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APRESENTAÇÃO

Prezado (a) leitor (a),

Caminhos - Revista Online de Divulgação Científica do Centro Universitário para 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi, com publicação trimestral, nesta edição do 
Dossiê Gestão, apresenta nove artigos relacionados à área das Ciências Sociais Aplicadas. Os 
trabalhos estão relacionados ao ambiente organizacional. O primeiro artigo, de autoria de Igor 
Augusto Kock, Márcia Fuchter e Naiara Garcia Tibola, tem como título As contribuições do 
Programa para o Fortalecimento da Agricultura Familiar no município de Presidente Getúlio – 
SC: uma análise de 2012 a 2017.

O segundo artigo intitula-se Avaliação de desempenho funcional: uma proposta de 
implantação para uma Instituição de Ensino Superior do Alto Vale do Itajaí e é de autoria de 
Daniela Fernanda Lunelli e Susana Gauche. O terceiro artigo trata do tema Comportamento dos 
consumidores haitianos: Um estudo de caso dos trabalhadores da Empresa X em Presidente 
Getúlio/SC e é de autoria de Mayara Larissa Veloso Queiroz e Vaniele Weinrich Stuepp 

O quarto artigo é de autoria de Rafael Paupitz e Scharon Uérslei Ruckert e tem como 
tema Orçamento familiar/pessoal. O quinto artigo aborda o tema do Perfil dos profissionais em 
Administração quanto à fluência em um idioma estrangeiro, e é de autoria de Jean Carlos de 
Oliveira e Jeancarlo Visentainer.

O sexto artigo aborda o tema perspectivas para agricultura familiar no Alto Vale do Itajaí: 
um estudo sobre a produção de leite no ano de 2017, e é de autoria de Carolina Zeferino, Anielle 
Gonçalves de Oliveira e Márcia Fuchter. O sétimo artigo, de autoria de   Wilma Stella Giffoni 
Vieira Baroni, Jéssica de Aragão Freire Ferreira Finger, Jones Baroni Ferreira de Menezes  e 
Rosa Maria Almeida Amâncio e tem como tema o Processo de compras de alimentos e bebidas 
utilizado em um hotel cinco estrelas da cidade de Fortaleza – Ceará. 

O oitavo artigo tem como tema a Qualidade de vida no trabalho: estudo em um batalhão 
de polícia militar de Santa Catarina, e tem como autores Cristiane Malkowski e Susana Gauche.  
O nono artigo, de autoria de Mônica Kuszkowski Creutzberg, Márcio Alves e Jullian Hermann 
Creutzberg, trata dos Quesitos relevantes para implementação do orçamento empresarial: um 
estudo de caso.

Desejamos a todos uma excelente leitura!!

M.a Leila Chaves Cunha
Organizadora do Dossiê Gestão
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL PARA O FORTALECIMENTO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO – SC: 

UMA ANÁLISE DE 2012 A 20171

Igor Augusto Kock2

Márcia Fuchter3

Naiara Garcia Tibola4

RESUMO
A agricultura familiar distingue-se dos demais setores agrícolas por ser constituída por uma unidade de produção 
agrícola onde a propriedade e o trabalho estão inteiramente ligados à família. Esta pesquisa tem por objetivo 
avaliar a utilização do programa PRONAF como ferramenta para promover o desenvolvimento da agricultura 
familiar voltada para o município de Presidente Getúlio, localizado no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 
Trata-se de pesquisa descritiva, quantitativa e documental, cuja fonte de pesquisa são os dados disponibilizados 
pelo Banco Central do Brasil. Os resultados demonstram que o município de Presidente Getúlio possui uma área 
de 295,65 km² e 16.736 habitantes, tendo como principal setor econômico a indústria. Com uma renda per capita 
de R$ 30.952,00. Os maiores valores dos recursos para investimento encontram-se no setor agrícola, por meio de 
236 contratos e R$ 21.695.815,50 no período de 2012 à 2017.  Enquanto que o valor com finalidade de custeio 
no setor agrícola, neste mesmo período é de R$ 12.231.552,80. Observa-se também que o número de contratos 
diminui com o passar do tempo, mas, o valor dos contratos aumenta.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Custeio. Investimento. PRONAF.

ABSTRACT
Family farming is distinguished from other agricultural sectors by being made up of an agricultural production 
unit where ownership and labor are wholly linked to the family. The purpose of this research is to evaluate the 
use of the PRONAF program as a tool to promote the development of family farming for the municipality of 
Presidente Getúlio, located in the Alto Vale do Itajaí in Santa Catarina. This is a descriptive, quantitative and 
documentary research, whose research source is the data provided by the Banco Central do Brasil. The results 
show that the municipality of Presidente Getúlio has an area of 295.65 km² and 16,736 inhabitants, with industry 
as main economic sector and a per capita income of R$ 30,952.00. The highest amounts of PRONAF resources 
for investment are in the agricultural sector, through 236 contracts at R$ 21,695,815.50 in the period from 2012 to 
2017. While the amount for funding purposes in the agricultural sector, in this same period is R$ 12,231,552.80. 
The highest average value per contract in 2017 was investment in livestock, where in only nine months, R$ 
4,456,438.07, the highest record in the analyzed period, was financed. It is also observed that the number of 
contracts decreases with the passage of time, but the value of contracts increases. 

Keyword: Family agriculture. Costing. Investment. PRONAF.

1 INTRODUÇÃO 

A concepção sobre a importância da agricultura e do papel do Agronegócio no Brasil 
e no mundo está em constante discussão. Esse conflito se dá historicamente em virtude da 
competição desigual entre o agronegócio e a agricultura familiar em relação ao alcance de 

1 Trabalho apresentado no Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE. 
2 Estudante de Graduação 7o. semestre do Curso de Ciências Contábeis da UNIDAVI. E-mail: igoraugustokock@gmail.com
3 Professora orientadora do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional: marciafuchter@gmail.com
4 Professora orientadora do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional: naiaratibola@unidavi.edu.br
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mercado, quantidade de investimento em tecnologia e volume de produção (NEVES; CASTRO, 
2010). 

O Agronegócio nasceu no início das civilizações, quando o homem passou a cultivar 
a terra e domesticar os animais, fazendo com que deixasse de viver em bandos de forma 
nômade para se fixar em determinado local.  Hoje o agronegócio se caracteriza pela produção 
de monocultura em larga escala, com sua produção voltada à exportação e ao abastecimento 
interno, o que acaba provocando uma intensa concentração de riqueza entre os latifundiários 
do país. Percebe-se dessa forma, que as propriedades agrícolas atuais estão perdendo sua 
autossuficiência, recebendo interferências externas para conquistar seu lugar no mercado, 
enfrentando a globalização e a internacionalização da economia para sua sobrevivência. 
(ARAÚJO, 2009).

Essa nova realidade da agricultura recebe o termo agrobusiness, que representa todas as 
operações envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, a produção nas unidades, 
seu processamento e consumo. No Brasil, esse novo conceito sobre a agricultura chegou de 
forma tardia, apenas a partir da década de 1980, fazendo com que a agricultura represente 
não somente o setor primário, mas sim, toda uma cadeia de produção e serviços em que se 
desenvolve (ARAÚJO, 2009).

Desse modo, percebe-se que o agronegócio não está limitado a representar apenas a 
produção de grandes latifundiários do setor agrícola, mas sim todo conjunto de interações de 
mercado e produção rural voltadas a abastecer os mercados interno e externo. Com isso, a 
agricultura familiar acaba se tornando um dos componentes inseridos no agronegócio, que cada 
vez mais contribui no volume de produção agrícola do país, bem como no valor bruto das 
exportações (NEVES; CASTRO, 2010).

A agricultura familiar e o agronegócio vêm desempenhando um importante papel 
na economia do Brasil. O país é o quarto maior produtor de alimentos do mundo e cerca de 
23,03% de seu Produto Interno Bruto – PIB em 2016 foi oriundo do setor agropecuário, o 
que corresponde a R$ 1.425 trilhões de reais, de acordo com IBGE e Cepea/USP. Segundo o 
jornal Gazeta do Povo (2017), mesmo com uma queda de 6,6% do PIB agropecuário em 2016 
provocado pela quebra nas safras de milho e soja devido a problemas climáticos, estima-se que 
esse setor seja um dos principais responsáveis na recuperação da economia do Brasil já em 
2017. Com previsão de colheitas produtivas e aumento de 17% na produção nacional, o setor 
agrícola firma-se como um propulsor da economia do país, trazendo alimento e renda para 
milhões de brasileiros.

Apenas a agricultura familiar é responsável por 38% do valor bruto da produção e 34% 
das receitas no campo, mesmo ocupando apenas 24% da área agrícola brasileira. Não obstante, 
a agricultura familiar detém cerca de 4,3 milhões dos estabelecimentos rurais do país, ocupando 
mais de 12,3 milhões de pessoas, o que corresponde a 75% da mão de obra do campo e dessa 
forma, acaba gerando 49% dos produtos da agroindústria brasileira (IPEA, 2011).

Uma das regiões do Brasil em que a agricultura familiar mais se desenvolveu foi na 
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região Sul, conhecida nacionalmente pelo seu peso social, econômico e político da agricultura 
familiar como vetor para promover o desenvolvimento. A diversificação da produção agrícola, 
com volumes altos de produção por hectare e constante busca por qualificação profissional, 
são fatores determinantes para estes municípios, que apresentam os melhores indicadores 
de qualidade de vida do país. Além do mais, a agricultura familiar presente nesses pequenos 
municípios majoritariamente agrícolas, é um potencial que contribui de forma efetiva para o 
desenvolvimento local, mesmo que dependa também de subvenções governamentais para sua 
sobrevivência (GUANZIROLI et al, 2009).  

Nesse contexto, surge uma importante ferramenta que vem possibilitando aos agricultores 
familiares, uma alternativa para subsidiar seus altos custos de produção e investir em suas 
propriedades através de uma linha de crédito especial para essa categoria: o Programa Nacional 
para o Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.

Até a década de 1990, existia no Brasil apenas políticas de crédito voltadas à grandes 
latifundiários do país, que detém a grande maioria das terras aráveis e representam boa parte 
da produção do agronegócio brasileiro. Para suprir a necessidade de desenvolver a agricultura 
nas regiões mais rurais do país e diminuir a pobreza, no ano de 1996, durante o governo do 
então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, foi criado o PRONAF, voltado a 
oferecer uma linha de crédito ao setor agrícola para os agricultores familiares de baixa renda 
(BIANCHINI, 2015).

A agricultura familiar é uma das principais caraterísticas dos pequenos municípios do 
Brasil, porém não é sinônimo de pobreza, muito pelo contrário. Com o advento de políticas de 
crédito rural como o PRONAF, firmou-se um constante desenvolvimento econômico e social 
nas unidades agrícolas, que possibilitaram o investimento e modernização das propriedades e 
nas técnicas de produção.

Nesse contexto, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar a utilização do programa 
PRONAF como ferramenta para promover o desenvolvimento da agricultura familiar voltada 
para o município de Presidente Getúlio, localizado no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

A fim de caracterizar as contribuições do PRONAF, busca-se evidenciar e avaliar 
o índice de participação dos produtores rurais e agricultores do município de Presidente 
Getúlio no PRONAF ao longo dos últimos seis anos. Para tanto, investiga-se a quantidade de 
financiamentos disponibilizados para as famílias agricultoras a título de crédito e investimento, 
o valor desses investimentos e sua finalidade nas propriedades agrícolas do município. 

Desse modo, busca-se perceber a influência direta do financiamento na atividade agrícola 
do município e também indireta através do melhoramento da qualidade de vida dos agricultores 
familiares promovendo o desenvolvimento da região.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção apresenta-se o referencial teórico, em que se aborda os principais aspectos 
da agricultura familiar no Brasil e no estado de Santa Catarina, afim de evidenciar sua 
representatividade no sistema de produção agrícola atual. Desse mesmo modo, apresenta-se 
as particularidades do financiamento PRONAF e de seus subprogramas, a fim de identificar 
a forma com que os valores de investimento e custeio são repassados às famílias e sua forma 
de pagamento. Por fim, têm se a caracterização do município objeto de estudo, expondo suas 
principais atividades agrícolas desenvolvidas, bem como sua produção agropecuária atual.

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

A agricultura familiar distingue-se dos demais setores agrícolas por se consistir em 
“uma unidade de produção agrícola onde a propriedade e o trabalho estão inteiramente ligados 
à família. ” (VIEIRA; 2002, p. 34). 

De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 que estabelece as diretrizes 
para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais, o agricultor familiar e empreendedor familiar são definidos em seu Art. 3º como sendo 
aqueles que praticam atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econô-
micas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

O módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA,) que se altera de acordo com 
cada município, podendo variar de 5 a 110 hectares. A determinação do módulo fiscal leva em 
consideração (a) o tipo de exploração predominante no município; (b) a renda obtida no tipo 
de exploração, bem como (c) outras explorações existentes no município e, (d) o conceito de 
“propriedade familiar. ” (EMBRAPA, 2012).

O Brasil se destaca na estratégia urbana de desenvolvimento rural que resultou em um 
desastre social: a enorme disponibilidade de terras ociosas, que poderiam ter sido apropriadas 
pelos pequenos produtores familiares sem ameaçar as áreas ocupadas pelos produtores não-
familiares. Na década de 60 teve-se a oportunidade de uma reforma agrária que poderia ter 
evitado esse desastre, que não foi apenas social, mas também econômico, onde os produtores 
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familiares deixaram de inserir-se de forma competitiva no mercado (GUANZIROLI, et al. 
2009).

A agricultura familiar representa 85% dos estabelecimentos do país, porém em termos 
de área total, ocupa apenas 24% da área. A disparidade não está presente apenas na área, como 
também na produção, já que 10% dos agricultores familiares do Brasil são responsáveis por 80% 
da produção agrícola do setor e mais de 84% recebem apenas 15% dos recursos governamentais 
para o fortalecimento da agricultura familiar (IPEA, 2011).

Através dessas dificuldades, a agricultura familiar tornou-se um importante modelo de 
produção de alimentos básicos e baratos, com reserva de mão de obra, gerador de um movimento 
econômico considerável. Ela também está atrelada à um modo de vida, um conhecimento que 
é construído historicamente e coletivamente pelos agricultores para a tomada de decisão, mas 
que vem sofrendo influências cada vez maiores dos mercados externos e políticas públicas 
(VIEIRA, 2002).

Desse modo, mesmo absorvendo o progresso tecnológico, onde o trator substitui o 
cavalo e os fertilizantes químicos a matéria orgânica, a atividade econômica rural depende da 
habilidade do agricultor, que juntamente com sua família, são detentores do processo produtivo. 
Ou seja, a atividade agrícola familiar distingue-se do processo industrial, já que a primeira, 
mesmo sofrido evoluções tecnológicas, não deixa de ser artesanal (VIEIRA, 2002).

Desse ponto de vista, pode-se elencar três grupos de agricultores familiares, de acordo 
com Vieira (2002): a) modelo Familiar, cuja finalidade não é produção quanto unidade, mas a 
reprodução familiar; b) modelo de subsistência, cuja finalidade é a sobrevivência da família; 
c) modelo de empreendimento agrícola, cuja finalidade é a exploração agrícola de forma 
organizada em busca de ganhos máximos.

A região Sul do Brasil, destaca-se por sua agricultura familiar apresentar um grande 
potencial para continuar contribuindo de forma efetiva no desenvolvimento local. Em 
comparação com a agricultura patronal, a agricultura familiar mostra sua superioridade no valor 
de produção por hectare e na geração de empregos ao longo da cadeia produtiva, onde sua 
produção é predominantemente em produtos como: leite, aves, suínos, milho, soja, feijão e 
tabaco (GUANZIROLI et al, 2009).

Somente no estado de Santa Catarina, 22,5% do PIB do estado em 2004 era proveniente 
da agricultura familiar, somando mais de R$ 16 milhões de reais, com destaque para a produção 
de arroz e pecuária de aves e bovinos. O setor agropecuário familiar no estado é sempre lembrado 
por sua importância na absorção de emprego e na produção de alimentos, voltada especialmente 
para o autoconsumo. O grande número de unidades de produção rural diverge em termos de 
tamanho, capital e tecnologia, o que torna cada propriedade única, o que por consequência gera 
agrupamentos locais através de associações e cooperativas, que possibilitam a permanência do 
sistema familiar na região (GUILHOTO et al., 2007).

De acordo com o último Censo Agropecuário (2006), Santa Catarina é um dos estados 
com maior número de agricultores familiares do País, com mais de 170 mil estabelecimentos. 
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Sua produção ocupa cerca de 2,5 milhões de hectares, o que corresponde a 44% do total da zona 
rural do estado (MDA, 2016).

Tabela 1 - Participação da Agricultura Familiar na Produção/Rebanho em Santa Catarina – 2006.
Produtos Total de SC – 2006 (%) Agricultura Familiar

Mil. Estab. Produção/Rebanho Nº de Estab. Produção/Rebanho
Leite 1 89,0 1.394,1 90 % 87 %
Milho 2 105,6 4.110,2 90 % 77 %
Feijão 2 43,1 185,2 90 % 73 %
Frangos 3 111,4 216,4 90 % 68 %
Suínos 3 82,3 6,6 90 % 67 %
Bovinos 3 147,3 3,1 88 % 65 %
Arroz 2 8,0 846,4 87 % 64 %
Soja 2 9,9 714,1 75 % 30 %
1 Bilhão de litros; 2 Mil toneladas; 3 Milhões de cabeças. 

Fonte: Epagri/Cepa (2015) editado pelos autores. 

A formação do contexto da agricultura familiar no estado de Santa Catarina está 
relacionada ao modelo de colonização europeia, com imigrantes oriundos mais intensamente 
da Itália, Alemanha e Polônia, que trouxeram consigo uma concepção de agricultura familiar 
baseada no poli cultivo.  O poli cultivo consiste no cultivo de várias culturas sazonais, onde 
a mão de obra familiar constitui fator preponderante, possuindo num primeiro momento, a 
produção agrícola voltava a subsistência (VIEIRA, 2002). 

A partir da década de 60, com a integração da agricultura familiar ao complexo 
agroindustrial, introduziu-se um novo padrão tecnológico no sistema produtivo agrícola, 
provocando o surgimento de novas relações sociais de produção, como por exemplo as 
Cooperativas Rurais (VIEIRA, 2002). Atualmente, discute-se o papel da agricultura familiar 
diante das propostas de desenvolvimento sustentável e seu potencial como instrumento para 
proporcionar uma nova forma de gestão do território. Trata-se de não limitar as atividades de 
cultivo e criação de animais e nelas incluir a produção de outros bens e serviços promovendo 
o desenvolvimento rural sustentável. Esse aspecto é importante para promover a revitalização 
econômica e social de comunidades que sofrem com o processo de “esvaziamento” e estimular 
a colaboração entre os agricultores através de práticas integradas nas comunidades (PAULILO; 
SCHMIDT, 2003).

À exemplo desses mecanismos de apoio à agricultura familiar, existe a lei da merenda 
escolar, pela qual um mínimo de 30% da merenda dos municípios deve ser comprado diretamente 
dos agricultores familiares (IPEA, 2011). O Seguro Safra, os instrumentos de preço mínimo e 
de compra direta, bem como as linhas de recursos do PRONAF, são ferramentas eficazes como 
forma de incentivo à produção e contribuem para a qualidade de vida desses agricultores.
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2.2 O PROGRAMA NACIONAL DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Durante o processo de modernização da agricultura brasileira, através de políticas para 
a área rural, acabou-se privilegiando os setores mais capitalizados da esfera produtiva, voltados 
a atender o mercado internacional e equilibrar a balança comercial do país. A mercê dessa 
realidade, a agricultura familiar foi altamente prejudicada, ficando à margem dos benefícios 
oferecidos pela política agrícola (MATTEI, 2005).

A fim de fortalecer as condições objetivas para o aumento da capacidade produtiva 
da agricultura familiar e melhorar a qualidade de vida e o pleno exercício da cidadania no 
campo, foi criado em 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
PRONAF, que consiste em uma reformulação do Programa de Valorização da Pequena Produção 
Rural (PROVAP) de 2004, que operava com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (BNDES) (MATTEI, 2005). 

Criado por meio do Decreto Nº 1.946, de 28 de junho de 1996 durante governo de Fernando 
Henrique Cardoso e alterado pelo Decreto Nº 3.508, de 14 de junho de 2000, o PRONAF tem 
a finalidade de promover o desenvolvimento do segmento rural constituído pelos agricultores 
familiares, oferecendo crédito para custeio das lavouras e investimento nas propriedades. O 
PRONAF tem como objetivo, melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar 
de forma sustepecntável, aumentando a capacidade produtiva e proporcionando a abertura de 
novas oportunidade de ocupação e renda, através de padrões tecnológicos e gerenciais. Por meio 
da obtenção do financiamento dentro do calendário agrícola, o agricultor pode permanecer no 
mercado em condições competitivas, cabendo à Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, planejar, coordenar e supervisionar a destinação dos recursos do 
PRONAF.

