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E D I T O R I A L
É com prazer que entregamos mais um número da Revista
Científica da FA7 à Comunidade Acadêmica, continuando com o
propósito de incentivar a produção e a divulgação de textos científicos
a partir de nossa Faculdade, tornando-a cada vez mais um instrumento
de geração de conhecimento.
Neste número foram colocados artigos que se concentraram na
área da Administração de Empresas. O primeiro trata do importante e
atual tema das alianças estratégicas das pequenas e médias empresas,
estratégia que pode ser um importante diferencial entre a sobrevivência
e o fracasso empresarial para esta classe de organizações.
O segundo artigo se refere a questões relacionadas às lideranças e
como as mesmas são formadas e se comportam em relação à motivação
nas organizações. O terceiro trabalho fala da questão do aprendizado com
a utilização da tecnologia da informação nas organizações.
O quarto artigo trata das questões das estratégias de gestão
associadas aos clubes de futebol, que frequentemente são alvo de críticas
em relação às suas administrações. O quinto estudo apresentado nesta
revista diz respeito à tomada de decisão do mix de produção e venda,
com uma abordagem da teoria das restrições.
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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 como 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. Apresenta-se, todavia 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.
Key words: strategic alliances, networks of small and medium business,
retail super markets.
1 INTRODUÇÃO
O contexto das pequenas e médias empresas - PMEs desperta
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. Essas empresas, porém, na
competição com as grandes organizações, perdem eficiência em razão
da 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, aufere proeminência, pois esta se apresenta
como opção viável ao contexto supracitado, permitindo 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 os 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.
O texto está estruturado inicialmente com a discussão do conceito
14

Revista da FA7, vol. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007

de aliança estratégica, 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
das Teorias 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 estratégicas
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 aumentam cada dia e o ciclo de vida
de pro-dutos e processos se tornou significativamente mais curto como
conse-quência da difusão constante de novas tecnologias e inovações.
Nesse contexto, a capacidade de aprender com empresas parceiras
configura mecanismo para uma firma alcançar de forma inovadora seus

16
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objetivos. Como muitas empresas aumentam suas participações em parcerias
internacionais, a Teoria da Aprendizagem Organizacional com foco na
inovação demonstra o quanto são importantes a transferência e a absorção
mútua de conhecimentos na formação de alianças estratégicas. De acordo
com Osland e Yaprak (citado por KLOTZLE, 2002) o desempenho da
aliança vai depender da receptividade, eficiência e capacidade de absorção
da empresa na área de aprendizagem organizacional e, conseqüentemente,
da aplicação desses conhecimentos em práticas inovadoras.
Análise minuciosa das duas teorias, entretanto, 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 inovar. Só assim é possível que haja 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 decorreu da 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. As atividades relacionadas
a 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 como interações formais
e informais entre diversos agentes complementares reunidos em um
mesmo ambiente e compartilhando objetivos comuns, constituem espaços
para a criação e difusão de conhecimentos, o que propicia inovações.
Em razão do seu caráter dinâmico, todavia, as redes podem retroagir, em
função de conflitos resultantes de relações de poder e compor-tamento
oportunista dos agentes, da perda da capacidade de aprendi-zagem 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 no
momento em que se unirem e atuarem 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 óptica ortodoxa do primeiro, a pequena empresa é percebida
como condição transitória, mediante a 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).
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).
Com suporte nesse modelo é possível assegurar 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 opção
estratégica única, diferenciação ou liderança de custo, como evidenciado em
Porter (1986), podendo garantir vantagens competitivas oriundas de ambas as
estratégias. As PMEs não podem, contudo, perder determinadas características
intrínsecas a sua condição, ao entrarem em processos organizativos como as
redes, que são: flexibilidade, especialização e integração à 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, serão
maiores suas chances de competição. Portanto, verifica-se a escolha de
redes flexíveis como mais adequadas às PMEs. Ao situar 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, não significando 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 pretendido pelos empresários.

