estabelecer funções discriminantes e/ou combinações lineares
das variáveis independentes, que melhor discriminem entre
as categorias das variáveis dependentes (grupos);
– Verificar se existem diferenças significativas entre os grupos,
em termos de variáveis independentes;
– Determinar as variáveis preditoras que mais contribuem
para as diferenças entre grupos;
– Enquadrar, ou classificar, os casos em um dos grupos, com
base nos valores das variáveis preditoras;
– Avaliar a precisão da classificação.
O modelo geral de discriminação que representa a relação
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funcional entre as variáveis é:

Onde:
D = escore discriminante (valor discriminante);
Xn = n-ésima variável independente ou prognosticadora;
β0 = intercepto vertical (coeficiente linear);
βn = peso (parâmetro) ou coeficiente discriminante;
n = quantidade de variáveis independentes.
Após a escolha das variáveis independentes (prognosticadoras),
divide-se a amostra em duas partes. Uma para estimar a função discriminante,
chamada de amostra de análise, e outra reservada para validar a função
discriminante, chamada de amostra de validação, a qual, tendo-se
conhecimento prévio do grupo a que pertence, será aplicada no modelo
encontrado para verificar a validade do mesmo (HAIR JR. et al, 2005;
PEDRET, SAGNIER; CAMP, 2000). Deve-se, também, obedecer ao
critério da parcimônia (BAROSSI FILHO; BRAGA, 2000), onde um
modelo representativo deve ser o mais simples possível, no que se refere
ao espectro de variáveis relevantes para a explicação do fenômeno.
METODOLOGIA
No que diz respeito aos objetivos, a metodologia é do tipo
exploratória, pois o artigo foi desenvolvido no sentido de proporcionar
uma visão geral do objeto de estudo e experimental em ambiente
computacional, porque foi criado um cenário ideal, no qual se controlou e
se manipulou as variáveis independentes (GIL, 1999; RAUPP; BEUREN,
2003). Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa do tipo bibliográfica,
isto é, explica-se o problema a partir de referenciais teóricos já publicados
(CERVO; BERVIAN apud RAUPP; BEUREN, 2003).
A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente
ocorre quando se quer apresentar ou estudar de forma introdutória,
determinado assunto (GIL, 1999). Assim, neste artigo, busca-se o
entendimento de análise discriminante, através de um exemplo hipotético
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de cálculo, interpretando os resultados.
Para o tratamento dos dados, utilizou-se o software SPSS® for
Windows, por se tratar de um programa muito utilizado no ambiente
acadêmico que possue as características necessárias à demonstração em
tela. Durante a implementação do exemplo prático, teve-se o cuidado
de mostrar todas as etapas em detalhe, através de figuras extraídas das
telas do software.
EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Deseja-se determinar as características relevantes das famílias
que freqüentaram e não freqüentaram uma estação de lazer durante os
últimos dois anos, para, através destas características, identificar novos
clientes potenciais e fazer um programa de Marketing direcionado a esses
clientes. Com base em uma amostra de 42 residências, que responderam
um questionário, obtiveram-se dados apresentados na Tabela 1, os quais
são utilizados em um estudo para se obter um perfil dos visitantes desta
estação (MALHOTRA, 2001).
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Tabela 1 – Informações sobre visitas à estação de lazer: amostra de
42 residências
Fonte: Cálculo dos autores.

A 2ª variável, denominada “Visitas”, informa se a família visitou
ou não a estação lazer; a 3ª diz o valor anual da renda familiar; a 4ª, a
quantidade média de viagens que a família realiza por ano; a 5ª, indica
qual a importância que a família dá as férias, em uma escala de 1 a 8 (1 =
pouco importante e 8 = muito importante); a 6ª, o tamanho da residência
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em uma escala de 1 a 7 (1 = residência pequena e 7 = residência grande);
e a 7ª, diz a idade do chefe da família.
O primeiro passo é separar a amostra de análise e a amostra de
validação. A amostra de análise será composta de 30 observações (as 15
primeiras e as 15 últimas) e a amostra de validação de 12 observações
(da 16ª à 27ª observação). Observa-se que as duas amostras foram
equilibradas em termos de visitas, com 15 visitas para a amostra de análise
e 6 visitas para a mostra de validação. A seguir, digitam-se os elementos
da amostra de análise na planilha Data View do SPSS® for Windows,
tendo o cuidado de utilizar algarismos para separar as categorias, como
mostrado na Figura 1 (1 = sim e 2 = não).

Figura 1 - Digitação dos dados no SPSS®

Figura 2 - Informações das variáveis
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Na planilha Variable View, mostrada na Figura 2, deve-se digitar as
informações das variáveis: nome, tipo de variável, quantidade de casas
decimais e rótulo da variável (GUPTA, 1999). Os passos para iniciar
a caixa de diálogo da análise discriminante são: Analyze è Classify ®
Discriminant.... Abre-se então, a caixa de diálogo Discriminant Analysis.
Nesta, vista na Figura 3, seleciona-se a variável que define as categorias
distintas, que no nosso exemplo é a variável “Visitas”, a qual é transferida
para a caixa que se encontra abaixo do nome “Grouping Variable”, através
da seta existente do lado esquerdo desta mesma caixa.
Em seguida, seleciona-se a opção Define Range..., para definir a
amplitude das categorias a serem estudadas. Neste caso existem apenas
duas categorias. Informa-se o Minimum (1) e o Maximum (2), como
mostrado na Figura 3. Se o analista estiver analisando uma amostra com
mais de duas categorias deve informar a amplitude das categorias que
quer analisar. Não existe a obrigatoriedade de analisar todas as categorias
existentes na amostra. Por exemplo, se a amostra fosse referente à classe
social com as categorias “A” (1), “B” (2), “C” (3) e “D” (4) e o analista
só tivesse interesse em discriminar as classes “B” e “C”, ou ainda, “B”,
“C”, e “D”, informaria em Define Range..., (2) e (3) ou, (2), (3) e (4),
respectivamente.

Figura 3 - Definição da variável categórica
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Figura 4 - Seleção das variáveis independentes

Após a definição da amplitude da variável categórica, definemse as variáveis prognosticadoras no campo Independents. Estas
variáveis são: “Renda”; “Viagem”; “Férias”; “Residência” e “Idade”. O
procedimento para defini-las é o mesmo adotado na definição dos grupos
de estudo (Grouping Variable). Na seqüência, deve-se selecionar o item
Enter independents together, Figura 4 e em seguida, Statistics..., como
mostrado na Figura 5.

Figura 5 - Caixa de diálogo do campo Statistics
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Figura 6 - Caixa de diálogo do campo classify

Nesta caixa de diálogo, selecionam-se os itens: “Means”, que
informa a média total, a média dos grupos e os desvios-padrão para as
variáveis independentes; “Uniavariate ANOVAs”, o qual testa a eqüidade
dos grupos através da Análise de Variância; “Unstandardized”, que gera
os coeficientes não padronizados da função discriminante e “Withingroups correlation”, que calcula a matriz de correlação intra-grupos,
obtida através da matriz de covariância das médias para todos os grupos.
Por fim, seleciona a tecla Continue (GUPTA, 1999).
A etapa seguinte é selecionar a “tecla” Classify..., que abrirá a
caixa de diálogo Classification, mostrada na Figura 6, a qual permite
classificar os resultados gerados pela análise. Nesta caixa, devem-se
selecionar os itens: “All groups equal”, que especifica, previamente, igual
probabilidade de ocorrência para todos os grupos; “Summary table”, que
mostra o resultado da aplicação dos valores das variáveis da amostra em
estudo na própria equação gerada por esta amostra; “Within-groups”,
para classificar os casos e, se o analista desejar, ainda pode solicitar
a plotagem do Territorial map, que mostra os grupos, em um plano
cartesiano, com seus respectivos centróides. Em seguida, seleciona a
tecla Continue (SPSS, 2004).
Depois, seleciona-se a opção OK na caixa de diálogo Discriminant
Analysis, para que o SPSS® for Windows processe as informações e
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calcule a função discriminante desejada. Observa-se que todas as tabelas
a seguir estão em língua inglesa e com algumas informações adicionais,
como notas abaixo das mesmas, porque se teve o cuidado em preservar a
originalidade das características geradas pela ferramenta computacional,
para facilitar a identificação e interpretação destas tabelas em outros
exemplos que o leitor deseje executar.
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A primeira tabela de resultados é a Group Statistics. Nesta, são
mostradas as estatísticas descritivas dos grupos. Verifica-se a média e o
desvio-padrão dos grupos, individualmente e em conjunto. Na seqüência,
a tabela Tests of Equality of Group Means (Tabela 2), mostra: (a) Wilk’s
Lambda (l de Wilks) de cada variável; (b) Estatística F calculada através
de análise de variância (ANOVA), a qual permite encontrar o nível
de significância de cada variável independente em relação à variável
dependente; (c) df degree of freedom (grau de liberdade) do numerador
e do denominador; (d) Sig. nível de significância de cada variável
independente (ANDERSON, 2000).

Tabela 2 – Tests of equality of group means
Fonte: Cálculo dos autores

O resultado seguinte é a matriz de correlação das variáveis
independentes. O valor das correlações varia entre -1 e 1. Segundo Anderson
(2000), valores próximos de -1 ou 1 indicam correlação forte (negativa ou
positiva). Valores próximos de 0 indicam correlação fraca entre as variáveis.
Observa-se, neste exemplo, que todas as correlações são fracas.
A Tabela 3, denominada Eigenvalues (autovalores), apresenta
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a variância total explicada pelas variáveis independentes. Observa-se
na tabela a indicação: (a) da quantidade de funções discriminantes
canônicas na análise (Function); (b) o percentual explicado da variância
por cada função; (c) a variação percentual acumulada das funções; (d)
a correlação canônica. Neste exemplo foi gerada apenas uma função
discriminante. A Canonical Correlation (correlação canônica) indica a
correlação da função discriminante, como um todo. Seu valor varia entre
-1 e 1, que, neste caso, obteve-se o valor 0,801, indicando a existência
de alta correlação positiva entre as variáveis independentes e a função
(ANDERSON, 2000).

Tabela 03 – a First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis
Fonte: Cálculo dos autores

Na Tabela 4 aparece mais uma vez a estatística l de Wilks. No
entanto, o valor apresentado nesta tabela se refere ao l de Wilks da
função discriminante gerada. Esta é a principal inferência que se deve
observar ao realizar uma análise discriminante. Seu valor varia entre 0 e 1.
Valores próximos de 0 indicam que as médias dos grupos (centróides) são
diferentes, ou seja, a função discriminante encontrada tem a capacidade de
discriminar os grupos, com as variáveis independentes (prognosticadoras)
usadas. Já valores de λ de Wilks próximos de 1 indicam que as médias dos
grupos não parecem ser diferentes umas das outras, ou seja, que a função
encontrada não tem um bom poder discriminador (HAIR JR. et al, 2005;
PEDRET; SAGNIER; CAMP, 2000). Também é apresentada a estatística
Qui-quadrado (χ2 Chi-square), a qual é usada para testar a normalidade
das variáveis e calcular a significância da função discriminante. O grau
de liberdade (df) é igual ao total de variáveis independentes.

Tabela 4 - Wilks’ Lambda
Fonte: Cálculo dos autores
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A próxima tabela mostra os valores dos coeficientes padronizados
da função discriminante. Ao examinar estes coeficientes, tem-se uma
idéia da existência ou não de multicolinearidade entre as variáveis
prognosticadoras. Neste exemplo, não apresentam multicolinearidade,
pois os valores dos coeficientes padronizados são distintos. De modo
geral, as variáveis com maiores valores de coeficientes padronizados têm
maior contribuição para o poder discriminatório da função (AAKER;
KUMAR; DAY, 2004).
A Structure matrix (matriz estrutural), o próximo resultado
apresentado pelo software, indica a correlação combinada dentro do
grupo, entre as variáveis independentes e a função discriminante, ou
seja, o quanto, em termos absoluto de valor de correlação, cada variável
independente influencia o modelo. De acordo com Malhotra (2001), as
variáveis estão ordenadas de forma decrescente pelo valor da correlação
dentro da função. Observa-se que a ordem destas foi a mesma da Tabela
3, que apresenta o l de Wilks de cada variável.
Na Tabela 5, titulada de Canonical Discriminant Function
Coefficients (coeficientes não-padronizados da função discriminante),
estão os coeficientes da função discriminante que se deseja obter. Assim,
pode-se escrever a função discriminante e aplicar os valores brutos das
variáveis para fins de classificação categórica. Ao aplicar os valores das
variáveis, obtém-se o escore discriminante. O centróide do grupo (Tabela
6) é a média aritmética dos escores discriminantes de cada grupo. Para
amostras de grupos com tamanhos iguais, calcula-se a média aritmética
destes centróides para obter o “ponto de corte” que irá discriminar
as variáveis em cada grupo. Para grupos com diferentes tamanhos de
amostra, calcula-se a média ponderada dos centróides (BRANDÃO;
ROZO, 2004; HAIR JR. et al, 2005).
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Tabela 5 – Canonical discriminant function coefficients
Fonte: Adaptada do cálculo dos autores

Tabela 6 – Functions at
group centroids
Fonte: Adaptada do cálculo
dos autores

O modelo discriminante (função discriminante) gerado, conforme
Tabela 6, é:
D = 7,975 + 0,085RF + 0,050QV + 0,120IF + 0,427TR + 0,025ICF

Tabela 7 – Classification Resultsa
Fonte: Adaptada do cálculo dos autores
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A Classification result, na Tabela 7 apresenta a classificação
dos resultados para o(s) caso(s) selecionado(s). Estes resultados são
as aplicações, desta função discriminante, encontrada, nos mesmos
dados cadastrados para encontrá-la. Ressalte-se que, a aplicação, da
função discriminante encontrada, nos mesmos dados utilizados para
o seu cálculo, gerará resultados com viés. Esta é a justificativa para a
retenção de um percentual das observações, que chamamos de amostra
de validação, para validar a função discriminante. Como o objetivo
deste estudo é apenas apresentar, de forma didática, a técnica de análise
discriminante, não se fará a validação da função encontrada com os dados
da amostra de validação. Neste exemplo, 90% dos dados originais foram
classificados corretamente, como mostra a tabela.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes são os resultados quando da aplicação da técnica de análise
discriminante. Entretanto, faz-se mister referenciar alguns aspectos dos
problemas equacionados por esta técnica relativos à natureza dos grupos,
dos elementos e das variáveis aos elementos.
Sobre os grupos, observa-se que são mutuamente exclusivos, ou
seja, cada elemento só poderá pertencer a um único grupo. Mas, para
que isto aconteça, é necessário que os centróides dos grupos estejam
distantes, ou seja, o valor do l de Wilks deve estar próximo de zero
para que a função encontrada tenha poder de discriminar os grupos, não
havendo sobreposição de grupos na região próxima ao ponto de corte.
Quanto às observações e suas variáveis, todas devem possuir as
mesmas variáveis explicativas, porém o número de observações para
cada grupo não precisa ser o mesmo. Neste estudo, ambos os grupos
estudados tinham a mesma quantidade de variáveis. No entanto, é
admitido que os grupos possuam diferentes quantidades de elementos
na amostra.
Por fim, observa-se que esta técnica pode ser aplicada em vários
campos de estudo, dependendo, para isso, da criatividade e interesse
dos profissionais e pesquisadores que dela forem usufruir.
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FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO
COM CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO
PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS – UMA DISCUSSÃO
DO ACESSO AO CRÉDITO.

Vânia Freitas Lopes1
Samuel Façanha Câmara2

RESUMO – As micro e pequenas empresas (MPE) representam 98% das
empresas ativas no Brasil e são responsáveis pela geração de 56% dos
empregos formais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas - IBGE e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE. Uma vez constituídas enfrenta constantes desafios,
dentre eles a restrição do acesso ao crédito. Parte desta restrição se deve
principalmente pelo despreparo dos gestores e pela ausência de controles
contábeis e financeiros. O presente artigo tem como objetivos identificar
quais as principais dificuldades das micro e pequenas empresas com
relação ao acesso ao crédito dentre as quais o excesso de formalidades
e rigidez na análise de crédito por parte das instituições bancárias, a
falta de conhecimento das linhas de créditos disponíveis para MPE e
descrever sobre a relevância do uso das ferramentas contábeis para a
otimização dos negócios.
Palavras-chaves: Crédito. Fianciamento. Capital de Giro
ABSTRACT – The micro and small enterprises (MSE) represent 98% of
active companies in Brazil and are responsible for the 56% of formal jobs
generation, according to data from the Brazilian Institute of Geography
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and Statistics IBGE and Brazilian Service of Support for Micro and
Small Enterprises (SEBRAE). Once formed faces constant challenges, for
example, the restriction of credit access. Part of this restriction is due mainly
by unpreparedness of managers and the lack of accounting and financial
controls. This article aims to identify the main difficulties of the micro and
small enterprises with regard to access to credit among which the volume of
paperwork and stiffness in the analysis of credit by the banking institutions,
lack of knowledge of the credits available to MSE and describe the relevance
of accounting tools use’s for the business optimization.
Key-word: Credit. Financing. Giro’s Capital

1. INTRODUÇÃO
A Micro Pequena Empresa (MPE) surgiu com o advento da
Constituição de 1988, que dispõe em seu artigo 179 sobre a criação
de novas empresas com a finalidade de gerar renda e desenvolvimento
social. Segundo a atual Carta Magna, deveriam ser assegurados às micro
e pequenas empresas tratamento diferenciado a despeito das empresas
de grande porte no âmbito administrativo, tributário, previdenciário e
de crédito.
A Lei Complementar Nº 123/2006, que instituiu o Estatuto da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, define como microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade
simples e o empresário que devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, auferir anualmente 240.000,00 para microempresa e
até 2.400.000,00 para empresa de pequeno porte.
Atualmente os micros e pequenos empresários enfrentam
adversidades, tais como: exigências burocráticas desde o momento do
registro, carga tributária elevada, restrições de mercado, falta de preparo
técnico e gerencial na administração e difícil acesso ao crédito. Além
disso, acrescentem-se constantes mudanças na economia, as exigências
do mercado e a concorrência que colocam a empresa numa situação
desconfortável do ponto de vista financeiro. Estas são algumas das
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barreiras que impedem o crescimento, a sustentabilidade e a competitividade dessas empresas.
Mesmo assim, as MPE representam 98% do total de empresas
formais ativas no Brasil, são responsáveis pela geração 56% dos
empregos formais (SEBRAE/MG, 2006) e concentram-se no setor
terciário especificamente no comércio e no serviço (SEBRAE/SP, 2000).
As MPE, assim como as demais empresas, uma vez constituídas
têm como objetivo a continuidade dos negócios. Porém, estudo realizado
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) em 2004, aponta o alto índice de mortalidade das micro
e pequenas empresas. Dentre os motivos levantados no estudo do
SEBRAE, as dificuldades do acesso ao crédito são responsáveis por 14%
do fechamento precoce das MPE.
As Micro e Pequenas Empresas têm disponíveis poucas linhas de
crédito para financiamento seja de curto prazo ou longo prazo, sendo
este concedido pelo governo.
Embora o acesso a financiamentos governamentais seja, em sua
maior parte, oferecida para empresas de grande porte e do ramo da
indústria, o Governo Federal tem trabalhado para conceder créditos para
as empresas de micro e pequeno porte através de programas a exemplo
da linha de crédito denominada Cresce Nordeste, que objetiva financiar
todos os itens que contribuam para o aumento da competitividade ou
necessários à produção. Destina-se ao financiamento de implantação
ou expansão com capital de giro associado, ou seja, o capital de giro é
financiável em conjunto com um investimento fixo, como a compra de
máquinas para modernização ou ampliação das instalações da empresa.
A linha de crédito tem como instituição financeira credenciada o Banco
do Nordeste do Brasil (BNB) com a finalidade de fortalecer os segmentos
da indústria, comércio e serviços na região Nordeste.
Apresentamos como problema de pesquisa os seguintes
questionamentos: Por que as micro e pequenas empresas têm pouco
acesso ao crédito bancário? De que forma a contabilidade gerencial pode
contribuir para aumentar a acessibilidade às linhas de crédito?