Presente em praticamente todos os municípios brasileiros, o PRONAF disponibilizará 
para a safra 2017/2018, cerca de R$ 30 bilhões em crédito, através de oito linhas, onde cada 
subprograma é voltado para um público específico, o que acaba facilitando a aproximação do 
programa com seu público alvo. Os subprogramas conforme o Plano Safra 2017/2018 e circular 
Nº 16/2017 emitido pelo BNDES (2017) são:

● Pronaf Agroindústria: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares e a 
cooperativas, para investimento em beneficiamento, armazenagem e comercialização agrícola 
e de produtos florestais, bem como apoio à exploração de turismo rural;

● Pronaf Mulher: financiamento à mulher agricultora integrante de unidade familiar de 
produção independentemente do estado civil;

● Pronaf Agroecologia: voltado a agricultores e produtores rurais familiares, para 
investimento em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos;

● Pronaf ECO: financiamento voltado para o investimento na utilização de tecnologias 
de energia renovável, tecnologias ambientais e armazenamento hídrico;

● Pronaf Mais Alimentos: financiamento para investimento em estrutura de produção e 
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serviços, visando o aumento de produtividade e à elevação da renda da família;
● Pronaf Jovem: voltado a pessoas físicas, para investimento nas atividades de produção, 

desde que beneficiários sejam maiores de 16 anos e menores de 29 anos;
● Pronaf Microcrédito: financiamento a agricultores que tenham obtido renda bruta 

familiar de até R$ 20 mil, nos 12 meses de produção normal. Esta linha é voltada para os 
agricultores da mais baixa renda do âmbito rural, chamado de “Grupo B”;

● Pronaf Cotas-Partes: financiamento para integralização de cotas-partes por beneficiários 
do Pronaf associados a cooperativas de produção rural.

Para participar do Programa, a família interessada deve procurar o Sindicato Rural de 
seu município, ou a empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para a obtenção 
da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), que será emitida segundo a renda anual a as 
atividades exploradas, direcionando o agricultor para a linha específica de crédito. O agricultor 
também deve estar com seu CPF regularizado e livre de dívidas, sendo que as formas de 
pagamento e as taxas de juros correspondente são definidos anualmente pelo Plano Safra da 
Agricultura Familiar (MDA, 2017).

Desse modo, o PRONAF atende desde agricultores familiares a pescadores artesanais, 
aquicultores, silvicultores, extrativistas e membros de comunidades quilombolas rurais ou de 
povos indígenas, desde de que cumpram com os seguintes requisitos: (a) explorar parcela de 
terra na condição de proprietário, posseiro ou arrendatário, (b) residir na propriedade ou em local 
próximo; (c) não dispor, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, contíguos 
ou não; (d) obter, no mínimo, 50% da renda bruta familiar originada da exploração agropecuária; 
(e) ter o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando 
apenas eventualmente o trabalho assalariado, - exceto na Linha PRONAF Microcrédito (Grupo 
“B”); e (f) ter obtido renda bruta anual familiar de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses de 
produção normal que antecedem a solicitação da DAP, considerando a soma de todo o Valor 
Bruto de Produção (VBP) (BNDES, 2017).

Depois de emitida a DAP, o projeto de financiamento deve ser encaminhado para análise 
de crédito e aprovação pelo agente financeiro responsável (MDA, 2017). Porém, segundo o 
BNDES (2017), o PRONAF não fornece custeio para agroindústria e nem para atividades 
relacionadas com a produção de fumo ou em regime de parceria com indústrias fumageiras. 

O programa apresenta taxas de juros muito abaixo do mercado, que contribuem 
diretamente para o baixo índice de inadimplência do PRONAF entre os sistemas de crédito do 
país. A seguir, apresenta-se as linhas de crédito do PRONAF e as taxas de juros referentes a 
cada modalidade de acordo com o Plano Safra 2017/2018 da Secretaria especial de Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento Agrário e da Circular Nº 16/2017 do BNDES:
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Tabela 2 -  Resumo do Crédito PRONAF 2017/2018.

Linha Finalidade Condições Juros Prazo de 
Reembolso Carência

Custeio

Cultivo de arroz, feijão, trigo, 
tomate, erva-mate, etc. Pecuá-
ria de bovinocultura de leite, 
ovinos e caprinos.

Até R$ 250 mil em 
cada ano agrícola; 2,5 % a.a.

01 ano -

Cultivo de Milho
Até R$ 20 mil 01 ano -
Entre R$ 20 mil até 
R$ 250 mil 5,5% a.a. 01 ano -

Mais Alimen-
tos

Formação de pastagens, am-
pliação da infraestrutura, 
construção de silos e arma-
zéns, aquisição de tanques de 
resfriamento de leite, dentre 
outros.

Até R$ 16,5 mil 2,5% a.a.

Até 10 anos 

3 anos

Demais empreendimentos 
para a atividade de suinocul-
tura, avicultura e fruticultura.

Até 330 mil 5,5% a.a.

Agroindústria Investimento em atividades 
que agreguem renda à produ-
ção e serviços rurais benefi-
ciados

Individual: R$ 165 
mil
Empreendimentos 
Familiares:  R$ 
330 mil
Cooperativas: Aci-
ma de R$ 1 milhão

5,5% a.a.

5,5% a.a.

Até 5 anos 
para cami-
nhonete de 
carga

1 ano

Até 10 anos 3 anos

Agroindústria Até 10 anos 3 anos

Cota – Parte Integralização de Cota- Parte

Individual: R$ 40 
mil
Cooperativa: R$ 
40 milhões

5,5% a.a. Até 6 anos D e f i n i d a 
pelo Banco

Microcrédi to 
(Grupo B)

Modernização da infraestru-
tura de produção e turismo 
rural

Até R$ 5 mil 0,5% a.a. Até 2 anos -

ECO
Investimento em aproveita-
mento energético, tecnologia 
de energia renovável e tecno-
logias ambientais

Até R$ 165 mil 2,5 % a.a.
Até 10 anos, 
incluso ca-
rência

5 anos

Mulher

Conforme linha Mais Alimen-
tos Até R$ 16,5 mil 2,5% a.a.

Até 10 anos 
3 anos

Até 330 mil 5,5% a.a.

Jovem
Atividades agropecuárias, tu-
rismo rural, artesanato e ou-
tras

Até R$ 16,5 mil 2,5% a.a. Até 10 anos 3 a 5 anos

Fonte: Elaborado pelos autores conforme BNDES (2017) e Plano Safra da Agricultura Familiar (MDA, 2017).

Em 20 anos de programa, o PRONAF já aplicou aproximadamente R$ 160 bilhões 
para o financiando máquinas, veículos de transporte e equipamentos para agricultura familiar. 
Na linha Mais Alimentos, foram financiados 50.000 tratores em 7 anos, além de aplicar R$ 
5,6 bilhões junto a famílias situadas abaixo da linha de pobreza. Evidencia-se desse modo a 
importância do programa como propulsor do desenvolvimento econômico, financeiro e também 
social para todas as regiões do país (BIANCHINI, 2015).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A realização da presente pesquisa se caracteriza como descritiva, quantitativa, 
documental, utilizando como fonte a base dados disponibilizada pelo Banco Central do Brasil 
para o levantamento dos dados referentes a quantidade de contratos realizados através do 
financiamento PRONAF no município de Presidente Getúlio no período de 2012 a 2017, bem 
como a quantidade de crédito (em reais) disponibilizada para estes agricultores.

Para analisar as contribuições do PRONAF na agricultura familiar do município, a 
pesquisa se caracteriza como sendo de cunho exploratório. Nesse aspecto, busca evidenciar 
o número de contratos efetuados à título de custeio e investimento, além da finalidade dos 
financiamentos para cada espécie de contrato.

Desse modo, busca-se perceber o aumento, ou decréscimo, da necessidade de os 
agricultores utilizarem o PRONAF, bem como a evolução dos recursos disponibilizados, 
podendo ao fim, efetuar uma análise da implementação dessa política pública no cenário 
regional do Alto Vale do Itajaí. 

4 RESULTADOS DA PESQUISA

 Nesta seção apresenta-se os resultados da pesquisa e está assim estruturada: a) 
caracterização do munício de Presidente Getúlio; b) evolução do programa PRONAF no 
município; c) as finalidades do PRONAF.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO

A Região do Alto Vale do Itajaí localiza-se na região central de Santa Catarina, formada 
por 28 municípios e 4 secretarias de Desenvolvimento Regional, situadas em Rio do Sul, 
Ituporanga, Ibirama e Taió. A Região possui 9.031 km², tendo 291.840 habitantes em 2010, 
sendo que 61% residem em área urbana e 39% em área rural. Em relação à economia, seu PIB 
foi de R$ 4.791,97 milhões em 2011, participando com 3,89% do PIB catarinense (FÁVERI; 
KROETZ; ALEXANDRINI, 2012).

A SDR de Ibirama é composta por 9 municípios: Apiúna, Ibirama, Lontras, Vitor 
Meireles, Witmarsum, José Boiteux, Dona Emma, Presidente Getúlio e Presidente Nereu. 
Segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2010) a microrregião tem uma área de 2.567 km² e 71.617 
habitantes. Já na economia, em 2008, a SDR de Ibirama teve o PIB de R$ 1.036,00 milhões, 
ficando em terceiro lugar em relação às demais SDR do Alto Vale do Itajaí, sendo que Presidente 
Getúlio foi o maior contribuinte do PIB, com 27,16% de participação. 

O município de Presidente Getúlio foi colonizado por suíços, alemães e italianos, com 
uma área de 295,65 km² e 16.736 habitantes, tendo como principal setor econômico a indústria. 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 8-27, jan./mar. 2018.

18

Com uma renda per capita de R$ 30.952,00 e um elevado Índice de Desenvolvimento Humano 
(0,759) o município figura-se com uma forte economia industrial que detém mais de 47,26% 
do valor adicionado do município. Já a agricultura corresponde a 10,45% com destaque para a 
produção de leite, que em 2015 foi de 20.050 milhões de litros de leite, sendo o segundo maior 
produtor de toda mesorregião do Vale do Itajaí (IBGE, 2010).

Seus principais faturamentos são as atividades madeireiras, frigoríficos e facções têxtil, 
seguido pelo setor agropecuário, com o cultivo de fumo, milho, mandioca, produção de leite, 
entre outros, que somados correspondem a um faturamento de 42 milhões de reais. (FÁVERI; 
KROETZ; ALEXANDRINI, 2012). 

Na produção agrícola, destacam-se no município as culturas temporárias de fumo, milho 
e soja, que ocupam uma parcela considerável de área cultivada – mais de 1.000 hectares tanto 
para a produção de Fumo como de Milho. Além disso, essas culturas geram os maiores valores 
brutos de produção, evidenciando sua importância para a geração de renda no meio rural do 
município (IBGE, 2017).

Tabela 3 - Produção Agrícola no Município de Presidente Getúlio – 2016

Lavouras Temporárias
Área Cultivada
(Hectares)

Quantidade Produzida
(Toneladas)

Valor da Produção
(Mil reais)

Arroz 56 560 403
Batata Doce 50 750 750
Batata Inglesa 22 176 288
Cebola 8 144 86
Feijão 25 33 88
Fumo 1.350 2.531 23.623
Mandioca 50 1.250 313
Milho 1.500 8.280 5.596
Soja 500 1.800 2.088

Lavouras Permanentes
Área Cultivada
(Hectares)

Quantidade Produzida
(Toneladas)

Valor da Produção
(Mil reais)

Laranja 43 430 421
Maracujá 1 10 14
Pêssego 2 14 28
Tangerina 20 120 120
Uva 7 70 210

Fonte: Elaborado pelos autores conforme IBGE (2017).

Já no campo da pecuária, o município de Presidente Getúlio se destaca pela produção de 
leiteira e criação de suínos. A pecuária de Leite já é tradição no município, fato que o caracteriza 
a realizar todos os anos a Expofeira Estadual do Leite. Mesmo não sendo o maior produtor de 
leite do estado de Santa Catarina, Presidente Getúlio é o segundo maior produtor do Alto Vale 
do Itajaí. No ramo da criação de suínos, o destaque é a criação em cativeiro como finalidade 
a produção de carne. O processo geralmente inclui convênios com empresas exportadores e 
importadoras da carne suína, geralmente a Pamplona S.A., que possuí uma filial abatedora no 
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município.

Tabela 4 - Rebanho e Produção Agropecuária no Município de Presidente Getúlio - 2016

Pecuária
Rebanho
(Cabeças)

Produtos Agropecuários
Quantidade da 
Produção
(litro/kg/dúzia)

Valor da Produ-
ção
(Mil reais)

Bovinos 19.077 Leite de Vaca 20.057 mil litros 21.681
Equinos 480 Mel de Abelha 12.000 kg 120
Suínos 48.150 Ovos de Galinha 85 mil dúzias 298
Ovinos 550 Lã 460 kg 1
Galináceos 24.500 Peixe – Carpa 12.000 kg 48
Vacas Ordenhadas 7.945 Peixe – Tilápia 80.000 kg 336

Fonte: Elaborados pelos autores conforme IBGE (2017).

4.2 EVOLUÇÃO DO PRONAF EM PRESIDENTE GETÚLIO

O Crédito Rural é classificado segundo a atividade – agrícola e/ou pecuária. Em 
agrícola, quando for voltado ao financiamento de produtos de origem vegetal, e pecuário, 
quando for voltado ao financiamento de produtos de origem animal. O custeio direciona-se 
para cobrir as despesas dos ciclos produtivos, enquanto o investimento consiste-se na aquisição 
– financiamento – de bens, cujo usufruto ocorra na atividade agrícola por vários períodos de 
produção. 

No município de Presidente Getúlio, o PRONAF vem apresentado significativas 
alterações nas linhas de custeio e financiamento para investimento nos últimos anos, conforme 
apresenta as tabelas 5 e 6. 

A tabela 5 apresenta e evolução do PRONAF custeio no município do ano de 2012, 
até setembro de 2017. Na coluna “Contrato” concentram-se a quantidade de contratos 
realizados pelos agricultores munidos com a Declaração de Aptidão ao PRONAF junto aos 
bancos credenciados para realizar o financiamento. A tabela 5 também ilustra a porcentagem de 
crescimento ou de diminuição dos contratos realizados de um ano para outro, bem como dos 
valores em reais desses contratos e sua variação percentual ao longo do período analisado.

Tabela 5 - Evolução do PRONAF Custeio em Presidente Getúlio/ SC: 2012-17

PRONAF
Custeio

Agrícola Pecuária

Ano Contrato % R$ % Contrato % R$ %

2012 247 - 2.191.860,82 - 124 - 1.323.949,59 -

2013 177 -28,34 1.787.899,41 -18,43 156 25,81 2.109.431,32 59,33

2014 177 0,00 2.072.750,72 15,93 140 -10,26 1.989.416,18 -5,69

2015 174 -1,69 2.311.367,68 11,51 163 16,43 2.579.396,17 29,66

2016 158 -9,20 2.466.285,07 6,70 159 -2,45 2.848.015,66 10,41

2017* 83 -47,47 1.401.389,14 -43,18 124 -22,01 3.018.581,04 5,99
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TOTAL 1016  12.231.552,80  866  13.868.789,90
* até setembro de 2017.
Fonte: Elaborado pelos autores conforme Banco Central do Brasil (2017).

Percebe-se que a linha de PRONAF mais utilizada pelos agricultores getulienses vem 
sendo o custeio agrícola, com total de 1016 contratos realizados, contra 866 contratos do custeio 
pecuário. O custeio agrícola compreende também - além do financiamento das despesas da 
produção - os seguros das plantações temporárias de milho, soja e feijão. Tais culturas exigem 
um grande investimento para seu cultivo (preparação do solo, sementes, plantio, aditivos, 
herbicidas e fungicidas, despesas de colheita e de armazenamento). Além do mais, estas acabam 
sendo suscetíveis as variações climáticas, onde seu rendimento e produtividade podem ficar 
comprometidos por algum desastre climático no período de safra, e desse modo, o seguro-safra 
e o custeio agrícola tornam-se ferramentas importantes para assegurar uma garantia mínima 
para da produção. 

Em contrapartida, os valores financiados no custeio pecuária são maiores do que o 
agrícola. Com R$ 13.868.789,90 financiados em quase 6 anos, o custeio pecuária apresenta 
consequentemente uma média por contratos maior do que o custeio agrícola. Além disso, o 
custeio pecuário vem aumentando anualmente seus valores financiados (exceto em 2014), 
chegando a 59,33% de aumento em 2012 a 2013, mesmo que a quantidade de contratos venha 
oscilando ao longo do período, apresentando recuo nos anos de 2014, 2016 e 2017.

 A tabela 6 apresenta e evolução do PRONAF investimento no município de Presidente 
Getúlio do ano de 2012, até setembro de 2017, evidenciando a porcentagem de crescimento ou 
de diminuição dos contratos realizados de um ano para outro, bem como dos valores em reais 
desses contratos e sua variação percentual ao longo do período analisado.

Tabela 6 - Evolução do PRONAF Investimento em Presidente Getúlio/ SC: 2012-17

PRONAF
Investimento

Agrícola Pecuária

Ano Contrato % R$ % Contrato % R$ %

2012 128 - 2.921.826,74 - 44 - 682.213,91 -

2013 236 84,38 5.478.520,10 87,50 127 188,64 2.423.601,94 255,26

2014 146 -38,14 3.817.218,87 -30,32 92 -27,56 3.052.013,29 25,93

2015 93 -36,30 2.763.767,80 -27,60 48 -47,83 1.677.827,91 -45,03

2016 137 47,31 4.143.566,43 49,92 69 43,75 3.731.436,47 122,40

2017* 93 -32,12 2.570.915,61 -37,95 75 8,70 4.456.438,07 19,43

TOTAL 833  21.695.815,50  455  16.023.531,60
* até setembro de 2017.
Fonte: Elaborado pelos autores conforme Banco Central do Brasil (2017).

A linha PRONAF investimento concentra um valor financiado maior durante o 
período analisado, em comparação com o PRONAF custeio. Enquanto o custeio totaliza R$ 
26.100.312,70 nas linhas agrícola e pecuária, o investimento soma R$ 37.719.357,10 durante 
os quase 6 anos nas linhas agrícola e pecuária, uma diferença de 44,51%. 
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Analisando apenas o PRONAF investimento, a atividade agrícola apresenta a maior 
concentração de contratos realizados no período, 833 contra 455 da atividade pecuária. Do 
mesmo modo, o investimento agrícola resultou em maior valor financiado, R$ 21.695.815,50, 
em contrapartida a R$ 16.023.531,60 do investimento pecuário.

O ano em que foram realizados a maior quantidade de contratos foi o ano de 2013, com 
236 contratos de investimento agrícola e 127 contratos de investimento pecuário. Já em 2015, 
além da diminuição dos contratos realizados nas duas linhas, consequentemente foi o ano com 
a menor quantidade de valores financiados (R$ 2.763.767,80 no agrícola e R$ 1.677.827,91 no 
pecuário). Porém, tal situação vem se alterando com o aumento gradativo nos anos subsequentes 
do valor financiado, principalmente na pecuária, com aumento de 122,40% já em 2016.

Os dados preliminares de 2017 também chamam a atenção, já que a migração do 
crédito para a setor da pecuária fica mais evidente. Somente em nove meses de 2017, houve um 
aumento de 8,70% na quantidade de contratos de investimento em pecuária em relação a 2016. 
Já no valor financiado, o aumento é de 19,43%, atingindo o mais expressivo valor do período 
analisado, R$ 4.456.438,07 em investimento. 

A seguir, o gráfico 1 apresenta a evolução do valor médio dos contratos de PRONAF, 
por linha e a atividade no período de 2012 a 2017.

Gráfico 01 - Valor médio dos contratos de Pronaf em Presidente Getúlio: 2012-17.

Fonte: Elaborado pelos autores conforme Banco Central do Brasil (2017). 

No gráfico 1 é possível perceber que o crescimento da linha de investimento agrícola 
fica mais evidente, incialmente com uma média de R$ 15.504,86 em 2012, para R$ 59.419,77 
em 2017, representando um aumento de 283,23% no período. 

Nota-se que a quantidade total dos contratos vem caindo ao longo dos anos, porém, o 
valor médio destes vem crescendo, sugerindo que os agricultores estão necessitando de mais 
dinheiro para custear suas plantações e investir em suas propriedades, ou sua capacidade de 
liquidez dos contratos anteriores está sendo positiva, fazendo com que as instituições financeiras 
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forneçam mais crédito.