20
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Figura 02 - As categorias de interrelações 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
a questões do tipo “como” e “por quê”, permitindo a melhor distinção do
fenômeno do seu contexto. Esse não permite generalizações estatísticas
e sim analíticas no plano da teoria, possibilitando assim futuros
levantamentos. Considerou-se como unidade de análise a perspectiva
dos 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.
No primeiro momento, buscou-se contextualizar o setor, as
PMEs e a rede à qual estas estão integradas. Na seqüência, procurou-se
responder os questionamentos, objeto deste estudo. O instrumento para a
coleta de dados baseou-se em um roteiro semi-estruturado de entrevista,
elaborado com questionamentos estratégicos pertinentes à 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. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007
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4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O universo empresarial presencia uma série de mudanças estruturais
e conjunturais, principalmente no que tange à estabilidade econômica,
o que implicou a 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 no contexto 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
deste estudo, no caso, a “SUPER-REDE”. Consideram-se as empresas
focadas tanto nos clientes como nos funcionários, acreditam que a
atenção e a valorização deles 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, são mostrados 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 passam por intensa profissionalização no
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, nesta unidade,
há dez anos, 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 haver diferença significativa nas operações
em lojas de portes diferentes, apenas uma necessidade de controle maior
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dos custos em uma loja menor.
Com relação específica ao gerenciamento das lojas, os proprietários
assinalam que a crise por eles atravessada obrigou-os a desenvolver 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 em razão de
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 outras gerências, como o
Departamento de Marketing, em implantação.
No 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 à participação em rede, evidenciando a
afirmação de Balestro (2005), para quem 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.
As empresas, no entanto, não consideram a possibilidade de acesso
a recursos das empresas concorrentes, à Teoria da VBR (WERNERFELT,
1984), bem como à Teoria da Aprendizagem Organizacional (OSLAND;
YAPRAK, 1995) como base para seus envolvimentos em alianças. Como
consequência, tem-se a realidade delimitada, discrepante em relação aos
referenciais adotados para a análise, sugeridos por Klotzle (2002).
4.2 ALIANÇAS, PARTICIPAÇÃO E INOVAÇÃO EM REDES
Especificamente no que concerne à participação na rede de
supermercados, no caso, a SUPER-REDE, esta teve seu início no ano de
2000 e chegou a ter 8 (oito) membros, todavia este número diminuiu para
7 (sete) haja 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
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do público-alvo.
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 SUPER-REDE remonta a outra união de supermercados,
a UNISUPER, que funcionou durante a década de 90. Este fato indica o
caráter “não amistoso” do qual os membros de associações compartilham,
podendo em determinadas circunstâncias a competição prevalecer sobre
a cooperação (BALESTRO, 2005).
Dentre os interesses das empresas em estudo para com a rede, é a
escala de operação maior, advinda da compra em conjunto por meio da
“central de compra”, a maior motivação explicitada. Não existe, porém,
uma estrutura autônoma para isto. Esta ocorre pelo compartilhamento de
algumas operações de compras entre as centrais individuais, reforçando
o caráter crítico desta atividade para o setor supermercadista. Outra
vantagem oriunda da atividade conjunta é o esforço promocional também
compartilhado, por intermédio de tablóides comuns para os membros.
De acordo com os dados apresentados, a aliança implica uma
coordenação estratégica e operacional (TEECE, 1992), bem como está
concatenada ao conceito de esforços conjuntos em atividades específicas,
como logística e marketing (GARAI, 1999). Outro ponto a ser destacado
é seria o compartilhamento da atividade da “central de compra”, que
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
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ambiente para troca de conhecimentos e monitoramento da concorrência
(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-se observado a “central de compras” e os esforços
conjuntos de promoção. A aliança não vislumbra outras possibilidades
de interação, todavia apresenta 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 está 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 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”. Esta também privilegia, no entanto, 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, em que 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 se considerar a escala
maior de compra como um recurso a ser alcançado, não para o parceiro
individualmente, mas coletivamente, na rede criada entre esses.
Outra sugestão de investigação pertinente direciona-se à 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 antes da inserção na rede.
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COGNIÇÃO DAS LIDERANÇAS SOBRE
AS TEORIAS DA MOTIVAÇÃO E O
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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.
Key words: motivation, Sievers, leadership.
1 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. O texto apresenta as teorias clássicas de
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motivação e procura identificar a força de cada escola de motivação em
uma pesquisa realizada na empresa 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 pontochave do artigo a busca por uma resposta à pergunta sobre motivação
para estimular que o assunto seja repensado por outros prismas. As
teorias clássicas de motivação são aceitas, mesmo que em parte, 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 delas, 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 relação com o resultado da percepção se
a recom-pensa vale o esforço despendido. Os três componentes principais
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do modelo são: i) Expectativa de resultado do desempenho – e a pergunta
que cada indivíduo formula a si mesmo para responder à questão 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 por que 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 medíocre. No entendimento de
Bueno (2002), o ineditismo da proposta de Vroom consiste em que este
modelo atrela competência e motivação, exigindo que o trabalhador se
ache capaz de atingir objetivos pessoais para que fique 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 entre motivação e treinamento empresarial. Para Robbins (2002),
a Teoria da Expectativa é atualmente uma das explicações de motivação
mais amplamente aceitas. Consoante 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”. Consoante
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 críticas, 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:
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Pessoas com alta necessidade de realização gostam de assumir
responsabilidade pela solução de problemas; tendem a determinar
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 foi desenvolvida por David Mc-Clelland
e seus associados. Segundo Leonardo (2002), a pesquisa de Mc-Clelland
revela que os profissionais muito realizadores apresentam uma intenção
de produzir de modo mais qualitativo. Ele complementa dizendo que as
pessoas podem possuir, em escalas diferentes, três tipos de necessidades:
i) realização – que se cristaliza no desejo de obter sucesso por meio das
atividades profissionais, em que 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 certo grau de autonomia e
independência, aumentando a responsabilidade e deixando as tarefas mais
desafiadoras, recompensando o desempenho pelos resultados. Profissionais
que gostam deste tipo de empresa têm forte necessidade de ser influentes,
controlar as variáveis relativas ao seu trabalho e gostam de prestígio,
competição, status; iii) afiliação – profissionais com essa predominância
querem ser apreciados, estimados e aceitos pelos outros. Buscam amizade
e preferem um ambiente de cooperação no lugar de um ambiente de
competição. Dela Coleta informa a existência de 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
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Para Stoner e Freeman (1999), e Robbins (1999), essa teoria
baseia-se 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 a idéia de eqüidade 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, expressando a noção de 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 origina 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 submetidos à injustiça no
trabalho. O autor concebe a expressão justiça distributiva e defende
a posição de 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
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com sua necessidade). Nesse sentido, nenhuma destas teorias é capaz
de contemplar o fenômeno da justiça em sua dimensão. Vários autores
se interessam por investigar se os tipos de justiça diferem na maneira
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 impactam
diretamente 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 a denominação de existência (Existence) (HAMPTON, 1992).
Alderfer & Schneider (1973, pg. 490) conceituam as três necessidades
da seguinte forma: i) as 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 à competição pelos 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 e que estes relacionamentos se
caracterizem por um compartilhamento mútuo de idéias e sentimentos.
A necessidade básica de relacionamento é diferente da necessidade de
existência, pois ela não pode ser satisfeita sem mutualidade. Para todas
as partes envolvidas em um relacionamento, sua satisfação (e frustração)
tende a ser correlacionada; iii) as necessidades de crescimento incluem
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o desejo de uma pessoa de ter uma influência criativa e produtiva sobre
si mesma e o ambiente em que vive. A satisfação da necessidade de
crescimento ocorre quando uma pessoa se 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 maior totalidade ou inteireza
como ser humano.
Alderfer acredita que esses três objetivos existem numa relação
em seqüência, como na hierarquia das necessidades de Maslow, ou seja,
necessidades de existência, que são 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 são as de mais alto nível, incluindo 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, como ambiente de trabalho,
relacionamento com os superiores, segurança no emprego, benefícios
sociais e salário, vistos como fatores que podem ensejar insatisfação
e, quando estes fatores estiverem apropriados, as pessoas não ficarão
insatisfeitas. Já os fatores motivadores, relacionados com o cargo ocupado
pelo empregado abrangem: reconhecimento e oportunidade de progresso
profissional, responsabilidade e realização, e levam os funcionários de
estados de não-satisfação ao estado de satisfação (PONTES, 2002).
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

36

Revista da FA7, vol. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007

oposto de insatisfação no trabalho não é satisfação no trabalho, mas
sim ausência de satisfação”.