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

171

O presente artigo teve como objetivo discutir o acesso ao crédito
para financiamento de longo prazo com capital de giro associado para
micro e pequenas empresas e mostrar como as ferramentas contábeis são
importantes neste processo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Três assuntos formaram a base teórica deste artigo, a saber: 1)
Excesso de formalidades e rigidez nas garantias por parte das instituições
bancárias, 2) Falta de conhecimento das linhas de crédito disponíveis para
MPE e 3) Falta de organização contábil e financeira por parte das MPE.
2.1. ACESSO AO CRÉDITO PARA MPE
No Brasil, o acesso ao crédito para micro e pequena empresa é
reduzido e muito caro. Segundo estudo publicado em 2004 pelo Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), a taxa de juros do
crédito, em termos reais, chegou à média de 40,3% a.a. em 2003. Para
Coelho (1994, p.13), temos “um Sistema Financeiro Nacional moderno
e sofisticado, onde falta crédito (...) e este quadro se agrava quando se
trata de Micro e Pequenas Empresas”.
Além das altas taxas de juros, outros fatores que dificultam o
acesso ao crédito para MPE, a saber:
i) Excesso de formalidades e rigidez nas garantias por parte
das instituições bancárias;
ii) Falta de conhecimento das linhas de crédito disponíveis
para MPE e
iii) Falta de organização contábil e financeira por parte das
MPE.
2.1.1

EXCESSO DE FORMALIDADES E RIGIDEZ NAS GARANTIAS POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

As instituições bancárias possuem poucas linhas de créditos
voltadas para a MPE e é função dos bancos, aprovar ou não a liberação
de recursos financeiros.
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GITMAN (2002, p.696) questiona: “Quais seriam as informações
necessárias e suas fontes para que se pudesse avaliar a capacidade
creditícia de um cliente?”. Para aprovar uma solicitação de
financiamento, os bancos analisam ao menos três aspectos: Cadastro
da empresa, Enquadramento da empresa na linha de crédito pretendida
e as garantias sobre o financiamento. Caso o financiamento pleiteado
seja considerado como de alto valor, os bancos solicitam ainda um
projeto de viabilidade do negócio.
No processo de análise de crédito os bancos consideram diversas
variáveis com relação ao risco do cliente e da operação, com a finalidade
de indicar a aprovação ou não do crédito.
Silva (1998), define dentre as variáveis para análise de crédito,
os 5Cs do crédito: Caráter, Capacidade, Condição, Capital e Colateral.
i) Caráter: esta variável é utilizada para conhecer a idoneidade
do tomador do crédito, com relação ao cumprimento das
suas obrigações com terceiros. São considerados para esta
avaliação fatores como pontualidade, protestos e outros
desabonos, além das informações comerciais e pessoais.
ii) Capacidade: Compreende a análise quantitativa no negócio
e são considerados os aspectos de estrutura organizacional,
estratégias de mercado e tempo de existência da empresa.
iii) Condição: é relevante analisar o ambiente externo e
macroeconômico onde a empresa está inserida. Fatores
como sazonalidade, porte da empresa, sua localização
geográfica e ramos de atuação possibilitam o conhecimento
do nível de atividade da empresa e as influências da
atividade empresarial.
iv) Capital: mister a análise dos aspectos econômico-financeiro
no tocante às condições sócio-econômicas e gerenciais
através das demonstrações contábeis para avaliar a solidez
da empresa.
v) Colateral: Após a análise de todas as variáveis anteriormente
citadas, o Colateral (termo originário do inglês collateral,
que significa garantia) representa uma segurança adicional
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no caso do tomador do crédito não honrar seu compromisso
para com a instituição financeira. Para a determinação das
garantias são considerados como fatores: Risco do cliente
e da operação; liquidez da garantia; valor da garantia,
depreciação e controle do credor sobre a própria garantia.
Este é a primeira dificuldade encontrada pela MPE no acesso
ao crédito, pois a maioria dessas empresas simplesmente não possui
contabilidade uma vez que a própria legislação obriga a MPE a manter
somente o Livro Caixa e os Livros Fiscais. Além disso, adotam o regime
de tributação do Lucro Presumido, onde os valores reais das despesas e
depreciações não são considerados para apuração do resultado.
2.1.2

FALTA DE CONHECIMENTO DAS LINHAS DE
CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA MPE

A seguir serão abordadas as principais linhas de créditos
disponíveis no mercado para a Microempresa e Pequena Empresa e o
grau de conhecimentos das mesmas.
I) BANCO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES é
o principal agente do governo para financiamentos de médio e longo
prazo. Responsável em apoiar programas, projetos, obras e serviços
considerados prioridades segundo as suas políticas, o BNDES oferece
taxas de juros subsidiados. Dentre os itens financiáveis pelo BNDES, para
fins deste trabalho, ressaltam-se, segundo Di Augustini (1999, p.186):
“capital de giro associado a investimento fixo: Nos setores de indústria,
comércio e serviços, quando a empresa beneficiária for microempresa
ou de pequeno porte”.
Para fins de classificação quanto ao porte das empresas, o BNDES
as classifica, conforme Circular Nº 64/2002 de 14/10/2002, pela Receita
Operacional Bruta Anual (ROB), sendo considerada Microempresas
aquelas que auferirem ROB até R$ 1.200.000,00 e Pequena Empresa as
que auferirem ROB entre 1.200.000,00 e R$ 10.500.000,00:
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Quadro 1. Classificação do porte das MPE, segundo o BNDES
Fonte: www.bndes.gov.br

Conforme Santos, Nogueira e Moreno (2004, p.137), “o BNDES
não acredita que exista uma crise de funding. O dinheiro existe, mas,
muitas vezes, não pode ser liberado porque os agentes não se enquadram
nas exigências legais”. Em 2005, a linha de crédito denominada BNDES
Automático, financiou aproximadamente R$ 2 bilhões para micro,
pequenas e médias empresas. Segundo informações do site do BNDES,
no ano de 2005 os desembolsos para micro, pequenas e médias empresas,
alcançaram R$ 11 bilhões e foram rateadas para as linhas de crédito
Finame, Finame Agrícola e BNDES Automático.

Gráfico 1. Desembolsos do BNDES em 2005 para micro,
pequenas e médias empresas.
Fonte: http://www.bndes.gov.br/pme/

I) BANCO DO NORDESTE (BNB)
O Banco do Nordeste (BNB) é uma instituição financeira oficial
de economia mista, que administra os financiamentos de longo prazo
cujos recursos provêm do Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste
(FNE), um dos fundos constitucionais criados pela Constituição Federal
de 1988 para desenvolver social e economicamente a região Nordeste,
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constituído com recursos de 1,8% do produto da arrecadação de Imposto
de Renda e IPI. De acordo com Fortuna (2004, p.217):
São linhas de financiamento com estabilidade garantida pela própria
Constituição Brasileira e adequada às necessidades da região. Assim,
financiamento de longo prazo não só se torna viável como acessível
à micro, pequenos e médios empresários.

Atualmente o BNB está operando com a linha de crédito
denominada Cresce Nordeste. Essa linha de crédito, criada em 2004,
tem como público alvo firmas individuais e pessoas jurídicas, privadas,
brasileiras dos setores da indústria, comércio e prestação de serviços. Os
juros são praticados de acordo com as condições do Fundo Nacional de
Financiamento do Nordeste (FNE), sendo de 4% para microempresa e de
10% para pequena empresa. Quanto ao prazo, a linha de crédito oferece
até 12 anos, dependendo do porte da empresa, capacidade de pagamento
e do cronograma físico e financeiro do projeto. O limite de crédito para
Micro e Pequena Empresa é de no máximo 90% com recursos do FNE
e no mínimo 10% de recursos da microempresa. Além disso, financia de
forma associada ao investimento fixo até 50% do valor financiado para
capital de giro conforme Tabela 2 e Tabela 3.

Tabela 1 – Limites de Financiamento.
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil

Tabela 2 – Capital de Giro Associado.
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil

176

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

No ano de 2005 o BNB contratou aproximadamente R$ 6 bilhões
em financiamentos sendo que R$ 4 bilhões foram voltados para o crédito
de longo prazo (LIMA, 2005). Os setores do comércio e serviço foram
beneficiados com aproximadamente 10% do montante do recurso.
I) BANCO DO BRASIL (BB)
O Banco do Brasil, empresa de economia mista, constituída sob
forma de pessoa jurídica de direito privado, é um instrumento de execução
das políticas creditícias e financeiras do Governo Federal (LAMEIRA,
2000, p.15). Criado em 1808, o BB dispõe de algumas linhas de crédito
para financiamento de investimento e para capital de giro. Dentre elas está
o BB giro rápido que provêm de recursos advindos Fundo de Amparo ao
Trabalhador FAT e do próprio banco. Segundo estudo do SEBRAE em
2004, o BB giro rápido já atendeu mais de 500 mil empresas, com cerca
de R$ 3 bilhões aplicados. O valor financiado por essa linha de crédito
varia de R$ 2 mil a R$ 100 mil, sendo praticados juros prefixados, com
taxas de 2,19% a 2,53% a.m. O prazo máximo é de 18 meses.
II) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
Criada em 1964 com a lei nº 4.595/64, a Caixa Econômica
Federal (CEF) é um órgão auxiliar da execução da política de crédito
governamental (LAMEIRA, 2000, p.16). A CEF dispõe de duas linhas
de crédito destinadas a capital de giro e investimentos fixos.
Para capital de giro, o Girocaixa financia, a curto prazo, valores de R$
10 mil a R$ 30 mil e a longo prazo, R$ 40 mil. Quanto aos encargos, a CEF
cobra tarifa de abertura de crédito, seguro de crédito e IOF. A CEF exige a
comprovação dos últimos 12 meses de faturamento e ausência de restrições
cadastrais dos sócios, representantes e da empresa e também garantia de aval
dos sócios, podendo ser solicitadas garantias adicionais. Os recursos dessa
linha de crédito provêm do PIS e recursos da própria CEF.
Para investimentos fixos com capital de giro, o PROGER Empresa
oferece duas faixas de financiamento. A faixa I financia valores de até R$
30 mil, com taxa de 4% a.a + TJPL. O prazo é de até 36 meses com até
06 meses de carência. A faixa II financia valores de até R$ 50 mil, com
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taxa de 5% a.a + TJPL. O prazo é de até 48 meses com carência de 06
meses. Os recursos dessa linha de crédito provêm do Fundo de Amparo
ao Trabalhador FAT. A CEF exige a apresentação de um projeto para
análise da solicitação de financiamento.
2.1.3 FALTA DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FINAN-CEIRA
POR PARTE DAS MPE
Ser um empresário é o sonho de boa parte dos brasileiros. Segundo
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
(2004), 38% das empresas ativas, que participaram de uma pesquisa realizada
com empresas de todo o Brasil, foram constituídas pelo desejo de ter o
próprio negócio. Tal fato deve-se ao espírito empreendedor dos brasileiros,
de acordo com a pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking dos países com maior número de
empreendedores dentre os 37 países analisados em 2006.
Todavia, para manter o próprio negócio é necessária a organização
contábil e financeira da empresa. Essa organização é base para tomada
de decisão gerencial, pois através dela o empresário poderá ter um maior
conhecimento da atividade da empresa.
Além disso, a boa ordem contábil e financeira facilita também a
análise no processo de acesso a crédito uma vez que os dados mantidos com
regularidade pelo empresário são fonte de avaliação por parte das instituições
financeiras. Porém a realidade da micro e pequena empresa, segundo o
SEBRAE, mostra que 7% dos empresários apontam a falta de conhecimentos
gerenciais como principal dificuldade na condução das atividades, embora
ocorram críticas quanto à carga tributária elevada e a falta de recursos, que
contribuam expressivamente para a atual situação. Para Iudícibus e Marion
(2000, p.20) “muitas vezes a” célula cancerosa “não repousa naquelas críticas,
mas má gerência, nas decisões tomadas sem respaldo, sem dados confiáveis”.
É indispensável utilizar alguns instrumentos que permitam
acompanhar o dia-a-dia de uma empresa ou de um negócio. A
Contabilidade é fundamental para o controle e continuidade da empresa,
segundo Crepaldi (1998, p. 18) “a Contabilidade Gerencial (...) é voltada
para a melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, através
de um adequado controle dos insumos por um sistema de informação
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gerencial”. A falta de conhecimentos mínimos de contabilidade e
administração por parte dos empresários pode levar ao fechamento da
empresa em um curto espaço de tempo.
Os controles gerenciais primordiais e indispensáveis a uma empresa são:

.
.
.
.
.

Acompanhamento de Vendas Realizadas.
Controle de Estoque.
Acompanhamento das Despesas de Funcionamento do Negócio.
Demonstração do Resultado do Mês e do Exercício.
Fluxo de Caixa Previsto.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Para execução deste trabalho foi realizada inicialmente uma
pesquisa bibliográfica com o intuito de apreender maior conhecimento
sobre o tema, através de contribuições teóricas existentes em periódicos e
livros. Também foi realizada pesquisa documental através de informativos
das instituições financeiras, do SEBRAE bem como publicações em
jornais de grande circulação e em meio eletrônico.
Essa pesquisa foi do tipo exploratória. Segundo Marconi e Lakatos
(2003, p.188) esse tipo de pesquisa atende a três finalidades: “desenvolver
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente,
fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa
ou modificar e clarificar conceitos”.
O método de amostragem utilizado neste trabalho foi a Amostragem
Intencional com a qual foram selecionadas as empresas por acessibilidade
num total de 30 (trinta) empresas. As empresas pesquisadas localizavamse na região sul de Fortaleza, entre os bairros de Maraponga, Parangaba
e Montese.
Os instrumentos mais comuns para coleta de dados são: o
questionário e a entrevista (SANTOS, 2002). Neste trabalho foi utilizado
como instrumento de pesquisa, um questionário misto composto de duas
partes. A parte I teve como objetivo identificar o perfil das empresas.
A parte II objetivou medir: i) o grau de conhecimento das linhas de
crédito de financiamentos de longo prazo com capital de giro associado
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disponíveis para micro e pequenas empresas, ii) as dificuldades de acesso
a crédito a essas linhas de crédito, iii)a necessidade de financiamentos de
longo prazo com capital de giro associado e iv) a disposição das micro
e pequenas empresas a esse tipo de financiamento.
4. RESULTADOS
4.1 PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS
Com o objetivo de traças os perfis das 30 empresas que responderam
o questionário, foram abordados os tópicos: Setor da atividade, porte,
tempo de existência, se já fez algum financiamento, se atualmente paga
financiamento e se o contador pode ajudar na tomada de decisão de
financiamento.
Participaram da pesquisa empresas do segmento do comércio e
serviço, a saber:

.

.
.

Comércio: madeireira, produtos de limpeza, floricultura e
artesanato, loja de roupas femininas, loja de moda íntima,
lanchonete, material de construção, bombons e artigos para
festa, motocicletas e motonetas, mercadinho, padaria e
confeitaria, armarinho e papelaria, roupas infantis, produtos
em couro, produtos farmacêuticos.
Serviço: Curso de idiomas, locadora de DVD, salão de
beleza, gráfica, clinica veterinária, transportadora, projetos
e construções elétricos civil e hidráulicos, encadernação,
informática, terceirização de mão de obra.
Misto: Telefonia celular, auto-peças e mecânica, peças para
máquinas de costura, antenas parabólicas.

Das empresas que responderam ao questionário metade pertence ao
setor do comércio. O setor do serviço representa 37% das empresas e ainda
13% atuam nos dois setores simultaneamente. Quanto ao tempo de existência,
foi observado que 33% das empresas estão no mercado entre 6 e 10 anos,
seguidas das empresas que tem entre 3 e 5 anos (20%). Isso mostra que essas
empresas conseguiram superar o período de mortalidade que se concentra
180

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

nos 2 primeiros anos. Encontrava-se nesta faixa, com menos de 2 anos,
23% das empresas. No geral são empresas jovens, visto que somente
17% tem entre 11 e 15 anos e 7% tem mais de 15 anos.
Para medir a utilização de recursos de terceiros, as empresas
foram questionadas sobre a aquisição de financiamentos. A maior parte
(67%) diz nunca ter feito nenhum tipo de financiamento. Das empresas
que fizeram financiamento, somente 10% optaram pelo financiamento
de curto prazo e 23% pelo de longo prazo. Foi possível observar que
das empresas que fizeram algum tipo de financiamento, 80% estão no
intervalo de 3 a 15 anos de existência, indicando que o tempo de mercado
pode influenciar no acesso ao crédito.
A participação do profissional de contabilidade no auxílio da tomada
de decisão de financiamento foi avaliada pelas MPE como negativa (60%).
Quando perguntado sobre o conhecimento do profissional contábil sobre
este assunto, alguns empresários externaram insatisfação com o mesmo,
intitulando-o “contador basicão”. Outros empresários não consultam
a opinião do contador nas decisões da empresa por não saberem se ele
poderia ajudar (7%). Nesta pesquisa, 33% das MPE afirmaram ter a ajuda
do contador na tomada de decisão.
4.2 CONHECIMENTO DAS LINHAS DE CRÉDITO
O questionário mencionou 6 (seis) linhas que oferecem financiamento
de longo prazo para MPE: Cresce Nordeste (BNB), PROGER empresa
(CEF), Giro caixa (CEF), Giro rápido (Banco do Brasil), MIPEM (Banco
do Brasil) e BNDES Automático. Para saber o nível de conhecimento das
linhas de crédito, para cada linha foi dada, individualmente, a opção: Ouviu
falar, buscou informações no banco, conhece condições taxas e prazos, tentou
fazer este financiamento ou nunca ouviu falar.
Assim, 53% das empresas afirmaram ter ouvido falar no Cresce
Nordeste. No entanto, nota-se que poucas empresas buscam maiores
informações sobre as linhas de crédito, sendo que 7% procuraram mais
informações no BNB, 3% na CEF e Banco do Brasil.
Com relação ao conhecimento das condições, taxas e prazos das
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linhas mencionadas, a pesquisa mostrou que 10% afirmaram conhecer
detalhes da linha BB Girorápido e somente 3% do BNDES Automático.
Das empresas que tentaram fazer um algum dos financiamentos, 17%
buscaram a linha Giro Caixa, 13% a linha BB Girorápido.
O percentual de empresas que afirmou nunca ter ouvido falar nas
linhas de créditos citadas foi elevado, 30% nunca ouviu falar no Cresce
Nordeste, 63% da linha do Proger empresa, 47% na linha Giro Caixa, 33%
no BB Giro rápido, 63% na linha MIPEM e 50% diz nunca ter ouvido falar
no BNDES Automático.
É relevante registrar que do percentual das empresas que nunca ouviu
falar nas linhas de créditos para MPE, alguns empresários comentaram que há
pouca ou nenhuma divulgação das mesmas. Isso pode indicar o desinteresse
dos bancos em conceder financiamentos para MPE.
I) BANCO DO BRASIL (BB)
O Banco do Brasil, empresa de economia mista, constituída sob
forma de pessoa jurídica de direito privado, é um instrumento de execução
das políticas creditícias e financeiras do Governo Federal (LAMEIRA,
2000, p.15). Criado em 1808, o BB dispõe de algumas linhas de crédito
para financiamento de investimento e para capital de giro. Dentre elas está
o BB giro rápido que provêm de recursos advindos Fundo de Amparo ao
Trabalhador FAT e do próprio banco. Segundo estudo do SEBRAE em
2004, o BB giro rápido já atendeu mais de 500 mil empresas, com cerca de
R$ 3 bilhões aplicados. O valor financiado por essa linha de crédito varia
de R$ 2 mil a R$ 100 mil, sendo praticados juros prefixados, com taxas de
2,19% a 2,53% a.m. O prazo máximo é de 18 meses.
II) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
Criada em 1964 com a lei nº 4.595/64, a Caixa Econômica
Federal (CEF) é um órgão auxiliar da execução da política de crédito
governamental (LAMEIRA, 2000, p.16). A CEF dispõe de duas linhas
de crédito destinadas a capital de giro e investimentos fixos.
Para capital de giro, o Girocaixa financia, a curto prazo, valores de R$
10 mil a R$ 30 mil e a longo prazo, R$ 40 mil. Quanto aos encargos, a CEF
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cobra tarifa de abertura de crédito, seguro de crédito e IOF. A CEF exige a
comprovação dos últimos 12 meses de faturamento e ausência de restrições
cadastrais dos sócios, representantes e da empresa e também garantia de aval
dos sócios, podendo ser solicitadas garantias adicionais. Os recursos dessa
linha de crédito provêm do PIS e recursos da própria CEF.
Para investimentos fixos com capital de giro, o PROGER Empresa
oferece duas faixas de financiamento. A faixa I financia valores de até R$
30 mil, com taxa de 4% a.a + TJPL. O prazo é de até 36 meses com até
06 meses de carência. A faixa II financia valores de até R$ 50 mil, com
taxa de 5% a.a + TJPL. O prazo é de até 48 meses com carência de 06
meses. Os recursos dessa linha de crédito provêm do Fundo de Amparo
ao Trabalhador FAT. A CEF exige a apresentação de um projeto para
análise da solicitação de financiamento.
2.1.3 FALTA DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FINAN-CEIRA
POR PARTE DAS MPE
Ser um empresário é o sonho de boa parte dos brasileiros. Segundo
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
(2004), 38% das empresas ativas, que participaram de uma pesquisa realizada
com empresas de todo o Brasil, foram constituídas pelo desejo de ter o
próprio negócio. Tal fato deve-se ao espírito empreendedor dos brasileiros,
de acordo com a pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking dos países com maior número de
empreendedores dentre os 37 países analisados em 2006.
Todavia, para manter o próprio negócio é necessária a organização
contábil e financeira da empresa. Essa organização é base para tomada
de decisão gerencial, pois através dela o empresário poderá ter um maior
conhecimento da atividade da empresa.
Além disso, a boa ordem contábil e financeira facilita também a
análise no processo de acesso a crédito uma vez que os dados mantidos
com regularidade pelo empresário são fonte de avaliação por parte das
instituições financeiras. Porém a realidade da micro e pequena empresa,
segundo o SEBRAE, mostra que 7% dos empresários apontam a falta de
conhecimentos gerenciais como principal dificuldade na condução das
atividades, embora ocorram críticas quanto à carga tributária elevada e a
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falta de recursos, que contribuam expressivamente para a atual situação.
Para Iudícibus e Marion (2000, p.20) “muitas vezes a” célula cancerosa
“não repousa naquelas críticas, mas má gerência, nas decisões tomadas
sem respaldo, sem dados confiáveis”.
É indispensável utilizar alguns instrumentos que permitam
acompanhar o dia-a-dia de uma empresa ou de um negócio. A
Contabilidade é fundamental para o controle e continuidade da empresa,
segundo Crepaldi (1998, p. 18) “a Contabilidade Gerencial (...) é voltada
para a melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, através
de um adequado controle dos insumos por um sistema de informação
gerencial”. A falta de conhecimentos mínimos de contabilidade e
administração por parte dos empresários pode levar ao fechamento da
empresa em um curto espaço de tempo.
Os controles gerenciais primordiais e indispensáveis a uma empresa são:

.
.
.
.
.