4.3 FINALIDADE DO PRONAF – CUSTEIO

 Para melhor avaliar a função do PRONAF na agricultora familiar do município de 
Presidente Getúlio, efetuamos a análise das linhas de Custeio e Investimento por meio da 
finalidade de cada linha, com seus respectivos produtos, quantidade de contratos e valor. 

 O custeio agrícola é voltado para o financiamento de insumos, tratos culturais, colheita, 
beneficiamento e industrialização do produto financiado e a produção de mudas e sementes 
certificadas e fiscalizadas. Já no Custeio Pecuária é possível financiar também as despesas de 
custeio relacionadas à bovinocultura, suinocultura, avicultura, apicultura, dentre outros animais, 
seja para recria e/ou engorda.

Na Tabela 7, apresenta-se a finalidade do PRONAF custeio agrícola e pecuário no 
período de 2013 a 2016 no município de Presidente Getúlio. Informamos que para os produtos 
com até 03 contratos realizados por ano, estes encontram-se ocultos para preservação do sigilo 
bancário. As colunas “Nº” representam a quantidade de contratos realizados em cada ano por 
finalidade.

Tabela 7 -  Finalidade do Pronaf Custeio em Presidente Getúlio: 2013-16.

Mo-
dali-
dade

Finali-
dade

2013 2014 2015 2016

Nº R$ Nº R$ Nº R$ Nº R$

Agrí-
cola

Milho 170 1.689.182,17 156 1.770.375,77 141 1.819.114,30 140 2.124.894,39
Soja 3 28.662,59 19 220.243,97 25 377.821,33 9 167.329,99
Arroz 4 70.054,65 1 27.215,30 4 72.181,35 4 116.173,33
Feijão - - 1 9.915,68 2 17.126,50 4 49.887,36
Oculto* - - - - 2 25.124,20 1 8.000,00

Pe-
cuária

Bovi-
nos 156 2.109.431,32 140 1.989.416,18 161 2.514.446,17 156 2.763.037,31

Oculto* - - - - 2 64.950,00 3 84.978,35
TOTAL 333 3.897.330,73 317 4.017.166,90 337 4.890.763,85 317 5.314.300,73

* Para preservação do sigilo bancário (LC 105/2001), em nível de município, os produtos com até três contratos 
estão ocultos.
Fonte: Elaborado pelos autores conforme Banco Central do Brasil (2017).

O PRONAF custeio em Presidente Getúlio gira preponderante em torno da cultura do 
milho e da criação do gado bovino. Porém, como a produção agrícola e pecuária do município 
concentram-se no cultivo temporário de milho e na produção de leite cru, não é surpresa os 
custeios produtivos serem maiores para estes dois agentes. 

Apenas em 2016, foram financiados R$ 2.124.894,39, para o custeio agrícola do 
milho, além de R$ 2.763.037,31 para o custeio pecuário de bovinos. Vale ressaltar também a 
participação do custeio de soja nos anos de 2014 e 2015, que foi provocada por produtores que 
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deixaram de produzir milho e apostaram em outra cultura para a utilização de suas terras. 
Ressalta-se também, o crescimento, mesmo que a passos curtos, da utilização de crédito 

rural para o custeio de arroz e feijão. Tais culturas podem vir a desempenhar um papel muito 
importante na geração de produção e renda no município, então é importante acompanhar o 
comportamento destes nos próximos anos.

4.4 FINALIDADE DO PRONAF – INVESTIMENTO

No campo do crédito para investimento, o PRONAF é voltado para investir no 
beneficiamento, processamento, na armazenagem e comercialização da produção agropecuária, 
de produtos florestais, artesanais e também na exploração de turismo rural.

O investimento agrícola é voltado principalmente para a aquisição de bens a fim de 
auxiliar no trabalho bruto no campo e fomentar a qualidade de vida dos agricultores. A tabela 8 
apresenta a evolução do PRONAF investimento agrícola em Presidente Getúlio de 2013 a 2016, 
bem como a finalidade e valor dos contratos realizados. 

Tabela 8 -  Finalidade do Pronaf Investimento Agrícola em Presidente Getúlio: 2013-16.

Finalidade
2013 2014 2015 2016
Nº R$ Nº R$ Nº R$ Nº R$

Trator 36 2.158.832,01 22 1.571.366,42 20 1.288.110,23 33 2.394.341,91
Máquinas e 
Implementos 126 1.512.811,88 74 1.092.333,46 41 678.066,30 59 1.024.135,52

Outros Veículos 11 316.619,93 11 368.677,01 2 75.557,37 - -
Residências 
Rurais 8 265.866,47 - - - - - -

Depósitos e 
Instalações 5 132.546,92 6 102.387,47 9 324.737,89 9 216.978,80

Eletrificação 
Rural 16 123.164,61 15 125.780,77 6 48.810,50 10 114.878,25

Secador 7 87.734,15 1 49.517,10 1 17.889,00 1 52.662,00
Armazém - - - - 1 22.173,00 5 161.803,01
Re/Floresta-
mento 1 29.966,07 4 118.349,95 - - - -

Outros Investi-
mentos 26 850.978,06 13 388.806,69 13 307.883,51 20 178.766,94

TOTAL 236 5.478.520,10 146 3.817.218.87 93 2.763.767.80 137 4.143.566,43
Fonte: Dados da pesquisa (2017)

O PRONAF é a ferramenta de crédito mais utilizada para a aquisição de máquinas, 
implementos agrícolas e tratores. Esses bens são essenciais para o trabalho familiar rural, 
diminuindo o esforço físico e exaustivo dos agricultores, que podem melhor utilizar suas terras e 
realizar o cultivo em áreas maiores. Além disso, esses bens possuem vida útil longa, e de acordo 
com a linha do PRONAF Mais Alimentos, o prazo para pagamento desses financiamentos é de 
até 10 anos. 
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Com isso, nota-se o alto e constante uso do PRONAF para o financiamento de tratores, 
onde em 2016 foram R$ 2.394.341,91 em 33 contratos para esse fim. Destaque também para 
o ano de 2013, onde foram realizados 126 contratos para o financiamento de máquinas e 
equipamentos, totalizando R$ 1.512.811,88. 

Ressalta-se a utilização do PRONAF para a construção de residências rurais, depósitos 
e a até mesmo para projetos de eletrificação rural, evidenciando o quanto alguns agricultores 
dependem dessa política pública para financiar seus investimentos mais básicos.

Na tabela 9 evidencia-se o investimento em pecuária pelo PRONAF em Presidente 
Getúlio, além da quantidade de contratos para cada produto e seu respectivo valor contratado.

Tabela 9 -  Finalidade do Pronaf Investimento Pecuária em Presidente Getúlio: 2013-16.

Finalidade
2013 2014 2015 2016
Nº R$ Nº R$ Nº R$ Nº R$

Bovinos 33 778.277,03 21 465.797,70 15 367.208,50 7 149.904,50
Suínos 2 260.059,73 6 914.075,55 5 365.699,93 11 2.050.134,61
Máquinas e 
Implementos 53 506.293,39 32 540.611,18 10 283.929,99 21 805.235,40

Trator 4 304.443,50 6 460.885,18 - - 5 347.682,00
Depósito, Gal-
pão, Estufa 7 238.032,08 9 279.127,75 1 149.672,64 2 61.548,98

Armazém - - - - 3 254.765,47 1 9.450,00
Silo 3 39.481,90 1 7.200,00 2 14.000,00 2 12.472,46
Eletrificação 
Rural 4 29.245,50 2 9.512,50 3 33.365,00 1 4.623,00

Res idênc i a s 
Rurais 6 109.457,56 - - - - - -

Carreta e Va-
gão de Carga 6 71.490,00 1 31.850,00 - - - -

A p r o v e i t a -
mento de Água - - 2 17.989,50 - - 2 29.636,00

Outros Melho-
ramentos

9 86.821,25 12 324.963,93 9 209.186,38 17 260.749,52

TOTAL 127 2.423.601,94 92 3.052.013,29 48 1.677.827,91 69 3.731.436,47
Fonte: Elaborado pelos autores conforme Banco Central do Brasil (2017).

O investimento em pecuária do PRONAF volta-se para o financiamento na aquisição de 
animais, inseminação artificial, bem como alimentação animal. Porém, os maiores investimentos 
compreendem a construção de sistemas de manejo, como ordenhas de leite e refrigeradores para 
armazenagem do produto. Na suinocultura e avicultura, podemos citar a construção de granjas 
para criação dos animais, e armazéns para a armazenagem da ração.

Em contraposto ao investimento agrícola, o investimento pecuário do PRONAF vem 
demonstrando a queda na do financiamento para a finalidade da pecuária bovina, para uma 
tendência cada vez maior da pecuária suína. Enquanto em 2013 foram realizados 33 contratos 
a R$ 778.277,03 de investimento em pecuário bovina, em 2016 foram apenas 7 contratos, 
totalizando um financiamento total de R$ 149.904,50. Já o investimento em pecuária suína, 
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teve apenas 2 contratos realizados em 2013 a R$ 260.059,73, já em 2016 foram 11 contratos, 
totalizando R$ 2.050.134,61. 

Como já apresentado, o PRONAF tem profunda relação com a produção agrícola/
pecuarista do município de Presidente Getúlio, haja vista os elevados valores de investimento 
em pecuária bovina e a crescente participação da criação de suínos. De tal modo, o PRONAF 
figura-se como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da agricultura no município, 
bem como de todo Alto Vale e da agricultura em cenário nacional. 

5 CONCLUSÃO

A agricultura familiar começou a se destacar no mercado nacional nos anos 90, onde os 
trabalhadores solicitavam a implantação de políticas públicas que desenvolvessem pequenas 
propriedades rurais. Já no governo de Fernando Henrique Cardoso, a fim de fortalecer 
as condições para o aumento da produção, foi criado em 1996, o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que era voltado a oferecer uma linha de 
credito ao setor agrícola para os agricultores de baixa renda.

A agricultura familiar representa 85% dos estabelecimentos do país, porem ocupa 
apenas 24% da área total. Essa diferença também está presente na produção, onde apenas 
10% dos produtores são responsáveis por 80% da produção agrícola e mais de 84% recebem 
apenas 15% dos recursos governamentais. Mesmo assim, a região Sul do Brasil se destaca na 
Agricultura Familiar e ficou conhecida pelo seu peso social, econômico e político como vetor 
para promover o desenvolvimento. 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar a quantidade e o valor de contratos 
realizados à título de investimento e custeio através da política pública PRONAF, na cidade de 
Presidente Getúlio - SC, bem como expor as suas principais atividades agrícolas.

O PRONAF apresentou um crescimento tanto no valor absolutos dos contratos realizados, 
como também no valor de crédito financiado no período analisado de 2012 a 2017. Percebe-se 
que no município analisado, o programa vem apresentando significativas alterações nas linhas 
de financiamento utilizadas pelos produtores familiares, bem como a evolução da quantidade 
de recursos financiados. Essa evolução torna-se importante para avaliar a necessidade dos 
agricultores em realizar o contrato de crédito por meio do PRONAF. Tal mudança ocorreu 
principalmente no aumento da utilização de contratos na linha de investimento em pecuária, 
que é o ramo onde mais se executa as atividades agrícolas do município, como a pecuária 
bovina e suína. 

Sendo assim, no período analisado, a utilização do PRONAF se destaca como vetor para 
o índice de crescimento agrícola no município de Presidente Getúlio, onde este programa vem 
sendo procurado para promover a sustentabilidade e crescimento da propriedade rural. Acima 
de tudo, por meio do programa, o acesso às novas tecnologias e processos produtivos mais 
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sofisticados ficou mais acessível aos pequenos produtores, melhoramento a capacidade produtiva 
e as condições de trabalho, fazendo com que os agricultores tenham ânimo e capacidade de se 
manterem no âmbito rural.

Com isso, o PRONAF é uma política pública que tem forte capacidade de continuar em 
ação em todo canário nacional e promover o desenvolvimento das regiões mais agrícolas do 
país. Ela é responsável por promover um grande salto na capacidade produtiva dos pequenos 
agricultores, inserindo essa classe cada vez mais no mercado de alimentos e principalmente, 
melhorando a qualidade de vida no campo

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócio. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Crédito Rural: Matriz de dados do Crédito Rural –
MDCR. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/MICRRURAL/. Acesso em: 10 set. 
2017

BIANCHINI, Valter. PRONAF 20 anos - 1995/2015: Avanços e Desafios. Brasília: Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, 2015.

BNDES. Banco Nacional do desenvolvimento Sustentável. Circular SUP/AOI Nº 
16/2017-BNDES. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/93d5ef06-
d9c8-4609-ac76-9dfed2bcb3ac/17Cir16+PRONAF+Investimento+Ano+Agr%C3%ADco
la+2017-2018.pdf. Acesso em: 30 jul. 2017

BRASIL/MDA/CASA CIVIL. Plano Safra da Agricultura Familiar: 2017/2020. Disponível 
em: http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_1684/3Baixa_Cartilha_
Plano_Safra_2017.pdf. Acesso em: 25 jul. 2017
 
BRASIL. Presidência da República. Decreto Nº 3.508, de 14 de junho de 2000. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3508.htm. Acesso em: 25 jul. 2017
 
_______. Presidência da República: Casa Civil. Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm. 
Acesso em: 25 jul. 2017

CALLADO, Antônio André Cunha. Agronegócio. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

EMBRAPA/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. Módulos Fiscais. 2012. 
Disponível em: https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-
fiscal. Acesso em: 26 jul. 2017

FÁVERI, José Ernesto; KROETZ, Marieli; ALEXANDRINI, Fábio. O Alto Vale do Itajaí e 
a Ideologia do Desenvolvimento Regional: Concepções e Análises. Blumenau: Nova Letra, 
2012.

GUANZIROLI, Carlos; et al. Agricultura Familiar e Reforma Agrária no Século XXI. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2009.

GUILHOTO, Joaquim J.M.; et al. PIB da Agricultura Familiar: Brasil – Estados. Brasília: 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 8-27, jan./mar. 2018.

27

Guia de Estudos, 2007 Disponível em: http://200.144.189.47/feaecon/media/livros/capa_234.
pdf.Acesso em: 25 jul. 2017

IBGE/SANTA CATARINA. Presidente Getúlio: Pecuária, 2015. Disponível em: https://
cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/sc/presidente-getulio/pesquisa/18/16459?detalhes=true. Acesso 
em: 06 ago. 2017

IPEA.  Agricultura - Agricultura em família. Ed. 66. Brasília: Revista Desafios 
do Desenvolvimento, 2011. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/desafios/index.
php?option=com_content&id=2512:catid=28&Itemid=23. Acesso em: 25 jul. 2017

MATTEI, Lauro. Impactos do Pronaf: Análise de Indicadores. Brasília: Guia de Estudos, 
2005. Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/md000007.pdf. Acesso em 20 jul. 
2017

MDA, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do desenvolvimento Agrário. Programa 
Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar. 2017. Disponível em: http://www.
mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa. Acesso em: 20 jul. 2017
 
NEVES, Marcos Fava; CASTRO, Luciano Thomé. Agricultura Integrada: Inserindo 
pequenos produtores de maneira sustentável em modernas cadeias produtivas. 1.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.
 
PAULILO, Maria Ignez Silveira; SCHMIDT, Wilson. Agricultura e espaço rural em Santa 
Catarina. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2003.

SANTA CATARINA/EPAGRI/CEPA. Números da Agropecuária Catarinense: 
dezembro/2015. Disponível em: http://docweb.epagri.sc.gov.br/website_cepa/publicacoes/
Numeros_agropecuarios_2015.pdf. Acesso em: 30 jul. 2017

SENKOVSKI, Antonio C. Agronegócio. Curitiba: Revista Gazeta do Povo, 2017. Disponível 
em: http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/agricultura/pib-agropecuario-tem-queda-
de-66-em-2016-informa-ibge-7cnm8vytdlw6l3pthxvb52pjh. Acesso em: 18 jul. 2017

VIEIRA, Paulo Freire. A Pequena Produção e o Modelo Catarinense de Desenvolvimento. 
Florianópolis: APED, 2012.                                                             



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 28-42, jan./mar. 2018.

28

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL: UMA PROPOSTA DE 
IMPLANTAÇÃO PARA UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ

Daniela Fernanda Lunelli1

Susana Gauche2

RESUMO
Neste artigo apresenta-se a proposta de implantação da ferramenta de avaliação de desempenho funcional em 
uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Alto Vale do Itajaí. Avaliação de desempenho é um instrumento 
utilizado para contribuir com o desenvolvimento da empresa e dos seus empregados. Nesta proposta são descritas 
as etapas da construção do instrumento e os formulários de avaliação de desempenho funcional para empregados 
técnico-administrativos (gestão, administrativo e operacional); docentes de ensino superior e docentes do colégio 
universitário, com base no disposto no Plano de Cargos, Salários e de Carreira de cada categoria profissional. 
Este estudo de caso teve abordagem qualitativa e alcance descritivo. A coleta de dados deu-se através de análise 
documental. Para elaboração da ferramenta de avaliação foi fundamental considerar os objetivos organizacionais e 
a missão, visão e valores da instituição. Ressalta-se que a implantação da avaliação de desempenho é um processo 
em evolução, que deve ser constantemente analisado e aprimorado conforme as necessidades da instituição.

Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Empregados Técnico- administrativos. Docentes de Ensino Superior. 
Docentes do Colégio Universitário.

ABSTRACT
This paper presents the proposal for the implementation of the functional performance evaluation tool at a Higher 
This paper presents the proposal for the implementation of the functional performance evaluation tool at a Higher 
Education Institution (IES) in the Alto Vale do Itajaí. In which, the stages of the construction and the forms 
of evaluation of functional performance are described for Technical-administrative employees (management, 
administrative and operational); Teachers of Higher Education and Teachers of the School of Basic Education, 
based on the provisions in the Career, Salary and Career Plan of each professional category. This case study had 
a qualitative approach and a descriptive scope. The data collection took place through documentary analysis. In 
order to elaborate the evaluation tool, it was fundamental to consider the organizational objectives and mission, 
vision and values of the institution. It is emphasized that the implementation of performance evaluation is an 
evolving process, which must be constantly analyzed and improved according to the needs of the institution.

Keywords: Performance evaluation. Technical and administrative employees. Teachers of Higher Education. 
Teachers of the School of Basic Education.

1 INTRODUÇÃO 

Na gestão estratégica de Recursos Humanos (RH) são utilizadas várias ferramentas 
para captar, valorizar, reter e administrar o capital humano nas organizações, viabilizando 
o enfrentamento das crescentes adversidades e concorrências do mercado. Dentre essas 
ferramentas, está a avaliação de desempenho dos empregados, que é o objeto deste trabalho.

1 Psicóloga graduada pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI; 
Especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e Liderança Coaching pela UNIDAVI.
2 Doutora em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVAVI), Professora e Coordenadora dos 
cursos de pós-graduação do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI).
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Para desenvolvimento deste trabalho buscou-se apresentar o modelo de avalição de 
desempenho criado para a Instituição de Ensino Superior (IES) do Alto Vale do Itajaí. Sob 
a perspectiva de que a avaliação de desempenho é um instrumento que possibilita mensurar 
a performance dos empregados na empresa. A ferramenta foi desenvolvida de acordo com 
os objetivos organizacionais da IES, para isso foram elaborados formulários específicos para 
os empregados técnico-administrativos, docentes de ensino superior e docentes do colégio 
universitário, com base no disposto no Plano de Cargos, Salários e de Carreira de cada categoria 
profissional. 

Conforme política adotada pela instituição, a responsabilidade pela avaliação de 
desempenho será do coordenador de cada empregado, com assessoria do Departamento de 
Recursos Humanos, que juntamente com a comissão designada pelo reitor, propõe os meios e 
critérios para tal avaliação. 

Para a criação desta ferramenta para a IES considerou-se que  atualmente a avaliação 
de desempenho torna-se imprescindível porque as empresas necessitam obter e manter a 
competitividade, que requer uma metodologia que avalie a contribuição das pessoas para 
esse e outros resultados (NASCIMENTO; LOPES; ARGIMON, 2005). E por se tratar de uma 
instituição de ensino, deve-se compreender que é inquestionável a importância das organizações 
do setor da educação, fundamentais para o progresso de uma cidade, região ou país, por serem 
promotoras do desenvolvimento do conhecimento e da disseminação da informação. Por 
isso, é necessário desenvolver, para essas instituições educacionais, instrumentos gerenciais 
de planejamento e de controle que acompanhem o desempenho organizacional (GALVÃO; 
CORRÊA; ALVES, 2011).