A proposição de Herzberg é a motivação pelo próprio trabalho,
a ser conquistada por intermédio 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 seu crescimento psicológico. 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, ocasionando maior comprometimento. As metas
também devem ser desafiadoras, mas possíveis de se atingir; devem
também ser específicas e, se possível, quantificáveis e mensuráveis. Definir
especi-ficamente 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
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estabelecerá 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 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 perspectiva bastante crítica às diversas
teorias clássicas sobre motivação e defende a tese de que ela não existe
tal como é apresentada. Portanto, motivação é uma invenção, e as teorias
motivacionais se baseiam na ficção. O autor fundamenta sua hipótese no
sistema de trabalho do mundo moderno, que prega a excessiva busca pela
eficácia e situa 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 simulta-neamente
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 a idéia de que, em 1920, surgia uma 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
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indivíduo, Sievers apresenta como uma aventura extremamente difícil
para as empresas pôr em suas mãos a responsabilidade de modificar
os mecanismos internos de seus colaboradores. Em outras palavras,
a empresa teria que conhecer 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 modificar atitudes e incentivá-los a se mexer 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 diante das situações. Surgia uma
observação científica sobre causa-efeito, e uma análise entre 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 de que precisam e o que querem. E classificam os incentivos em
três 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 à 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) o fato de
que “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
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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
o argumento de que “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 à organização.” (2002, pág. 250).

3 METODOLOGIA
O presente escrito se propôs investigar uma população composta
por 40 pessoas, colaboradores que formam a totalidade do quadro
dos gestores de uma empresa de capital nacional do ramo químico. A
organização 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 mediante pesquisa estruturada e o
instrumento de pesquisa foi aplicado de forma individual, por meio
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 título de
Mestre em Administração, no Curso 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, Eqüidade, 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
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adequada nesta 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 respostas
em caráter pessoal. O instrumento de coleta abordou as seguintes questões:
i) perguntas direcionadas; e ii) hierarquização das preferências. Como o
presente estudo tem o objetivo de observar uma população específica, a
validação do instrumento de pesquisa foi corroborada por uma avaliação
semântica e de conteúdo por profissionais da área.
3.2 PERFIL DOS PARTICIPANTES
A maioria dos entrevistados possui formação superior, e apenas
2 gestores têm certificado de ensino médio, o que mostra 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, evidenciase o fato de 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 entre-vistado. Por
conta dessa técnica, as seis escolas de motivação obtiveram na escala
Likert a 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.

42

Revista da FA7, vol. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007

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 à 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 a 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 aquela que se
baseia nas emoções de cada um se torna menos atraente para esse grupo.
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Também é relevante dizer que, espontaneamente, nenhum dos entrevistados
contestou a existência de elementos que corroborem as teorias da motivação,
sendo esta uma ideía aceita 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. Por meio 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 Eqüidade – 17%,
Teoria da Fixação dos Objetivos e Teoria das Expectativas – 14% e a
Teoria das Necessidades Socialmente Adquiridas – 10%.

Gráfico 4 - 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
gráfico 4. 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, independentemente das personalidades dos indivíduos
e das situações que vivencia. De uma forma geral, a estrutura da Teoria
ERG define o indivíduo como incentivado a motivar-se atendendo suas
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neces-sidades de 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) são as teorias clássicas
de motivação aceitas e utilizadas pelos gestores industriais; ii) os aspectos
da cultura organizacional não incidem diretamente acerca da preferência
dos gestores sobre as teorias clássicas de motivação.

Gráfico 5 – Teoria ERG

Tabela 1 – Comparação entre as empresas
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Gráfico 6 – 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, sempre 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 é ambição que perpassa
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 com suporte em 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 desconhecimento
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dos elementos básicos das teorias faz dos gestores pessoas passíveis de
engano, quando asseveram 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
tinha sido 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” em que as teorias clássicas, defen-didas por
profissionais renomados, estejam certas ou bem próximas disso. No
século XXI, a complexidade da 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 reaver 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
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RESUMO – A necessidade de pessoas com os 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 grande número de pessoas rapidamente. A
forma de uso destes recursos, no entanto, 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 com respaldo em 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.
Palavras-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.

1 INTRODUÇÃO
Dispor de profissionais com os conhecimentos adequados e a
aptidão de saber aproveitá-los é 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 privilegiam o conhecimento tácito (aquele de cuja
existência não se tem consciência) e defendem os encontros face a face
como instrumento para criação e disseminação de conhecimentos. De
outra parte, há os que acreditam ser possível criar e difundir conhe52
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cimentos 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 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) compreende que a preocupação com o controle
seja herança de uma cultura industrial. Por conta disso, questiona se esse
comportamento também acontece, 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 tal pergunta, foi
realizada investigação 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).
2 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)

O aprendizado tem início com a intuição, a qual, 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, a interpretação se confunde com a integração.
A integração liga os planos grupal e organizacional. Implica o
54