Acompanhamento de Vendas Realizadas.
Controle de Estoque.
Acompanhamento das Despesas de Funcionamento do Negócio.
Demonstração do Resultado do Mês e do Exercício.
Fluxo de Caixa Previsto.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Para execução deste trabalho foi realizada inicialmente uma
pesquisa bibliográfica com o intuito de apreender maior conhecimento
sobre o tema, através de contribuições teóricas existentes em periódicos e
livros. Também foi realizada pesquisa documental através de informativos
das instituições financeiras, do SEBRAE bem como publicações em
jornais de grande circulação e em meio eletrônico.
Essa pesquisa foi do tipo exploratória. Segundo Marconi e Lakatos
(2003, p.188) esse tipo de pesquisa atende a três finalidades: “desenvolver
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente,
fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa
ou modificar e clarificar conceitos”.
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O método de amostragem utilizado neste trabalho foi a Amostragem
Intencional com a qual foram selecionadas as empresas por acessibilidade
num total de 30 (trinta) empresas. As empresas pesquisadas localizavamse na região sul de Fortaleza, entre os bairros de Maraponga, Parangaba
e Montese.
Os instrumentos mais comuns para coleta de dados são: o
questionário e a entrevista (SANTOS, 2002). Neste trabalho foi utilizado
como instrumento de pesquisa, um questionário misto composto de duas
partes. A parte I teve como objetivo identificar o perfil das empresas. A
parte II objetivou medir: i) o grau de conhecimento das linhas de crédito de
financiamentos de longo prazo com capital de giro associado disponíveis
para micro e pequenas empresas, ii) as dificuldades de acesso a crédito a
essas linhas de crédito, iii)a necessidade de financiamentos de longo prazo
com capital de giro associado e iv) a disposição das micro e pequenas
empresas a esse tipo de financiamento.
4. RESULTADOS
4.1 PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS
Com o objetivo de traças os perfis das 30 empresas que responderam
o questionário, foram abordados os tópicos: Setor da atividade, porte,
tempo de existência, se já fez algum financiamento, se atualmente paga
financiamento e se o contador pode ajudar na tomada de decisão de
financiamento.
Participaram da pesquisa empresas do segmento do comércio e
serviço, a saber:

.

.

Comércio: madeireira, produtos de limpeza, floricultura e
artesanato, loja de roupas femininas, loja de moda íntima,
lanchonete, material de construção, bombons e artigos para
festa, motocicletas e motonetas, mercadinho, padaria e
confeitaria, armarinho e papelaria, roupas infantis, produtos
em couro, produtos farmacêuticos.
Serviço: Curso de idiomas, locadora de DVD, salão de
beleza, gráfica, clinica veterinária, transportadora, projetos
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.

e construções elétricos civil e hidráulicos, encadernação,
informática, terceirização de mão de obra.
Misto: Telefonia celular, auto-peças e mecânica, peças para
máquinas de costura, antenas parabólicas.

Das empresas que responderam ao questionário metade pertence
ao setor do comércio. O setor do serviço representa 37% das empresas e
ainda 13% atuam nos dois setores simultaneamente. Quanto ao tempo de
existência, foi observado que 33% das empresas estão no mercado entre
6 e 10 anos, seguidas das empresas que tem entre 3 e 5 anos (20%). Isso
mostra que essas empresas conseguiram superar o período de mortalidade
que se concentra nos 2 primeiros anos. Encontrava-se nesta faixa, com
menos de 2 anos, 23% das empresas. No geral são empresas jovens, visto
que somente 17% tem entre 11 e 15 anos e 7% tem mais de 15 anos.
Para medir a utilização de recursos de terceiros, as empresas
foram questionadas sobre a aquisição de financiamentos. A maior parte
(67%) diz nunca ter feito nenhum tipo de financiamento. Das empresas
que fizeram financiamento, somente 10% optaram pelo financiamento
de curto prazo e 23% pelo de longo prazo. Foi possível observar que
das empresas que fizeram algum tipo de financiamento, 80% estão no
intervalo de 3 a 15 anos de existência, indicando que o tempo de mercado
pode influenciar no acesso ao crédito.
A participação do profissional de contabilidade no auxílio da
tomada de decisão de financiamento foi avaliada pelas MPE como
negativa (60%). Quando perguntado sobre o conhecimento do profissional
contábil sobre este assunto, alguns empresários externaram insatisfação
com o mesmo, intitulando-o “contador basicão”. Outros empresários não
consultam a opinião do contador nas decisões da empresa por não saberem
se ele poderia ajudar (7%). Nesta pesquisa, 33% das MPE afirmaram ter
a ajuda do contador na tomada de decisão.
4.2 CONHECIMENTO DAS LINHAS DE CRÉDITO
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O questionário mencionou 6 (seis) linhas que oferecem financiamento
de longo prazo para MPE: Cresce Nordeste (BNB), PROGER empresa
(CEF), Giro caixa (CEF), Giro rápido (Banco do Brasil), MIPEM (Banco
do Brasil) e BNDES Automático. Para saber o nível de conhecimento das
linhas de crédito, para cada linha foi dada, individualmente, a opção: Ouviu
falar, buscou informações no banco, conhece condições taxas e prazos, tentou
fazer este financiamento ou nunca ouviu falar.
Assim, 53% das empresas afirmaram ter ouvido falar no Cresce
Nordeste. No entanto, nota-se que poucas empresas buscam maiores
informações sobre as linhas de crédito, sendo que 7% procuraram mais
informações no BNB, 3% na CEF e Banco do Brasil.
Com relação ao conhecimento das condições, taxas e prazos das
linhas mencionadas, a pesquisa mostrou que 10% afirmaram conhecer
detalhes da linha BB Girorápido e somente 3% do BNDES Automático.
Das empresas que tentaram fazer um algum dos financiamentos, 17%
buscaram a linha Giro Caixa, 13% a linha BB Girorápido.
O percentual de empresas que afirmou nunca ter ouvido falar nas
linhas de créditos citadas foi elevado, 30% nunca ouviu falar no Cresce
Nordeste, 63% da linha do Proger empresa, 47% na linha Giro Caixa,
33% no BB Giro rápido, 63% na linha MIPEM e 50% diz nunca ter
ouvido falar no BNDES Automático.
É relevante registrar que do percentual das empresas que nunca ouviu
falar nas linhas de créditos para MPE, alguns empresários comentaram que há
pouca ou nenhuma divulgação das mesmas. Isso pode indicar o desinteresse
dos bancos em conceder financiamentos para MPE.
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Gráfico 2: Conhecimento das linhas de crédito.
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 DIFICULDADES DO ACESSO AO CRÉDITO.
Na pesquisa foi perguntado o grau de dificuldade com relação aos
principais obstáculos aos financiamentos, medidos na seguinte escala:
Não dificulta, dificulta pouco, dificulta ou dificulta muito. Assim, 47%
dos pesquisados apontaram como entrave que dificulta muito o acesso
ao crédito a falta de fiador ou de garantias reais. Com relação a falta de
relacionamento com os bancos, 33% responderam que é um ponto que
também dificulta o acesso a recursos de terceiros.
A maioria das empresas (67%) respondeu que o planejamento gerencial
não dificultaria o acesso ao crédito caso a empresa fizesse um financiamento
de longo prazo, tal percentual pode evidenciar que essas empresas não
utilizam e demonstram pouca importância ao controle gerencial. 57% dos
empresários afirmaram não ter receio de assumir um compromisso de longo
prazo. Dentre outros fatores citados pelos empresários, destaca-se a falta de
esclarecimentos nos bancos sobre as linhas de créditos e a forma de análise
da MPE por ser feita de forma generalizada, segundo os empresários, os
bancos deveriam analisar as MPE caso a caso.
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Gráfico 10: Dificuldades do acesso ao crédito.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO PARA MPE
No tocante à necessidade de um financiamento de longo prazo com
capital de giro associado, 20% das empresas dizem não ter necessidade
desse tipo de financiamento e 10% afirmam ter um pouco de necessidade.
Mas, 57% das empresas pesquisadas reconhecem a necessidade deste tipo
de financiamento e 13% inclusive necessitam muito.
O percentual das empresas que dizem ter alguma necessidade de
financiamento de longo prazo com capital de giro associado confirma
a característica peculiar das MPE, a necessidade de crescimento para
continuar o negócio e poder concorrer de forma eqüitativa com as
grandes empresas.
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Gráfico 8: Necessidade de Financiamento de
longo prazo com capital de giro.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 DISPOSIÇÃO DA MPE AO FINANCIAMENTO
Identificado a necessidade de um financiamento para as MPE,
perguntou-se sobre a disposição da MPE para tomar recurso de terceiro
em longo prazo. A pesquisa mostrou que 53% das empresas estariam
dispostas a adquirir um financiamento de longo prazo, 17% estariam
muito dispostas e 10% estariam pouco dispostas. Mas, 20% não estariam
dispostas ao financiamento, nestes casos, embora o empresário necessite
de recursos, não se dispõem ao financiamento pelo demorado processo
de análise do crédito, ou por receio de endividamento.

Gráfico 9: Disposição ao financiamento de longo
prazo com capital de giro
Fonte: Elaborado pelo autor.
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5 CONCLUSÕES
As Micro e Pequenas Empresas em geral enfrentam muitos
problemas, dentre eles estão a carga tributária elevada, a falta de preparo
técnico e gerencial do empresário e a dificuldade do acesso crédito.
A pesquisa procurou identificar quais são as principais dificuldades
encontradas pela MPE com relação ao acesso a financiamento de longo
prazo e com capital de giro associado.
Concluiu-se que a MPE necessita de financiamento de longo
prazo com capital de giro associado. As empresas estão dispostas ao
financiamento, confirmando com isto que as MPE têm que crescer tanto
economicamente quanto estruturalmente. No entanto, os empresários têm
pouco conhecimento sobre as linhas de crédito. Apesar das linhas estarem
disponíveis, contudo, não existe uma preocupação das instituições
financeiras em divulgá-las.
Dentre as linhas abordadas na pesquisa, a que apresentou maior
percentual de conhecimento por parte dos empresários foi o Cresce
Nordeste do BNB. De fato, esta linha, ao contrário das demais, é bem
divulgada nos meios de comunicação, inclusive com destaque em vários
pontos da cidade de Fortaleza, com fácil visualização.
Foram investigados os principais motivos que dificultam o acesso
ao crédito. Na opinião dos empresários, a exigência de garantias reais é
um dos fatores que mais inviabiliza a aquisição de um financiamento. Na
verdade, alguns empresários até possuem bens que podem ser dados em
garantias, mas os bancos, segundo os empresários pesquisados, avaliam
muito por baixo.Também foi evidenciado, no que tange aos controles
gerenciais, que as empresas pouco os utilizam no seu cotidiano, fato que
chamou a atenção quando os empresários afirmaram não ser um ponto
que dificultasse o acesso ao crédito.
Os empresários revelaram ter dificuldade no relacionamento com
os bancos. Segundo vários empresários essa dificuldade tem início desde
as tentativas para abrir uma conta corrente.
Dessa forma, percebe-se que os órgãos de fomento ao
desenvolvimento das MPE precisam investir na divulgação das linhas
de crédito específicas em parcerias com as instituições financeiras.
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MECANISMOS DE FINANCIAMENTO
ÀS EXPORTAÇÕES: O ACESSO DAS
EMPRESAS EXPORTADORAS CEARENSES

Ana Tely Linhares Rodrigues
Prof. Augusto Marcos Carvalho de Sena

RESUMO – O presente estudo aborda um dos aspectos relevantes no
processo de internacionalização e incremento das exportações de um país:
os mecanismos de financiamento. Visto que a penetração dos mecanismos
de crédito a produtos da pauta de exportação é constantemente citada
como fator restritivo ao incremento das exportações brasileiras, a
presente pesquisa acolheu a seguinte hipótese: o grau de utilização dos
mecanismos de financiamento às exportações pelas empresas cearenses
é pequeno, se comparado ao volume total de exportações do estado do
Ceará. A metodologia utilizada contemplou a análise de indicadores de
desempenho das principais linhas de crédito às exportações de empresas
cearenses no período 2000-2003. Os dados secundários usados foram
obtidos junto aos principais órgãos gestores das linhas de crédito: Banco
do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e Banco Central do Brasil (BACEN). Os resultados
confirmam a hipótese apresentada na pesquisa, isto é, que o grau de
penetração dos mecanismos de financiamento às exportações de empresas
cearenses é pequeno. Evidencia-se também a existência de deficiências
na consolidação e sistematização de informações sobre o histórico de
crédito voltado para o fomento das exportações no Brasil.
Palavras Chave: Fontes de Financiamento às Exportações; Empresas
Exportadoras do Ceará; Linhas de Créditos.
ABSTRACT – The article investigates one of the relevant aspects of
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the internationalization process of a country’s exports augmentation:
the exports financing mechanism. Since the penetration of the credit
mechanism to exporting products is always cited as a constraint to
increase Brazilian exports, the article pursues the following hypothesis: the
utilization degree of the export financing mechanism by Ceara’s exporting
firms is low as compared to the total flow of exports of the Ceara state.
The methodology uses performance indicators of the main lines of export
credit accessed by local firms in the 2000-2003 period. The data set comes
from government agencies which manager the main lines, such as Banco
do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e Banco Central do Brasil (BACEN). The results confirm the
formulated hypothesis, i.e., that the degree of export credit penetration by
Ceara’s exporting companies is low. The evidence shows that there are
shortcomings on consolidating and systematizing relevant information on
volumes of the credit report issued to promote Brazil’s exports.
Key Words: Export Credit Sources; Exporting Firms of Ceara; Financing
Exports in Ceara
1. INTRODUÇÃO
Um dos aspectos fundamentais para a alavancagem das exportações
brasileiras é a existência de crédito. Segundo Blumenschein (2002), o
sistema de financiamento aparece como aspecto vital para a política de
promoção às exportações de qualquer país. Como reflexo da elevada
influência que os financiamentos exercem sobre às exportações, pode-se
afirmar que, em alguns casos, a mercadoria exportável em si assume apenas
posição de simples subproduto. A existência ou não de financiamento é
que definirá a concretização do negócio.
Assim, uma pergunta relevante a ser feita seria: as empresas
exportadoras cearenses, como forma de alavancar seus negócios
internacionais, têm tido acesso aos mecanismos de financiamento às
exportações? O objetivo geral do estudo é, portanto, analisar a existência
dos mecanismos de financiamento às exportações e o uso destes pelas
empresas exportadoras cearenses. Além disso, analisa-se os aspectos
técnicos e administrativos dos principais mecanismos de financiamento
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às exportações existentes no Brasil.
A metodologia utilizada compreendeu a análise de como é definida
e estruturada cada linha de financiamento às exportações existente no
Brasil. A pesquisa descritiva, sob a forma de estudo exploratório, usou
dados secundários levantados junto aos órgãos gestores das principais
linhas de financiamento às exportações: Banco do Brasil (linha de
financiamento PROEX); Banco Central do Brasil (linhas de financiamento
ACC/ACE) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(linha de financiamento BNDES-Exim ).
O trabalho parte da hipótese que o grau de utilização dos
mecanismos de financiamento às exportações pelas empresas cearenses
é pequeno, se comparado ao volume total exportado no Estado.
2

PRINCIPAIS LINHAS DE FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇÕES NO BRASIL