A implantação da avaliação de desempenho justifica-se pelas possiblidades e benefícios 
que pode gerar para as organizações, dentre eles estão: avaliar os resultados alcançados pelos 
empregados no exercício de sua atividade ocupacional; avaliar comportamentos esperados 
profissionalmente; melhorar a qualidade do trabalho realizado; fundamentar o direcionamento 
de ações de treinamento e desenvolvimento; servir de referência para elaboração de Plano de 
desenvolvimento individual (PDI); criar um banco de dados com informações para consultas 
de movimentações internas; incentivar o autodesenvolvimento e subsidiar aferição ao mérito. 
Assim, busca-se implantar a avaliação de desempenho para contribuir com o desenvolvimento 
da IES, que como toda empresa, busca melhorias e estratégias para o processo de gestão de 
pessoas.

2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

 Neste capítulo apresenta-se conceituação e a importância da ferramenta de avaliação de 
desempenho.
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2.1 O QUE É AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Ao abordar a temática “avaliação de desempenho” notam-se denominações variadas 
como avaliação de mérito, avaliação de pessoal, relatórios de progresso, avaliação de eficiência 
individual ou grupal, entre outras, que variam de acordo com a organização (SAKANO, et. 
al, 2014).  A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão de pessoas e faz parte das 
práticas adotadas pelas organizações para administrar suas operações com excelência.

A avaliação de desempenho pode ser compreendida como um processo dinâmico, 
que envolve o avaliado e seu coordenador, e que é fundamental para a direção da atividade 
administrativa da organização. Nesse sentido, a avaliação de desempenho pode ser entendida 
como um dos mais importantes instrumentos que a administração de uma empresa possui 
para avaliar os resultados da atuação de sua força de trabalho e para prever ações futuras, 
considerando o potencial humano de seu quadro (TACHIZAWA, TAKESHY, 2006). Assim, 
considera-se que a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho das 
pessoas em função das atividades que ela realiza, das metas e resultados a serem atingidos e do 
seu potencial de desenvolvimento (CHIAVENATO, 1999).

Este instrumento é utilizado para contribuir com o desenvolvimento da empresa e dos 
seus empregados. Nesse sentido destaca-se que, a avaliação de desempenho é um método que 
visa, continuamente, constituir um contrato com os empregados sobre os resultados desejados 
pela organização, acompanhar os desafios propostos, corrigindo os rumos e avaliando os 
resultados alcançados (SAKANO et. al, 2014). Assim, considera-se que, a avaliação de 
desempenho é um processo que serve para ponderar ou estimar o valor, a excelência e as 
qualidades de um indivíduo, e principalmente, a sua contribuição para o negócio da organização 
(CHIAVENATTO, 1999).

2.2 PORQUE AVALIAR

A avaliação de desempenho é um instrumento que pode contribuir para várias ações na 
área de gestão de pessoas, por isso torna-se imprescindível abordarmos os impactos e benefícios 
que esta ferramenta pode gerar nas organizações.

A avaliação de desempenho não é um fim em si mesma, mas um meio para melhorar 
os resultados dos recursos humanos da empresa. Deste modo, os principais objetivos da 
avaliação de desempenho são: adequação da pessoa ao cargo; identificação das necessidades de 
treinamento; promoções; incentivo salarial ao bom desempenho; melhoria das relações entre 
superiores e subordinados; auto aperfeiçoamento do empregado; estimativa do potencial de 
desenvolvimento dos empregados; incentivo à maior produtividade; conhecimento dos padrões 
de desempenho da empresa; feedback ao avaliado e decisões sobre transferências, dispensas e 
progressão funcional (TACHIZAWA, TAKESHY, 2006). Nesse sentido, acrescenta-se que, a 
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avaliação de desempenho é um meio pelo qual é possível: identificar problemas de supervisão 
e gerência, de integração das pessoas à organização, de adequação da pessoa ao cargo, de 
identificação de necessidades de treinamento e, deste modo, estabelecer os meios e programas 
para acabar ou diminuir tais problemas (CHIAVENATTO, 1999).  

A partir dos resultados obtidos pela avaliação de desempenho é possível traçar 
estratégias e ações com base nas reais necessidades da empresa. Os resultados das avaliações 
de desempenho possuem dois objetivos: os administrativos, que servem como ferramenta para 
decisões referentes ao aproveitamento e carreira das pessoas; e de desenvolvimento, em que 
o feedback fornecido pela avaliação leva a uma discussão sobre os pontos fortes e fracos dos 
empregados e consequentemente ao desenvolvimento de sua performance (CAMPOS; SANTOS; 
RODRIGUES, 2014). Nesse sentido, entende-se que a avaliação de desempenho é utilizada 
pelas empresas como uma ferramenta que busca analisar o desempenho dos colaboradores, 
visando o alcance de melhores resultados. E também, é através desta avaliação que as pessoas 
podem se desenvolver no ambiente de trabalho (CRUZ; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2014).

Portanto, de acordo com os problemas identificados, a avaliação de desempenho pode 
auxiliar na determinação e no desenvolvimento de uma política apropriada de RH às necessidades 
da empresa (CHIAVENATO, 2002). Desse modo, nota-se que a avaliação de desempenho é um 
poderoso meio de resolver problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho e a 
qualidade de vida dentro das organizações.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Realizou-se um estudo de caso em uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Alto 
Vale do Itajaí. Estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma 
de aprofundar um fato, uma realidade, um contexto social, organizacional, entre outros.

 Diante do objetivo deste estudo: apresentar uma proposta de implantação de avaliação 
de desempenho, esta pesquisa se caracteriza como descritiva, que segundo GIL 2002, tem como 
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Quanto à abordagem, ela é qualitativa. Os 
métodos qualitativos proporcionam uma melhor compreensão dos fenômenos, pois associam 
procedimentos de cunho racional e intuitivo (POPE;MAYS, 1995). 

 “O termo pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa que produz resultados não alcançados 
através de procedimentos estatísticos ou de outros meios de quantificação” (STRAUSS; 
CORBIN, 2008, p. 23). “A pesquisa qualitativa tem sido, inúmeras vezes, utilizada para 
descrever uma situação social circunscrita (pesquisa descritiva), ou para explorar determinadas 
questões (pesquisa exploratória) [...]. ” (DESLAURIES; KÉRISTIR, 2008, p. 130). A coleta de 
dados para elaboração da proposta deu-se através de análise documental.



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 28-42, jan./mar. 2018.

32

4 RESULTADOS

A seguir apresenta-se a proposta de implantação de um modelo de avaliação de 
desempenho funcional para a IES, sendo as seguintes dimensões: Etapas do Projeto de 
Implantação da Avaliação de Desempenho Funcional na IES; Avaliação de Desempenho 
Funcional para Empregados Técnico- Administrativos; Avaliação de Desempenho Funcional 
para Docentes do Colégio Universitário e Avaliação de Desempenho Funcional para Docentes 
de Ensino Superior.

4.1 ETAPAS DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
FUNCIONAL NA IES

O projeto de implantação de um modelo de avaliação de desempenho para a IES 
surgiu visando atender o critério de promoção horizontal por merecimento, disposto no Plano 
de Cargos, Salários e de Carreira da IES. A partir disso, o trabalho foi direcionado para a 
elaboração de um modelo de acordo com os objetivos da instituição e para contribuir com o 
desenvolvimento da mesma.

A elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho iniciou pela definição de 
uma equipe de trabalho junto ao Departamento de Recursos Humanos, com assessoria de uma 
Consultora em Gestão de Pessoas e acompanhamento da Reitoria, Pró-Reitoria de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e Pró-Reitoria de Administração, 

Partindo dos objetivos organizacionais e alinhando com a Missão, Visão e Valores da 
instituição, foram definidos os requisitos e os indicadores de desempenho a serem avaliados, 
bem como, os pesos, pontuações e escalas dos formulários de avaliação de desempenho. Foram 
elaborados formulários diferenciados para avaliação de Docentes de Ensino Superior, Docentes 
do Colégio Universitário e para Empregados Técnico-administrativos, divididos em grupo 
operacional, administrativo e gestão. 

As escalas de avaliação foram elaboradas de acordo com a Escala de Likert, que 
foi desenvolvida por Rensis Likert (1932) para mensurar atitudes no contexto das ciências 
comportamentais. A escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver 
um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão 
seu grau de concordância. Assim, nesta escala os respondentes se posicionam de acordo com 
uma medida de concordância atribuída aos itens e, de acordo com esta afirmação, se infere a 
medida do construto. A escala é aplicada com cinco pontos, variando de discordância total até 
a concordância total (JÚNIOR; COSTA, 2014).

Desse modo, a Avaliação de Desempenho Funcional irá medir se o avaliado atende os 
indicadores de desempenho descritos nos requisitos, através da escala de 1 a 5: 

1 – Discordo Totalmente;
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2 – Discordo; 
3 – Nem concordo, nem discordo; 
4 – Concordo;
5 – Concordo Totalmente.
Posteriormente, os formulários foram apresentados à Reitoria, Pró-Reitorias e 

coordenadores para análise e sugestões, foram feitas adequações e simulações da ferramenta de 
avaliação de desempenho para que fosse validada.

A partir disso,  foi elaborado um Manual de Orientações para os avaliadores e haverá 
treinamento sobre o processo de Avaliação de desempenho, visando capacitar todos os 
avaliadores para utilizarem a ferramenta adequadamente e para realizarem o feedback aos 
avaliados. Também foi  feita uma sensibilização sobre a avaliação de desempenho para todos 
os empregados, a fim de esclarecer dúvidas, firmar a transparência e conscientizar sobre a 
importância do processo.

A avaliação de desempenho após implantada,  os empregados são avaliados no mês que 
antecede a data de aniversário de sua admissão, considerando o interstício de dois anos. Após 
a realização da avaliação de desempenho funcional dos empregados, é realizado o feedback 
para todos os avaliados e posteriormente pretende-se elaborar o Plano de Desenvolvimento 
Individual- PDI de cada avaliado. Assim, todas as etapas do projeto de implantação da Avaliação 
de Desempenho funcional estão sintetizadas no quadro a seguir:

Quadro 1 – Etapas de elaboração da avaliação de desempenho na IES (realizadas).

Passo 1 Definir a equipe de Trabalho
Passo 2 Definir requisitos e indicadores de desempenho
Passo 3 Atribuir pontuações e pesos aos formulários de avaliação
Passo 4 Apresentar os Formulários de avaliação à reitoria, Pró- reitorias e Coordenadores
Passo 5 Adequar os formulários de acordo com sugestões
Passo 6 Simular as avaliações
Passo 7 Validar a Ferramenta

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da IES (2016).

Quadro 2 – Etapas de elaboração da avaliação de desempenho na IES (a serem realizadas).

Passo 8 Elaborar manual de orientações para avaliadores
Passo 9 Treinar os avaliadores
Passo 10 Sensibilizar todos os empregados sobre a avaliação de desempenho
Passo 11 Implantar a ferramenta
Passo 12 Realizar Feedback dos avaliados
Passo 13 Elaborar PDI de cada avaliado

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da IES (2016).

Conforme considerado, a pontuação obtida na avaliação de desempenho é um requisito 
para a promoção horizontal por merecimento e o empregado será avaliado de acordo com o 
formulário definido para docentes de Ensino Superior, docentes do Colégio Universitário ou 
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para Empregados técnico- administrativos dos grupos operacional, administrativo e gestão. 
Desse modo, cada formulário de avaliação de desempenho será apresentado no decorrer do 
presente trabalho.

4.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL PARA EMPREGADOS TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVOS 

A avaliação de Desempenho Funcional é um instrumento utilizado para medir por 
meio de pontuação, o cumprimento das condições exigidas, para a promoção horizontal por 
merecimento dos empregados técnico-administrativos, a fim de aprovar ou não a promoção 
bianual por merecimento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do salário base, 
prevista no Plano de Cargos, Salários e Carreira vigente.

A avaliação de Desempenho Funcional do Empregado técnico administrativo é realizada 
pelo seu Coordenador e supervisionada por uma comissão designada pelo Reitor, nos termos 
previstos no art. 12 do Plano de Cargos, Salários e de Carreira vigente. Há uma avaliação de 
desempenho específica para cada grupo existente no Plano de Cargos, Salários e de Carreira:

a) Grupo I – Gestão
b) Grupo II – Administrativo
c) Grupo III – Operacional
A avaliação de desempenho funcional dos empregados técnico  administrativos deve 

ser realizada anualmente no mês de aniversário de sua admissão. E a pontuação obtida na 
avaliação de desempenho funcional  considerada para a promoção horizontal por merecimento 
do empregado técnico administrativo, que ocorre somando-se as duas avaliações de desempenho 
que ocorreram dentro do interstício avaliativo, aplicando-se a média das duas. Assim, para 
que o Técnico Administrativo obtenha a promoção por merecimento, é preciso obter um 
aproveitamento mínimo de 60% em sua avaliação de desempenho, ou seja, 06 (seis) pontos na 
média de todos os requisitos avaliados.

A Avaliação de Desempenho Funcional dos empregados técnico- administrativos 
mensura se o avaliado atende os requisitos descritos nos indicadores de desempenho dos 
quadros 3,4 e 5 considerando a escala de 1 a 5, conforme segue.
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Quadro 3 – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para Empregado Técnico Administrativo 
do Grupo I- Gestão.

Requisitos Indicadores de Desempenho
1. Capacidade de Gestão de 
Pessoas        
3,5 pontos

a) Mobiliza, envolve e compromete seus colaboradores, visando a realização dos 
objetivos e metas definidas e estimulando a equipe a valorizar o que faz. 
b) Delega e compartilha responsabilidades, tarefas e decisões. Acompanha os tra-
balhos, assegurando corretas orientações para sua equipe.
c) Exerce o feedback, praticando o elogio e a crítica, orientando os liderados sobre 
seu desempenho e oportunidades de melhorias.
d) Administra conflitos, ouvindo, avaliando e decidindo com imparcialidade, dan-
do espaço para a equipe discordar e se  manifestar.
e) Mantém os funcionários responsáveis por suas ações. Responsabiliza a todos 
pelos resultados.
f) Auxilia os colaboradores no desenvolvimento dos seus potenciais e as compe-
tências necessárias para o trabalho.

2. Relacionamento Interpes-
soal            
1,5 pontos

a) Interage e mantém bom relacionamento com as pessoas, tratando todos com 
respeito, simpatia, presteza e educação.
b) Convive bem com adversidades, obstáculos, conflitos e recebe bem críticas, 
admitindo erros e evitando desculpas. 
c) Apresenta empatia, consegue colocar-se no lugar do outro para compreendê-lo 
sob o ponto de vista dele.

3. Compromisso com Re-
sultados            
3,5 pontos

a) Preocupa-se com os custos e atua para uso racional de recursos, sem desperdí-
cios e otimizando os recursos.
b) Concretiza os objetivos do seu trabalho, utilizando métodos de gestão adequa-
dos, com qualidade e nos prazos estipulados.
c) Analisa os problemas com senso crítico,  elabora soluções e toma decisões con-
siderando as variáveis, os riscos inerentes e oportunidades para ações preventivas.
d) Planeja e organiza as atividades com base nas prioridades.
e) Escuta atentamente e mantém a equipe a par das informações pertinentes ao 
seu trabalho.
f) Procura evoluir pessoal, profissional e intelectualmente, buscando aperfeiçoa-
mento e atualização contínua de seus conhecimentos.

4. Visão Institucional e Nor-
mas de Conduta                 
1,5 pontos

a) Cultiva a honestidade e a ética nas ações, com coerência aos valores da empre-
sa.
b) Demonstra conhecimento das normas e procedimentos da instituição e atua no 
cumprimento das mesmas.

Ações de Melhorias Crie ações de melhorias para os indicadores de baixo desempenho e outros que 
considerar necessário.

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da IES (2016).

O quadro 3 refere-se ao Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para 
Empregado Técnico Administrativo do Grupo I- Gestão, em que há 4 grupos de requisitos 
para avaliação: 1. Capacidade de Gestão de Pessoas; 2. Relacionamento Interpessoal; 3. 
Compromisso com resultados e 4. Visão Institucional e Normas de conduta. Estes requisitos 
serão avaliados através de seus indicadores de desempenho, considerando a escala de 1 a 5 para 
cada indicador. O formulário de avaliação é composto por 10 pontos, que estão divididos entre 
os 4 requisitos.
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Quadro 4 – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para Empregado Técnico Administrativo 
do Grupo II- Administrativo.

Requisitos Indicadores de Desempenho
1. Preparo e Qualificação

2,5 pontos

a) Detém os conhecimentos, habilidades e experiência necessários às suas ativida-
des.
b) Planeja e organiza adequadamente suas tarefas, materiais, documentos e outros 
que utiliza para realização de seu trabalho. 
c) Escuta atentamente e comunica suas ideias e informações usando uma linguagem 
clara e objetiva. 
d) Procura evoluir pessoal, profissional e intelectualmente, buscando aperfeiçoa-
mento e atualização contínua de seus conhecimentos.

2. Capacidade de Traba-
lho em Equipe e Relacio-
namento Interpessoal
2,0 pontos

a) Interage e mantém bom relacionamento com as pessoas, tratando todos com res-
peito, simpatia, presteza e educação.
b) Coopera com os membros da equipe e das demais áreas, colocando-se à disposi-
ção para executar outros serviços e auxiliar colegas.
c) Apresenta empatia, consegue colocar-se no lugar do outro para compreendê-lo 
sob o ponto de vista dele.

3. Compromisso com Re-
sultados

3,5 pontos

a) Cumpre com qualidade as tarefas que lhe são atribuídas, nos prazos estipulados e 
com o uso racional dos recursos.
b) Convive bem com adversidades, obstáculos, conflitos e recebe bem as críticas, 
admitindo erros e evitando desculpas.
c) Sabe solucionar problemas e busca orientação mediante dúvidas do dia-a-dia e 
situações imprevistas.
d) Antecipa-se, tirando proveito de oportunidades e não deixando acontecer falhas. 
e) apresenta-se em seu local de trabalho no horário e não se ausenta sem justifica-
tiva. 
f) Sugere e implanta, quando possível, novas práticas de trabalho visando a melho-
ria das atividades e processos.

4. Visão Institucional e 
Normas de Conduta             

2,0 pontos

a) Compreende seu papel nos processos da Instituição e conhece os impactos de seu 
trabalho nas atividades dos outros.
b) Cultiva a honestidade e a ética nas ações, com coerência aos valores da Institui-
ção.
c) Procura conhecer a estrutura e os serviços oferecidos.
d) Apresenta cuidado com asseio pessoal e vestuário.

Ações de Melhorias Crie ações de melhorias para os indicadores de baixo desempenho e outros que 
considerar necessário.

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da IES(2016)

O quadro 4 refere-se ao Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para 
Empregado Técnico Administrativo do Grupo II- Administrativo, em que há 4 grupos de 
requisitos para avaliação: 1. Preparo e Qualificação; 2. Capacidade de Trabalho em Equipe e 
Relacionamento Interpessoal; 3. Compromisso com Resultados; 4. Visão Institucional e normas 
de conduta. Estes requisitos serão avaliados através de seus indicadores de desempenho, 
considerando a escala de 1 a 5 para cada indicador. O formulário de avaliação é composto por 
10 pontos, que estão divididos entre os 4 requisitos. 

Quadro 5 – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para Empregado Técnico Administrativo 
do Grupo III- Operacional.

Requisitos Indicadores de Desempenho
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1. Preparo e Qualificação     
2 pontos

a) Detém os conhecimentos, habilidades e experiência necessários às suas ativi-
dades.
b) Planeja e organiza adequadamente suas tarefas, materiais, documentos e outros 
que utiliza para realização de seu trabalho. 
c) Escuta atentamente e comunica suas ideias e informações usando uma lingua-
gem clara e objetiva. 

2. Capacidade de Trabalho 
em Equipe e Relacionamen-
to Interpessoal   
2,0 pontos

a) Interage e mantém bom relacionamento com as pessoas, tratando todos com 
respeito, simpatia, presteza e educação.
b) Coopera com os membros da equipe e das demais áreas, colocando-se à dispo-
sição para executar outros serviços e auxiliar colegas.
c) Apresenta empatia, consegue colocar-se no lugar do outro para compreendê-lo 
sob o ponto de vista dele.

3. Compromisso com Re-
sultados        

3,5 pontos

a) Cumpre com qualidade as tarefas que lhe são atribuídas, nos prazos estipulados 
e com o uso racional dos recursos.
b) Convive bem com adversidades, obstáculos, conflitos e recebe bem as críticas, 
admitindo erros e evitando desculpas.
c) Sabe solucionar problemas e busca orientação mediante dúvidas do dia-a-dia e 
situações imprevistas.
d) Antecipa-se, tirando proveito de oportunidades e não deixando acontecer fa-
lhas.
e) Apresenta-se em seu local de trabalho no horário e não ausenta-se sem justifi-
cativa. 