Revista da FA7, vol. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007

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 do entendimento compartilhado, tendo como
conseqüência o aprendizado e sua preservação. Para que a organização
aprenda e se renove, essa linguagem precisa evoluir.
Na aprendizagem, a institucionalização procura garantir a rotina
permanente 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 o 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 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, dinâmico, ocorrente 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.
Dá-se com esteio na comunicação dos conhecimentos individuais por
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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. Isso nem sempre, no
entanto, é possível, em virtude da 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 grupos, de conhecimentos já
assimilados pela organização, ou seja, já institucionalizados, caracteriza
a interação feedback. Apesar dos benefícios da institucionalização dos
aprendizados antes 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 o fato de que a institucionalização pode inibir a intuição.
3 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. Suas características, todavia, 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, assinala que o
maior impacto decorre exatamente da sua capacidade de contribuir para
criação, integração e gerenciamento do conhecimento organizacional.
Stenmark (2003) acrescenta que as intranets possibilitam o acesso a
documentos e relatórios gerados por unidades geograficamente dispersas,
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possibilitando que pessoas tão distantes, que nunca se encontram
pessoalmente, compartilhem informações, pensamentos e idéias em
encontros virtuais.
4 METODOLOGIA
Esta pesquisa é caracterizada como exploratória por proporcionar
maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito (GIL,
1991). É também qualitativa, por possibilitar melhor visão e entendimento
do contexto do problema (MALHOTRA, 2001). Quanto aos meios, a
investigação é ao mesmo tempo bibliográfica, de campo e estudo de caso.
É bibliográfica, em razão do levantamento em livros e artigos acerca dos
temas centrais deste trabalho. 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 se tem 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 contem-poraneidade 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 decurso de
aprendizagem, fenômeno de acesso difícil à investigação científica)
conforme enten-dimento de Yin (2005). Acrescentam-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).
Com suporte em 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 investigar, dando
liberdade ao entrevistador, pois as perguntas não são preesta-belecidas.
Entrementes, que a entrevista estruturada é baseada em um conjunto
de perguntas previamente elaboradas, sendo recomendável quando se
intenta 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 (assistentesadministrativos) admitidos nos anos de 2004
e 2005, pois ainda se encontravam em fase de aprendizagem. Também
foram entrevistados o responsável por treinamentos, com o objetivo
de verificar a participação da intranet na 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 emprego 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.
Retor-naram 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.
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As respostas às questões fechadas dos questionários e das
entrevistas foram transferidas para o software SPSS, versão 11.5, com
o objetivo de levantar freqüências. Já os dados coletados em resposta a
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).
5 O CASO ESTUDADO
O presente estudo foi realizado no Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), estabelecimento 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, em razão de
uma política de segurança institucional, sendo as restrições definidas
pelos detentores das informações.
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6 ANÁLISE DE DADOS
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.
6.1 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 assistentes
administrativos que preencheram 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 relatam 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 ocorreu 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 leitura difícil , 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 ficou à frente, pois 74,4%
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informaram acessá-lo algumas ou várias vezes ao dia, enquanto que
para o DIANET o índice foi de apenas 46,6%. Esses números são
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 mais,
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 em
razão da dificuldade de os colegas mais experientes repassarem suas
experiências, em razão 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
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pessoas não estão tão disponíveis, com tempo pra ficar o tempo todo
esclarecendo”; “[é] muito difícil, em meio à rotina diária da agência, o
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”).
Para produzir resultados, entretanto, 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
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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
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 periódico diário com
suas manchetes e matérias 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 às 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 do 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 estabelece a
diversidade 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 perto da linguagem do receptor.
Ambos são relevantes, porém, para a prática, pois, de um lado, a prática
é enriquecida pelos conhecimentos obtidos com base na CVA, enquanto,

Revista da FA7, vol. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007

63

de outro, ela possibilita o entendimento das normas.
6.2 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, o que é vital para
ocorrer 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 idéia 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],
prati-camente 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 inte-ração
feed forward (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999), pois possibi-litam a
troca e a assimilação de conhecimentos individuais pelos grupos. Somente
a videoconferência, todavia, 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”).
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Entre os assistentes administrativos, a percepção é de que o correio
eletrônico contribuiu muito para o aprendizado (“Eu aprendi mais com
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 ocorre 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 apren-dizado.
Os complementos são os colegas de trabalho e as informações obtidas
por meio do site de Políticas e Normas, conforme observou um assistente
administrativo.
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 assistentes
administrativos 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 preencheram o questionário,
que relatam 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.
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Para os assistentes administrativos, a informalidade do correio
eletrônico é o principal responsável por facilitar o aprendizado. Já os
gerentes-executivos da Direção Geral não o consideram seguro para
o aprendizado exatamente por ser informal, com base 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.”). A 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, pois são 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 é 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% relataram 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
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e não estimula a participação dos funcionários das agências nos eventos
transmitidos: a percepção de emprego da informação.
Apesar dos benefícios proporcionados pelo correio eletrônico,
dada 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 com suporte nelas. 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.
6.3 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 com respaldo nos 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
expressaram que, ao precisar de ajuda procuram primeiro o superior,
um colega ou a central de atendimento, e não a intranet; que não há
concor-dância entre os gerentes-executivos da Direção Geral quanto ao
fato de que todas as informações sobre procedimentos e normas estejam
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disponíveis no site de Políticas e Normas; e que 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 normas dos negócios por eles gerenciados; e ainda que ele seja o
primeiro recurso procurado pelas agências para esclarecer dúvidas, a
maioria dos assistentes administrativos que preencheram 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.
7 CONCLUSÃO
De conformidade com o que foi obtido em campo, viu-se que a
intranet participa do aprendizado ocorrente 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
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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
organizacional (feedback) e requisito para a participação dos indivíduos
nos processos de aprendizado que ocorrem no plano grupal.
Sob o prisma 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 Empresa, funcionando como contexto para as interações dos seus
membros (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999).
No plano individual, a participação da intranet ocorre 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, dos diálogos e interpretações coletivas proporcionados pelo correio eletrônico e pela videoconferência, recursos
que unem os indivíduos, facilitando, assim, o aprendizado. Para que
proporcionem, no entanto, 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 concede às pessoas a sensação de agilidade,
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pois as mensagens são informais e objetivas. Por meio dele, elas
apre-sentam e discutem suas interpretações, aprimorando seus mapas
cognitivos. É preciso, porém, que haja confiança entre as pessoas e uma
política que esclareça 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 acentuar 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 e acrescentar algumas questões de ordem prática.
A limitação da pesquisa está no fato de haver sido realizada em
única instituição circunstância compreensível em virtude das dificuldades
de acesso a uma intranet quando não se é membro da organização o que
impede generalizações dos resultados.
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 com o uso de intranets.
Outro aspecto ainda pouco investigado e que, se acredita, 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.
Trata-se, contudo, de estudo teórico em que o autor compara a cultura
das organizações industriais com a cultura que impera na intranet; ou
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seja, o estudo não investigou a cultura de uma organização específica.
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MARKETING DE RELACIONAMENTO:
FUNDAMENTOS E PRINCIPAIS
CONSTRUTOS
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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
ABSTRACT – 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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1 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.
2 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.
3 MARKETING DE RELACIONAMENTO VERSUS
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):
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Figura 1 – Diferença na orientação entre o marketing de relacionamento
e o de massa
Fonte: BELITARDO, 2000, p.28.