O financiamento às exportações deve ser entendido como um
mecanismo de crédito que possibilita a obtenção de recursos financeiros em
condições favoráveis aplicáveis ao tipo de negócio da empresa exportadora.
Além disso, atende a uma possível necessidade de prazo, para a empresa
exportadora, até que o importador faça o pagamento devido à exportação
realizada, sem prejuízo ao fluxo de caixa da empresa doméstica.
Existe uma série de alternativas de financiamento às exportações,
diferenciáveis por prazo, origem dos recursos, momento da contratação e
destinação dos recursos. Quanto ao prazo, os financiamentos podem ser
classificados de curto prazo, assim considerados os empréstimos com prazo
máximo de 180 dias para pagamento, ou de longo prazo, referentes aos
empréstimos com prazo superior a 181 dias. Quanto à origem dos recursos,
podem eles ser oriundos de recursos próprios, quando o exportador financia
o seu próprio capital de giro, ou de recursos de terceiros, quando os recursos
são fornecidos pelo importador, pelo governo ou por alguma instituição
financeira. Com relação ao momento da contratação, o financiamento pode
ser concedido na fase anterior à exportação, também conhecida por fase
pré-embarque, ou após a exportação, chamada pós-embarque. No tocante
à destinação dos recursos, os financiamentos às exportações podem ser
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destinados tanto à empresa exportadora vendedora nacional (supplier’s
credit) como ao importador comprador externo (buyer’s credit).
No caso das empresas exportadoras nacionais necessitarem de
capital de giro na fase de produção, ou fase pré-embarque, são oferecidas
as seguintes modalidades de financiamento: i) ACC (Adiantamento sobre
Contrato de Câmbio) Pré-Pagamento; ii) BNDES-Exim Pré-Embarque;
iii) BNDES-Exim Pré-Embarque Curto Prazo e iv) BNDES-Exim PréEmbarque Especial.
O ACC consiste na antecipação parcial ou total do valor da exportação.
O financiamento é concedido em moeda nacional, pelo valor equivalente
à respectiva moeda estrangeira. O embarque da mercadoria exportada
para o exterior e seu respectivo pagamento pelo importador ocorrerão no
futuro, dentro dos prazos definidos pela legislação. Esta modalidade de
financiamento às exportações foi criada em meados da década de 70, em
meio ao esforço exportador empreendido no período exportar é o que
importa e vem sendo muito utilizada no mercado de crédito para exportação
brasileiro. Segundo o Departamento de Câmbio do BACEN (2002), 60%
das exportações brasileiras nos últimos anos tem utilizado essa modalidade
de captação de recurso. Atualmente o ACC tem como base legal a Circular
nº 2.231 de 25/09/1992 do BACEN.
O objetivo desta modalidade de financiamento é proporcionar ao
exportador brasileiro recursos antecipados, para que possa arcar com as
despesas decorrentes do processo de produção da mercadoria a ser vendida no
exterior. Os financiamentos sob a forma de ACC têm, atualmente, seu prazo
máximo fixado pelo BACEN em até 360 dias antes da data do embarque da
mercadoria a ser exportada para o exterior.
Uma forma alternativa ao ACC é a obtenção antecipada de recursos,
sem contrapartida de dívida de natureza financeira, através do pagamento
antecipado da exportação pelo importador estrangeiro. Neste caso, o
exportador liquidará a antecipação com a exportação das mercadorias,
sem necessidade de remessa financeira no futuro. Pelo risco que impõe ao
importador estrangeiro, esse tipo de operação é pouco utilizado, ocorrendo
apenas em situações especiais.
O mais usual é a estrutura de financiamento onde uma instituição
financeira no exterior efetua o pré-pagamento da exportação, ou seja,
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antecipa ao exportador o pagamento de até 100% do valor da exportação
em moeda estrangeira. O risco de o exportador não embarcar a mercadoria
é coberto, normalmente, por uma garantia dada por um banco brasileiro
(Refundment Bond).
Após recebimento da garantia, o banqueiro no exterior efetua
o pré-pagamento da operação, enviando o recurso externo (funding)
para o exportador brasileiro através de um banco autorizado a operar
com câmbio. Posteriormente, a empresa nacional exportadora terá que
efetuar o pagamento dos juros relativos à operação. Uma vez embarcada
a mercadoria, o importador estrangeiro efetuará o pagamento devido
diretamente ao banqueiro financiador no exterior.
O pré-pagamento pode ser concedido com antecedência de até
360 dias da data do embarque da mercadoria para o exterior. Este prazo
pode ser dilatado mediante prévia autorização do BACEN. Segundo
Blumenschein (2002), o crescimento do uso do pré-pagamento na
evolução do crédito para exportação decorreu da maior liberalização da
conta capital que passou a vigorar no Brasil após 1995.
O BNDES-Exim Pré-Embarque é um crédito disponibilizado
pela Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME) com
a finalidade de financiar a produção nacional de bens destinados à
exportação, exceto alguns poucos produtos de menor valor agregado. O
financiamento é de até 100% do valor FOB (Free on Board), abreviação
utilizada nos contratos de comércio marítimo internacional, indicando
que o preço da mercadoria inclui somente as despesas necessárias para
realizar o embarque, porém sem frete e seguro, excluído-se também a
comissão de agente e eventuais pagamentos antecipados.
O BNDES – Exim oferece ao exportador três modalidades de
financiamento: i) Pré-Embarque, fornecendo capital de giro para a
produção de bens a serem exportados no prazo máximo de 30 meses;
ii) Pré-Embarque de Curto Prazo, fornecendo capital de giro para a
produção de bens a serem exportados no prazo máximo de 6 meses e iii)
Pré-Embarque Especial, fornecendo capital de giro para empresa que se
comprometa a exportar em um período de 12 meses.
No caso de empresas exportadoras capitalizadas que não necessitam
de capital de giro para produzir os produtos exportáveis, mas que têm
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desejam conseguir recursos para financiar a fase de comercialização
pós-embarque com taxas mais baixas do que as praticadas no mercado
nacional, são oferecidas as seguintes modalidades de financiamento: i) ACE
(Adiantamento sobre Cambiais Entregues); ii) BNDES-Exim Pós-Embarque
e iii) PROEX.
Da mesma forma que o ACC, o ACE consiste na antecipação parcial
ou total do valor da exportação, mediante financiamento em moeda nacional
equivalente ao respectivo valor em moeda estrangeira. O ACE assemelha-se,
em muito, ao tradicional desconto de título no mercado interno brasileiro.
Esta modalidade tem por base o desconto cambial ou saque representativo
da operação de exportação. Por se tratar de um desconto de título de crédito
cambial, a negociação com o banco doméstico é feita mediante cessão,
pelo exportador, do respectivo endosso à favor do banco ou à sua ordem.
O ACE pode ser concedido em prazo de até 180 dias após o embarque da
mercadoria, limitado-se esse prazo ao pagamento da exportação, ou seja, ao
prazo de vencimento da letra de câmbio.
Da mesma forma que o BNDES-Exim Pré-Embarque, o BNDESExim Pós-Embarque é um programa disponibilizado pela FINAME.
Entretanto, como a mercadoria já foi embarcada, ocorre o refinanciamento
ao exportador dos títulos representativos da exportação de bens de origem
nacional. Na prática, o exportador recebe à vista o montante de até 100% do
valor da exportação, em qualquer termo pactuado. O prazo de financiamento
varia de 60 dias a 12 anos, dependendo da mercadoria exportável e do
valor da exportação. A taxa de juros usada pelo BNDES-Exim é a LIBOR
(London Interest Offered Rate) mais 1% a.a., nas operações garantidas
por instituições financeiras credenciadas.
Já o PROEX é um programa de financiamento às exportações do
Governo Federal. Criado pela Lei nº 8.187, de junho de 1991, tem por
objetivo proporcionar às exportações brasileiras de bens e serviços condições
de financiamento equivalentes às do mercado internacional, a exemplo de
financiamentos disponibilizados por países desenvolvidos. O modelo do
PROEX é bastante semelhante aos programas de financiamento às exportações
de países ricos, tais como os utilizados nos Estados Unidos desde 1934, quando
foi criado o EXIMBANK; no Japão, com a criação em 1950 do ExportImport Bank of Japan,(atual Japan Bank for International Cooperation);
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e na Alemanha, com a implantação em 1948 do Kreditanstallt für
Wierderaufbau. Todos estes organismos têm como principal objetivo
promover o intercâmbio com outros países, através do fornecimento de
uma linha de crédito para financiar exportações e importações.
O PROEX é a única linha de crédito totalmente financiada pelo
governo brasileiro por meio de recursos do tesouro nacional previstos no
orçamento geral da União. Isso permite uma interferência direta até mesmo
na escolha dos setores e produtos exportáveis elegíveis, relacionados nas
portarias do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC)
- Portarias nº 374 e nº 375, de 21/12/1999, e Portaria nº 58, de 16/04/2002.
A relação dos produtos exportáveis elegíveis engloba, atualmente,
a quase totalidade da pauta das exportações brasileiras. É admitida,
ainda, a inclusão de partes e peças não elegíveis, desde que exportadas
conjuntamente com os respectivos bens elegíveis. Entretanto, o somatório
dessas partes e peças não poderá exceder a 20% do total dos bens
exportáveis elegíveis.
Existem duas modalidades de operações do PROEX: i) PROEXFinanciamento e ii) PROEX-Equalização. Na modalidade PROEXFinanciamento, o prazo da operação poderá variar de 60 dias a 10 anos,
após o embarque. No que se refere às exportações de serviços, os prazos
serão fixados, caso a caso, pelo Comitê de Crédito à Exportação (CCEx).
Os pagamentos serão semestrais, consecutivos e de igual valor. Nas
operações de até 180 dias, é permitida a emissão de um único saque,
englobando principal e juros (por conta do exportador). A parcela
financiada é de até 85% do valor da exportação, em qualquer termo
(excluída a comissão de agente, se houver), sendo que 15% serão pagos
à vista. Pode chegar até 100%, nas exportações com prazo de pagamento
de até 2 anos, em qualquer termo (excluída a comissão de agente, se
houver), limitada a US$ 10 milhões anuais por empresa, dentro do ano
civil. Em ambos os casos, para se habilitar ao percentual máximo, o índice
de nacionalização de mercadorias deverá ser igual ou superior a 60%.
A taxa de juros praticada pelo PROEX é também, assim como
na grande maioria das operações de financiamento às exportações, a
LIBOR (London Interbank Offered Rate), aplicável para o período do
financiamento, podendo ser fixa ou variável. No caso da taxa fixa, os
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juros são preestabelecidos para todo o prazo de financiamento, vigente
na data do embarque ou do faturamento dos bens e serviços.
Os principais benefícios do PROEX-Financiamento para os
exportadores são os seguintes: i) Recebimento à vista com taxas de juros
compatíveis com o mercado internacional. No caso do exportador negociar
com o importador uma taxa de juros acima da LIBOR, o quê exceder a
LIBOR será repassado ao exportador; ii) Preço competitivo, permitindo ao
exportador adequar seu preço à redução do custo financeiro; iii) Redução
do custo da mercadoria, o que pode compensar os custos de abertura da
carta de crédito, pelo importador; iv) Maior margem operacional, pois
não impacta no limite de crédito do exportador no banco, permitindo a
realização de outras operações (O BACEN, através da Circular nº ?2.825,
de 24/06/1998, criou a possibilidade de encadeamento das operações
de ACC com as operações do PROEX – Financiamento, ou seja, as
operações de ACC passaram a ser passíveis de liquidação mediante
utilização de recursos do PROEX-Financiamento) e v) Maior agilidade
e melhor competitividade no mercado internacional, em razão do
prazo a ser concedido ao importador, não havendo cobrança de taxa de
administração.
Na modalidade PROEX-Equalização, são as instituições financeiras
as responsáveis pela concessão do financiamento ao exportador ou ao
importador. É, portanto, uma modalidade que, nos casos de captação
externa, está sujeita às oscilações das taxas de juros do mercado financeiro
internacional. Cabe ao Tesouro Nacional pagar às instituições financeiras
a equalização de juros suficientes para tornar os encargos financeiros
compatíveis com os praticados internacionalmente.
Em decorrência disso, os beneficiários da equalização são as instituições
financeiras ou de crédito provedoras dos recursos de financiamento. No
Brasil, tais instituições são os bancos múltiplos, comerciais, de investimento,
de desenvolvimento e a Agência Especial de Financiamento Industrial
(FINAME/BNDES) e no exterior, os estabelecimentos de crédito ou
financeiros, inclusive agências de bancos brasileiros, cujos estatutos
possibilitem a concessão de crédito sob qualquer forma de mútuo interesse.
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A equalização do Tesouro Nacional consiste no pagamento, diretamente
ao tomador/financiador, de parte dos encargos financeiros de captação,
reduzindo assim o custo final da linha de financiamento. Desta forma,
as instituições financeiras são incentivadas a tomar recursos no exterior
para financiar exportações, multiplicando a oferta de crédito.
3 USO DAS PRINCIPAIS LINHAS DE CRÉDITO PELAS EMPRESAS EXPORTADORAS DO BRASIL E CEARÁ
São apresentados a seguir os indicadores de desempenho dos principais
mecanismos de crédito às exportações analisados na seção 1. Enfatiza-se o uso
das linhas de financiamento pelas empresas cearenses no período 2000-2003.
A análise centra-se nos recursos do PROEX e do BNDES-Exim (públicos) e
nos fundos do ACC/ACE (privados). Os dados foram obtidos junto aos órgãos
gestores destas linhas de financiamento: BB, BNDES e BACEN.
3.1 USO DO PROEX E O ACESSO AO CRÉDITO PELAS EMPRESAS EXPORTADORAS DO BRASIL E CEARÁ
Os recursos do PROEX são orçamentários, atuando o Banco do
Brasil como agente financeiro da União, responsável pelo gerenciamento
e repasse dos recursos às empresas exportadoras brasileiras. Ao
contrário do BNDES-Exim, que possui recursos de fundos públicos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a questão do funding
do PROEX caracteriza-se pelas incertezas envolvidas na negociação
e aprovação dos orçamentos da União. Essas incertezas, entretanto,
são inerentes ao processo orçamentário ligado à liberação de recursos
públicos, conseqüência de leis orçamentárias implantadas em cenários
macroeconômicos de estabilidade fiscal e monetária, que passam a
predominar no Brasil a partir de 1994.
Como mostra a tabela 1, o orçamento geral da União, no período
2000-2003, alocou para o PROEX cerca de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 4,25
milhões para a modalidade PROEX-Financiamento e R$ 4,25 milhões
para a modalidade PROEX-Equalização.
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Tabela 1: Dotação Orçamentária do PROEX (R$ Mil).
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).

Pode-se também observar, através da análise da tabela 2, a
consolidação do programa pelo crescimento do número de exportadores
no período 1994-1998 usando fundos do PROEX (embora a linha de
financiamento tenha sido criada em 1991, sua real efetivação aconteceu
a partir de 1994). Entretanto, como a dotação orçamentária do PROEX é
contabilizada em reais e as exportações são realizadas em dólares norteamericanos, com a maxi-desvalorização do real em janeiro de 1999, os
recursos do mecanismo reduziram-se afetando a número de exportadores
beneficiados, como evidencia a tabela 2.

Tabela 2: Número de Exportadores Beneficiados pelas Linhas PROEX .
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).
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A tabela 3 detalha o desempenho brasileiro do PROEX, desagregado
pelo porte das empresas beneficiadas. As micro, pequenas e médias empresas,
juntas, obtiveram a maioria das operações do programa no período 20002003 (média de 76%). Isto eqüivale a quase 74% das empresas exportadoras
beneficiadas pelo programa no período sob analise. O percentual médio
de grandes empresas foi de 26%. Ressalta-se que o programa, a partir de
dezembro de 2002, passou a não contemplar empresas com faturamento
acima de 60 milhões/ano, o que justifica a queda na quantidade no número de
grandes exportadores, que passou de 325 em 2002, para 58 em 2003. Apesar
do elevado percentual das micro, pequenas e médias empresas, o valor das
exportações dessas empresas representou, na média do período, apenas 18,5%
do total, enquanto as grandes empresas tiveram, em contrapartida, 81,5%.
Esses números mostram que o PROEX teve desembolsos concentrados nas
grandes empresas exportadoras do Brasil.

Tabela 3: PROEX - Indicadores de Desempenho das Empresas Brasileiras por
Tamanho* (2000-2003).
Fonte: Banco do Brasil (Vários Anos). *Faturamento até R$120 mil (microempresas); de R$120 mil a R$720 mil (pequena empresa); de R$720 mil a R$20
milhões (média); e acima de R$20 milhões (grande). Esse critério é baseado em
informações da Secretaria da Receita Federal.
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A tabela 4 mostra os principais indicadores do programa PROEX para
o estado do Ceará no período 1999-2003. Segundo o Banco do Brasil, órgão
responsável pelos desembolsos desde a criação do Programa em 1991, não foi
realizada nenhuma operação na modalidade PROEX-Equalização. O estado
realizou sua primeira operação na modalidade PROEX-Financiamento em
1999, oito anos após o lançamento dessa linha de financiamento em 1991,
para uma única grande empresa que realizou 3 operações. Apenas a partir de
2000 uma pequena e uma média empresa usaram o PROEX, representando
100% dos desembolsos neste ano. A quantidade de operações, no entanto,
não aumentou, pois foram realizadas apenas 3 operações em 2000, igual ao
ano anterior 1999. Em 2001, dobrou o número de empresas exportadoras
usando esses recursos, passando de 2 para 4 a quantidade de exportadores
beneficiados, sendo uma média e três pequenas empresas. De 2001 para 2002
houve um salto de 4 para 7 empresas, representando um aumento de 75%
no número de empresas exportadoras agraciadas com esse financiamento.
Nesse período, 2001-2002, verificou-se também um incremento considerável
no número de operações, que passaram de 3 em 2000, para 21 em 2001.
A quantidade de exportadores não variou entre os anos de 2002 e 2003,
permanecendo no total de 7 exportadores. Mas, em 2002, as micro, pequenas
e médias empresas representaram 57% do total de empresas agraciadas com
esse tipo de financiamento, percentual que chegou a 100% em 2003.
Apesar do fato de que, a partir de dezembro de 2002, o Programa
PROEX tenha mudado o seu foco no tocante ao perfil das empresas
exportadoras tomadoras, restringindo mais e mais o crédito para
empresas com faturamento até R$ 60 milhões/ano, aconteceram ainda 2
desembolsos para grandes empresas. Isto se justifica pelo fato de que a
operação foi aprovada em 2001, antes da Resolução CAMEX nº ?33, de
16/12/2002, com o desembolso, efetivamente, só acontecendo em 2002,
quando a empresa concretizou o embarque da mercadoria, uma vez que o
financiamento PROEX se dá na fase pós-embarque.
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Tabela 2: Número de Exportadores Beneficiados pelas Linhas PROEX .
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).

Em 2002, a quantidade de operações do PROEX foi recorde: 60
operações, equivalente a um incremento de quase 300% em relação ao ano
anterior (21 operações). Entretanto, este número caiu, significativamente, em
2003, quando foram realizadas apenas 18 operações. Apesar da quantidade
de exportadores ter se mantido constante (7 empresas), naquele ano nenhuma
grande empresa foi beneficiada, o que justifica a queda na quantidade de
operações. As 7 micro, pequenas e médias empresas, juntas, em 2003, não
conseguiram superar a quantidade de operações realizadas por apenas duas
grandes empresas no ano de 2002.
No período 1999-2003, o PROEX desembolsou US$ 13,5
milhões no estado do Ceará. Em 1999, foram desembolsados apenas
US$125 milhões, e isso para uma única grande empresa. Em 2002 o
total desembolsado sofreu um aumento considerável, o equivalente a
cerca de 1.250%. Em parte, isso se justifica pelo fato de que, até 1999,
o programa não era conhecido pelas empresas, tendo sido realizado
pelo Banco do Brasil, em Brasília, um treinamento doméstico para
gerentes de negócios internacionais, visando à divulgação e venda da
linha de crédito PROEX-Financiamento. Neste ano, 1999, foi realizada
a primeira operação junto a uma grande empresa cearense, que, a título
de experiência, realizou 3 operações de valores pequenos, totalizando
US$125 milhões. Em 2001 e 2002, o montante dos valores desembolsados
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continuou aumentando: 74,5%, em 2001 e 132% em 2002. Já no ano de
2003, o valor desembolsado diminui de US$6,8 milhões para US$1,7
milhões, um decréscimo da ordem de quase 300%.
Em 2002, do total desembolsado, cerca de 78%, ou seja, US$5,3
milhões foram desembolsados para apenas 2 grandes empresas, o que
representa grande concentração neste segmento. Também, em virtude
da Resolução CAMEX nº 33, estas empresas não puderam ter acesso
ao financiamento em 2003, o que explica a redução drástica do total
desembolsado entre os anos de 2002 e 2003, passando o total do valor
exportado de US$ 6,8 milhões para US$ 1,7 bilhões.
Em média, no período 1999-2003, as grandes empresas exportadoras
do Ceará obtiveram a maioria das operações do PROEX, atingindo uma média
de 52,4%. Apesar disso, das 21 empresas exportadoras beneficiadas, em torno
de 81% são micro, pequenas e médias empresas, que juntas ficaram com
US$7,7 bilhões, representando 57,5% do total desembolsado. Esses números
mostram que a linha de financiamento do PROEX no estado do Ceará teve
seus desembolsos concentrados nas micro, pequenas e médias empresas.
Observa-se na tabela 5 que, não obstante a pouca representatividade
da participação do PROEX no financiamento das exportações cearenses
no período 1999-2002, os números mostraram um incremento de 4.100%,
passando de 0,03% para 1,26%. Só, no ano de 2003, em virtude da já citada
Resolução CAMEX nº 33, este percentual caiu para 0,22%.

Tabela 5: Comparativo das Exportações Cearenses com o Total Financiado pelo
PROEX (1999-2003).
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).
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3.2. USO DO BNDES-EXIM E O ACESSO AO CRÉDITO DAS
EMPRESAS EXPORTADORAS DO BRASIL E CEARÁ
A tabela 6 mostra a evolução dos desembolsos do financiamento
BNDES-Exim no Brasil para o período 1999-2003. Percebe-se que, neste
período, os desembolsos duplicaram, passando de US$2,1 bilhões em 1999
para US$4 bilhões em 2003, confirmando a consolidação do programa.

Tabela 6: BNDES-Exim - Evolução dos Desembolsos Brasileiros (1999 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

A maior parte dos financiamentos está concentrada nos créditos
pós-embarque, que representaram, em média, em torno de 60% do
total financiado pelo programa no Brasil no período iniciado em 1999,
conforme mostra a tabela 7.