4. Visão Institucional   

1,5 pontos

a) Compreende seu papel nos processos da Instituição e conhece os impactos de 
seu trabalho nas atividades dos outros.
b) Procura conhecer a estrutura e os serviços oferecidos.

c) Cultiva a honestidade e a ética nas ações, com coerência aos valores da Insti-
tuição.

5. Normas de Segurança e 
Conduta Pessoal         
1,0 ponto

a) Faz uso de Equipamentos de Proteção adequadamente sempre que necessário

b) Desenvolve de maneira segura seu trabalho de modo a não oferecer riscos a si 
e aos outros.
c) Apresenta cuidado com asseio pessoal e vestuário.

Ações de Melhorias Crie ações de melhorias para os indicadores de baixo desempenho e outros que 
considerar necessário.

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da IES (2016)

O quadro 5 refere-se ao Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para 
Empregado Técnico Administrativo do Grupo III- Operacional, em que há 5 grupos de 
requisitos para avaliação: 1. Preparo e Qualificação; 2. Capacidade de Trabalho em Equipe 
e Relacionamento Interpessoal; 3. Compromisso com Resultados; 4. Visão Institucional e 
5. Normas de segurança e conduta pessoal. Estes requisitos serão avaliados através de seus 
indicadores de desempenho, considerando a escala de 1 a 5 para cada indicador. O formulário 
de avaliação é composto por 10 pontos, que estão divididos entre os 5 requisitos.

4.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL PARA DOCENTES DO COLÉGIO 
UNIVERSITÁRIO

A avaliação de Desempenho Funcional é um instrumento que compõe os requisitos para 
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promoção por merecimento dos docentes do Colégio Universitário, utilizados para medir, por 
meio de pontuação, o cumprimento das condições exigidas, a fim de aprovar ou não a promoção 
bianual por merecimento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do salário base, 
prevista no Plano de Cargos, Salários e Carreira vigente.

A avaliação de desempenho funcional dos docentes do Colégio Universitário, é 
realizada pelo (a) diretor (a) da Colégio, no final de cada período letivo e para cada disciplina 
que o docente tenha lecionado. Já, a contagem de pontos para fins de promoção horizontal por 
merecimento que considera a avaliação de desempenho funcional e demais requisitos, ocorre 
a cada interstício de dois anos, no mês que antecede a data de aniversário da admissão do 
Docente.

Assim, as avaliações de desempenho funcional de todas as disciplinas em que o docente 
lecionar no interstício avaliativo comporão uma média geral, que é acumulada com a pontuação 
dos demais requisitos para promoção horizontal por Merecimento, devendo o docente alcançar 
o mínimo de 14 pontos, conforme previsto no Plano de Cargos, Salários e de Carreira.

A avaliação de Desempenho Funcional vale o mínimo de 5,22 pontos e o máximo de 
8,70 pontos. Assim, desempenhos a partir de 6,96 pontos tem a validade de 8,70 pontos, já 
as avaliações com pontuação entre 5,22 e 6,95 recebem os pontos reais. E avaliações com 
aproveitamento inferior a 5,22 pontos não são consideradas para pontuação na Avaliação de 
Desempenho Funcional.

A Avaliação de Desempenho Funcional dos empregados docentes do Colégio 
Universitário mede se o avaliado atende os requisitos descritos nos indicadores de desempenho 
do quadro 6, considerando a escala de 1 a 5, conforme segue.

Quadro 6 – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para Docentes do Colégio Universitário

Requisitos Indicadores de Desempenho
Atividades Pedagógi-
cas

1,0 ponto

a) Mantém atualizado e cumpre os prazos dos registros acadêmicos no sistema 
(Notas, frequências, tarefas, trabalhos, provas, ocorrências, relatórios (diários de clas-
se), pareceres descritivos).
b) Elabora o plano de ensino, planos de aula e os acompanhamentos dentro do 
prazo previsto pelo Colégio. 

Pontualidade e Assi-
duidade
1,0 ponto

a) Cumpre seus horários de trabalho e não se ausenta sem justificativa. 
b) Cumpre os horários de aulas previstos, não liberando os alunos antecipadamente e 
não se ausentando da sala durante as aulas. 

Responsabilidades em 
Sala de Aula

2,70 pontos

Didática e Metodologia:  
a) Acompanha a efetiva aprendizagem do aluno e garante a recuperação paralela de 
conteúdo.  
b) Apresenta clareza aos alunos sobre os procedimentos das aulas, provas, trabalhos, 
tarefas, preferencialmente por escrito e fixado no caderno do aluno. 
c) Utiliza recursos e infraestrutura disponível (Laboratórios químico/física, biologia, 
biblioteca, laboratório de informática, laboratório de línguas, áreas externas e projetor 
multimídia). Avaliação de acordo com o PPP do Colégio: 
d)  Aplica a quantidade mínima de notas dentro de cada trimestre. 
e)   Avalia o aluno de forma integral nos conteúdos conceituais, procedimentais e ati-
tudinais.
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C o m p r o m e t i m e n t o 
com a Instituição

2,0 pontos

a) Participa das reuniões (Reunião geral de início de ano, entrega de boletins/pareceres, 
Escola de Pais, reuniões específicas de cada turma).
b) Participa de eventos propostos pelo Colégio (Festa Junina, homenagens, formaturas, 
exposições, mostras, torneio interclasses, Pastel com Buchicho, entre outros). 
c) Divulga o trabalho realizado com os alunos (nas mídias sociais do Colégio, exposi-
ções, mostra, artigos em revistas e jornais, feiras, olimpíadas, congressos, seminários).

Comportamento Pro-
fissional

2,0 pontos

a) Realiza seu trabalho de forma equilibrada e convive bem com adversidades, 
imprevistos, obstáculos e conflitos. 
b) Trata a todos com respeito, simpatia, presteza e educação, buscando um clima 
de harmonia, confiança e cooperação. 
c) Apresenta empatia, consegue colocar-se no lugar do outro. 
d) Coopera no compartilhamento de ideias, atividades e soluções com os mem-
bros da equipe e das demais áreas, colocando-se à disposição espontaneamente para 
executar outros serviços e auxiliar colegas. 
e) Age de forma ética, demonstrando discrição em relação a comentários refe-
rentes à Instituição, colegas de trabalho e alunos. Como elementos importantes: sigilo, 
imparcialidade, humildade e prudência. 
f) Compromete-se com os valores e princípios da Instituição e com sua dissemi-
nação.

Ações de Melhorias Crie ações de melhorias para os indicadores de baixo desempenho e outros que consi-
derar necessário.

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da IES (2016)

O quadro 6 refere-se ao – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para 
docentes do Colégio Universitário, em que há 5 grupos de requisitos para avaliação: 1. 
Atividades Pedagógicas; 2. Pontualidade e assiduidade; 3. Responsabilidades em sala de aula; 
4. Comprometimento com a instituição; 5. Comportamento profissional. Estes requisitos serão 
avaliados através de seus indicadores de desempenho, considerando a escala de 1 a 5 para cada 
indicador. O formulário de avaliação é composto por 8,7 pontos, que estão divididos entre os 5 
requisitos.

4.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL PARA DOCENTES DE ENSINO 
SUPERIOR: 

A avaliação de Desempenho Funcional é um instrumento que compõe os requisitos para 
promoção por merecimento dos docentes de Ensino Superior, utilizados para medir, por meio 
de pontuação, o cumprimento das condições exigidas, a fim de aprovar ou não a promoção 
bianual por merecimento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do salário base, 
prevista no Plano de Cargos, Salários e Carreira vigente.

A avaliação de desempenho funcional dos docentes de ensino superior é  realizada 
semestralmente, pelo coordenador de cada curso que o docente tenha lecionado. Já, a contagem 
de pontos para fins de promoção horizontal por merecimento que considera a avaliação de 
desempenho funcional e demais requisitos, ocorre a cada interstício de dois anos, no mês que 
antecede a data de aniversário de admissão do docente

Assim, as avaliações de desempenho funcional de todos os cursos em que o docente 
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lecionar no interstício avaliativo compoem uma média geral, que é acumulada com a pontuação 
dos demais requisitos para promoção horizontal por Merecimento, devendo o docente alcançar 
o mínimo de 14 pontos, conforme previsto no Plano de Cargos, Salários e de Carreira.

A avaliação de Desempenho Funcional vale o mínimo de 3,60 pontos e o máximo 
de 6,0 pontos. Desempenhos a partir de 4,80 pontos terão a validade de 6,0 pontos, já as 
avaliações com pontuação entre 3,60 e 4,79 receberão os pontos reais alcançados. E avaliações 
com aproveitamento inferior a 3,60 não são consideradas para pontuação na Avaliação de 
Desempenho Funcional.

A Avaliação de Desempenho Funcional dos empregados docentes de ensino superior 
mensura se o avaliado atende os requisitos descritos nos indicadores de desempenho do quadro 
7, considerando a escala de 1 a 5, conforme segue.

Quadro 7 – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para Docentes de Ensino Superior.

Requisito Indicador de Desempenho
1) Atividades Pedagó-
gicas
1,1 pontos

a)  Mantém atualizados e cumpre os prazos dos registros acadêmicos no sistema (fre-
quência, acompanhamento, requerimentos e notas)
b)  Elabora, atualiza os conteúdos e envia o plano de ensino no prazo estabelecido.

2) Pontualidade e As-
siduidade
0,70 pontos

a)  Cumpre seus horários de trabalho conforme calendário acadêmico.

b)  Cumpre os horários de aulas previstos (entrada, intervalo e saída).

3) Responsabilidade 
em Sala de Aula
1,4 pontos

a)  Utiliza bibliografias básicas, complementares e periódicos conforme o PPC.
b)  Solicita realização de atividades de pesquisa (bibliográfica, estudo de caso, visita, 
etc.) e incentiva a produção acadêmica.
e)    Permite e incentiva a participação, discussão e expressão de ideias sobre o assunto 
em estudo.
f)    Demonstra disponibilidade para esclarecer dúvidas dos alunos (presencialmente e 
virtualmente).
g)  Usa recursos/estratégias pedagógicas variadas (laboratórios, biblioteca, metodolo-
gias ativas, etc.).

4) Comprometimento 
com o Curso
0,70 pontos

a) Mantém o currículo atualizado na plataforma lattes semestralmente.
b) Participa de demandas oriundas do curso.
c) Apresenta acessibilidade na comunicação com o coordenador do curso.

5) Comportamento 
Profissional 
0,70 pontos

a) Cultiva a honestidade e ética nas relações, com coerência aos valores da Instituição.
b) Recebe bem críticas, sugestões e orientações relacionadas ao seu trabalho.
c) Apresenta atitudes (respeito, simpatia, presteza, educação, etc.) condizentes com o 
ambiente de trabalho..

6) Desempenho na 
Avaliação Institucio-
nal
1,40 pontos

Nota da Avaliação Institucional 0 – 2,9 3,0 – 3,4 3,5 – 3,9 4,0 – 
4,4

4 , 5 
– 
5,0

Nota correspondente na Avaliação de De-
sempenho Funcional 0,28 0,56 0,84 1,12 1,4

Ações de Melhoria Crie ações de melhorias para os indicadores de baixo desempenho e outros que consi-
derar necessário.

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da IES (2016)

O quadro 7 refere-se ao – Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional para 
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docentes de Ensino Superior, em que há 6 grupos de requisitos para avaliação: 1. Atividades 
pedagógicas; 2. Pontualidade e assiduidade; 3. Responsabilidade em sala de aula; 4. 
Comprometimento com o curso; 5. Comportamento profissional e 6. Desempenho na Avaliação 
Institucional. Estes requisitos são avaliados através de seus indicadores de desempenho, 
considerando a escala de 1 a 5 para cada indicador. O formulário de avaliação é composto por 
6 pontos, que estão divididos entre os 6 requisitos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo apresentauma proposta de avaliação de desempenho funcional para os 
empregados de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Alto Vale do Itajaí. A avaliação 
de desempenho é uma ferramenta que visa firmar um contrato com os empregados, acerca 
dos resultados desejados pela instituição, acompanhando os desafios propostos, aprimorando 
o que for necessário e avaliar os resultados alcançados. Desse modo, é possível acompanhar o 
processo de trabalho e fornecer feedback aos avaliados. 

Para elaboração da  ferramenta de avaliação foi fundamental considerar os objetivos 
organizacionais e a missão, visão e valores da instituição.

A avaliação de desempenho tornou-se indispensável para as empresas. É através deste 
instrumento de gestão que as empresas obtêm e mantem a competitividade, ou seja, através 
de uma metodologia que avalie a contribuição dos empregados. Sendo este, um processo 
fundamental nas organizações, por fornecer subsídios para a gestão de pessoas, com base em 
critérios definidos de forma adequada e efetiva.

Vale ressaltar que a implantação da avaliação de desempenho é um processo em evolução, 
que deve ser constantemente analisado e aprimorado conforme as necessidades da instituição.
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COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES HAITIANOS: UM ESTUDO DE 
CASO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA X EM PRESIDENTE GETÚLIO/SC

Mayara Larissa Veloso Queiroz¹
Vaniele Weinrich Stuepp²

RESUMO
O artigo tem como objetivo compreender os aspectos do comportamento do consumidor haitiano em Presidente 
Getúlio/SC, dado ao crescimento de imigrantes e a necessidade de analisar o seu processo de decisão de compra. 
Na pesquisa aplicada em idioma Crioulo, foram entrevistados 109 haitianos, sendo a maioria homens com idade 
adulta, solteiros ou casados, pertencentes da classe social C e D, realizam suas compras à vista com dinheiro, 
ainda, grande parte deles sabem das promoções por meio da internet ou rádio e escolhem as lojas pelo atendimento 
e pretendem morar por um longo tempo na cidade. Portanto é importante que o comércio local analise e aproveite 
o potencial gerado por esse movimento imigratório e potencialize suas vendas de maneira direcionada com foco 
nos elementos citados dos quais são decisivos no processo de negociação entre a loja e o imigrante haitiano.

Palavras-chaves: Comportamento do consumidor. Imigrante. Haitiano.

ABSTRACT
The article aims to understand the aspects of Haitian consumer behavior in Presidente Getúlio/SC, given the growth 
of immigrants and the need to analyze their purchasing decision process. In the applied research in the Crioulo 
language, 109 Haitians were interviewed, most of whom are men of adulthood, single or married, belonging to 
social class C and D, who carry out their cash purchases with money, yet most of them know of the promotions 
through Of the internet or radio and choose the stores for the service and intend to live for a long time in the city. 
Therefore, it is important that local commerce analyzes and harnesses the potential generated by this immigration 
movement and potentiates its sales in a targeted manner focusing on the cited elements of which are decisive in the 
process of negotiation between the store and the Haitian immigrant.

Keywords: Consumer behavior. Immigrant. Haitian.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo, por meio de uma revisão bibliográfica e pesquisa aplicada, 
compreender os aspectos relevantes do comportamento do consumidor haitiano, caracterizando 
a importância deste consumidor para o comércio de Presidente Getúlio, Santa Catarina.

A análise da pesquisadora busca compreender de que forma os consumidores haitianos 
contribuem para o desenvolvimento do comércio local, se eles favorecem o número de vendas, 
quais são os valores percebidos sob a ótica dos mesmos no comércio, indicando o seu perfil 
de consumo e como ocorre o seu processo de decisão de compra, além de levantar os fatores 
podem ser melhorados a fim de aperfeiçoar a compreensão e a fidedignidade no momento de 
compra.

A partir de setembro de 2013 os novos imigrantes começaram a povoar a cidade de 
Presidente Getúlio, motivados pela oferta de emprego oferecida pela Empresa X. Atualmente 
trabalham 149 haitianos na empresa, onde estes também movimentam o comércio local, tendo 
em vista que o município possui 16.474 habitantes (IBGE, 2015).
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Para tanto, faz-se necessária uma pesquisa de comportamento de consumo para que o 
comerciante de Presidente Getúlio possa compreender os hábitos de consumo dos haitianos. Tal 
pesquisa utilizará a metodologia pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, utilizando-
se da técnica de estudo de caso.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Em face dos amplos eixos teóricos existentes, neste capítulo iremos abordar os seguintes 
conteúdos: comportamento do consumidor e a imigração haitiana. 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Conforme Schiffman e Kanuk (2009) o termo comportamento do consumidor é definido 
pelo hábito em que os consumidores demonstram na procura, compra, utilização, avaliação e 
destinação dos produtos/serviços a fim de atender suas necessidades.

Para Limeira (2008) o comportamento do consumidor nada mais é que uma simultaneidade 
de vários reflexos ou até mesmo respostas de motivações provocadas pelos próprios indivíduos 
visto que essas motivações são decorrentes dos fatores pessoais, situacionais, ambientais e de 
marketing.

Segundo Churchill e Peter (2007), para as empresas criarem lucros e valor para os 
consumidores, os profissionais de marketing devem compreender porque parte dos consumidores 
compram alguns produtos e rejeitam outros.

Para tanto, é necessário estar atento aos sinais intangíveis que o consumidor demonstra 
em cada etapa do processo de compra, para que o mercado possa ser mais assertivo em suas 
ações.

Las Casas (2006, p. 132) destaca que “[...] somente através do entendimento deste 
processo será possível viabilizar produtos e serviços que atendam exatamente aos desejos 
e necessidades dos consumidores”. Portanto, todas as informações dos consumidores são 
integralmente necessárias para que auxiliem na otimização da empresa, nas tomadas de decisões 
e na definição dos mercados e consumidores potenciais.

Schiffman e Kanuk (2009) ainda discorrem lembrando que é importante estarmos 
ponderados quanto as nossas diferenças, pois mesmo com divergências culturais, econômicas, 
educativas, entre outros fatores; somos consumidores. Dentro desse contexto, é válido ressaltar 
que independente de diferentes comportamentos de consumo, deve-se atentar, de fato, ao 
consumidor.

Fatores sociais, psicológicos, individuais e culturais também sugestionam o 
comportamento do consumidor, no qual se influencia pelo ambiente externo em que vivencia, 
bem como as promoções de marketing. O ambiente econômico, político, tecnológico e cultural 
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corresponde aos estímulos externos, já o composto de marketing é representado por: preço, 
distribuição, propaganda e produto. (KOTLER, 1998).

Engel, Blackwell e Miniard (2000) consideram as variáveis externas e internas no 
processo de decisão de compra, no qual sugerem um modelo constituído por estágios onde 
inclui o papel da memória como fator decisivo no processo de compra.

 Segundo estes autores, o consumidor passa por sete estágios definidos, conforme a 
ilustração da figura 1, sendo estas etapas: o reconhecimento da necessidade, a busca pelas 
informações, a avaliação de alternativas, compra, consumo, avaliação pós-consumo e descarte.
 
Figura 1 - Modelo de estágio do processo de decisão do consumidor e os principais fatores influenciadores

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000,p. 84)

O primeiro estágio do processo de decisão do consumidor é o reconhecimento da 
necessidade, que é o início de qualquer pretensão de compra, onde o consumidor nota a diferença 
entre o estado ideal e o real e busca alternativas para minimizar os estados citados (ENGEL; 
BLACKWELL; MINIARD, 2000).

O segundo estágio é procurar informações a fim de solucionar as necessidades não 
atendidas. As informações podem ser buscadas de duas formas: através de fontes internas 
(recuperar informações contidas na memória), ou fontes externas (informações de amigos, 
familiares, sociedade em geral). A profundidade e extensão da busca pelas informações são 
determinadas por diversos fatores, sendo considerado primordialmente as características 
relacionadas a personalidade, renda, classe social, percepção e experiências (ENGEL; 
BLACKWELL; MINIARD, 2000).

A avaliação de alternativas antes da compra (terceiro estágio) define-se pelo momento 
em que o consumidor estabelece critérios para limitar as opções de marcas e produtos a um 
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ponto que lhe permita formular escolhas (SOLOMON, 2011).
No quarto estágio designa-se pela compra efetiva, instante em que o consumidor revela 

sua escolha pelo produto e marca eleita (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Segundo Kotler (2000), o comportamento do consumidor pode ser influenciado 

durante o ato de compra conforme a natureza do produto. Por exemplo, um carro requer mais 
envolvimento do comprador, no entanto, uma compra cotidiana como uma pacote de sal ou um 
creme dental corresponde a um baixo envolvimento do comprador.

Engel, Blackwell e Miniard (2000) ainda prosseguem onde o quinto estágio é o consumo 
do produto, no qual pode ocorrer imediatamente ou posteriormente no seu momento de compra.

A avaliação pós-consumo, sexto estágio, compreende ao momento em que o consumidor 
experimenta a satisfação ou insatisfação com o produto adquirido (ENGEL; BLACKWELL; 
MINIARD, 2000).