4 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.
5 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.

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:

Revista da FA7, vol. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007

85

* 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 – Com suporte no 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 caracte-rísticas
da mercadologia esportiva, focalizando-se na visão do futebol como
produto em um ambiente de negócios. Como estratégia metodo-lógica,
realizou-se o estudo de caso, de natureza qualitativa, no Fortaleza Esporte
Clube, mediante 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, comprometem algumas das ações promocionais trabalhadas pela
agremiação abordada. Finalmente, o estudo referenda a idéia de 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 ensejar benefícios reais àqueles que compõem o futebol nacional.
Palavras-chave: marketing esportivo, ações promocionais, clube de
futebol, estratégias.
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ABSTRACT – Among the many strategies suggested by the sports
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 mediante a realização de
transações inter-relacionadas dualisticamente, tendo como centro o
mundo esportivo e os seus agentes.
Seguindo esse pressuposto, Pozzi (1998) diz que o marketing
esportivo era considerado no início apenas como algo novo e promissor,
e 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 desde o momento em que começou
a se descobrir 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 elementos
propulsores das atividades dos clubes de futebol, em que aquilo a envolver
a sobrevivência deles (contratos publicitários, patrocínios, licencia-mento
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 o futebol pode ser visto não apenas como
um serviço de entretenimento, mas também como um produto,
pois as estratégias promocionais de marketing poderão se tornar um
diferencial para os clubes que pretendem se desenvolver dentro de um
equilíbrio funcional e financeiro. Neste sentido, este ensaio tem por
objetivo avaliar se um clube de futebol, representado aqui por uma
equipe cearense, o Fortaleza Esporte Clube, emprega efetivamente as
diversas ações estratégicas promocionais moduladas pelo marketing
esportivo. Aplicando-se entrevistas com roteiros predefinidos, junto aos
responsáveis pelo Departamento de Marketing e pela Diretoria Executiva
do Fortaleza Esporte Clube, pôde-se coletar e tratar qualitativamente as
informações necessárias no ámbito metodológico referente ao estudo
de caso.
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Para melhor entendimento, este estudo foi dividido em três partes,
exclusive a presente introdução. Primeiramente, expôs-se o marketing
esportivo como 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 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 exerce em uma sociedade, em função do interesse que ele consegue
produzir em todos os estratos (POZZI, 1998). Tal apelo ganhou força desde
que o antigo princípio do amor incondicional e da dedicação integral ao
esporte começou a se exaurir. O que se nota 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 os media, posição essa defendida por autores
como Afif (2000), Melo Neto (2003) e Las Casas (2002).
Neste contexto, percebe-se a existência de grande quantidade de
pessoas e instituições que participam 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 MCS (MELO NETO, 1995).
No ambiente futebolístico, a valorização torna-se ainda maior.
Melo Neto (2003, p. 92) assevera que “o futebol é um produto que vende
e ajuda a vender”. E é justamente essa duplicidade de atributos que lhe
confere inestimável valor de agregação às marcas que dele se utilizam
para sua promoção. Pozzi (1998) complementa, acentuando que a
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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 posição, quando anota
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 adequa-damente em um contexto de negócios compatível
com seus propósitos e com as necessidades dos seus clientes-torcedores
(BECHARA, 1993).
Com sucedâneo nesses entendimentos, concretiza-se a idéia de
que, em marketing esportivo, sob uma óptica integrada de mercado,
a viabilidade de se obter bom resultado está em proceder a 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 agentes 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 uma de comunicação capaz de ensejar atração no
público a respeito do que está sendo comunicado, o entendimento de
Pozzi (1994) aponta que, no âmbito do esporte, este interesse decorre,
em grande parte, do crescimento das ações promocionais, responsáveis
por proporcionar 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
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em número de participantes.
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
têm que enfrentar também 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 iniciativa endógena ao esporte.
Isso porque a percepção de que ferramentas do marketing são 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.
Para que os administradores do futebol possam, todavia, definir uma
estratégia correta de atuação mediante determinada ação de marketing,
eles precisam, primeiramente, decidir-se entre as várias ferramentas do
composto de marketing. Na visão de 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) ressalta que ele apresenta uma característica
diferenciada de outros bens e serviços. Isso ocorre em razão da 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 escolher, 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
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transmissão de jogos, entre outras.
Já quanto à questão da praça (distribuição), incluem-se aqui todos
os canais de distribuição utilizados pelos clubes, empresas patrocinadoras,
franquias, licenciados, e também por meio de estandes em locais onde
ocorram eventos sobre o futebol. No que diz respeito a promoção,
Las Casas (2002) assinala que tal ferramenta está contribuindo para
o desenvolvimento do futebol, como forma alternativa de promover
produtos e marcas. Assim, encontram-se possibilidades promocionais de
vários tipos, como propaganda (media impressos, eletrônicos, outdoors
etc), merchandising, telemarketing, televisão interativa, mala direta,
pro-moção 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 em curso: 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 outro negócio no qual se possa
lidar de forma tão direta com relação a esse sentimento, como aquele que
envolve torcida e clube. É uma relação seqüencial, tal como definido por
Chias (1991) na comunicação entre pessoas: atuar – conhecer – 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) demarca, 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 em 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
títulos e passa a vender ainda mais a sua marca por meio de estratégias
promocionais a serem praticadas pelo clube.
Nesse processo, o marketing tem função vital na busca por entregar
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um produto (no caso, o espetáculo esportivo) adequado aos desejos dos
consumidores, prestando serviços diferenciados que recuperem 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 enorme potencial de oportunidades e, se este for
explorado com as ferramentas adequadas de marketing, acumulará grande
valor nos 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).
Entende Afif (2000) que 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
caracterís-ticas 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
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. Estas são atividades que, segundo
Teitelbaum e Luce (1995), não se excluem mutuamente, pois, uma relação
entre um agente do esporte e uma empresa investidora, caso haja interesse,
pode envolver, simultaneamente, uma ou mais delas.
3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UTILIDADE DE AÇÕES
ESTRATÉGICAS PROMOCIONAIS
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No caso do patrocínio, este é 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, acentuando que, com
os patrocínios, as empresas passaram a ganhar espaço com os media
espontâneos, 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, seu patrocínio promocional é o fator-chave (MELO
NETO, 1995). Ao mesmo tempo, tais investimentos também ensejam um
retorno de recursos para as equipes investidoras. 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. Mesmo
com tais avanços, todavia, ainda há uma série de fatos problemáticos
que inibem as empresas em relação ao patrocínio no futebol. E grande
parte desses motivos está neces-sariamente 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 aos poucos atenta para a
imensa oportunidade que ele proporciona dentro do futebol, sendo capaz
de ensejar uma associação emocional sem equi-valentes, entre a marca
envolvida e a torcida dos clubes envolvidos (MELO NETO, 2003). Além
disso, a segmentação oferecida pelo licenciamento (o público-alvo 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 imediata empatia entre o público consumidor em
foco e o produto oferecido. As pessoas que vivem o futebol intensamente
mostram sua ligação mediante o uso de produtos que contenham o símbolo
de sua equipe, pois, como essa vivência esportiva é intangível, esta é a
melhor maneira para expressar seus sentimentos.
Seja, porém, pela falta de visão administrativa de alguns dirigentes
ou 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
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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 a 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 estão 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.