Tabela 7: BNDES-Exim - Desembolsos Brasileiros por Linhas de Financiamento
(1999 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

Os quadros 1 e 2 mostram, para o período 2000-2003, a distribuição
de desembolsos do BNDES-Exim, de acordo com o porte das empresas
exportadoras do Ceará, em número de operações e em valor financiado.
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Quadro 1: BNDES-Exim - Desembolsos a Empresas Cearenses por Número de
Operações (2000 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

A partir de 1999, o BNDES passou a adotar os parâmetros de
classificação do MERCOSUL para o porte das empresas, levando em conta sua
receita operacional bruta (ROB): micro e pequena: ROB de até R$6 milhões;
média: ROB entre R$ 6 milhões e R$35 milhões; e grande: ROB acima de
R$35 milhões. A partir de 2001, esses os valores inferiores e superiores foram
alterados para R$9 milhões e R$45 milhões, respectivamente.
Como pode ser observado, o programa BNDES-Exim está fortemente
concentrado nas empresas exportadoras cearenses de grande porte.
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Quadro 2: BNDES-Exim - Desembolsos para Empresas Cearenses por Valor
Financiado (2000 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

O quadro 2 acima indica que a participação das grandes empresas
exportadoras do Ceará, no total das operações de todas as modalidades de
financiamento foi, em média, de cerca de 80% para o período 2000-2003.
Verifica-se que na modalidade pós-embarque, apenas grandes empresas
tiveram acesso aos desembolsos. Nas linhas de crédito pré-embarque e préembarque especial, a concentração das operações nas grandes empresas foi
menos intensa, mas ainda bastante elevada, atingindo 68,5% e 95%.
Do total de desembolsos, entre todas as várias modalidades de
financiamento, a participação das micro e pequenas empresas exportadoras cearenses cresceu em 2,2% entre 2000 e 2003. Também aumentou a média de participação das empresas de porte médio, de 6,3% em
2000, para 10,03% em 2003.
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3.3 USO DO ACC/ACE E O ACESSO AO CRÉDITO PELAS
EMPRESAS EXPORTADORAS DO CEARÁ
A tabela 8 mostra a evolução dos desembolsos das linhas
ACC e ACE no estado do Ceará, no período 2000-2003. Do total de
16.358 operações de câmbio de exportação realizadas por instituições
financeiras privadas cearenses, 5.379 foram financiadas na modalidade
ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio) e ACE (Adiantamento de
Cambiais Entregues), representando cerca de 33% dos recursos dessa
linha de financiamento.

Tabela 8: Câmbio de Exportação Contratado no Estado do Ceará (2000-2003).
Fonte: Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio - DECEC (Vários Anos) e
BACEN (Vários Anos).

Neste período, foram desembolsados pelos bancos privados cerca
de US$481 milhões em ACC e ACE, equivalentes a quase 35% do volume
de câmbio de exportação contratado no estado do Ceará. Observa-se que a
quantidade de empresas que utilizaram as duas modalidades de financiamento
vem diminuindo a cada ano. Passou de 36 empresas no ano de 2000, para 25
empresas em 2003, ocorrendo, assim, um decréscimo de 30,5% no período.
Um aspecto muito importante, ressaltado pelos números fornecidos
pelo BACEN, é que apesar das exportações cearenses terem crescido
53,7% no período 2000-2003, passando de US$495 milhões para US$761
milhões, o volume de câmbio pronto (quando o exportador já entrega
a divisa no momento do fechamento do câmbio) e ACC/ACE (quando
ocorre uma antecipação financeira baseada numa promessa do exportador
entregar as divisas ao banco financiador, após o embarque futuro da
mercadoria) vem diminuindo ano a ano, passando de US$416 milhões
em 2000, equivalente a 84% do total exportado nesse ano, a US$274
milhões em 2003, equivalente a 36% do total exportado nesse ano. A
tabela 9, usando a última coluna da tabela 8, confirma esse resultado.
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Tabela 9: Relação Entre Exportações Cearenses e Câmbio Contratado no Ceará.
Fonte: SISCOMEX e SISBACEN (Vários Anos).

Isto pode ser explicado pelo fato dos dados referentes aos
fechamentos de câmbio serem capturados pelo sistema SISBACEN,
através da Unidade Federativa, onde a instituição financeira compradora
da moeda estrangeira realiza os registros de suas operações.
A maioria dos grandes bancos que operam no mercado de
câmbio de exportação no Ceará, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú
e Sudameris já centralizam seus registros de operações de câmbio em
matrizes fora do estado. Assim sendo, uma dessas instituições financeiras,
apesar de estar situada geograficamente em Fortaleza-CE e atender
a empresário cearense, pode centralizar e registrar suas operações de
câmbio em São Paulo, por exemplo, passando tais operações a compor
os dados estatísticos da Unidade Federativa de São Paulo nas análises
dos dados referentes aos volumes de câmbio contratados. O Banco do
Brasil, apesar de centralizar em Salvador-BA desde 2002 o registro das
operações de câmbio contratadas no estado do Ceará, cataloga os dados
das duas modalidades de financiamento às exportações desse estado em
separado. Assim, as tabelas 10 e 11 mostram o número de operações e
os valores mensais correspondentes aos volumes de recursos em ACC e
ACE concedidos para os anos de 2002 e 2003.
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Tabela 10: Operações de Financiamento ACC/ACE Contratados pelo Banco do
Brasil no Ceará em 2002.
Fonte: Banco do Brasil (2004).

Tabela 11: Operações de Financiamento ACC/ACE Contratados pelo Banco
do Brasil no Ceará em 2003.
Fonte: Banco do Brasil S/A (2004).

Ao se analisar os dados do Banco do Brasil (2004), observa-se que
o volume de financiamento ACC/ACE cresceu 3,2%, de 2002 para 2003,
passando de US$68,9 milhões US$71 milhões. O número de operações
bancárias também aumentou, de 317 para 376. Entretanto, o número de
empresas que utilizaram este mecanismo de financiamento diminuiu de
28 para 25 entre 2002 e 2003.
Tanto os valores envolvidos como a quantidade de operações mostram
que o ACC é bem mais utilizado que o ACE. Em 2002, o valor financiado
pelo Banco do Brasil, na modalidade ACE (US$1.9 milhões), representou
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apenas 2,9% do valor financiado com recursos próprios (US$68,9
milhões). Em 2003, dos US$71 milhões financiados, apenas US$ 1,2
milhões foram na modalidade ACE, correspondendo a 1,7% do total. Com
relação à quantidade de operações, em 2002, as de ACE representaram
7,3% do total. Já em 2003, este percentual baixou para 3,2%.
4. CONCLUSÃO
O financiamento às exportações funciona como qualquer financiamento
existente no mercado, observadas certas características próprias. Além de
servir de suporte para o período de produção das mercadorias exportáveis, o
financiamento tem também o objetivo de possibilitar maior competitividade
aos produtos cearenses destinados ao mercado externo, proporcionando, no
momento da comercialização, condições ao vendedor de oferecer melhores
preços e prazos aos parceiros comerciais.
Há momentos em que o vendedor exportador pode necessitar de recursos
para uma dessas fases (produção e comercialização). Faz parte, então, do dia-a-dia
do empresário, acompanhar as opções e oportunidades disponíveis no mercado
econômico-financeiro, a fim de suprir as fragilidades de seu fluxo de caixa e
maximizar as opções para geração de maior lucratividade.
Dessa forma, as empresas que atuam no comércio exterior deveriam
estar administrativamente preparadas para saber quando, onde e como recorrer
aos financiamentos. Escolher bem o tipo de financiamento e o momento certo
de buscá-lo pode ser fator decisivo para o sucesso do negócio.
Com relação à hipótese e o problema de pesquisa levantados,
o estudo confirma que os valores envolvidos nas operações de
financiamento às exportações de empresas cearenses, no período
2000-2003, são inexpressivos, se comparados ao valor do volume total
exportado pelo estado do Ceará nos anos desse período, cerca de U$2,3
bilhões. O PROEX via Banco do Brasil, desembolsou U$13,3 milhões,
correspondendo a apenas 0,6% do volume total exportado pelo Ceará
no período. A análise dos recursos do BNDES foram disponibilizadas
reais: os desembolsos foram da ordem de R$660 milhões. Para efeito
comparativo, ao se utilizar da taxa média do câmbio nesse período
(1U$ = R$2,50), essa cifra em reais eqüivale ao desembolso de U$264
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milhões, equivalente a 11% das exportações cearenses. Quanto ao volume
de financiamento nas modalidades ACC/ACE, a pesquisa se mostrou
comprometida, pois os dados disponibilizados pelo Departamento de
Capitais Estrangeiros e Câmbio (DECEC) do Banco Central do Brasil,
não contemplam as operações realizadas pelas empresas cearenses, mas
sim as que foram registradas por instituições financeiras em outros estados.
A performance individual dos mecanismos de financiamento às
exportações é muito importante para a avaliação do desempenho de
cada linha de crédito, mas não permite verificar a evolução do total de
crédito do sistema como um todo. É possível que haja sobreposição dos
mecanismos de crédito para uma mesma transação. Muitas transações
que utilizam o crédito pré-embarque com capital de giro (privado ou
público) usam, posteriormente, o financiamento pós-embarque (público)
para a venda no exterior.
Portanto, a análise dos dados de volume agregado de crédito
às exportações não permite concluir sobre a questão de existência de
restrição ao financiamento no estado do Ceará.
Apesar do esforço governamental, durante toda a década de 90,
no sentido de inserir o setor público no sistema de financiamento às
exportações, as instituições privados continuam sendo os principais
provedores de recursos, uma vez que a maior parte dos empréstimos
concedidos pelos mecanismos públicos ocorre na modalidade pósembarque, ou seja, apenas na fase de comercialização.
Sem dúvida, o governo brasileiro está fazendo um esforço
significativo em termos de política de promoção comercial objetivando
elevar os superávits da balança comercial. No entanto, ainda não foram
verificadas ações concretas e implementações de reavaliação e adequação
de políticas de financiamento às exportações, aspectos comumente
apontados em pesquisas junto a empresas exportadoras. Atualmente, a
única linha de crédito totalmente financiada pelo governo, por meio de
recursos do tesouro nacional e prevista no orçamento geral da União, é
o PROEX, que, pelo fato de ser um financiamento na fase pós-embarque
não atende à maioria dos empresários exportadores, que demandam
crédito na fase pré-embarque.
As razões apontadas para a intervenção do governo no mercado
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de crédito às exportações estariam ligadas aos ganhos de uma política
industrial, resultantes do poder de mercado no comércio internacional,
além do aumento de divisas e da geração de emprego decorrentes do
aumento do volume de exportações. Uma estratégia de desenvolvimento
econômico, baseada na promoção de exportação, pode ser um fator que
estimule o engajamento do setor público a intervir mais ativamente no
mercado de crédito à exportação.
Desta forma, este estudo sugere que para que os mecanismos
de financiamento às exportações atinjam bons resultados, a iniciativa
pública, via política apropriadas, deve incentivar a disseminação de
informações em duas frentes. Uma ligada a uma maior divulgação de
todas as linhas de crédito às exportações existentes no mercado brasileiro
para o setor produtivo, e a outra ao estabelecimento de instituições que
consolidem e sistematizem as informações sobre o histórico de crédito
voltado para o fomento às exportações.
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RESUMO – Este artigo tem por objetivo apresentar um modelo de
apuração de resultado para o departamento jurídico das entidades,
capaz de gerar informações que possam subsidiar o processo de gestão
desse departamento e contribuir para a otimização de seus resultados.
Realizou-se uma pesquisa descritiva em três grandes empresas cearenses
que possuem o departamento jurídico interno estruturado e ativo.
O modelo proposto é baseado nos conceitos de Gestão Econômica
(GECON), com destaque para o custo de oportunidade, a identificação
dos preços de transferências e da identificação e quantificação dos
ganhos proporcionados pelas atividades do departamento jurídico. O
GECON é um modelo gerencial voltado para a eficácia da empresa,
e foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores com apoio da
FIPECAFI, fundação ligada à Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
Palavras Chave: Fontes de Financiamento às Exportações; Empresas
Exportadoras do Ceará; Linhas de Créditos.
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ABSTRACT – The objective of this paper is to present one counting result
model to organizations’ juridical department, able to generate information
that can subsidize the management process of this department and contribute
to optimize their results. We made one descriptive research in three big
Ceará’s enterprises that has an internal juridical department. The purposed
model is based in GECON’s concepts, with a focus to opportunity cost,
identification of the transfer prices and identification and quantification the
profits offered by juridical department activities. The GECON is a management model to enterprise’s efficacy, and was developed by a researcher
team with FIPECAFI’s support, that is one foundation into Faculty of
Eco-nomy, Administration and Accounting of São Paulo University.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a economia mundial sofreu imensas
transformações, a maioria delas advindas da globalização dos mercados.
A também chamada “era da informação” trouxe a necessidade de
decisões cada vez mais rápidas, já que as informações não encontram
mais obstáculos de tempo ou de espaço.
Essas mudanças convergem num ponto: elas exigem um comportamento
de maior competitividade das sociedades empresariais, instando-as a adotar
posturas estratégicas e a repensar suas atividades. Assim as empresas
necessitam de instrumentos que possibilitem o acompanhamento dos resultados
e permitam que os gestores possam tomar decisões.
Nesse sentido, em virtude da necessidade de informações acertadas
e oportunas para subsidiar as decisões, emerge a contabilidade como
instrumento essencial à gestão das organizações. Para tanto, deve-se
compreender que o escopo das informações contábeis é bem mais amplo
do que aquele apresentado pela contabilidade tradicional.
Em meio a esses acontecimentos, depreende-se que as organizações
estão inseridas em ambientes em constante modificação. Observa-se que as
leis que regem suas atividades são alteradas com freqüência, bem como o
entendimento que o Poder Judiciário realiza sobre as mesmas. Além disso,
é crescente a consciência dos indivíduos a respeito de seus direitos, exigindo
até mesmo uma consciência ambiental por parte das empresas.
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Tudo isso afeta o desempenho das entidades, seja através
da adaptação às novas exigências legais ou para atendimento das
reclamações de terceiros, que porventura se sintam prejudicados pelas
empresas, ou até mesmo de empregados, que entendam que não estão
sendo remunerados de acordo com a legislação vigente.
Com isso, a existência da função jurídica (interna ou externa)
nas empresas é peça importante para sua continuidade, seja através do
aconselhamento sobre as medidas a serem adotadas, através de ações
corretivas sobre fatos ocorridos ou mesmo de estratégias a serem implementadas de acordo com o cenário jurídico vigente.
Assim, segundo a premissa de que o departamento jurídico de uma
entidade, como seu componente, deve contribuir para tornar a entidade
mais competitiva, acredita-se que é de suma importância a mensuração
dos seus resultados. Com isso, é importante que se evidencie tanto os
impactos das ações a ele inerentes, quanto à contribuição do mesmo para
o resultado global da entidade.
O presente estudo visa estabelecer um modelo que determine o resultado
do departamento jurídico de uma entidade, levando em consideração os fatores
internos e externos que possam afetar a medição desse resultado.
Pretende-se evidenciar não só o resultado do departamento jurídico
como centro de resultados de uma empresa, mas também visa demonstrar
o impacto das atividades jurídicas de modo isolado, como importante
instrumento de direcionamento das ações financeiras, contábeis e estratégicas da entidade.
Inicialmente foi caracterizado o setor a ser estudado, que será apresentada através de fatores como missão e modelo de gestão, apresentação
das atividades e divisões organizacionais do departamento, entre outros
fatores.
Em seguida foi efetuado estudo com base em pesquisas bibliográficas através de livros, revistas especializadas, artigos e documentos
eletrônicos disponibilizados na internet. Sendo complementado pelo
desenvolvimento de um modelo de apuração de resultados sobre as
atividades do departamento jurídico, com o objetivo de proporcionar
um maior entendimento da matéria abordada.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Este tópico tem por objetivo caracterizar a função exercida pelo
departamento jurídico de uma entidade. Aqui são discutidas as principais
atividades realizadas por esse departamento, as formas de classificá-la e
sua estrutura organizacional, o que possibilita, além de uma visão geral
do funcionamento desse departamento, uma evidenciação do importante
papel que desempenha nas empresas modernas.
MISSÃO
A missão do departamento jurídico (DEJUR) é planejar, elaborar
e executar ações atinentes aos serviços jurídicos, recomendando
ou executando medidas a serem tomadas para ajustar as políticas e
procedimentos das entidades à legislação em vigor, bem como defender
seus interesses nas demandas judiciais e/ou administrativas.
O DEJUR age, basicamente, de duas formas: (i) reativamente,
através de solicitação dos diversos setores e unidades da entidade; ou (ii)
pro-ativamente, através do estudo da legislação vigente e dos processos da
entidade, de forma a minimizar os custos relacionados com os processos
judiciais/administrativos e desembolsos relacionados a tributos.
O DEJUR é responsável por todo relacionamento que envolva
decisões judiciais no âmbito federal, estadual e municipal, seja tributário,
cível ou trabalhista, além de ser responsável pelo relacionamento do
âmbito dos Conselhos de Contribuintes, federal e estadual.
MODELO DE GESTÃO
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Quanto ao modelo de gestão dos departamentos pesquisados,
observa-se que o mesmo não apresentam um processo de planejamento
estruturado, nem utilizam um modelo padrão de avaliação de desempenho.
Na avaliação dos gestores são considerados os seguintes indicadores: (i)
percentual de ganho em ações trabalhistas, que consiste na relação entre
a quantidade de ações impetradas e a quantidade de ações ganhas; e (ii)
grau de conformidade dos procedimentos relacionados a tributos com a
legislação fiscal, que consiste na relação entre a quantidade de autuações
fiscais relacionada com a quantidade de fiscalizações realizadas.
Apesar da relevância dos indicadores acima, eles não demonstram
a eficácia do funcionamento do departamento jurídico, por isso, é
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necessário a identificação de novos indicadores.
DIVISÃO ORGANIZACIONAL
Os departamentos jurídicos, usualmente, são divididos pelas
subáreas afetas a cada função desempenhada. Para simplificar o estudo,
a pesquisa se concentra nas áreas administrativas, cível, tributária e
trabalhista.
A área administrativa é responsável pelo suporte operacional às
demais atividades do departamento, sendo-lhe atribuída às atividades
inerentes ao recebimento dos documentos, à pesquisa das modificações
veiculadas nas publicações oficiais do governo, à contratação de empresas
especializadas no acompanhamento de prazos judiciais, ao controle das
datas de audiência onde devem comparecer os representantes da empresa,
bem como pelo desenvolvimento de toda e qualquer atividade de suporte
material de que necessitem as demais áreas.
A área trabalhista é responsável pela consultoria na área respectiva
e também na previdenciária, assessorando, principalmente, a área de
recursos humanos na contratação e no desligamento de empregados,
atuando, também, no âmbito litigioso na defesa de ações trabalhistas
intentadas contra a entidade.
A área tributária é o setor onde são desenvolvidas as atividades
intrínsecas ao acompanhamento das modificações da legislação fiscal para
adequação das atividades e sistemas da empresa às novas prescrições
legais, atendendo, sobremaneira, à contabilidade e a área de informática,
neste tocante, além de proceder às defesas administrativas e judiciais
das demandas fiscais.
Cabe à área cível, residualmente, todas as demais matérias que, não
sendo afetas às áreas especializadas anteriormente referidas, caberão a este
setor do departamento jurídico que atende, de modo preponderante, à análise
de instrumentos contratuais e à defesa de ações indenizatórias.
Impõe ressaltar que o departamento jurídico definido como padrão
para este estudo teve por base a pesquisa realizada e a experiência dos
autores, e as atividades principais desenvolvidas pelas áreas mencionadas
podem ser assim resumidas: recebimento e classificação das solicitações,
pesquisa e emissão de relatórios/processos; e acompanhamento dos processos.
RECURSOS UTILIZADOS
Os principais recursos utilizados na atividade jurídica são:
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honorários advocatícios, material de escritório, equipamentos, custas,
informações, periódicos e livros.
O fluxo abaixo demonstra os principais recursos, atividades e
produtos do departamento jurídico em questão.

Figura 1 – Fluxo dos principais recursos, atividades e produtos do departamento
jurídico.
Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Ponte (2001, p.110)

PRODUTOS
Os produtos desenvolvidos pelo departamento jurídico, como pode
ser observado na Figura 1, são: a definição do problema, a apresentação
de soluções e os relatórios.
Todos esses produtos podem ser disponibilizados através de vários
tipos de documentos, a exemplo dos pareceres, das defesas judiciais, dos
trabalhos de planejamento tributário, entre outros.
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2. EFICÁCIA DA EMPRESA
O DEJUR de uma entidade constitui-se de um conjunto de recursos
tecnológicos, materiais e humanos destinados ao desenvolvimento de
atividades voltadas à solução e/ou prevenção de contingências que, por
determinado valor, satisfarão às necessidades da própria entidade.
Para que qualquer departamento da entidade e mesmo para a
própria entidade seja eficaz é imprescindível que haja um estreito
equilíbrio entre os recursos utilizados por ela.
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Segundo Hunger e Wheelen (2002, p. 143) fatores críticos de sucesso
são os elementos que determinam o sucesso ou fracasso de uma
empresa. Eles enfatizam a competência única que garante vantagem
competitiva. Tal como os fatores estratégicos, os fatores críticos de
sucesso provavelmente irão variar de empresa para empresa e de
uma unidade de negócios para outra. As pessoas provavelmente
identificaram os fatores de sucesso quando estavam criando
estratégias de negócios para suas unidades.