No sétimo e último estágio refere-se ao descarte, sendo o ato do consumidor após o 
consumo. Nesse momento refletem o grau de envolvimento do cidadão com a responsabilidade 
socioambiental, onde demonstram preocupação com resíduos gerados após o uso do produto 
(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

2.2 IMIGRAÇÃO HAITIANA

Após o terremoto no Haiti em 2010, o Brasil mobilizou-se juntamente com as Nações 
Unidas para atuar na estabilização do país, desde então, o Brasil tornou-se um ponto de 
referência de destino para a imigração, já que os tradicionais países (Estados Unidos, República 
Dominicana, Canadá, etc.) possuem mais dificuldades no processo imigratório. Por razão desta 
catástrofe, os haitianos não são considerados refugiados no Brasil, elencado como uma crise 
humanitária, o governo brasileiro abriu exceção e concede visto diferenciado. (ALESSI, 2015).

Em Presidente Getúlio, a imigração haitiana foi fomentada pela Empresa X devido à falta 
de mão de obra local. Conforme o depoimento da empresa obtido por meio de uma entrevista 
informal, o processo de recrutamento ocorria através de uma base instalada em Brasilândia 
no Acre diversas empresas colocavam-se à disposição dos haitianos, os mesmos escolhiam 
em qual empresa gostariam de trabalhar, e de lá realizava-se o vínculo empregatício e demais 
acordos para a residência na cidade estabelecida.

Para tanto, faz-se necessário entender o pensamento destes novos moradores, quais 
são suas necessidades e no que pode contribuir para sua permanência e contribuição no 
desenvolvimento da cidade, estado e país.

O autor Solomon (2011) descreve que um grupo autoperpetuado de consumidores de 
uma subcultura étnica, mantêm-se juntos devido aos laços culturais e genéticos comuns, e 
identificam-se pelos outros e por seus membros como uma categoria distinta.

Ainda, Solomon (2011) complementa que uma pesquisa realizada relata que os membros 
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de um grupo subcultural confiam no porta-voz do seu grupo, e essa credibilidade maior se 
traduz em atitudes positivas em relação às marcas. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Planejar uma pesquisa é fundamental, pois por meio dela apresentam-se informações com 
qualidade superior e resultados contundentes e profundos sobre o tema que se pesquisou. Para 
tanto, o planejamento da pesquisa é considerado a primeira etapa do processo de metodologia.

Sendo assim, Mattar (2001), define que a elaboração dos objetivos da pesquisa e toda a 
sua operacionalização constituem a parte mais importante do processo metodológico.

Quanto aos meios será aplicada a pesquisa por meio de questionário. Segundo Gressler 
(2007, p.167) “O questionário é constituído por uma série de perguntas, elaboradas com o 
objetivo de se levantar dados para uma pesquisa, cujas respostas são formuladas por escrito 
pelo informante, sem o auxílio do investigador.” 

Quanto a abordagem, será qualitativa. “A pesquisa qualitativa é demonstrada através da 
interpretação dos fenômenos e atribuir significados nas análises realizadas”.  (GODOY, 1995, 
p.58).

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Conforme Barros (2000, p. 86), “Universo de pesquisa significa conjunto, a totalidade de 
elementos que possuem determinadas características, definidas para o estudo”. Neste trabalho, 
considera-se o universo da pesquisa o número de funcionários Haitianos na Empresa X.

Na concepção de Lakatos e Marconi (2001) a amostra é um subconjunto do universo, 
sendo uma parte que é selecionada como for conveniente para o pesquisador, sendo assim, no 
presente trabalho se utilizará da amostra probabilística aleatória.

Para tanto, torna-se necessário o cálculo amostral que posteriormente será realizado 
com base na seguinte fórmula:

Onde: n = amostra calculada; N = população; Z = variável normal padronizada associada 
ao nível de confiança; p = verdadeira probabilidade do evento; e = erro amostral.

Utilizando o cálculo acima, e através de dados coletados no setor de Recursos Humanos 
na empresa Empresa X, tem-se uma população de 149 pessoas, adotando um nível de confiança 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 43- 57, jan./mar. 2018.

48

de 95% e um erro amostral de 5%, obtêm-se uma amostragem de 108 entrevistados.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

A pesquisa aplicada nos imigrantes haitianos consiste em dezessete perguntas com duas 
etapas: identificação do perfil do imigrante e quais influências impactam na sua decisão de 
compra.

Foram entrevistados 108 haitianos, onde 53% são solteiros, 41% são casados ou têm 
união estável, 3% são viúvos e 3% são separados ou divorciados, o que demonstra o incentivo 
de imigração para solteiros e casados.

O maior número de entrevistados foi de pessoas com idade de 26 a 40 anos (57%), 
seguido de pessoas com até 25 anos (31%), com menor índice apresentam os entrevistados 
de 41 a 55 anos (10%), e por fim os entrevistados com idade superior a 55 anos (2%) Há a 
predominância de homens, sendo 67% dos entrevistados, já a representatividade de mulheres é 
de 33%. Todos os entrevistados moram em Presidente Getúlio-SC.

No tocante a escolaridade, 16% dos entrevistados já cursaram, estão cursando ou 
concluíram o ensino superior, 23% possuem o ensino médio completo e 44% possui ensino 
médio incompleto, já 17% dos entrevistados possuem ensino básico concluído ou incompleto. 
Uma questão relevante observada na pesquisa é de que a maioria dos entrevistados que possuem 
ensino básico são mulheres, o que evidencia a cultura restritiva ao trabalho feminino no Haiti.

Apresentados os dados, será analisado e caracterizado o perfil do consumidor haitiano 
por meio das características pessoais, sociais e culturais, apresentando-se os resultados em 
percentagens das características mais expressivas dos respondentes, conforme demonstra a 
tabela 1.
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Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Quanto ao idioma, foram questionadas as seguintes perguntas:

Gráfico 1: Qual idioma você compreende?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Todos os entrevistados compreendem o crioulo, idioma oficial do Haiti, já 54% 
compreendem o idioma francês, 13% compreendem o inglês, 7% compreende o idioma 
português, e por fim, 3% compreende o idioma espanhol.
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Gráfico 2: Qual idioma você fala?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Todos os entrevistados falam crioulo, língua nativa do Haiti; 49% falam francês, devido 
ao incentivo nas escolas à língua, sendo considerada o segundo idioma do país; 13% falam em 
inglês; 7% o português, resultado da imigração ao Brasil; e 3% falam espanhol.

Gráfico 3: Qual sua renda?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

A renda considerada na pesquisa é individual, devido ao agrupamento de vários 
imigrantes em casas, seria irreal o número levantado para renda familiar. 80% dos pesquisados 
recebem o salário entre R$1.251,00 a R$1.500,00, correspondendo as classes sociais C e D; 
somente 7% recebe salário superior a R$1.500,00.
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Gráfico 4: Para comprar algum produto na loja, qual opinião pesa mais na sua decisão?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

 
A maioria dos haitianos leva em consideração o comentário de amigos ou conhecidos 

na hora de comprar algum produto, sendo 40%. Sendo que 37% deles pesquisam na internet 
o produto para tomar a decisão de compra, e 23% confiam nas informações repassadas por 
vendedores da loja para comprar um produto.

Gráfico 5: Quais formas de pagamentos você utiliza em suas compras?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Considerando a pergunta, a forma de pagamento amplamente utilizada é em dinheiro 
(81%) seguido do cartão de débito/crédito (16%) e crediário disponibilizado pelas lojas (11%).
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Gráfico 6: Você costuma comprar.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

 
É interessante ressaltar que a grande maioria dos entrevistados (79%) compram a vista, 

isso é uma grande virtude para o giro do comércio local e a irrisório índice de inadimplência 
com os imigrantes haitianos.

Gráfico 7: Como você sabe das promoções das lojas?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

O veículo de comunicação onde os haitianos mais sabem das promoções é a internet, 
onde 49% dos entrevistados dão esta afirmativa. A rádio também se demonstra eficaz ao propagar 
promoções (26%), outros 29% dizem que é ou por meio de comentários de amigos/conhecidos, 
ou por visualizar na vitrine as promoções.
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Gráfico 8: Você compra nas lojas de Presidente Getúlio?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

No questionamento acima, apenas 1% diz não comprar no comércio local com a 
justificativa de comprar pela internet, os outros 99% responderam que compram nas lojas de 
Presidente Getúlio.

Gráfico 9: Por que você compra nas lojas da cidade?

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Um fator relevante abordado nesta questão é o motivo de eleger uma loja em específico 
para a compra. 81% dos questionados dizem que o principal motivo é o atendimento, seguido 
do preço com 16%. Reforçando a ideia de um bom atendimento para captar e fidelizar o cliente.

As duas últimas questões tratadas no questionário tratam-se da percepção coletiva que o 
imigrante tem para com a cidade.
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Gráfico 10: Sobre morar em Presidente Getúlio, você se sente.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Todos os entrevistados demonstraram-se felizes com a cidade, considerando estar 
satisfeito (43%) ou muito satisfeito (57%).

Gráfico 11: Você pretende viver aqui por um longo tempo?

.
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Quando questionados sobre continuar morando em Presidente Getúlio por um longo 
período, 97% dos entrevistados responderam que sim, pretendem morar; no entanto 3% 
afirmaram que pretendem mudar-se. Isso representa um forte índice que pode ser trabalho na 
fidelidade do cliente, já que o mesmo propõe-se morar aqui por um período longo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A presente pesquisa buscou analisar o comportamento do consumidor haitiano na cidade 

de Presidente Getúlio/SC, identificando o seu perfil e demonstrar como ocorre o processo de 
decisão de compra no comércio local. Os resultados obtidos revelam que o principal público 
consumidor haitiano do município são homens adultos, solteiros ou casados dos quais vem ao 
Brasil em busca de uma vida digna.
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Os haitianos demonstram-se felizes com o município, as organizações e pessoas que 
circundam sua convivência, e dizem que se manterão aqui por mais tempo, o que se faz 
necessário repassar essas informações aos comerciantes, como forma de informação, para que 
possa criar um laço de fidelidade e confiança de consumo.

A pesquisa supracitada pode contribuir para que o órgão público responsável tenha mais 
controle quanto aos imigrantes, sendo que, atualmente não há nenhum levantamento concreto 
de quantos haitianos moram em Presidente Getúlio/SC. Sem o devido controle dificulta a 
disponibilização das assistências necessárias ao imigrante e seus familiares, tendo que recorrer 
a comunidades desvinculadas ao poder público.

É importante, se entender e compreender as variáveis culturais e as sensações passadas 
por um imigrante com dinâmicas de consumo divergentes dos padrões esperados. Por este 
motivo a pesquisa se faz necessária, para que o comércio local analise e aproveite o potencial 
gerado por esse movimento imigratório, do qual é irreversível e duradouro.

As restrições encontradas para a realização da pesquisa foi a ausência de levantamento 
exato quanto ao número de haitianos residentes na cidade de Presidente Getúlio. Os setores 
públicos não possuem um levantamento atual e preciso, por exemplo, o Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) realizou o último levantamento em outubro de 2014 onde 
contabilizaram 53 haitianos, sendo um número irreal. 

Para tanto, neste trabalho, utilizou-se os dados da Empresa X que possui o levantamento 
de funcionários próximo a realidade de imigrantes da cidade, sendo 149 haitianos.

O questionário aplicado foi traduzido para o idioma Crioulo para que os respondentes 
pudessem compreender as perguntas dirigidas a eles.
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APÊNDICE

Você está convidado a responder o questionário abaixo, que faz parte da coleta de 
dados de uma pesquisa que visa entender o Comportamento do Consumidor Haitiano na cidade 
de Presidente Getúlio. Tal pesquisa está sendo realizada para a obtenção do diploma de pós-
graduação em Inteligência de Negócios pela UNIDAVI e está sendo orientada pela professora 
Vaniele Weinrich. A participação da pesquisa é voluntária e sigilosa, portanto, você não deve 
registrar seu nome na folha. Leia com atenção as perguntas e marque “X” nas respostas.

Muito obrigada,
Mayara Larissa Veloso Queiroz.

QUESTIONÁRIO

1- Qual seu estado civil?
(  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a)/União estável 
(  ) Viúvo(a)   (  ) Divorciado/Separado

2- Qual sua idade?
(  ) Até 25 anos  (  ) de 26 a 40 anos
(  ) De 41 a 55 anos  (  ) Acima de 55 anos

3- Qual seu sexo?
(  ) Feminino   (  ) Masculino

4- Qual idioma você compreende?
(  ) Crioulo (  ) Português (  ) Inglês (  ) Francês
(  ) Outro: _________________
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5- Qual idioma você fala?
(  ) Crioulo (  ) Português (  ) Inglês (  ) Francês
(  ) Outro: _________________

6- Em que cidade você reside?
(  ) Presidente Getúlio (  ) Outra: ______________________

7- Qual sua escolaridade?
(  ) Ensino básico incompleto (  ) Ensino básico completo
(  ) Ensino médio incompleto (  ) Ensino médio completo
(  ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo
(  ) Outros: __________________

8- Qual é sua renda mensal familiar? 
(  ) Até R$1.500,00   (  ) De R$1.501,00 a R$4.000,00
(  ) Acima de R$4.000,00

9- Para comprar algum produto na loja, qual opinião pesa mais na sua decisão?
(  ) Informações repassadas por vendedores  da loja
(  ) Informações encontradas na internet
(  ) Comentário de amigos e conhecidos
(  ) Outro:____________________________

10- Quais formas de pagamento você utiliza em suas compras?
(  ) Dinheiro  (  ) Cartão de débito/crédito (  ) Cheque
(  ) Boleto bancário (  ) Crediário

11- Você costuma comprar:
(  ) À vista  (  ) Parcelado

12- Como você sabe das promoções das lojas?
(  ) Comentários de amigos ou conhecidos  (  ) Internet
(  ) Rádio  (  ) Vitrine

13-  Você compra nas lojas de Presidente Getúlio?
(  ) Sim  (  ) Não. Qual cidade? ____________________.

14- Porque você compra nas lojas da cidade?
(  ) Atendimento (  ) Preço  (  ) Por poder comprar parcelado
(  ) Indicação de amigos   (  ) Outro:__________________

15- Sobre morar em Presidente Getúlio você se sente:
(  ) Muito satisfeito   (  ) Satisfeito  
(  ) Pouco Satisfeito   (  ) Insatisfeito

17- Você pretende viver aqui por um longo tempo?
(  ) Sim    (  ) Não.
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ORÇAMENTO FAMILIAR/PESSOAL

Rafael Paupitz1

Scharon Uérslei Ruckert2

RESUMO
O presente trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com acadêmicos efetivamente matriculados 
no segundo semestre do ano de 2016 do Centro Universitário Para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - 
Unidavi, onde se procurou saber se os acadêmicos realizavam o orçamento familiar/pessoal. No artigo é possível 
identificar a definição de orçamentos e sua importância, as necessidades de informações, um breve passo a passo 
para a montagem de seu orçamento familiar, a importância de ter um contador e o pagador, a importância de uma 
boa comunicação com a família e as limitações do orçamento. A pesquisa vai mostrar o índice de acadêmicos que 
realizam o orçamento familiar/pessoa. 

Palavras-chave: Orçamento. Importância. Necessidades de informações. Comunicação. Limitações.

ABSTRACT
This paper presents the results of a survey of students actually enrolled in the second half of the year 2016 the 
University Center for the Development of Alto Vale do Itajaí - Unidavi, where he sought to know if the students 
performed the family / personal budget. In the article it is possible to identify the definition of budgets and their 
importance, information needs, step by step for the assembly of your family budget, the importance of having 
a counter and pays, the importance of good communication with family, and the limitations of the budget. The 
research will show academic index that held the family / person budget.

Keywords: Budget. Importance. Information needs. Communication and limitations.

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa foi realizada para fazer com que as pessoas observem como o orçamento 
familiar/pessoal é importante para o desenvolvimento financeiro familiar/pessoal. Demostrando 
que o orçamento contribui cada vez mais para o desenvolvimento financeiro e com ele será 
possível atingir os objetivos e metas estipulados pela família tornando-se assim mais intensa a 
comunicação e interação da mesma.

Junior e Garcia (2001, p. 63), afirmam que “Não há maneira melhor de reduzir as dívidas 
do que conter as despesas e buscar obter uma renda maior” e ainda “A existência de dívidas 
tira seu sono e afeta sua família por longo tempo. Quanto mais você demora a negociar seu 
débito, mais difícil ficará a situação”. Quando os gastos de uma família são maiores que a sua 
renda ela deve procurar novas alternativas para melhorar a sua situação o mais rápido possível. 
O orçamento familiar/pessoal vem como uma ferramenta que contribui bastante para analisar a 
situação financeira e procurar caminhos alternativos para família/pessoa. 

1 Acadêmico do curso de Administração, no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí- 
UNIDAVI. <rafael_pauptiz@hotmail.com>
2 Professor no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí- UNIDAVI. < scharon@
unidavi.edu.br>
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De acordo com Brookson (2000, p. 28), “Responsabilidade e credibilidade andam 
sempre de mãos dadas”. Para um orçamento obter sucesso é importante que seus realizadores 
sejam reesposáveis e realmente cumpram com o que foi definido, para poder assim atingir as 
metas estabelecidas pela família. 

O problema de se conseguir realizar um orçamento acaba sendo a falta de compromisso 
de quem o está realizando e também da família que muitas vezes não apresenta nenhum interesse 
em orçar seus gastos. Muitas vezes se pensa que o orçamento é uma camisa de força, afinal é 
uma tarefa continua e que exige tempo, conhecimento, habilidades e etc. para ser realizado. 
A falta de troca de informação entre os membros da família também é algo que atrapalha o 
desenvolvimento do orçamento (MENDES, 2015).

No que diz respeito ao conhecimento científico, o artigo contribuirá com informações 
úteis para a elaboração, evolução e manutenção do orçamento no ambiente familiar, onde se 
possui planejamento de curto, médio e longo prazo. O artigo trará resultados eficazes para 
solução de problemas, trazendo assim mais conforto para as famílias e um melhor aproveitamento 
monetário.

2 ORÇAMENTO FAMILIAR

2.1. DEFINIÇÃO DE ORÇAMENTO

Para Junior e Garcia (2001), o orçamento leva em consideração duas partes principais, 
as receitas que seriam as entradas e as despesas que são as saídas. Orçamento nada mais é do 
que o ato de orçar, com o objetivo de apresentar dados para análise.  O orçamento deve ser 
considerado uma etapa estratégica do planejamento, estabelece uma relação entre resultados 
e despesas, esta etapa procura atender todas as necessidades, características e objetivos de 
uma família. O processo de orçamento envolve uma elaboração de planilhas que facilitam a 
observação das entradas e saídas de uma família/pessoa. (BROOKSON, 2000).

O orçamento deve ser planejado e realizado, pois ele tem como objetivo a organização 
de dados e informações futuras. Essas atividades geralmente são divididas em departamentos, 
facilitando assim a visualização da situação financeira da família. De acordo com Brookson 
(2000, p.6) “Errar no planejamento é o mesmo que planejar o fracasso”, esse é um erro que 
acontece frequentemente em muitas famílias, acabam se planejando porem esquecem detalhes 
de grande importância, o que levam elas cada vez mais para o fracasso. 

Brookson (2000) define, orçamento é uma declaração de planos financeiros para o 
período que está por vir, normalmente de um ano. Em geral, imagina-se que ele deve incluir 
somente as entradas e as saídas de dinheiro de uma família, que representam as receitas esperadas 
e despesas permitidas, porem deve levar em consideração os ativos e passivos. Ativos são os 
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recursos que a família possui como bens, já passivo são as dívidas. 

2.2. IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO FAMILIAR

Segundo Junior e Garcia (2001, p. 6) “O planejamento da vida financeira é muito 
importante, pois permite que você realize seus sonhos e enfrente eventuais problemas com 
tranquilidade”. Realizar orçamentos é de extrema importância para o planejamento e controle 
de gastos familiar/pessoais, eles ajudam na hora de tomar uma decisão, por exemplo, na hora 
de adquirir um bem. É interessante ressaltar que é por meio do planejamento que se conhece 
realmente qual foram os ganhos e perdas em uma semana, mês ou ano, é onde se aprende a 
gastar adequadamente para conseguir atingir seus objetivos. 

A cada ano que se passa se torna cada vez mais importante que haja um orçamento 
familiar ou pessoal, pois como a estabilidade nos empregos vem caindo em um ritmo acelerado 
é imprescindível que se tenha um planejamento caso isso aconteça, afinal é essencial que se 
possua um planejamento para esse eventual problema. Todas as famílias devem estar preparadas 
para esses períodos mesmo que estes não venham a acontecer. Já ressaltava Junior e Garcia 
(2001, p. 7) “O planejamento é a ferramenta para ter uma vida financeira equilibrada, que, por 
sua vez, é a chave para uma vida familiar feliz”. 