Outro ponto importante, de acordo com Melo Neto (1995), é o fato
de que o marketing esportivo está 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 ou a custo zero. Dessa forma, considerandose o local da competição, os uniformes dos atletas, o posicionamento
dos equipamentos, o local destinado a público e as 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
tornou-se ferramenta estratégica promocional fundamental de marketing
competitivo. Além disso, fazendo-se uma análise no contexto do futebol,
percebe-se que, desde o instante em que ela promove vendas e impulsiona
campeonatos, também se torna um elemento vital para os clubes, já que
as suas ações se converterão em receitas diretas 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
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como um todo referem-se a publicidade em programas esportivos nos
media eletrônicos e impressos. E isso ocorre justamente porque o futebol
oferece 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
organizadas, já trará bons retornos em termos de publicidade para a
imagem da organização patrocinadora e, conseqüentemente, para o clube.
Outro fator a ser analisado trata das relações públicas, que, segundo
Mullin, Hardy e Sutton (2004), podem ser definidas como um conjunto
de estratégias interativas de comunicações de marketing que busca criar
uma diversidade de meios planejados para transmitir as filosofias, metas
e objetivos organizacionais para um público específico (torcedores de um
time, por exemplo), com o propósito de estabelecer um relacionamento
baseado na compreensão, interesse e apoio destas pessoas escolhidas.
Além disso, tal tipo de ação estratégica, que pode tomar tanto a
forma de atividades como de comunicação formal, também é passível
de envolver os jogadores, o pessoal dos media, os funcionários, os
patrocina-dores e outros componentes fundamentais da entidade esportiva
envolvida. Las Casas (2002) reitera essa idéia, assinalando 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 bom relacio-namento e garantir boa imagem perante imprensa,
torcida, adversários e todos os seus demais públicos.
No que concerne 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 experimenta um grande crescimento. Isso
porque, segundo Las Casas (2002, p. 215) “(...) todos os locais em um
estádio proporcionam experiências para os consumidores (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 dos passes de jogadores (REHDER, 2002). Diante de todas
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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, devem contar com uma estrutura profissional e
mostrar que são capazes de ser rentáveis em longo prazo, já que ainda
faltam maior organização, planejamento e transparência por parte deles.
Complementarmente, deve-se ressaltar a idéia de que as pesquisas
de marketing, também representam 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 torcedores-consumidores,
o que pensam, de 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 ordinários. Ademais, quando bem realizada
e bem especificada, a pesquisa orienta os caminhos adequados para se
superar a expectativa da marca e agregar valor ao torcedor, aumentando
ainda mais sua paixão pelo clube e criando 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 o pós-marketing. Para Las Casas
(2002), quando 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 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 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
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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 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 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, com respaldo na análise de uma equipe cearense.
Nesse sentido, na definição quanto a um campo empírico que pudesse
oferecer melhores condições de acessibilidade, tanto em termos de
localização quanto em matéria 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) expressam que o interesse e a curiosidade
pelo saber e pelo funcionamento dos eventos em geral levam a que se
investigue a realidade dos fatos sob os mais diversificados aspectos
e dimensões. Cada tipo de estudo como este, todavia, admite níveis
diferentes de aprofundamento e enfoques específicos conforme o objeto
de estudo, os objetivos visados e a qualificação do próprio pesquisador.
Nesse contexto, o presente ensaio 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 descritivo-qualitativa, por meio do estudo
de caso do Fortaleza Esporte Clube, o qual funcionou como um elo
comparativo entre a teoria e a prática.
No caso desta investigação, em vista de melhor aprofundamento
das questões relativas às ações estratégicas promocionais adotadas ou
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não pelo Fortaleza Esporte Clube, optou-se pela realização de entrevistas
com roteiros predefinidos. Entrementes, 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 agentes permitiu
o envolvimento de pessoas intrinsecamente ligados às informações sobre
o cotidiano do Clube nos últimos anos.
Na concretização de tais entrevistas, utilizou-se um plano preconcebido, 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 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
trabalha em termos das ações estratégicas promocionais, a forma como
estas influenciam na funcionalidade do Clube e quais os pontos fortes,
fracos e ausentes de tal contexto analítico, até se chegar aos resultados
finais e às possíveis conclusões.
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS – O CASO DO FORTALEZA
ESPORTE CLUBE
No primeiro momento, buscou-se entender como funciona o diaa-dia do Fortaleza Esporte Clube no âmbito de marketing. Focou-se,
então, o contexto das ações estratégicas promocionais de marketing
esportivo e de que forma elas são realmente percebidas e praticadas pela
Agremiação, sob exame.
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 boa parte das receitas do time em foco. Ademais,
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além dessas receitas das bilheterias, existem os valores oriundos dos
seus patrocinadores, além de 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 profis-sionalismo
e que prime por uma gestão equilibrada funcional e financeiramente, o
Fortaleza Esporte Clube também demonstrou que procura se beneficiar
das diversas ações promocionais de marketing esportivo preconizadas
pelos teóricos da área.
5.1 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PROMOCIONAIS UTILIZADAS
No que diz respeito ao patrocínio, o Clube conta hoje com o
apoio financeiro da Santana Têxtil do Brasil, que atua também como
uma espécie de gestora do Departamento de Futebol do Clube. Segundo
o Presidente da Diretoria Executiva, a Empresa tem um contrato de
patrocínio até o fim deste ano (2007), conforme documento assinado
pelas duas partes. A contribuição da empresa representa 8% do custo
mensal da equipe. Ademais, o 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 entre 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 por meio
de uma companhia respeitada nacionalmente, como acontece no caso
da Santana Têxtil do Brasil. De acordo com o Presidente da Diretoria
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 ao licenciamento da marca, o Diretor de
Marketing do Fortaleza Esporte Clube acredita que esta talvez seja
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uma das ações estratégicas menos exploradas, não apenas pelo próprio
time, como também por grande parte das equipes brasileiras. Assim, ou
seja pela falta de recursos para exercer tal tipo de exploração, ou pela
ausência de maior visão administrativa, seja pela falta de criatividade
na utilização das possibilidades de licenciamento de produtos, ou 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 maneira
mais profissional, embora ainda embrionária. Somente neste ano
(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, mediante parceria
com o grupo FortBrasil, sendo oferecida uma rede credenciada de 1.500
estabele-cimentos, além do usuário ser diretamente beneficiado com o
acúmulo de pontos que podem ser trocados por produtos personalizados
do time, bem como do fato de ele ganhar com a exploração da sua marca
(FORTALEZA ESPORTE CLUBE, 2006).
Tais políticas, entretanto, não têm planejamento sólido. Comprovase isso pelo fato de a própria Direção de Marketing não saber 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 de 5% das suas receitas totais. Por conta da inexistência de maior
controle sobre tais aspectos exploratórios, o Clube perde 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. Esse fato é bastante ressaltado
por Vilaron (2005), com relação às enormes perdas anuais de receitas de
vários clubes brasileiros, justamente pela falta de maior controle sobre
as próprias marcas e seus desdobramentos.
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No campo do merchandising, apenas nos últimos anos é que tal
questão passou a ganhar 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 incentivou os
diri-gentes a conferir uma maior importância a essa técnica do marketing.
Ele também entende que ainda há necessidade iminente de uma evolução
maior em termos dessas estratégias. É preciso entender, porém, que a
extensão de maiores e melhores ações de merchandising, por conta do
próprio potencial financeiro do Clube, fica atrelada ao desempenho e
ao reconhecimento do time dentro de campo, conforme defende Pozzi
(1998). Somente dessa forma se teria o respaldo necessário para se
investir com segurança e com grandes possibilidades de se conseguir
algum retorno.
Seguindo essa linha, o Fortaleza Esporte Clube, mediado por decisões