Portanto, impõe observar a existência de fatores que podem detectar
a medida de eficácia de um departamento jurídico. São eles:

.

.

.

Eficiência: é identificada pelo desenvolvimento das
atividades jurídicas utilizando-se, para tanto, o menor custo
possível. Em relação ao departamento jurídico, tal fato pode
ser aferido, por exemplo, através da melhor utilização das
horas disponíveis dos profissionais envolvidos.
Adaptabilidade ao processo decisório: os gestores devem estar
sempre atendo às novas situações, para que a entidade não sofra
qualquer impacto negativo. Por exemplo. O departamento
jurídico deve sempre buscar a minimização do impacto da
alteração da legislação no resultado da entidade.
Satisfação: é obtida através do pronto atendimento dos sujeitos
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.

.

envolvidos no processo de desenvolvimento das atividades.
Produtividade: representado pela maior produção de peças
judiciais e pareceres. É importante que haja mercado
consumidor para o aumento da produtividade, ou seja, que os
demais departamentos da entidade utilizem com fre-qüência
as atividades do departamento jurídico.
Desenvolvimento: compreende os investimentos na capacitação
dos empregados, resultando no aumento da competência do
departamento jurídico.

No entanto, importante observar que os frutos de todos esses fatores
podem ser obtidos através do resultado econômico da entidade. E ainda,
caso se garanta que este é apurado de forma correta, o mesmo poderá ser
considerado o melhor indicador da eficácia organizacional.
3 MODELO DE APURAÇÃO DE RESULTADO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UMA ENTIDADE ASPECTOS
CONCEITUAIS
O modelo de apuração de resultado aplicável ao departamento
jurídico de uma empresa utiliza os conceitos de Gestão Econômica
GECON como referência. O sistema de gestão econômica GECON é um
modelo gerencial voltado para a eficácia da empresa, e foi desenvolvido
por uma equipe de pesquisadores com apoio da FIPECAFI, fundação
ligada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo.
O GECON tem como enfoque principal o resultado econômico,
que segundo seus idealizadores, é o melhor instrumento de medição da
eficácia organizacional. O resultado econômico corresponde à variação da
riqueza da empresa entre dois momentos, considerando que o patrimônio
líquido retrata o real valor da empresa a cada momento.
O sistema de apuração de resultado, de acordo com a abordagem
de GECON, observa os seguintes pré-requisitos (CATELLI, 2001, p.325):
1. Controlabilidade: deve permitir o controle dos custos e das
receitas pelos gestores, não imputando custos e receitas sobre
os quais estes não tenham efetiva gestão.
2. Variabilidade: deve respeitar o comportamento e a identificação natural dos recursos, em relação aos produtos e seus
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volumes, evitando aplicar qualquer processo artificial que
venha a mudar essa condição.
3. Flexibilidade: deve apurar o resultado econômico
considerando a dimensão temporal e o modelo de decisão
de cada gestor.
4. Economicidade: deve refletir os aspectos econômicos das
transações.
Catelli (2001, p.326) apresenta as seguintes características do
sistema de apuração de resultado, na abordagem GECON:

.
.
.
.

Quanto à forma de acumulação - sistema de acumulação: a
acumulação dos dados de custo e receita pode ser por ordem,
ou por processo, ou híbrido, segundo as características do
sistema operacional da área em questão;
Quanto ao momento de apuração do resultado sistema
de identificação: reconhece, por eventos econômicos, as
ocorrências que alteram o valor do patrimônio da empresa,
segundo o princípio de realização da receita;
Quanto à composição dos custos: o método de custeio direto
atende aos pré-requisitos (controlabilidade e variabilidade)
do sistema, segregando corretamente os custos dos produtos
e os custos de período;
Quanto aos conceitos de mensuração dos produtos e recursos
sistema de custeio e mensuração: diz respeito à aplicação da
forma de custeio, sendo o custo padrão, o adotado para avaliação
de resultado, e aos conceitos de mensuração como, por exemplo,
custo de reposição, moeda constante, valor presente, etc., que,
quando aplicados, podem refletir corretamente os aspectos
econômicos das transações.

Neste trabalho, as características do sistema de apuração de
resultado são as seguintes:
a) Sistema de acumulação: os dados serão acumulados por
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tipo de processo, ou seja, serão acumulados todos os
custos diretos, tais como horas profissionais, gastos de
locomoção, hospedagem, alimentação, custas processuais
e outros diretamente relacionados com cada processo.
b) Sistema de identificação: as receitas e despesas serão
reconhecidas no momento de cada transação, independente de sua realização financeira.
c) Composição dos custos: o método de custeio adotado é
o custeio direto.
d) Sistema de custeio e mensuração: como o presente
trabalho trata de uma área meio, para a forma de custeio,
serão utilizados os gastos reais para os custos diretos e o
custo padrão para os custos indiretos. Quanto à forma de
mensuração, serão utilizados o custo de reposição, moeda
constante e valor presente.
Outro fator importante é como valorizar as ações movidas contra a
empresa e o resultado dos pareceres emitidos pelo DEJUR. Neste trabalho
serão utilizadas as seguintes premissas para valorização:
a) As ações movidas contra a empresa serão inicialmente
valorizadas após analise efetuada pelos respectivos
departamentos envolvidos. Por exemplo, em ações trabalhistas, o departamento de recursos humanos analisará a
veracidade das reclamações recebidas.
b) Em seguida, o DEJUR identificará o montante que
possivelmente será desembolsado pela empresa,
considerando a legislação em vigor e a jurisprudência
sobre o tema.
c) Para a emissão de parecer, será considerado o possível
bene-fício ou eliminação de contingência sobre o tema
solicitado.
d) Por fim, o benefício do trabalho do DEJUR para a empresa
será medido através da diferença entre os valores inicialmente reclamados, considerando o cálculo comentado no
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item (a) acima, e os efetivos desembolsos realizados.
De acordo com o GECON, o resultado de uma empresa é
formado pelo somatório dos resultados de suas diversas áreas. Por sua
vez, o resultado de cada área decorre das ações implementadas por
seus respectivos gestores. Assim, a eficácia organizacional depende da
otimização do resultado de cada ação implementada (transação), que
por sua vez comporá o resultado de cada atividade, formando assim o
resultado econômico de cada área, que, somados, resultarão no resultado
da empresa, conforme demonstrado na figura 2:

Figura 2 - Processo de acumulação.
Fonte: Catelli (Org.) (2001, p. 335)

O quadro 1 apresenta as principais atividades do DEJUR, com suas
respectivas transações, é importante ressaltar que a eficácia organi-zacional
está diretamente relacionada com a eficácia de cada transação realizada
pela entidade.

Quadro 1 - Atividades e Transações do departamento jurídico
Fonte: Elaborado pelos autores
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No próximo tópico será apresentado exemplo numérico para o
modelo de apuração do resultado econômico para esse departamento. Este
modelo será restrito ao estudo das principais atividades desenvolvidas pelo
DEJUR, considerando os resultados econômicos do próprio departamento,
bem como considerando os impactos econômicos relacionados às
atividades do mesmo para a entidade, através da eliminação/redução de
desembolsos/contingências.
4 ESTUDO DAS PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
As transações simuladas não são abordadas detalhadamente.
Trabalha-se com uma estabilidade do ambiente econômico, portanto, sem
variações nas taxas de juros e com inflação zero. O objetivo da utilização
dessas premissas é facilitar o entendimento das mensurações efetuadas,
focando a discussão em fatores importantes para o modelo, ou seja, a
determinação do preço de transferência das atividades desenvolvidas pelo
DEJUR e o resultado de suas ações para o resultado da empresa.
Inicialmente identificou-se os custos relacionados com o DEJUR,
fazendo em seguida uma distinção entre custos diretos, que são aqueles
diretamente identificados com a realização do serviço, que serão alocados
diretamente a cada atividade, e os custos indiretos, que são aqueles que
não podem ser identificados diretamente ao serviço prestado, que serão
parte integrante do custo do departamento como um todo. Em resumo,
os principais custos diretos e indiretos são:

.
.

Custos diretos: custas judiciais; horas profissionais;
fotocópias, despesas com cartórios; gastos com locomoção:
viagens / hospedagem / refeições / transportes.
Custos indiretos: instalação / estrutura; depreciação da
biblioteca; assinaturas de periódicos; equipamentos; comunicação; salários das funções de suporte; serviços gerais;
horas profissionais não alocadas aos processos.

Outro fator importante a ser qualificado é a estrutura da entidade na
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qual o DEJUR está incluído: a entidade possui um escritório sede, no qual
está localizado o DEJUR e unidades situadas em outros estados. Todos
os advogados estão lotados no escritório sede. A entidade é contribuinte
dos diversos impostos e contribuições, no âmbito municipal, estadual
e federal. Para a apresentação do exemplo, a estrutura do DEJUR é a
seguinte:
a) Sala de 160 m2: o custo mensal do aluguel da sala, considerando o espaço físico e a localização é de R$ 2.000,00,
já incluído os gastos com os impostos incidentes;
b) Micros computadores, impressoras, fax: custo mensal de
R$ 450,00;
c) Máquinas de fotocópia: custo mensal de R$ 150,00;
d) Assinatura de periódicos: custo mensal de R$ 50,00;
e) Biblioteca: custo mensal de R$ 200,00;
f) Instalações e móveis: custo mensal de R$ 400,00;
g) Aparelhos de ar condicionado: custo mensal de R$
250,00;
h) Energia elétrica/comunicações/outros: custo mensal de
R$ 900,00;
i) Salários e encargos dos serviços de suporte (secretária
e office-boy): custo mensal de R$ 3.000,00, sendo R$
2.300,00 para a secretária (R$ 12,00 por hora de trabalho)
e R$ 700,00 para o office-boy;
j) Salários e encargos dos advogados (diretor e três
advogados): custo mensal de R$ 32.000,00, correspondente
a 192 horas trabalhadas de cada profissional, sendo R$
14.000,00 para o diretor (R$ 72,92 por hora de trabalho)
e R$ 6.000,00 para cada advogado, sendo tributarista,
cível e trabalhista (R$ 31,25 por hora de trabalho).
Na determinação dos custos mensais dos itens listados de (b) a (g)
acima, foram considerados o custo de aluguel mensal dos respectivos
itens, já considerando o custo com manutenção, para pagamento à vista.
Todos os custos citados acima são fixos. Os custos variáveis considerados
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neste trabalho são os gastos com custas judiciais, despesas com cartório e
gastos com locomoção, que serão atribuídos a cada atividade na medida
em que ocorram e sempre para pagamento à vista. Os advogados e a
secretária apontam as horas gastas em cada trabalho especifico, assim,
é possível valorizar os custos de cada produto.
O custo de oportunidade é definido pela melhor condição de aquisição
do serviço correspondente, disponível no mercado, para pagamento a vista.
Para fins de simplificação do exemplo, não serão consideradas as
alterações ocorridas por ocasião das transações tempo-conjunturais, não
abordando, portanto, a depreciação do imobilizado da entidade.
Situação hipotética 1 Ação trabalhista: No dia 10 de outubro
de 2004 o departamento de recursos humanos da entidade recebeu
comunicado relacionado à ação trabalhista realizada por ex-empregado
da entidade, na qual são solicitados diversos proventos, totalizando
R$ 50.000,00. No mesmo dia, o departamento de recursos humanos
encaminhou a ação para o DEJUR. A petição inicial da ação trabalhista
foi recebida pela secretária do DEJUR, que a encaminhou ao Diretor
para conhecimento e distribuição ao advogado responsável pela área.
Na situação acima identificou-se a ocorrência das transações
de recepção da solicitação, encaminhamento para o diretor jurídico e
encaminhamento para a área especializada, realizados pelo DEJUR ao
custo de R$ 78,92, correspondente as horas do diretor e da secretária.
Caso o DEJUR optasse pela terceirização teria desembolsado R$ 50,00
pela realização destas transações.
A tabela 1 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.

232

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

Tabela 1 - Transação do dia 10/10/2004
Fonte: Catelli (Org.) (2001, p. 335)

Situação hipotética 2 Ação trabalhista: No dia 17 de outubro
de 2004, o advogado trabalhista, de posse da petição inicial da ação
trabalhista, solicitou ao departamento de recursos humanos que efetuasse
recalculo das solicitações do reclamante e este identificou superavaliação
dos mesmos em R$ 18.000,00. O departamento de recursos humanos
não localizou os comprovantes de pagamento dos proventos que são
requeridos na ação. O advogado trabalhista efetuou estudo da legislação
e da jurisprudência sobre as solicitações da ação, emitindo, em seguida,
peça de defesa da ação trabalhista, que foi revisada e assinada pelo diretor.
Na situação acima identificou-se a ocorrência das transações de
estudo da legislação, estudo da jurisprudência, elaboração da peça judicial
e revisão do diretor jurídico, realizados pelo DEJUR ao custo de R$
1.291,68, correspondente as horas do diretor e do advogado trabalhista.
Caso o DEJUR optasse pela terceirização teria desembolsado R$ 2.500,00
pela obtenção da peça judicial.
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A tabela 2 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.

Tabela 2 - Transação do dia 17/10/2004

Situação hipotética 3 Ação trabalhista: No dia 20 de outubro
de 2004, o advogado trabalhista, participou de audiência da justiça do
trabalho relacionado com a ação trabalhista interposta. A decisão desta
audiência foi negativa a entidade. Foi gasto o montante de R$ 45,00,
sendo R$ 25,00 relacionados a gastos com transporte para participar
da audiência e R$ 20,00 relacionados com outros gastos, tais como
fotocópias e autenticações.
Na situação acima se identificou a ocorrência da transação de
audiência realizada pelo DEJUR ao custo de R$ 125,00, correspondente as
horas do advogado trabalhista. Caso o DEJUR optasse pela terceirização
teria desembolsado R$ 750,00 pela participação da audiência, acrescido
dos mesmos gastos acima, no total de R$ 45,00.
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A tabela 3 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.

Tabela 3 - Transação do dia 20/10/2004

Situação hipotética 4 Ação trabalhista: No dia 24 de outubro
de 2004, o advogado trabalhista, de posse da decisão em 1° instância e
de documentos obtidos junto ao departamento de recursos humanos que
comprovam o pagamento dos proventos constantes na requisição inicial,
efetuou novos estudos de pesquisa na jurisprudência, emitindo nova peça
de defesa da ação trabalhista, que foi revisada e assinada pelo diretor.
Na situação acima se identificou a ocorrência das transações
de estudo da legislação, estudo da jurisprudência, elaboração da peça
judicial e revisão do diretor jurídico, realizados pelo DEJUR ao custo de
R$ 395,84, correspondente as horas do diretor e do advogado trabalhista.
Caso o DEJUR optasse pela terceirização teria desembolsado R$ 1.000,00
pela obtenção da peça judicial.
A tabela 4 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.
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Tabela 4 - Transação do dia 24/10/2004

Situação hipotética 5 Ação trabalhista: No dia 31 de outubro
de 2004, o advogado trabalhista, participou de nova audiência da justiça
do trabalho relacionado com a ação trabalhista interposta. O resultado foi
positivo para a entidade. Foi gasto o montante de R$ 25,00, relacionado
a gastos com transporte para participar da audiência.
Na situação acima se identificou a ocorrência da transação de
audiência realizada pelo DEJUR ao custo de R$ 125,00, correspondente as
horas do advogado trabalhista. Caso o DEJUR optasse pela terceirização
teria desembolsado R$ 750,00 pela participação da audiência, acrescido
dos mesmos gastos acima, no total de R$ 25,00.
A tabela 5 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.
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Tabela 5 - Transação do dia 31/10/2004

5 ACUMULAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TRANSAÇÕES DO DEJUR
Nesse tópico será examinada a formação do resultado do resultado
do DEJUR, numa visão de atividade (área de responsabilidade),
considerando-se as transações descritas no tópico anterior.
A obtenção dos resultados das atividades a partir da acumulação
dos impactos das transações só é possível porque cada uma dessas
atividades foi tratada separadamente e registrada no momento exato de
sua ocorrência.
Os números apresentados revelam a formação do resultado do
DEJUR, destacando a efetiva contribuição de cada atividade (área
de responsabilidade). No âmbito dessas contribuições, não houve
transferência de eficiências, nem de ineficiências, de uma atividade (área de
responsabilidade) para outra atividade (área de responsabilidade), pois, para
mensuração dos valores econômicos de bens e serviços transacionados entre
elas, adotou-se sempre o conceito de custo de oportunidade.
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As receitas das atividades do DEJUR (classificação, emissão e
acompanhamento) tiveram seus valores definidos com base na melhor
condição de aquisição do serviço disponível no mercado, independente
de como o serviço foi prestado.
Quanto aos resultados das atividades, destaca-se que elas refletem
os impactos das transações que surgiram pelas decisões tomadas pelos
seus gestores, o que se constitui em um parâmetro adequado de avaliação
de desempenho.

Tabela 6 – Formação do resultado do DEJUR, por atividade (área de responsabilidade).
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Em análise a tabela 6, pode-se observar que a atividade de emissão
foi a que apresentou maior contribuição para o resultado do DEJUR com
uma margem de contribuição de R$ 1.833,32.
Pode-se observar que o DEJUR apresentou um resultado negativo
de R$ 34.350,00, uma vez que se manteve ocupado somente com um
trabalho (defesa de ação trabalhista). No restante do tempo, os advogados
e o pessoal de suporte ficaram ociosos, não sendo produtivo para a
entidade para a qual trabalham.
Este trabalho também tem por objetivo demonstrar os impactos
econômicos atinentes às atividades do DEJUR. Nas ocorrências descritas
no tópico anterior, a economia realizada pela entidade montou em R$
32.000,00 em razão do ganho na ação trabalhista. A petição inicial
totalizava R$ 50.000,00, mas após cálculo do departamento de recursos
humanos identificou-se uma superavaliação no mesmo de R$ 18.000,00.
Com isso, os impactos econômicos das atividades do DEJUR serão
calculados através da diferença entre a economia que a entidade obteve em
decorrência de suas atividades comparativamente ao seu custo.