Segundo Brookson (2000, p. 9) “Orçamento e controle devem andar lado a lado”. 
Atualmente vivemos em um mundo de consumo exagerado, que se as famílias não se atentarem 
se torna um detalhe de endividamento que em alguns casos tem uma grande dificuldade de 
retorno. Todos estamos sujeitos a compras por impulsos, isto por não termos o controle sobre 
nossos desejos momentâneos, mas não podemos deixar que isso atrapalhe a vida financeira é 
necessário que orcemos todos os nossos gastos, para não depender de linhas de créditos, pois 
elas nem sempre são uma boa solução para o endividamento. 

Utilize o orçamento como uma ferramenta de estratégia para o desenvolvimento 
financeiro. Tenha uma visão de longo prazo, mas realize ações de curto prazo. Afinal o orçamento 
serve como um método de avaliação de desempenho e também para permitir gastos. Se a família 
tem seus gastos e entradas bem orçados tem uma boa visão de sua situação financeira.

2.3 NECESSIDADES DE INFORMAÇÕES

 De conformidade com Brookson (2000, p. 8) “Assim como no planejamento de 
uma empresa, na família também existem procedimentos a seguir”. O primeiro deles é o 
conhecimento, este é um ponto fundamental para realizar um plano financeiro. Ter um bom 
conhecimento sobre os valores, prioridades e objetivos da família. Deve-se ter uma boa noção 
sobre as necessidades e desejos da família, obviamente junto com a realidade de realizar. 
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De acordo com Sanvicente (2000), uma família necessita de informações, pois 
planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, estimar os recursos a 
serem utilizados e definir as correspondentes atribuições de responsabilidades em relação a 
um determinado período futuro. Com esse planejamento os objetivos definidos podem ser 
alcançados com facilidade.

Segundo Brookson (2000), a família deve definir seus objetivos em monetários e não 
monetário, um exemplo bem simples de monetário é a compra de um imóvel, já de não monetário 
é a realização de um curso de especialização. É importante levar em conta que o tempo todo 
o mundo está em mudanças, um fator que deve ser importante na hora da construção do plano 
financeiro familiar. Uma das mudanças que afetam bastante é a inflação, pois afeta totalmente 
no real valor do dinheiro. 

Caso realize alguma forma de investimento é importante que você tenha um pouco 
de conhecimento sobre o mundo dos investimos, pois existe várias formas de se aplicar seus 
recursos, mas cabe a cada família escolher qual é o melhor investimento, sabendo que todo 
investimento tem seus riscos. Muitas vezes à necessidade de fazer seguros com o objetivo 
de garantir o que se possui, deve-se buscar então o conhecimento necessário para obter esses 
seguros. Outro fator de extrema importância são as linhas de créditos, só devem ser usadas 
quando trazem vantagens fora isso, devemos deixa-las de lado para evitar endividamentos.  

Para termos um bom plano financeiro familiar devemos seguir um modelo, segundo 
Brookson (2000, p. 9).

Um bom modelo de planejamento financeiro familiar leva em conta todos os fatores 
que podem ter impacto sobre a sua vida financeira. Começamos o desenvolvimento 
do plano financeiro com a definição dos objetivos para diferentes períodos da nossa 
vida e, em seguida, definimos o comportamento para as diferentes áreas do planeja-
mento, como escolha da carreira, gestão de crédito e seguros. Os fatores externos são 
analisados e inseridos no plano. Tudo isso nos leva finalmente ao plano financeiro 
propriamente dito [...]. 

Podemos visualizar a seguir uma imagem que representa o plano financeiro familiar.
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Figura 1 – imagem que representa o plano financeiro familiar

  
Fonte: Como fazer o orçamento financeiro familiar

Como é possível perceber na imagem, é muito importante ter os objetivos da família 
bem definidos e classificados em curto, médio e longo prazo, junto com os monetários e não 
monetários. É necessário que a família tenha um plano de controle de gastos para aumentar 
o seu ganho financeiro para poder assim estar aumentando suas riquezas. Ela deve levar as 
condições do atual ambiente financeiro, como por exemplo, a inflação e a economia. Também 
deve ter um controle sobre onde seus recursos estão sendo colocados, para assim poder garantir 
um bom orçamento e um bom desenvolvimento familiar.   

Segundo Brookson (2000, p. 12) “Transforme sua atividade orçamentaria num processo 
continuo”. Deve-se ter um orçamento continuo, pois só assim a família pode garantir quais 
são os seus verdadeiros ganhos e/ou perdas. Deve-se ter em mente que o orçamento não é um 
processo momentâneo, ele serve para se ter um rumo financeiro no futuro. O orçamento deve 
ser um esforço continuo, ele exige uma comparação de valores que foram gastos com os valores 
que foram orçados, e essa comparação é importante para saber se o planejamento feito pela 
família está funcionando ou se deve ser melhorado.

De acordo com Brookson (2000, p. 12) “Reserve tempo suficiente em sua agenda para 
lidar com as atividades orçamentarias”. A realização do orçamento exige um tempo adequado. 
Atualmente, as pessoas não querem mais gastar seu tempo em planejamento família/pessoal, e 
é por este motivo que muitas pessoas não realizam um planejamento. Porém as vantagens do 
orçamento superam qualquer perda de tempo. Algumas das vantagens do orçamento familiar/
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pessoal: optar por uma estratégia mais viável, perante a um endividamento ou investimento, 
economizar os recursos, conseguir evitar as dívidas, pode perceber quais os gastos dispensáveis. 
É importante que se analise bem suas finanças, e de preferência dar um peso para cada gasto, 
e se necessário, é possível perceber qual gasto está pesando mais para poder tomar uma boa 
decisão sobre ele. Desta forma se a família estiver passando por momentos ruins é possível 
cortar gastos sem ter que se privar de alguns.  

2.4 ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE UM ORÇAMENTO FAMILIAR 

Quando uma família decide realizar uma planilha de orçamento para analisar de que 
forma o seu dinheiro está sendo gasto é importante que ela siga alguns passos para obter sucesso. 
Primeiramente deve se ter em mente que um orçamento que funcionou para uma família talvez 
não funcione com outra, ele às vezes deve ser modificado para que obtenha sucesso. Com a 
realização do orçamento a família poderá verificar sua situação financeira, e caso não seja 
satisfatória, deve encontrar saídas criativas para sair das dívidas, aumentar sua renda com 
investimentos ou o simples fato de diminuir despesas. (ARÊAS, 2013).

Segundo Brookson (2000), primeiro passo a família ou o responsável pelo orçamento 
deve escolher um modelo de planilha, de preferência um que possua um bom conhecimento. 
Uma feramente que atualmente está sendo bem utilizada é o Microsoft Excel, porem pode ser 
utilizado qualquer outro software para esta tarefa, ou até mesmo fazer um controle manual.

Após a escolha do modelo de planilha, devem-se inserir nela todas as informações que 
são julgadas necessárias, como por exemplo, contas a pagar, despesas com escola, transporte, 
alimentação, vestuário, entre outras. E também as contas a receber, que podem ser: salario, 
retornos de aplicações, recebimentos de empréstimos pessoais, e etc. (JUNIOR; GARCIA, 
2001).

Seguindo A ideia dos autores, logo após identificação da planilha é importante, nela 
deve constar o ano que está sendo realizada, para futuras comparações. É interessante colocar 
“nomes” para todas as fontes de rendas, coloque em uma coluna da planilha e seus respectivos 
valores. Também deve marcar quais as despesas da família e colocar em uma segunda coluna 
juntamente com seus valores. Ao final coloque o total das duas colunas a de entrada e de saída, 
assim pode se visualizar melhor o resultado e conseguir saber qual é a situação da família. 

Em seguida, liste as messes do ano, começando com o mês atual, ou seja, aquele que 
começou a ser realizado o orçamento familiar/pessoal. Coloque um mês em cada célula da 
planilha para facilitar na hora de lançar os valores. Após o lançamento dos valores em suas 
respectivas colunas, some as entradas da família e os gastos. Quando obtiver o resultado fica 
fácil uma análise mais precisa do que deve ser feito, se as contas devem ser reduzidas ou se 
está sobrando recursos que podem ser investidos em uma conta poupança ou em outra forma 
de rentabilidade.
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2.5 O CONTADOR E O PAGADOR NA FAMÍLIA 

Toda empresa atualmente possui um contador, para que este mantenha os registros em 
dia, e que emita relatórios de como está a situação financeira da empresa. Sua família deve seguir 
a mesma linha de raciocínio, deve se ter uma pessoa que se encarregará de fazer esse controle. 
Segundo Junior e Garcia (2001, p. 21), “A escolha de alguém na família que faça o papel de 
contador é fundamental. Também a divisão consensual das despesas é muito importante para o 
sucesso do plano financeiro familiar”.

Para Brookson (2000) é muito importante que se mantenha uma pessoa especializada 
em fazer a parte do contador em uma família, pois, facilita o planejamento financeiro familiar, 
obviamente para fazer esta etapa é necessário ter um tempo disponível, fazer um esforço, pois 
o controle deve ser feito continuadamente, e o principal é a organização, pois tudo deve ser 
anotado e calculado constantemente, e logo após ser emitido um relatório, explicações para 
família. Sem dúvidas que a participação e colaboração de todos os membros é importante. 
Porem uma pessoa deve ser responsável para fazer o controle, de preferência o mais organizado, 
indiferente se é o pai, a mãe ou os filhos. Porém o principal trabalho dessa pessoa é ser capaz 
de cobrar as informações necessárias de todos os membros da família com o objetivo de manter 
o plano atualizado. Já afirmavam Junior e Garcia (2001, p. 22), “Um grande segredo de quem 
tem uma vida financeira familiar estável é a organização”.

As funções de um contador familiar, segundo Junior e Garcia (2001), a sua primeira 
função é organizar todas as finanças estabelecendo adequadamente os objetivos. E isso quer 
dizer classifica-los e definir as necessidades financeiras para cada objetivo, no que se refere a 
investimento mensal. Em seguida ele deve construir seu orçamento, o que pode ser a parte mais 
trabalhosa. A coleta e organizações das informações coletadas podem gerar algum conflito na 
família. 

Outro ponto fundamental do planejamento financeiro familiar é que se defina qual 
membro da família se responsabilizara para fazer o pagamento das contas. É importante que seja 
uma pessoa organizada para que a família não pague multa por atraso o que gera desperdício 
de dinheiro. No caso de ser escolhidas duas ou mais pessoas é importante saber qual conta cada 
um vai pagar, essa forma traz uma grande vantagem, ela facilita a organização, pois assim as 
contas são divididas e cada um cuida de uma parte, e também estimula a participação de todos 
no orçamento.

2.6 A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA COMUNICAÇÃO FAMILIAR 

De acordo com Junior e Garcia (2001), é importante ter uma boa comunicação com a 
família, isto porque deve se criar um ambiente de cumplicidade com os membros da família. 
Com uma boa comunicação familiar é possível estimular a todos participar na elaboração do 
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orçamento, definição de objetivos e também colaborar para atingi-los. Não existe uma maneira 
certa de se conversar com a família. Mas, uma característica fundamental para ter uma boa 
comunicação é a franqueza, procurar formas de dialogar com todas as idades que constituem a 
família e demostrar a importância de comunicar-se bem com a família. Ainda afirmam Junior 
e Garcia (2001, p. 25), que “Um dos segredos do sucesso de um plano financeiro familiar é a 
participação de todos e o diálogo é muito importante para obter essa participação. Converse!”.

O casal deve ter uma conta conjunta, o principal motivo de abrir uma conta em conjunto 
com seu cônjuge é a segurança. Outro motivo é a praticidade que isso traz para a vida da 
família, não precisa se preocupar caso o parceiro realize uma viajem, esteja no trabalho, e etc. 
Para obter as vantagens dessa conta conjunta deve haver uma boa comunicação entre o casal. 
Primeiramente eles devem combinar como está conta será gerenciada. Caso o casal tenha uma 
conta para “tudo” obviamente ambos devem respeitar os gastos pessoais que são necessários 
do cônjuge. O mais recomendado é que para os gastos pessoais possuam contas separadas, para 
evitar intrigas. (BROOKSON, 2000).

Para Junior e Garcia (2001), é extremamente importante se conhecer e conhecer o 
cônjuge isto porque pode acontecer de um não estar mantendo suas contas em dia, o que pode 
ser causado por falta de organização ou até mesmo de conhecimento. E o principal objetivo 
de ter essa comunicação é evitar brigas. Vale ressaltar que pessoas são diferentes, então um 
pode acabar gastando mais que o outro, gastos que no olhar de um é totalmente desnecessário, 
mas para o outro é algo necessário, entra novamente a comunicação entre as partes para evitar 
brigas. 

2.7 LIMITAÇÕES DO ORÇAMENTO 

O orçamento mesmo sendo uma boa feramente para auxiliar no controle e planejamento 
financeiro, também possui suas limitações ou desvantagens, como qualquer outro sistema. O 
orçamento não é a resposta para todos os problemas, pois ele precisa ser bem aplicado em uma 
família. Já salientava Brookson (2000, p. 19) “comunique-se bem para evitar problemas com o 
orçamento”. Neste sistema deve haver comunicação e interação com todos os membros, pode se 
dizer que um dos processos que mais necessita envolvimento e comprometimento dos membros, 
isto porque o sistema orçamentário necessita de atitudes apropriadas e um conhecimento sobre 
técnicas que devem ser compridas. O orçamento precisa ser acompanhado e revisado, o que 
precisa de tempo e ainda os resultados podem ser de longo prazo. O orçamento deve seguir 
como um guia, mas muitos acabam vendo esse sistema como uma camisa de força, pois este 
processo precisa de tempo e habilidades.

Seguindo a ideia do autor, o orçamento, para trazer resultados deve ser aplicado como 
um processo rígido, e como é um processo continuo pode causar desmotivação dos realizadores. 
Dentro de uma família ele pode trazer uma visão de injustiça, gerando assim um ambiente 
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de competição por recursos e ainda os dados contidos no orçamento são apenas estimativas, 
podendo estar sujeitos a erros que podem ser grandes. 

De acordo com Lunkes (2003) os dados contidos no orçamento não passam de estimativas, 
estando assim sujeitos aos eventos internos e externos, que podem afetar diretamente nas 
previsões que foram realizadas pela família, inviabilizando assim sua concretização. E sabendo 
que o processo do orçamento pode levar um tempo relativamente longo, que pode até passar de 
um ano, e nesse tempo pode acontecer diversas mudanças que o afetam. E essas interferências 
afetam ainda mais a previsão concreta dos gastos e entradas de uma família. 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa descritiva, ou seja, procura trazer dados para a observação e 
obtenção de resultados para a resolução do problema da falta de orçamento familiar. A pesquisa 
foi realizada utilizando-se de fontes primárias de pesquisa, trazendo novas informações, 
interpretações atualizadas sobre fatos atuais.  

Referente a abordagem será uma pesquisa quantitativa. “A variável quantitativa é 
determinada em relação aos dados ou à proporção numérica, mas a atribuição numérica não deve 
ser feita ao acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada cientificamente” 
(FACHIN, 2003, p. 79).

Para a presente pesquisa foi utilizada a opinião de 75 acadêmicos do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – campus de Presidente Getúlio, os acadêmicos 
responderam a onze perguntas de múltipla escolha criadas pelos autores dessa mesma pesquisa. 

4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS 

Neste capítulo apresenta-se os resultados adquiridos na pesquisa, os quais para uma boa 
organização e facilitar o entendimento estão apresentados e analisados. Pois na visão de Lakatos 
e Marconi (1991), a elaboração da análise pode ser realizada em três níveis: intepretação, 
explicação e especificação, as quais estabelecem relações entra as variáveis e suas possíveis 
origens e até que ponto essas relações são validas. 

4.1 PERFIL DOS ACADÊMICOS

Para podermos abordar o perfil dos acadêmicos, foram abordados os aspectos relacionados 
com: sexo, idade, curso, renda, quanto à realização do orçamento familiar/pessoal se ele é uma 
estratégia para evidenciar gastos e se é uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento 
financeiro, se acontece o planejamento de gastos, preparação para um gasto extra, comparação 
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de gastos com outros anos e o investimento restante da renda.

Tabela 1: Sexo

Alternativas Número de respondentes Porcentagem
Masculino 33 44 %
Feminino 42 56%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Como demonstrado da tabela acima, podemos perceber que 56% dos entrevistados são 
do sexo feminino, isto equivale a 42 pessoas. Já do sexo masculino foram entrevistados 44% o 
que é equivalente a 33 pessoas. 

Tabela 2: Idade

Alternativas Número de respondentes Percentual
Até 20 anos 32 43%
De 21 até 30 anos 30 40%
Acima de 31 anos 13 17%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Com o auxílio da tabela acima é possível identificar que 43% dos entrevistados está 
na faixa de até 20 anos, isto é equivalente a 32 pessoas. Logo em seguida 40% ou 30 pessoas 
entrevistadas com idade de 21 anos até 30 anos. E por fim 13 pessoas entrevistadas ou 17% dos 
entrevistados com idade acima dos 31 anos. Com isso podemos perceber que a maior parte das 
pessoas entrevistadas tem idade inferior a 30 anos.

Tabela 3: Curso

Alternativas Número de respondentes Porcentagem
Administração 23 30%
Direito 53 70%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Pode se perceber que 70% ou 53 pessoas estão cursando direito e 23 pessoas ou 30% 
dos entrevistados cursando administração, não ouve nenhum outro curso, afinal está é uma 
característica do campus. 

Tabela 4: Faixa salarial

Alternativas Número de respondentes Percentual
Não possui renda 1 1%
Até R$ 880 9 12%
De R$ 880,01 até R$ 1.760,00 12 16%
De 1.760,01 até 2.640,00 41 55%
De R$ 2.640,01 até R$ 3.520,00 8 11%
Acima de R$ 3.520,01 4 5%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 
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É possível analisar que 55% dos entrevistados o que equivale 41 pessoas, tem um salário 
entre R$ 1.760,01 e R$ 2.640,00. Já 16% ou 12 pessoas tem seu salário entre R$ 881,00 e R$ 
1.760,00. Outros 12% ou nove (9) entrevistados tem um salário equivalente até R$ 880,00. 11% 
ou oito (8) pessoa tem o salário entre R$ 2.640,01 e R$ 3.520,00. 5% ou quatro (4) entrevistados 
tem o salário acima de R$ 3.520,01. E ainda uma pessoa não possui renda. É importante realizar 
o orçamento familiar/pessoal independentemente do salário, pois quanto maior o salário mais 
fácil passa desperecidos os gastos. 

Tabela 5:Realização do orçamento familiar/pessoal
Alternativas Número de respondentes Percentual
Sim 40 54%
Não realiza, mas tem conhecimen-
to do assunto

25 33%

Não, pois não tenho conhecimento 
do assunto

10 13%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Com a tabela acima é possível perceber que 54% ou 40 pessoas realizam o orçamento 
familiar/pessoal. Já 33% ou 25 pessoas não realizam o orçamento familiar/pessoal, mas tem 
conhecimento sobre o assunto. E outros 13% ou 10 pessoas não tem conhecimento sobre o 
assunto. Já salientava Junior e Garcia (2001, p. 7), “É por meio do planejamento que você 
conhece em detalhes seus ganhos, além de aprender a poupar, gastar adequadamente e controlar 
as finanças para atingir seus objetivos. O planejamento financeiro é, mais que nunca fundamental 
para uma vida familiar equilibrada e agradável”. Essa questão demostra o real interesse dos 
entrevistados na realização do orçamento familiar/pessoal que nada mais é que a realização de 
um bom planejamento para o alcance de objetivos.

Tabela 6: O orçamento familiar/pessoal se torna uma estratégia para evidenciar os gastos
Alternativas Número de Respondentes Percentual
Concordo totalmente 36 48%
Concordo parcialmente 34 45%
Nem concordo nem discordo 5 7%
Discordo parcialmente 0 0%
Discordo totalmente 0 0%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Dos entrevistados 36 pessoas ou 48% responderam que concordam totalmente que o 
orçamento familiar/pessoal se torna uma estratégia para evidenciar gastos. Já 34 pessoas ou 
45% concordam parcialmente. Outros 7% ou cinco entrevistados alegam que nem concordam 
nem discordam do assunto. Logo é possível que praticamente todos concordam que o orçamento 
familiar/pessoal é realmente uma ferramenta que contribui para evidenciar os gastos. 
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Tabela 7: O orçamento contribui para desenvolvimento financeiro

Alternativas Número de respondentes Percentual
Concordo totalmente 42 56%
Concordo parcialmente 28 37%
Nem concordo nem discordo 5 7%
Discordo parcialmente 0 0%
Discordo totalmente 0 0%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Como podemos observar na tabela acima 56% ou 42 pessoas concordam totalmente que 
o orçamento contribui para o desenvolvimento financeiro e 37% ou 28 entrevistados concordam 
parcialmente enquanto que 7% ou cinco pessoas nem discordam nem concordam sobre o 
assunto. Então podemos afirmar que praticamente todos concordam que além do orçamento 
familiar/pessoal ser uma ferramenta que contribui para evidenciar gastos ela também ajuda com 
o desenvolvimento financeiro.  