conjuntas com a sua patrocinadora e fornecedora de materiais esportivos
– Penalty –, também busca 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 auferem
o Clube e o fornecedor do material esportivo, por conta do aumento das
vendas do novo uniforme.
No tocante às promoções de vendas, deve-se ressaltar que ações
como descontos nos ingressos dos jogos do time, uso do verso do
ingresso para oferecer descontos na compra de determinado produto do
patrocinador, e 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,
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uma importante política do Clube neste ano (2007), é, 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.
Outro ponto é que o Fortaleza Esporte Clube possui hoje, segundo
dados internos, cerca de 4.000 sócios, embora somente perto de 30%
destes possuam 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 torcedoresconsumidores, elas se tornam um elemento vital para as equipes, já que
todas as questões a elas vinculadas 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 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 nessa 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.
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 lhe possa favorecer na
distribuição de tais cotas de televisionamento. Assim, ocorrem diferenças
abruptas de valores, como em 2005, quando 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 resta à Diretoria do Clube
prosseguir na tentativa de buscar melhores valores para suas cotas,
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respaldado principalmente pelas boas campanhas que a equipe realizou
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 assinalar que
ações dessa natureza entram novamente na questão da fase em que vive
o Clube e das pretensões e projetos definidos como prioritários pela
Direção Executiva. O modelo estrutural desenhado pelas últimas gestões
do Clube, no entanto, permitiu que fosse dado 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 apoiado pelo Conselho Deliberativo do Clube,
tudo isso com no intuito de fortalecer essa relação com a comunidade.
Nessa linha traçada, das ações que chamam bastante a atenção
no Fortaleza Esporte Clube, estão as relações comunitárias mantidas
por intermédio de um programa recém-criado para crianças carentes.
Neste projeto, segundo o assessor especial de Imprensa, garotos de
várias 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
suas cores e símbolos. Ao chegar à sede, eles têm o ensejo de assistir ao
treinamento dos jogadores e depois 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, na
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 a reboque do efeito de variáveis incontroláveis,
tendo-se que lidar com aspectos emocionais e cobranças de resultados
positivos a todo instante.
Além desse, existe outro programa criado desde 2005, com uma
proposta similar de ampliar o relacionamento com a população em
geral: é o chamado “Projeto Embaixada Tricolor”. Por meio dele, o
Fortaleza Esporte Clube espera criar um vínculo maior com os diversos
torcedores do Clube espalhados pelo Estado do Ceará, bem como em
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todo o 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.
Nesse contexto, além desses dois projetos principais, a Assessoria
de Imprensa também procura manter relação estreita com o público
em geral, por meio 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 sobretudo o que
acontece no dia-a-dia do Fortaleza. Por fim, outra medida importante
nessa área foi a veiculação mensal, desde julho de 2005, da revista
oficial do clube, chamada “Tricolor de Aço”, constituindo-se, pois, mais
um meio de ligação e troca de informações diretas entre o Clube e seus
torcedores-consumidores.
Relativamente 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 em razão da
sua 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 predefinidos pelo Clube para uma possível pesquisa sobre
a equipe em si, acerca das principais motivações dos seus torcedores
ou quanto ao perfil de cada um deles. Assim, ao lançar projetos na
busca de acumular valor ao seu torcedor ou mesmo para explorar o
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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 ao pós-marketing, o Diretor de Marketing admite que
o Clube não emprega nenhum setor específico para ações estra-tégicas
promocionais desta natureza. Segundo ele, os conceitos arrai-gados a tal
tema são bastante difíceis de analisar e contextualizados no 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, as quatro
pessoas entrevistadas 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. Com arrimo nessas providências, 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 tenciona continuar se
destacando no cenário nacional.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se garantir 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 propõem a um
desenvolvimento equilibrado funcional e financeiramente. Os benefícios
gerados pela implementação desses tipos de ações preconizadas pelas
teorias do marketing esportivo são, de fato, inúmeros e altamente
lucrativos. Quando as agremiações perceberem a ampla gama de
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receitas alternativas que pode ser produzida nessa 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, freqüência e efeitos do uso de
ações estratégicas promocionais em outros clubes do futebol brasileiro.
Acredita-se que o debate e o aprofundamento sobre este tema serviriam
para verificar se a 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 em que já houve grande melhora,
percebe-se que ainda há um potencial enorme a ser explorado nesse
cenário do marketing esportivo; até porque, é conhecido o fato de que
o Clube tem um potencial inestimável, dono que é de uma torcida 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 dessa equipe cearense no panorama
do futebol nacional.
Com o presente estudo, teve-se a clara noção de que, embora tenha
ocorrido um grande esforço na realização de tipos diversos 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,
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licenciamento, estádios etc) a serem explorados e mais bem aproveitados
em áreas no âmbito das ações estratégicas promocionais de marketing
esportivo, principalmente no que se refere a uma divulgação maior dos
projetos e melhor comunicação dos objetivos e desejos do Clube junto
à sua torcida e aos media em geral.
O ex-Presidente do Fortaleza Esporte Clube (biênio 2005/2006),
por exemplo, entende que o futebol cearense não está preparado culturalmente para a 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 mão, equilibrando
receitas e despesas em todos os negócios que envolvem uma agremiação.
A solução passa pelo fato de que, tanto times, quanto agências
de marketing, entidades desportivas, empresas investidoras e dirigentes
de clubes busquem racionalizar a intermediação desses negócios e
diversificar suas ações promocionais. Isso porque somente a ligação mais
estreita entre o futebol e o marketing garantirá a entrega de um produto
mais bem acabado, ao mesmo tempo em que criará formas diferentes de
ensejar 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 deve ser uma verdadeira preocupação
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, deve-se, 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
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das políticas gerais adotadas pelo time. A partir daí, terá sido criado um
círculo de interdependência em que todas as partes influenciam e são
influenciadas em termos financeiros e funcionais, cada um buscando
consolidar o seu desenvolvimento máximo.
Finalmente, se reconhece a limitação do estudo de caso considerado como base para a discussão sobre quais as ações promocionais
devem efetivamente ser 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 influência
ainda maior quanto à comprovação da importância do seu uso efetivo
para o crescimento, desenvolvimento e equilíbrio funcional e financeiro
de clubes de futebol brasileiros.
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DETERMINAÇÃO DE UM CRITÉRIO DE
PRIORIZAÇÃO DO MIX DE PRODUÇÃO
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TEORIA DAS RESTRIÇÕES
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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. Com 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.
Key words: 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 impactam de maneira
incisiva nas organizações, fazendo-as buscar novas metodologias em
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 pela 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 são 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 impede de obter o seu melhor desempenho. O
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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.
Neste 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 na fundamentação teórica, em que são
ressaltados 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, são apresentados o estudo de caso, bem como
os resultados alcançados. Na última seção expõem-se 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.
No 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. Desde então, 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
da gestão de produção quando confrontados com situações de grande
diversidade de produtos e de fortes incertezas quanto à demanda real,
características marcantes da maioria dos mercados atuais.
A teoria supõe 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, ensejava diversos problemas,
Revista da FA7, vol. 5, n. 2 / agosto – dezembro de 2007