Tabela 7 – Impactos econômicos do DEJUR

CONCLUSÃO
O modelo de apuração de resultados proposto para o departamento
jurídico de uma entidade adotou os conceitos de Gestão Econômica GECON, que trata os impactos das transações ocorridas no dia-a-dia desse
departamento, refletindo seus aspectos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais, que são reconhecidos no momento da ocorrência da transação
e identificados com as atividades que lhe deram origem.
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A partir da apuração do resultado de cada atividade, chega-se ao
resultado do DEJUR, que representa o somatório do resultado dessas atividades.
Para demonstrar a riqueza gerada ao longo de todas as atividades
do DEJUR, o modelo proposto evidencia a contribuição de cada atividade
para o resultado do departamento, permitindo identificar quais atividades
contribuem com a maior e menor parcela para o resultado geral, fazendo
com que o gestor de cada atividade tenha condições de tomar as decisões
mais acertadas para maximizar o resultado do departamento e, por
conseqüência, da entidade como um todo.
Vale destacar que no âmbito das contribuições de cada atividade
não ocorre o repasse de eficiências/ineficiências, de uma atividade para
outra. Assim, os dados apurados podem servir de parâmetro de avaliação
de desempenho dos gestores.
Na apuração do resultado, as diferenças entre o modelo proposto
e o modelo contábil tradicional concentram-se basicamente no fato de
que para o modelo tradicional, o departamento jurídico de uma entidade
é um centro de custo e em momento algum são consideradas as receitas
(economias) e os benefícios gerados pela atuação desse departamento.
Fatores estes considerados no modelo proposto.
Espera-se que este trabalho contribua para que as entidades
desvinculem-se da contabilidade societária para apuração do resultado de
seu departamento jurídico, buscando formas que considerem os resultados
gerados pela utilização interna de seu departamento, através da avaliação
dos resultados financeiros pela não terceirização do serviço e através dos
impactos econômicos obtidos pelas ações tomadas.
Por fim, conclui-se pela pertinência na aplicação do modelo de
gestão econômica ao departamento jurídico de uma entidade, confirmando
a premissa de que o resultado econômico é a melhor medida de eficácia
de uma entidade.
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PROTAGONISMO CIDADÃO E
VOLUNTARIADO: A EXPERI NCIA
DA PRÁXIS SOCIAL DOS ALUNOS
DE CI NCIAS CONTÁBEIS

Gleuba Regina Lopes Rodrigues 1

RESUMO – O presente estudo teórico-empírico tem como objetivo apresentar
a interrelação entre a práxis pedagógica cidadã e os impactos na formação
humana socialmente responsável dos alunos da disciplina gestão social, do
curso de Ciências Contábeis da Faculdade Sete de Setembro, a partir de uma
vivência de voluntariado. O referencial teórico está balizado em três eixos:
cidadania, pedagogia libertadora e voluntariado. O percurso metodológico
foi delineado sob o modo de investigação do estudo de caso. Através de
entrevistas semi-estruturadas foi possível captar o relato da experiência vivida
de voluntariado por um grupo de alunos do curso de Ciências Contábeis,
no decorrer da disciplina Gestão Social. A análise documental dos registros
da vivência foi o instrumento utilizado para retroalimentar a descrição de
todos os momentos vividos pelos discentes, desde a elaboração do projeto,
até a sua execução e avaliação. Constatou-se que a aproximação de futuros
profissionais de Contábeis com o espaço institucionalizado das organizações
não-governamentais, através da experiência de voluntariado, propicia uma
significativa reflexão social sobre o exercício da cidadania, tornando-se
condição indispensável para uma formação além do arcabouço profissional.
Palavras-Chave: Participação, Voluntariado, Protagonismo, Pedagogia.
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CITIZEN PROTAGONISM AND VOLUNTARY WORK:
THE EXPERIENCE OF THE SOCIAL PRAXIS OF THE
ACCOUNTING SCIENCE STUDENTS
Abstract – This theoretical- empirical study aims to present
the relation between the citizen pedagogical practice and the impacts
upon social responsible human formation of the students of the Social
Management discipline from Accounting Science at Sete de Setembro
College. It is taken from volunteers’ experiences. The theoretical
reference is settled in four axes: citizenship, human rights, pedagogy of
liberty and voluntary work. The methodological path was lined up from a
study of case under investigation. Through semi-structured interviews it
was possible to grasp the reports on experiences of Accounting Science
students throughout the discipline. The records assessement was used as a
tool to feed the description of all the moments which students lived since
the early time of the project until its accomplishment and assessment. The
cluster of future professionals with such various contexts through rich
voluntary experience certainly brings about a reflection of its paradigms,
becoming an essencial condition to a formation beyond the professional
aspect, at the same time that acts out a more meaningful learning.
Keywords: participation, voluntary work, protagonism, pedagogy.
INTRODUÇÃO
O ser humano é naturalmente vocacionado para ser sujeito de
processos emancipatórios. Quando falamos hoje em cidadania, o que
imediatamente nos vêm à mente é a idéia de participação em relação ao
exercício do poder e em relação à busca do bem comum. É nesse sentido
que dizemos que cidadania é o direito de ter direitos e o dever de ter
deveres. A cidadania pressupõe, portanto, não só o acesso pleno a um
conjunto fundamental de direitos, por parte do cidadão, como também a
liberdade, a autonomia e o dever de exercê-los na busca do bem comum.
O direito social à educação é um direito humano. A universalidade e
a indivisibilidade dos Direitos Humanos devem ser compreendidas,
sentidas e vivenciadas pela humanidade, como uma atitude básica diante
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da vida.
A Constituição de 1988, em seu artigo 3º, nos fala da construção
de uma sociedade livre, justa e solidária como o primeiro grande objetivo
do Brasil. Observa-se que este projeto de sociedade expressa também
alguns valores essenciais contidos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos. E para a construção dessa sociedade, que tipo de pessoa precisa
ser formada? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu
artigo 2º, parece nos apontar a direção: “A educação, dever da família
e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”. Para isso deve-se buscar, por meio de todas as ações
educativas - seja no âmbito da escola, da família ou da comunidade - a
formação de um jovem autônomo, isto é, plenamente desenvolvido e
dotado de bons critérios para fazer escolhas ao longo de toda a sua vida;
solidário, ou seja, capaz de ir além do próprio “eu” e de participar da
transformação do mundo rumo a uma sociedade mais justa, livre, solidária
e, competente, na medida em que seja capaz de servir, com seu trabalho,
ao desenvolvimento das pessoas e da sociedade.
Cidadania, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social são
temáticas contempladas pela Pedagogia Libertadora, defendida por Paulo
Freire. Muitos universitários estão preocupados exclusivamente com suas
carreiras e em acumular materialidades. Há uma crise de valores que pode
ser revertida através de um processo educacional voltado para a emancipação
humana e o protagonismo social. Um sonho que não é utópico, mas real.
As Instituições de Ensino Superior têm o desafio de empoderar jovens
e adultos para que sejam agentes de transformação social e sujeitos da
história, oportunizando aos mesmos, saberes e competências que propiciem
uma formação humana balizadora de ações coletivas contribuindo para o
desenvolvimento sustentável. E a cidadania que é transversal a este propósito,
é reveladora de que a racionalidade do pragmatismo encontra alternativas na
substantividade das pequenas ações significativas, principalmente quando o
motor que direciona o caminho é a educação.
O presente estudo teórico-empírico tem como objetivo apresentar a
interrelação entre a práxis pedagógica cidadã e os impactos na formação
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humana socialmente responsável dos alunos da disciplina gestão social,
do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Sete de Setembro, a partir
de uma vivência de voluntariado. Os futuros profissionais formados pelas
Universidades serão os protagonistas da sociedade contemporânea e a
visão social dos mesmos será de extrema importância para um mundo
mais justo, solidário e sustentável.
CIDADANIA E PEDAGOGIA SOCIAL
Quando se pensa a relação da pedagogia com a sociedade, tornamse possíveis pensamentos e questionamentos diversos. Cada um desses
pensamentos representa uma corrente de interpretação, seja ela, filosófica,
científica, ideológica ou do senso comum. Essas correntes visam explicar
com mais ou menos clareza a realidade existente.
A prática educacional de formação humana e profissional delineia-se
nas seguintes formas: conservadora, radical e democrática. Estimulando
a massa para a luta de classes, ora submetendo-se às opressões das
oligarquias, sabe-se que toda sociedade se faz historicamente e em lutas por
direitos, em conscientização dos deveres, o que de certa forma, desperta os
indivíduos a não aceitarem calados as suas condições subhumanas de vida.
Uma situação miserável não é apenas uma situação isolada do indivíduo,
e muito menos de responsabilidade unicamente dele, mas a conseqüência
de atos políticos e históricos que acaba por fazer com que ele venha a
encontrar-se em tal situação.
Compreender o papel da Educação e sua relevância no contexto
social não é uma preocupação recente. Há muito se debate a natureza
da pedagogia, sua especificidade, bem como a contribuição desta no
fenômeno educativo. Considerando-a ciência da educação, LIBÂNEO
(2002, p. 30) afirma que:
Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo
sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa
concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes
básicos da configuração da atividade humana. Onde todos os
conteúdos, sejam eles abstratos, concretos, científicos, emocionais,
culturais e sociais, devem ser valorizados. De fato, uma ciência plural,
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por isso, em mutação constante.

Assim, a pedagogia evidencia, à sociedade, que a educação é
proporciona uma vigília permanente dos instrumentos de manipulação
social, atuando como elemento investigativo, além da contribuir para a
elaboração de novas teorias educacionais, envolvidas na defesa dos direitos
dos educadores e contra as injustiças cometidas aos educandos, futuros
agentes formadores que transformarão um dia esta mesma sociedade que
os manipula, tanto cultural, política como ideologicamente.
Numa sociedade em que as relações sociais baseiam-se em relações
de antagonismo, em relações de exploração de uns sobre outros, a
educação só pode ter cunho emancipatório, pois a humanização plena
implica a transformação dessas relações( LIBÂNEO,2002 p.30).

A educação vista como instrumento de atuação política e social,
combate a ignorância e a miséria, rompe com o círculo vicioso existente
entre ambas, quebra preconceitos, paradigmas e forma seres humanos
autônomos, críticos, solidários e amantes da liberdade. Certamente,
essa educação é contra as injustiças e todas as formas de opressão e
exploração existentes na sociedade, ao mesmo tempo em que embasa a
luta por melhores condições de vida. Segundo FREIRE (1996, p.110) a
educação é uma forma de intervenção social no mundo.E acredita-se que
o ensino dará um salto qualitativo quando passar da ênfase à informação
para a valorização da formação de uma consciência profissional crítica,
integrada com o universo, preocupado com problemas éticos e sociais,
como expressa Morin (2003, p.98) ao dizer que:
A missão da educação para a era planetária é fortalecer as condições
de possibilidade da emergência de uma sociedade-mundo composta
por cidadãos protagonistas, conscientes e criticamente comprometida
com a construção de uma civilização planetária.

Compreender o contexto social , estabelecer o rumo, verificar a
distância entre o desejado e o que se tem no momento, e definir o caminho
numa esfera temporal, são etapas vivenciadas em um processo social
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de educação emancipatória. Dificuldades processuais existem, tendo em
vista que, a manifestação de sentimentos, desejos e pensamentos, pelos
discentes de uma comunidade acadêmica, utilizando-se de suas próprias
palavras, escritas ou pronunciadas, não é comumente utilizado como um
recurso metodológico nas práticas de ensino superior . É fundamental que
um plano educacional na perspectiva de uma formação cidadã se construa
com o saber, querer e com o fazer de uma comunidade acadêmica.
Uma das características da nova política de educação universitária,
baseada na premissa das Diretrizes Curriculares, é dar às escolas
espaço para criar propostas de formação diferenciadas e definir o perfil
do profissional que querem formar. Tomada tais decisões, busca-se
desenvolver nele as competências relacionadas àquele perfil durante
a realização do curso. Desenvolver competências é uma atividade
mais complexa. Não desconsidera a necessidade de qualificação, pois
essa contém um substrato fundamental: o conhecimento, seja teórico
ou empírico. É o conhecimento que dá a base para o profissional ser
competente e “assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas,
ser capaz de compreender e dominar novas situações de trabalho, ser
responsável e ser reconhecido por isso”(ZARIFIAN, apud FLEURY,
2001, p.19).
Perceber no exercício de viver e conviver a educação sendo
efetivada, experimentando a participação num nível onde se resgata e se
valoriza o sujeito, respeitando seus pensamentos, seus sentimentos, suas
idéias, favorecendo a construção em conjunto, requer, muitas vezes, uma
ampliação do olhar, e conseqüentemente uma mudança de postura. É sair
da estagnação, romper com a cristalização do papel. Ora, se dispondo a
atuar, ora, assumindo a autoria do espetáculo chamado vida.
VOLUNTARIADO: SIGNIFICADOS E IMPORTÂNCIA
O termo voluntariado é instigante na medida em que reforça a
tendência de participação social dos cidadãos de uma localidade, ao mesmo
tempo em que faz emergir uma crítica do envolvimento da sociedade civil
com causas humanitárias e sociais sem um discernimento apropriado do
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contexto sócio-econômico e das especificidades das estruturas sociais que
integram o espaço da ação voluntária.
Para Teodósio (2002), além das utopias que povoam a idéia de
voluntariado atualmente, alguns conceitos e abordagens são entendidos
como naturalmente associados a essa prática. Talvez o mais importante
desses conceitos seja o de cidadania. Em determinadas abordagens
voluntariado e cidadania acabam sendo percebidos como sinônimos.
Soma-se a isso ainda a proliferação de textos na mídia e na academia
discutindo esse fenômeno. Isso parece estar associado diretamente ao fato
de 2001 ter sido eleito pela ONU o Ano Internacional do Voluntariado.
O resultado desse esforço é uma multiplicidade de ações propostas pelo
Estado, pelo chamado Terceiro Setor e também pelas empresas privadas.
Por outro lado, o volume de literatura ativista sobre voluntariado, ou
seja, que tem o papel de estimular e realçar os aspectos positivos dessa
forma de ação social aumentou vertiginosamente, ao passo que estudos
de caráter menos normativo e mais analítico sobre o tema são escassos.
(TEODÓSIO, 2002, p.1).

Segundo Garay (2001), de acordo com a UNESCO, o voluntariado
representa uma prática bastante antiga. Mesmo antes das guerras mundiais,
guerras civis, crises, têm sido relatados esforços de voluntariado na busca de
forças e de um novo sentido à vida, sejam através da contribuição material,
física, emocional ou intelectual para reconstrução ou edificação de obras
de interesse público, para educação, atividades recreativas, projetos de
desenvolvimento, etc. Foi a partir da década de 90, quando surgiu a Ação
da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida, liderada pelo Betinho, que a
consciência solidária da sociedade passou a ter visibilidade traduzindo um
esforço voluntário de amplos setores nacionais, sobretudo os anônimos
em nosso país. A proposta da Ação da Cidadania foi deixar de esperar
por ações estruturais que não estariam ao alcance do cidadão, e estimular
o gesto imediato, o alimento para quem tem fome, partindo para as ações
emergenciais como um primeiro passo. A partir desse movimento, muitos
outros surgiram com a mesma proposta: fazer com que a sociedade tome
iniciativas imediatas para resolver seus problemas e, ao mesmo tempo,
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pressionar o Estado para que ele cumpra seu papel de formular políticas
públicas. (CAMARGO ET AL, 2001, p.125).
Em 2001, as ações no Brasil de incentivo ao trabalho voluntário
intensificaram-se devido ao Ano Internacional do Voluntariado,
designado pela ONU pela resolução de 1997. A Resolução reconheceu
a valiosa aportação dos voluntários, incluindo as formas tradicionais
de apoio mútuo e auto-ajuda, a prestação de serviços e outras formas
de participação cívica, para o desenvolvimento econômico e social, em
benefício da sociedade em seu conjunto, as comunidades e os voluntários
individualmente. A ONU também entende que o voluntariado é um
componente importante em toda estratégia encaminhada à redução
da pobreza, ao desenvolvimento sustentável e à integração social, em
particular mediante a superação da exclusão e da discriminação social.
(EVANGELISTA, 2002, p.37).
Na visão de Domeneghetti (2002, p.329), o voluntário é aquele que
exerce a caridade, preocupado com justiça social. “Ser voluntário, doarse a uma causa, é ter no coração o dom do amor, o dom da caridade, da
solidariedade, enfim, o dom de servir. É ter consciência de estar prestando
um serviço à sociedade, ao seu próximo, cumprindo o papel de cidadão
consciente.”. Para a autora, alguns itens devem estar presentes na atitude
do voluntário como discrição, assiduidade, pontualidade, responsabilidade,
boa vontade, paciência, prontidão e iniciativa.
Percebe-se então, a importância do Voluntariado na transformação
social efetiva de nosso país através da participação articulada da
sociedade civil. O desafio da colaboração e da solidariedade integra o
capital social de uma nação que é feita pela consciência e pelas atitudes
de seu povo. A cooperação cívica voltada para o bem comum social,
dentro de uma lógica humanista e cidadã, é capaz de gerar resultados de
inclusão social sem precedentes na história do Brasil.
PERCURSO METODOLÓGICO
Este estudo foi estruturado a partir do método do estudo de caso,
definido por YIN (2005) como um questionamento empírico que investiga
um fenômeno contemporâneo com seus contextos de vida real, quando as
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fronteiras entre o fenômeno e contexto não são claramente evidentes, e
nos quais múltiplas fontes de evidência são usadas. Este método leva ao
conhecimento e à descrição da dinamicidade da organização estudada, o
que pode ser comparado à teoria prévia formulada sobre o assunto, além
da formulação de pressupostos fundamentados, passíveis de avaliações
em outros contextos. Nesta pesquisa, o método foi escolhido a partir dos
critérios definidos pelo autor:
– É recomendado estudo de caso para o objetivo desta pesquisa;
– Não é possível o controle dos eventos comportamentais na
organização para efeitos desta pesquisa.
Os métodos de levantamento de dados foram: (1) entrevista
através de grupo de discussão com os discentes que vivenciaram uma
experiência de voluntariado em um hospital que cuida de crianças
portadoras de câncer (2) análise da memória da vivência a partir dos
relatórios gerados. O tratamento dos dados se deu de forma lógica,
dedutiva com estruturação qualitativa. O percurso histórico do grupo de
discentes, do planejamento do projeto de voluntariado à sua execução e
o discurso dos entrevistados delineou o Caso da presente pesquisa, cujo
texto apresenta elementos significativos da construção social de uma
realidade materializada no imaginário coletivo das pessoas que pensam a
cidadania: a educação solidária é um processo cuja ambiência social traz
elementos novos e substantivos, sendo a saída para um desenvolvimento
humano socialmente responsável.
No sentido de propiciar a análise dos discursos a partir dos eixos
centrais das falas dos sujeitos, aportou-se ao presente trabalho de pesquisa,
em sua fase de análise e retroalimentação, as idéias de LEFÉVRE E
LEFÉVRE (2000, apud FAÇANHA, 2003, p.89). Para os autores,
as representações sociais são expressões do pensamento de pessoas,
manifestas, entre outras formas, através do discurso. Embora reconhecendo
a existência de outras alternativas de expressão das representações, como
é o caso do desenho e das imagens, os autores criaram uma proposta
metodológica direcionada à fase descritiva das pesquisas de natureza
qualitativa, para trabalhar a fala das pessoas, organizando os elementos
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discursivos. Da técnica proposta pelos autores, utilizar-se-á uma adaptação
de uma de suas “figuras metodológicas”: o discurso do sujeito coletivo.
Em sua acepção original, o discurso do sujeito coletivo tem
como proposta:
Reconstruir, com pedaços de discursos individuais como em um
quebra-cabeça, tantos discursos-síntese quantos se julgue necessário
para expressar uma dada ‘figura’, ou seja, um dado pensar ou
representação social sobre um fenômeno [...] é como se o discurso
de todos fosse o discurso de um (LEFÉVRE e LEFÉVRE, 2000,
apud FAÇANHA, 2003, p.92).

A partir das falas originais, são extraídas idéias centrais, definidas
como assertivas que traduzem a essência do “conteúdo discursivo”.
Procuram-se então as ancoragens, que são aqueles traços explícitos
de pressupostos teóricos, conceituações e ideologias sociais e culturais
que tenham sido internalizadas pela pessoa e se interpõem de forma
subjacente no discurso. Por fim, chega-se às expressões-chave, trechos
literais das falas originais. O discurso do sujeito coletivo é construído
com base no encadeamento entre idéias centrais e respectivas expressõeschave.
ESTUDO DE CASO A PRÁXIS SOCIAL E EMANCIPAÇÃO
HUMANA: O CONSTRUCTO DE UMA FORMAÇÃO CIDADÃ.
A disciplina Gestão Social foi ministrada pela primeira vez, no
semestre 2004.2, no curso de Ciências Contábeis da Faculdade 7 de
Setembro e apresenta os seguintes objetivos pedagógicos:
– Propiciar a formação de protagonistas de transformação
social na perspectiva de uma cidadania inclusiva;
– Estimular o empreendedorismo social e a criação de projetos
sociais conectados com o desenvolvimento sustentável de
nossa região;
– Oferecer uma visão estratégica da responsabilidade social
empresarial e o seu impacto no ambiente de negócios;
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– Desenvolver no participante habilidade para a elaboração de planos
de ação integrados entre Governos, Terceiro setor e Empresas;
– Propiciar ao aluno formação humanizada e aprendizado
calcado na realidade através da atuação voluntária;
– Difundir a cooperação academia-comunidade.
As atividades práticas da disciplina Gestão Social foram essenciais para
o contato do discente com a realidade social dos espaços institucionalizados
das Organizações Não-Governamentais. A turma, integrada por quarenta
alunos, foi dividida em oito grupos para a realização do trabalho prático.
Cada equipe elaborou um projeto social de voluntariado, especificando uma
tipologia de intervenção propositiva que beneficiasse o público-usuário
de uma Organização Não-Governamental. A condução da disciplina foi
complexa, pois muitos alunos resistiram ao processo. O professor da
disciplina procurou empoderar o grupo, estimulando os discentes a exercerem
a cidadania através da vivência prática do voluntariado. Após os entraves
iniciais, a turma iniciou a execução dos projetos sociais.
Um dos projetos executados foi Contadores de HISTÓRIAS: Contos,
encontros e encantos, que objetivava realizar oficinas lúdicas de contação
de Histórias potencializando a criatividade das crianças portadoras de
câncer, atendidas pela Associação Peter Pan, contribuindo para a elevação
da auto-estima das mesmas. Segue abaixo a introdução do trabalho
realizado, interconectando narrativas que simbolizam o despertar do
grupo de alunos envolvidos na vivência de uma ação voluntária.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto da ação voluntária desenvolvida
por nós, um grupo de alunos, do 4º semestre do Curso de Ciências
Contábeis da Faculdade Sete de Setembro FA7.
Voluntário, diz Antônio Houaiss “é aquele que se dedica a
um trabalho sem vínculo empregatício, prestando ajuda quando
necessário”. Assim, a ação realizada por nossa equipe de trabalho, teve
por objetivo a prestação de ajuda a um público que dela necessitasse.

Revista da FA7, vol. 4, nº 02 / julho – dezembro de 2006

253

Esta ajuda traduziu-se, em nosso caso, na contação de Histórias
para as crianças portadoras de câncer, atendidas pela Associação Peter pan.
Assim, desejamos transmitir para as mesmas um pouco de entretenimento,
um pouco de sonho, auto-estima renovada e muita alegria.
Este trabalho é a síntese dos momentos que vivenciamos,
a explanação dos métodos que escolhemos e os resultados que
conseguimos obter. O trabalho aqui apresentado reflete, também,
o cuidado e a vontade do grupo em qualificar-se, desenvolvendo
ações que o capacite a atingir o nível de qualidade e conhecimento
desejado pelo mesmo. A primeira parte deste trabalho será dedicada à
elaboração, que foi construída através de texto coletivo. A Segunda, aos
momentos vividos e à qualidade das ações desenvolvidas, observando
que estes mudam com o tempo e as circunstâncias.
O texto abaixo, balizado pelo discurso do sujeito coletivo, apresenta a
percepção grupal do processo social vivenciado pelos discentes da disciplina
Gestão Social que desenvolveram o projeto Contação de Histórias:
PROJETO CONTADORES DE HISTÓRIAS:
ENCONTROS, CONTOS E ENCANTOS.
A ELABORAÇÃO...
A proposta de elaborarmos um projeto que viabilizasse uma ação
voluntária partiu do professor e mesmo causando um certo incômodo foi aceita
por todos. A princípio a sugestão era que fossem formados pequenos grupos,
onde no máximo teriam quatro componentes. Fizemos uma contraproposta,
aumentaríamos o número de participantes e, em contrapartida, ampliaríamos
a nossa ação voluntária, buscaríamos atender uma gama maior de pessoas.
Formamos um grupo com nove integrantes.
A primeira decisão a ser tomada foi qual Instituição escolher para
desenvolver a supracitada ação. Pensamos num local que tivesse como
público-alvo crianças e adolescentes, o nome da Associação Peter Pan foi
sugerido e acolhido por todos do grupo.
O passo seguinte nos levava a outra tomada de decisão. O que fazer? Que
atividade poderia ser desenvolvida por nós? Passamos alguns dias refletindo
e discutindo quais habilidades pessoais cada um percebia em si mesmo e no
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outro que pudessem auxiliar nessa trajetória. A contação de HISTÓRIAS foi
lançada como mediadora, provocando receio no grupo, fazendo com que vários
questionamentos emergissem: eu não sei contar HISTÓRIAS, o que vou fazer?
Eu nunca fiz isso, será que conseguirei? Foi um momento de desestabilização
grupal, de ordem e desordem, saímos da zona de conforto, o desconhecido
amedrontou. “Dá frio na barriga só em pensar!”.
Esse processo de ordem e desordem vivido por nós, remeteu-nos a
Morin, quando afirma que:
Nosso universo é, pois, o fruto do que chamarei uma dialógica de ordem
e desordem. Dialógica no sentido de que se tratam de duas noções totalmente
heterogêneas.[...] É essa dialógica de ordem e desordem que produz todas as
organizações existentes no universo.
Nesse movimento de desestabilização e estabilização, não estagnamos,
resolvemos ir em frente, aceitamos o desafio. A idéia de um, agora era idéia
do grupo, tornou-se projeto comum.
Visitamos a Associação Peter Pan, conhecemos o trabalho por ela
desenvolvido, levantamos as suas necessidades e percebemos que nossa
intenção de trabalhar com o lúdico era pertinente, não só para aquele local,
mas principalmente para o público que lá se encontrava. No entanto, sabíamos
das nossas limitações, ao mesmo tempo em que era latente a responsabilidade
por nós assumida ao propor tal metodologia.
Resolvemos buscar ajuda de profissionais que há muito lidam com
essa prática. Procuramos uma Assessoria Pedagógica que nos fornecesse
a fundamentação teórica necessária a respaldar nossa ação. Encontramos a
professora Ana Cláudia Gouveia, que com muita presteza e competência nos
transmitiu conteúdos imprescindíveis para preparação de nosso referencial.
A elaboração do projeto foi o passo seguinte. Precisávamos enviá-lo
para uma apreciação da Instituição escolhida. Surge uma indagação: como
fazer que todos do grupo participassem ativamente do processo de escrita?
Afinal, era de suma relevância a contribuição individual, reconhecer os
vários saberes do grupo, favorecendo que cada um se percebesse parte
nesse processo.
Optamos por construir um texto coletivo. Utilizamos a metodologia
do Planejamento Participativo, “por ser um processo altamente importante
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porque é profundamente questionador”. Respondemos individualmente
algumas perguntas que possibilitaram a criação do texto. Partimos do
individual para o grupal, respeitando a singularidade de cada um, valorizando
as idéias, os valores e tudo mais que foi transcrito, pois a nossa visão de
mundo retrata a nossa história de vida.
E foi assim, tecendo com os diversos saberes que aos poucos demos
forma ao projeto. Fizemos a primeira leitura em plenário. Era necessário ouvir
se todos conseguiam se ver naquele texto, e se o mesmo expressava o interesse
do grupo. Frases como: “Não imaginava que seria possível aproveitar tudo que
escrevi”, e “como é interessante ver a minha escrita completando a escrita do
outro” nos levaram a prosseguir.
Finalizamos o processo de elaboração do projeto, enviamos para a Associação
Peter Pan. Recebemos a devolutiva de que a Direção queria “um projeto mais
simplificado”. Refizemos alguns pontos e tentamos clarear ao máximo, enfatizando
que tudo aquilo era somente para executarmos uma ação voluntária.
Conforme o acordado, dia 26 de Outubro último, de 9h30min às 11h30min,
conseguimos viabilizar o planejado. Discurso Coletivo : Percepção Grupal

A construção coletiva do projeto foi uma inovação apresentada
pelos discentes. A experiência voluntária junto às crianças propiciou uma
abertura para percursos lúdicos. A poesia que se segue foi elaborada por
uma das integrantes do grupo e demonstra o sentimento da experiência
vivida de contar HISTÓRIAS para crianças tão especiais.
A EXECUÇÃO...
Era uma vez...
Em um lugar não muito longe daqui
Num espaço onde o sonho se torna cada vez mais real
Um grupo de contadores resolveu transformar
Uma idéia em ideal.
Levar alegria e descontração
Para auto-estima aumentar
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Dos pequenos que lá se encontram
E bons momentos proporcionar.
Apresentação de todos do grupo
E o levantamento das expectativas
Foi o primeiro momento vivido.
A timidez pairava no ar,
Tanto do lado de cá
Quanto do lado de lá.
Convite para ciranda dançar
E estímulo para que outras músicas
Os pequenos pudessem ensinar
Também foi vivenciado
E muito bem compartilhado.
Duas crianças quiseram participar
Nos ensinando outras músicas a cantar
Uma, cantiga de roda balbuciou
A outra, um hino religioso cantou.
Uma história agora eu vou contar
O pensamento bem longe vai voar
O coração e a imaginação
Hum, hum, hum, hum...
Essa música introduziu
A magia do momento
A contação de ESTÓRIAS
Foi aos poucos acontecendo.
Mariana do contra
A Lagartixa que virou jacaré
Quem parte e reparte
Foram ESTÓRIAS selecionadas.
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“Silêncio gente!”
Continuou a pedir.
“Quero também essa história
Com vocês poder dividir.”
Com muita atenção e carinho
Todos ficaram atentos
Ninguém batia as pestanas
Pra não perder nenhum movimento.
Na hora das criações partilhar
Alguns dos pequenos não estavam mais naquele lugar.
Outras coisas precisavam fazer
Para que logo pudessem se refazer.
Que coisa linda de ver
Os que ali ainda estavam
Artistas podendo ser.
Cada um com sua obra
E muito orgulho demonstrando ter.
Assim como na Cinderela
Nosso tempo estava acabando
Uma fada havia dito:
Cuidado com o encanto!
Precisávamos nos despedir
E em outros espaços encantar
Mais antes queríamos ouvir
O que eles estavam a sentir.
Maravilhoso, gostoso
Alegre e divertido
Foram algumas das palavras
Por eles transmitidas.
E assim por algum tempo
258
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Ficamos alimentados
Felizes por ali estar
E dessa idéia ter feito parte.
Mas se você também quiser
Nessa história participar
Saiba que existem
Muitos jeitos de ensaiar.

RELATO SINTÉTICO DO APRENDIZADO PROPICIADO
PELA VIVÊNCIA (VISÃO COLETIVA DOS DISCENTES QUE
INTEGRARAM A EQUIPE):
“Vale explicar inicialmente alguns “porquês” da resistência inicial à
disciplina gestão social e ao trabalho que a mesma exigiu do grupo,
afinal, muitas vezes simplesmente resistimos, sem nos preocuparmos
com a razão existente por trás deste “endurecimento”, desta “casca”
que nos acompanha. Aluno A
Durante muitos anos fomos educados para a informação e acredito
que muitos de nós, raramente para as relações, ou seja, aprendemos
muitas coisas, menos a relacionar esses saberes. Matemática jamais
se entrelaçaria com português, mesmo as duas disciplinas sendo
denominadas de linguagem. Estes paradigmas nos acompanharam
praticamente por toda vida escolar, como agora no curso de ciências
contábeis pensar que iríamos perceber as relações existentes entre a
graduação e a disciplina de gestão social? Aluno B
A vida anda muito corrida, não se pára pra descobrir se há um
“próximo”, parafraseando Jesus Cristo, que necessita ser atendido,
se há um mundo à nossa volta que grita por interesse e compreensão,
assim, não importando qual profissão seguimos ou pretendemos
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seguir, se não dedicarmos um pouco do nosso tempo aos “outros”,
caminharemos para o insustentável. Aluno C
Apesar de estarmos todos expostos à mídia massificadora leia-se
televisão de canais abertos apresentando artistas que, verdade ou
não, doam seus cachês para instituições de caridade, programas que
envolvem astros das mais variadas artes contra a fome, o câncer, a
violência, apesar de todo o bombardeio destas informações, a verdade
é que não nos colocamos no papel de responsáveis pelo futuro do
mundo, do país, da cidade, do bairro em que vivemos. Aluno D
A motivação de ir além dos muros da instituição de ensino, de
buscar elementos mais significativos da aprendizagem, que envolvessem
além da formação técnica do profissional contábil, aguçando o senso
crítico, favorecendo o pensar e aprender criticamente, formando a
autonomia, corresponde ao à proposta de pedagogia libertadora defendida
por Freire (1996, p.66) quando diz que:”O respeito à autonomia e à
dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos
ou não conceder uns aos outros. [...] Saber que devo respeito à autonomia
e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente
com este saber”.
O grupo de alunos buscou ampliar não só os conhecimentos em si,
mas toda uma visão de mundo. Essa busca exigiu do grupo uma tomada
de posição: a ação coletiva deveria contribuir para o protagonismo social
da equipe constituída.Para Machado (1997), educar para a cidadania
significa prover os indivíduos de instrumentos para a plena realização
desta participação motivada e competente, da simbiose entre interesses
pessoais e sociais, da disposição para sentir em si as dores do mundo.
A construção social coletiva delineada pelo grupo de discentes do
projeto em questão foi norteada pelo seguinte questionamento: Qual a
importância do voluntariado para a sociedade, e para sua profissão?.
A inquirição social fomentou a eficácia do Projeto Contadores de
HISTÓRIAS: Contos, encontros e encantos. Elaborado, executado e
avaliado por todos os partícipes do processo. Os discursos coletivos
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que se seguem sinaliza os aportes transformacionais e evidências do
processo de desenvolvimento da sociabilidade do aluno, a partir de uma
ação pedagógica de emancipação humana e social.

DEPOIMENTO DOS DISCENTES:
Sempre estive envolvida, de alguma forma com trabalho
voluntário em instituições de caridade ou de organizações não
governamentais, sempre o fiz de forma espontânea, como diz a definição
deste tipo de trabalho, entretanto, participar da disciplina de gestão
social, ainda assim, foi um pouco difícil no começo.
Passei a sentir que o trabalho que deveria ser realizado era muito
mais “forçado” do que voluntário. Havia uma outra barreira, não tinha
relações de amizade com nenhum dos outros alunos da sala, portanto,
ficava mais difícil integrar uma equipe.
As surpresas foram muitas. “Um grupo” hoje “o nosso grupo”
resolveu me acolher sem maiores dificuldades, era o começo de uma série
de várias descobertas. A escolha da contação de HISTÓRIAS me pareceu
tarefa simples de ser cumprida, afinal trabalhei durante alguns anos como
professora, e, o público-alvo eu já conhecia de um outro trabalho realizado
na Associação Peter Pan.
Apesar de sentir a facilidade da tarefa, não era bem assim, pude
começar a sentir o tal “frio na barriga” na véspera de realizarmos o
trabalho na Associação, que ficou ainda mais forte quando chegamos
lá. Crianças são muito sinceras, se não fizéssemos algo verdadeiro,
“de coração”, elas nos denunciariam imediatamente.
O que aconteceu lá, entretanto, foi melhor do que eu poderia
imaginar, as crianças nos proporcionaram muito mais alegria do que
nós a elas. Foi muito emocionante não tinha mais o gosto de “trabalho
forçado”.
Discente A
Foi com o coração cheio de entusiasmo e expectativas, que
iniciei essa disciplina. Viver e poder partilhar minhas crenças com
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grupos os quais pertenço, alegra-me profundamente, porque sei que
esse movimento grupal possibilita aprendizados, mudanças, inclusive
de posturas e conseqüentemente crescimento.
Tenho clareza das dificuldades que se precisa enfrentar para
(con)viver com o outro. É um exercício permanente de renuncias. Ora,
um abre mão de suas verdades para dá espaço à verdade do outro. Ora
é o outro quem cede. E é justamente isso que me fascina.
Durante esses meses, pude vivenciar um processo de renuncia
e de conquista, e mesmo sendo um momento de fraterna convivência,
provocou em mim uma profunda reflexão. Tenho consciência da
problemática social mundial, mas o que tenho feito para contribuir
na solução desses problemas, enquanto ser humano, profissional e
co-responsável, por uma ética planetária?
Acredito que pouco, diante das possibilidades existentes. “De
tanto ver, acaba se banalizando o olhar,”o que nos cerca já não causa
curiosidade e muito menos incômodo, torna-se parte do contexto. Esse
sentimento me fez pensar sobre o efeito borboleta, ou seja, se uma
borboleta bate suas asas na Austrália por vários efeitos e causas, tão
bem pesquisados pelos metereologistas, pode provocar um furacão
em Buenos Aires. Imagine então, o que uma ação humana pode
proporcionar!
Certamente, para que essas reflexões passem a ações, é necessário
que o meu processo de consciência se transforme em conscientização,
levando-me a um outro nível de Participação. Contudo, celebro junto
com meus colegas, a parceria tão bem articulada, a união em torno
de um objetivo uno e principalmente a disponibilidade em ter vivido
comigo essa experiência.
Discente B
Posso dizer que realmente é uma experiência muito agradável.
No começo eu e o grupo ficamos um pouco nervosos, mais depois
que começamos a ação, conseguimos desenvolver um trabalho
maravilhoso, o grupo pode notar os sorrisos e alegria de todas as
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crianças e os pais presentes, sem contar com a nossa alegria de ter
proporcionado aquele momento.
Antes tinha um pensamento que isso era uma besteira, hoje sei
que é muito importante o trabalho de um voluntário.
Discente C
Nossa equipe intitulada “Contadores de HISTÓRIAS” realizou
uma ação voluntária na Associação Peter Pan onde todos participaram.
Cada um dos participantes da equipe estava comprometido em
desempenhar seu papel, cujo objetivo maior era dar alegria para
aquelas crianças.
Aqueles pequeninos esperavam muito ansiosos por nossa
apresentação, que lhes proporcionou, durante alguns momentos de suas
vidas, um grande prazer e alegria. Houve uma boa interação entre a
equipe e os pequeninos. Você percebia a satisfação no olhar das crianças
de participar e também de nosso contato pessoal com eles.
Como resultado desse trabalho vejo que apesar delas passarem
por um sofrimento tão cedo na vida, assim mesmo querem brincar,
ter contato com as pessoas, serem felizes, enfim, viver normalmente
como qualquer criança. São crianças carentes que precisam mesmo de
ações voluntárias desse tipo, mesmo que seja apenas por uma manhã.
Seria importante que mais pessoas, doassem um pouco mais de
seu tempo em prol de atos voluntários como o nosso. O mundo seria
um pouco melhor.
Discente D
A maioria dos discentes que participaram desta vivência nunca havia
vivenciado uma ação de voluntariado. Os relatos evidenciam a importância
da formação social em projetos pedagógicos de desenvolvimento
humano. A participação proporciona no trabalho voluntário o sentimento
de pertencimento sinérgico e em rede, a interconexão de visões, onde
a interatividade entre as pessoas torna-se a força mobilizadora de
transformações sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dinamicidade interacionista e a práxis pedagógica sob a égide
da cidadania caracterizaram o processo metodológico desenvolvido pela
disciplina gestão social. A metodologia aplicada é substantiva e emotiva. A
lógica instrumental e funcionalista do ensino não coaduna com a prática do
voluntariado. O desenvolvimento de profissionais com visão socialmente
responsável requer práticas pedagógicas que propiciem o contato dos
mesmos com a realidade social no sentido de se alcançar a transformação
humana. A aprendizagem hoje vai além da lógico-matemática e lingüística,
é preciso aprender a conhecer, compreendendo com prazer cada descoberta,
construindo e reconstruindo o conhecimento, a curiosidade e a autonomia.
Aprender a fazer, não o fazer puramente mecanicista, mas o modo intelectivo
do fazer; articulando o conhecimento com a prática; buscando mais a
competência pessoal que a qualificação profissional.
O novo eixo formativo do profissional de Ciências Contábeis é balizado
pela transparência , ética valorativa e participação social.A elaboração de
Balanço Social e políticas de Investimento Social Privado são aspectos da
responsabilidade social empresarial pertinentes às competências profissionais
do novo Contabilista. Além da questão pertinente às especificidades da
gestão contábil nos espaços institucionalizados da sociedade civil. Uma nova
dinâmica social requer aportes curriculares efetivos na formação cidadã do
profissional de Ciências Contábeis.
A construção do conhecimento não se dá unicamente pelo cognitivo
e pelas informações que nos são repassadas. Existe uma dicotomia entre
as exigências da sociedade contemporânea e as propostas de formação
profissional e humana. Enquanto o planeta precisa de pessoas capazes de
entender a complexidade dos problemas que o envolve, relacionando e
interligando os conhecimentos, os sistemas de ensino continuam a dividilos e fragmentá-los. Ensinam como separar, compartimentar e isolar
cada um em sua gaveta, impossibilitando a visibilidade das interações
entre as disciplinas, transformando-as em meras informações, desligadas
da realidade e tornando imperceptível a visão do todo.A atual e futura
geração de profissionais de Ciências Contábeis deverá se comprometer
com uma sociedade sustentável numa perspectiva cidadã. Aí está um dos
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grandes desafios das Instituições de Ensino Superior, ou seja, resgatar
princípios humanísticos e éticos que se perderam ou foram abolidos ao
longo do tempo; no entanto, mesmo assim nos pegamos ainda presos
a tradições que tendem à submissão e à acomodação, impossibilitando
tais rupturas no plano existencial e ético. Como bem expressava Paulo
Freire: “mudar é difícil, mas é possível e urgente”.
O tecido social constituído em sala de aula na perspectiva do saber
estar e conviver muda visões e aporta novas concepções de vida, mais amplas
e lúdicas. Empoderar jovens e adultos para serem protagonistas sociais é um
percurso árduo, mas quando sustentado em bases sólidas, expectativas de
libertação são superadas. A presente pesquisa apresentou sinais de como a
educação é o caminho para a efetividade de uma práxis social voltada para
a justiça e equidade em nossa sociedade. Assim, as instituições de ensino
superior conseguirão alcançar o que orienta a nova LDB: “a formação de um
profissional solidário, ou seja, capaz de ir além do próprio “eu” e de participar
da transformação do mundo rumo a uma sociedade mais justa, livre, solidária
e, competente, na medida em que seja capaz de servir, com seu trabalho, ao
desenvolvimento das pessoas e da sociedade”.
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