121

ou seja, maximizar todos os recursos não garantia a maximização do
ganho da empresa e, com isso, não assegurava seu retorno financeiro
(GOLDRATT, 1989; UMBLE e SRIKHANT; 1990; STEIN, 1997).
O principal diferencial da TOC em relação às demais teorias está
no fato de as ações da gestão serem concentradas no gerencia-mento 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, mediante o conhecimento e a 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 haverá 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
aqueles cuja capacidade é maior do 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
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
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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
descontrole. Como a empresa tem por meta fazer dinheiro, então cada
medida deve ser expressa em resultado monetário. Tais asserções reforçam
a noção de 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
de como é 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 ligadesliga. 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 há
pouco 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:
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–
–
–

Ganho (G) – definido como índice pelo qual o sistema gera
dinheiro através das vendas;
Inventário (I) – todo dinheiro que o sistema investe na
compra de coisas que ele pretende vender; e
Despesa Operacional (DO) – 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 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
(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 o fato de (1996) o fato de 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
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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 opções 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, foram levados a efeito 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 a proporcionar maior familiaridade
com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a formular hipóteses.
Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado por meio de exemplos
que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisa
bibliográfica 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-se esgotar 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
em 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.
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Desta forma, os dados do processo produtivo estudado foram
coletados em mensurações in loco e na 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.
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 de
a 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
Na busca 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 do que a capacidade
está expressa 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 do 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 apresentaremos 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 em razão do critério de priorização das
vendas utilizado, como mostrado 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 a atingir 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 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 de 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 procedida em todos
os estudos para maximização do ganho na empresa.
Numa situação na qual existe restrição na linha de produção da
empresa, faz-se necessário decidir quais produtos são mais interessantes
para a empresa, pois esta não tem capacidade de entregar todos os produtos nas quantidades desejadas pelo mercado.
Os gestores da empresa precisam ter em mente o fato de 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
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disponível. 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 o fato de que, do sistema tradicional de decisão
para a aplicação das Medidas de Desempenho da TOC, a carteira de pedidos
atendida foi alvo de 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 focalizar atenção
em seus problemas. Como considera os recursos-gargalo 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 afeta 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 a alternativa
para a empresa mudar o seu mix de venda e ainda gerou o aumento da
Margem de Contribuição Total para a empresa em estudo.
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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,
então, devem identificá-la e trabalhá-la como oportu-nidade de alavancar
o ganho total da empresa. Para isso, faz-se necessária uma democratização
destas medidas, e todas as áreas como Produção, Comercial e PCP, devem
tomar ciência do poderio e do retorno da aplicação destas.
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