Tabela 8: Procura planejar seus gastos

Alternativas Número de respondentes Percentual
Sim 59 79%
Não 1 1%
As vezes 15 20%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Ao analisar a tabela acima podemos perceber que 79% ou 59 entrevistados procuram 
planejar seus gastos. Já 20% ou 15 entrevistados as vezes planejam seus gastos e apenas 1% 
não planeja seus gastos. Já salientava Junior e Garcia (2001, p. 7), “É por meio do planejamento 
que você conhece em detalhes seus ganhos, além de aprender a poupar, gastar adequadamente 
e controlar as finanças para atingir seus objetivos. O planejamento financeiro é, mais que nunca 
fundamental para uma vida familiar equilibrada e agradável”. 

Tabela 9:peparado caso aconteça um gasto extra

Alternativas Número de respondentes Percentual
Sim 51 68%
Não 24 32%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Com auxílio da tabela acima podemos perceber que 68% dos entrevistados ou 51 
pessoas está preparado caso apareça um gasto extra. Enquanto que 32% dos entrevistados o que 
equivale 24 pessoas não estão preparados caso aconteça um gasto extra. Para ficar preparado 
para um gasto extra é importante que realize um orçamento, mesmo que seja simples.

Tabela 10: Procura comparar seus gastos com outros anos

Alternativas Número de respondentes Percentual
Sim 20 27%
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Não 37 49%
As vezes 18 24%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Podemos visualizar acima que 49% ou 37 dos entrevistados não comparam seus gastos 
com outros anos. Já 27% ou 20 pessoas procuram comparar seus gastos com outros anos. 
Enquanto 24% ou 18 pessoas às vezes comparam. É importante que haja uma comparação dos 
gastos com outros anos, porem esse processo pode acabar sendo um pouco trabalhoso o que 
leva muitas pessoas não realizar essa comparação. 

Tabela 11: Procura investir o restante de seu dinheiro

Alternativas Número de respondentes Percentual
Sim 32 42%
Não 20 27%
As vezes 23 31%

Fonte: Elaboração própria com base no questionário, 2016. 

Na tabela acima podemos observar que 42% ou 32 pessoas entrevistadas procuram 
investir o restante do seu dinheiro. Já 31% ou 23 pessoas entrevistadas às vezes investem o 
restante do dinheiro. Enquanto 27% ou 20 pessoas entrevistadas não investem o restante de seu 
dinheiro. Já afirmava Junior e Garcia (2001, p.40), “Para fazer um bom investimento, é preciso 
analisar cuidadosamente o risco e a taxa de retorno, além de suas características pessoais de 
consumo, patrimônio e fluxo de caixa”. Todo investimento está sujeito a riscos, porem quanto 
mais correr riscos maior sua taxa de retorno. É importante que o restante do dinheiro seja 
investido, pois se isso não acontece ele acaba perdendo o poder de compra, então não investir 
pode significar perder. 

9 CONCLUSÃO

Podemos concluir que o orçamento serve como uma ferramenta que auxilia o 
desenvolvimento financeiro familiar, isto porque com ele a família pode visualizar onde seu 
dinheiro está sendo gasto e pode procurar maneiras de diminui-los.  Ele contribui bastante para 
que a família realize todos os seus objetivos, afinal sabendo de quanto é a renda da família e 
onde está é usada fica mais fácil estipular objetivos reais de realização. Com o orçamento a 
família pode se preparar caso algum gasto extra aconteça, porque com um bom planejamento 
não a problemas que não possam ser resolvidos. Mas para que o orçamento funcione realmente 
é importante que haja uma comunicação entre a família e obviamente que todos os membros 
participem do orçamento, porque com a realização constate do orçamento fica fácil à comparação 
com gastos anteriores. 

Para que a família consiga ter um bom orçamento é importante que a pessoa que se 
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responsabilizara para fazer o controle do orçamento tenha um conhecimento sobre os valores, 
propriedades e objetivos da família. Para que a família tenha um bom desempenho financeiro 
deve evitar o endividamento, e só utilizar as linhas de credito quando estas trazem vantagens, 
fora isso deixa-las de lado para evitar o endividamento e brigas entre os membros da família. 

Com certeza o orçamento contribui para uma vida familiar tranquila, mas não podemos 
esquecer que o orçamento leva tempo para ser realizado e o objetivo da família pode ser de 
curto, médio e longo prazo e por causa disso pode desmotivar alguns membros da família 
quanto à realização do orçamento. É importante que o responsável pelo controle do orçamento 
procure conversar e estimular o restante da família a participar do orçamento. 
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PERFIL DOS PROFISSIONAIS EM ADMINISTRAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA EM 
UM IDIOMA ESTRANGEIRO

Jean Carlos de Oliveira1

Jeancarlo Visentainer2

RESUMO
O mundo globalizado aproximou as pessoas de uma forma jamais pensada no passado. Hoje podemos manter 
contato com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com uma facilidade e rapidez enorme. A globalização 
permitiu a expansão de culturas pelo mundo, bem como a disseminação de termos estrangeiros ao nosso cotidiano. 
Cada vez o mercado de trabalho exige profissionais mais capacitados, e dominar outro idioma tornou-se essencial 
em grandes corporações. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar o perfil dos profissionais em administração 
quanto à fluência em um idioma estrangeiro. Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa caracterizou-
se como descritiva, e quantitativa quanto ao tratamento dos dados coletados, pois aplicou-se um questionário com 
os acadêmicos e egressos do curso de administração da Unidavi com o intuito de identificar características do 
perfil destes profissionais. Os resultados avaliam a percepção dos profissionais em relação à valorização que estes 
percebem no mercado de trabalho devido ao diferencial de possuírem habilidades com algum idioma estrangeiro. 
O estudo indicou, ainda, que o mercado de trabalho não valoriza muito estes profissionais, além de que na maioria 
das funções exercidas pelos profissionais pesquisados a compreensão e domínio em outro idioma não agrega 
nenhum diferencial em seus vencimentos.

Palavras-chave: Administração. Idiomas. Mercado de trabalho. 

ABSTRACT
The globalized world has brought people together in a way that has never been thought of in the past, today we 
can keep in touch with anyone in any part of the world easily. Moreover, globalization allowed the spread of 
cultures around the world, as well as the spread of foreign terms to our daily lives. In addition, the job market has 
demanded more skilled professionals, and to speak a foreign language becomes essential to get a good position in 
big companies. In this context, this research aims to identify the profile of business professionals regarding fluency 
in a foreign language. Regarding the method, it is a descriptive due to the main objective, and quantitative due 
to the data analysis since a questionnaire was applied with undergraduates and alumni of business administration 
from a community college in   order to identify characteristics of the profile of these professionals. Furthermore, this 
research has a quantitative scope, because it is possible to calculate by quantifiable means the information provided 
about the subject. The selection of the topic is justified by the interest in evaluating the professionals’ perceptions 
regarding the appreciation they perceive in the labor market due to speak a foreign language. The study showed 
that the labor market does not value these professionals, besides that in most of the activities developed by the 
professionals researched, the domain of a second language does not give any increase in their incomes.

Keywords:  Administration.  Languages. Labor market.

1 INTRODUÇÃO

É notável como o mundo está mais globalizado a cada dia, nos comunicarmos ficou cada 
vez mais fácil, hoje podemos manter contato com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. 

1 Egresso do Curso de Administração com Ênfase em Marketing do Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí – Unidavi. E-mail: jeancarllos@unidavi.edu.br
2  Professor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi. E-mail: jv@unidavi.
edu.br
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Com toda essa evolução da sociedade percebe-se, a cada dia, que estamos mais em contato com 
outros idiomas, seja através de uma música, um comercial na internet, alguma propaganda na 
TV, por intermédios de filmes, séries, revistas, independente do meio, estamos diariamente em 
contato com outros idiomas.

As fronteiras existentes no passado parecem que não existem mais, ou ainda se existem 
estão cada vez mais próximas, não pensando pelo lado geográfico, mas sim, pela facilidade 
de manter contato e trocar informações com pessoas de qualquer lugar a qualquer momento. 
Culturalmente estamos mais envolvidos uns com os outros. 

Compreender e falar outro idioma deixou de ser algo para poucos, e se tornou uma 
realidade para muitos, pois profissionais que possuem habilidades com outros idiomas possuem 
maiores chances de crescimento profissional e oportunidades para impulsionar suas carreiras. 
Segundo a Revista Exame (2017), 94% dos Brasileiros acredita que saber outra língua aumenta 
as oportunidades de Trabalho. Empresas multinacionais estão espalhadas por todo o mundo, 
e no Brasil não é diferente, relações internacionais entre nosso país e o restante do mundo 
são realizadas diariamente. O Jornal The Economist já previu no ano de 2001 que bilhões de 
pessoas estão aprendendo inglês e que até 2050 metade da população do mundo será proficiente 
no idioma pois é aceito universalmente.

A pesquisa em questão foi realizada com os acadêmicos e egressos da Unidavi, com 
o propósito de identificar o perfil destes profissionais quanto suas habilidades com idiomas 
estrangeiros, bem como identificar suas percepções sobre como são valorizados no mercado de 
trabalho devido tais habilidades. 

Diante deste desafio, o presente estudo buscou, ainda, levantar informações junto aos 
entrevistados que puderam explanar melhor este tema, na tentativa de compreender a percepção 
do mercado de trabalho junto aos profissionais de administração que agregam ao seu currículo 
a fluência em algum idioma estrangeiro, bem como identificar como estes profissionais atuam 
no mercado de trabalho e quais são os incentivos que os levam a se dedicarem a aprender outro 
idioma.

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura a qual serviu de base teórica 
para a pesquisa proposta, trazendo conceitos de administração, globalização e como a língua 
estrangeira exerce importância no mercado de trabalho que a cada dia está mais globalizado e 
sem fronteiras.

3 ADMINISTRAÇÃO

De acordo com Chiavenato (2003), o termo administração deriva do latim, da palavra 
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ed, (direção para, tendência e minister, comparativo de inferioridade; sufixo ter, subordinação 
ou obediência, isto é, aquele que realiza uma função abaixo do comando de outra pessoa, aquele 
que presta um serviço a outro) e significa subordinação e serviço. 

Lacombe e Heilborn (2008) definem administração em um conceito mais tradicional, 
onde é definida como um conjunto de princípios e normas que possui objetivo de planejar, 
organizar, dirigir, coordenar e controlar os esforços de um grupo de indivíduos que se unem, ou 
associam-se para atingir um resultado comum.

De acordo com Chiavenato (2003), a administração revela-se como uma área do 
conhecimento humano repleta de desafios. Aquele que decidir atuar profissionalmente como 
a administração poderá atuar nos mais variados níveis de uma organização: desde níveis 
hierárquico de supervisão elementar, até o nível de dirigente máximo da organização. O bom 
administrador é aquele que consegue se adaptar e evoluir de acordo com a organização que 
estiver atuando, visto que as organizações são como pessoas, pois nunca irão existir duas iguais, 
cada uma possui seus objetivos, seu ramo de atividade, seus dirigentes, seu pessoal, dentre 
outros elementos que as tornam únicas. 

Lacombe e Heilborn (2008) complementam ainda quando a administração se refere a uma 
empresa, há a necessidade de tirar o melhor proveito possível de todos os recursos disponíveis, 
e de aproveitar ao máximo as oportunidades existentes. Administrar é trabalhar com pessoas e 
por meio das mesmas realizar objetivos da organização, quanto de seus membros.

Conforme expressado por Chiavenato (2003), o conhecimento significa todo o acervo 
de informações, ideias, conceitos, aprendizados, que o administrador possui a respeito de suas 
habilidades. A habilidade compreende a capacidade que o administrador possui de colocar todo 
o seu conhecimento em ação, sabendo transformar a teoria em prática. E por fim, a atitude 
representa o comportamento pessoal do administrador perante as situações confrontadas no 
trabalho, representando o estilo pessoal de fazer acontecer do administrador. 

4 ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR

De acordo com o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul – CRA-
RS (2016), as atividades típicas de um administrador são regidas no Brasil pelo Decreto nº 
61.934 de 1967.

O Decreto nº 61.934 de 22 de dezembro de 1967 salienta que os Profissionais da 
Administração exercerão a profissão como profissional liberal ou não, mediante: 

Elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos; Realização de perícias, 
arbitragens, assessoria e consultoria em geral, pesquisas, estudos, análises, interpre-
tações, Planejamento, implantação, coordenação e controle de trabalhos; Exercício 
de funções e cargos de administrador do serviço público federal, estadual, municipal, 
autárquico, sociedades de economia mista, empresas estatais, paraestatais e privadas, 
em que fique expresso e declarado o título do cargo abrangido; Exercício de funções 
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de chefia ou direção, intermediária ou superior assessoramento e consultoria em ór-
gãos, ou seus compartimentos, da Administração pública ou de entidades privadas, 
cujas atribuições envolvam principalmente, a aplicação de conhecimentos inerentes à 
técnicas de administração; Magistério em matérias técnicas dos campos da adminis-
tração e organização. (CRA-RS, 2016, p.?). 

Chiavenato (2014) sugere que o administrador pode atuar como supervisor, gerente, 
diretor ou presidente de uma empresa. Em cada nível hierárquico que atuar assumira 
determinadas responsabilidades, pois suas atividades são necessariamente diferentes, não em 
termos de natureza, mas de intensidade, visto que cada nível exigirá maiores habilidades do 
administrador.

Dubrin (1998) explica que para cada uma das funções de um administrador há diferentes 
níveis de tomada de decisão. Desta forma, o trabalho dos administradores diferencia-se 
significativamente na quantidade relativa de tempo usado para exercer cada função dependendo 
do nível hierárquico que estejam atuando. 

Complementando a explicação de Drubrin (1998), Jacobsen (2006) informa que os 
executivos gastam uma parte maior do seu tempo com planejamento estratégico, do que os 
administradores de nível médio e nível operacional. Já os administradores de nível operacional 
trabalham mais ligados com as rotinas do dia a dia, controlando e resolvendo os problemas 
pessoalmente. Portanto, na estrutura clássica da administração existem basicamente três níveis 
de administração. 

Kwasnicka (2004) explica os três níveis da hierarquia de decisões da seguinte maneira.: 
decisão estratégica; onde se diz respeito às definições dos objetivos organizacionais e meios 
para alcançá-los; decisões administrativas; visando identificar os melhores meios de colocar em 
prática as decisões estratégicas; e, decisões operacionais; que buscam definir todo o trabalho 
necessário para a realização das atividades, estipular prazos e distribuir tarefas entre os membros 
da equipe.  

No entender de Lacombe e Heilborn (2008), existe um tipo característico de executivo. 
No entanto, uma organização necessita de todos os tipos de administradores. Desta forma, 
caracterizam-se três principais habilidades. Habilidade técnica; que envolve a compreensão e 
domínio de uma determinada atividade. Habilidade humana; envolve-se com a capacidade de 
trabalhar com eficácia como membro de um grupo e unidos conseguir atingir os objetivos. E, 
por fim, habilidade conceitual ou visão sistêmica; habilidade de visualizar a organização como 
membro de um todo.

5 GLOBALIZAÇÃO

De acordo com a Yale University (2003), a globalização é um termo relativamente 
novo utilizado atualmente para descrever um processo muito antigo. Um processo histórico 
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que começou com nossos antepassados movendo-se para fora da África e se espalhando para 
todo o globo. Nos milênios que se seguiram, a distância tem sido largamente ultrapassada e as 
barreiras criadas pelo homem diminuíram ou foram removidas para facilitar o intercâmbio de 
bens e ideias.

Conforme Resende, Ianni e Dowbor (1997) a globalização tem sido de forma 
simplificada uma simples abertura de fronteiras e geração de espaço mundial comum. O nosso 
pequeno mundo encolheu nas ultimas décadas, não em tamanho territorial, mas no sentido de 
que qualquer ponto do planeta está em nosso alcance, através do telefone, do computador, ou 
da tela da televisão, advento devido principalmente pela internet.

No entender de Lastres e Albagli (1999), estamos cada dia mais caminhando para um 
mundo sem fronteiras com mercados (de capitais, informações, tecnologias, bens, serviços, 
entre outros) nos tornando efetivamente globalizados e nos levando para um sistema econômico 
mundial dominado por forças de mercados incontroláveis, empurrados por grandes corporações 
multinacionais que se estabelecem em qualquer parte do planeta. 

De acordo com Resende, Ianni e Dowbor (1997) a globalização é vista como sinônimo 
para a interação existente entre os países e as pessoas pelo mundo a fora, podendo ocorrer de 
forma cultural, social, econômica e política. A globalização também se dá de forma desigual no 
tempo. Atualmente podemos resolver problemas de modo mais rápido e que estejam em uma 
distância muito maior, como exemplo; resgatar uma aplicação na bolsa de valores de Tóquio 
pode ser mais rápido do que resolver um problema local em seu bairro. 

Conforme compreensão de Defarges (1993, citado por Alcoforado, 1997, p.30) “[...] 
sem sombra de dúvida, a globalização que ocorre na atualidade se caracteriza pela explosão 
e aceleração dos fluxos de toda ordem: mercadorias, serviços, informações, imagens, modas, 
ideias, valores tudo aquilo que o homem inventa e produz”. 

 Para Alcoforado (1997), o processo de globalização não se realizaria sem o avanço 
alcançado pela tecnologia moderna, o que permitiu aproximar os países de uma forma jamais 
imaginada no século passado, as pessoas passaram a transitar e adotar culturalmente informações 
de outras partes do mundo com uma facilidade muito grande e acrescentar ao seu cotidiano, nos 
tornando cada dia mais conectados, é natural termos o conhecimento de outro idioma cada vez 
mais cedo em nossas vidas. 

Para finalizar, Oliveira Júnior et al. (2009) afirmam que um grande desafio para o Brasil 
perante a globalização é assegurar a inserção qualificada na chamada economia global do 
conhecimento. Um caminho encontrado para atingir este objetivo é atrair e manter subsidiárias 
estrangeiras, dedicadas à criação de competências e inovação que tenham âmbito global. 

6 MULTINACIONAIS NO CENÁRIO NACIONAL

No entender de Dymsza (1972), podemos compreender como empresa multinacional 
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aquelas que operam no mercado estrangeiro estando estabelecidas em outro país, tornando o 
negócio estrangeiro de igual para igual com as operações nacionais e internacionais na qual a 
administração tende aplicar os recursos da companhia além da fronteira nacional para alcançar 
seus objetivos.

“Uma empresa adquire o status de multinacional quando possui um profundo 
envolvimento mundial nos seus negócios e um enfoque global na sua administração e processos 
decisórios.” (ALCOFORADO, 1997, p.20).

Já para Sanvicente (1975), empresas multinacionais são empresas que atuam na esfera 
global e que em certo momento passará a pertencer à acionistas de diferentes nacionalidades, 
os quais exercerão controle efetivo sobre a empresa. Desta forma podemos citar empresas como 
Nestlé, Unilever, Philips, dentre outras que atuam no mercado global e possuem subsidiarias ao 
redor do mundo. 

De acordo com Pereira (1976), as empresas multinacionais crescem mais do que as 
nacionais, visto que possuem capital de investimento oriundo de várias partes do mundo. A mão 
de obra em empresas multinacionais tendem a ser mais produtivas, além dos profissionais serem 
mais bem remunerados, já que as empresas multinacionais exigem mais de seus colaboradores 
além de fluência em um segundo idioma. 

Conforme explicam Queiroz e Carvalho (2005), as empresas estrangeiras assumiram um 
papel importantíssimo no decorrer de nossa história, principalmente após a metade do século 
passado, quando houve o plano de metas do então presidente do Brasil Jucelino Kubitschek 
abriram as portas para investimentos no Brasil de empresas multinacionais estrangeiras, o lema 
nessa época era “salto de cinquenta anos em cinco”.

Queiroz e Carvalho (2005) complementam que naquele momento, o investimento de 
multinacionais impulsionou determinados seguimentos na indústria brasileira, proporcionou 
ainda certo crescimento cultural mesclando interesses nacionais com o interesse de multinacionais 
estrangeiras, houve a necessidade de aprimoramento da mão de obra nacional, surgindo também 
oportunidades para profissionais que possuíam conhecimento em idioma estrangeiro, ainda hoje 
se faz necessário o domínio em outro idioma por aqueles que desejam atuar em multinacionais, 
sendo elas estrangeiras ou não, configurando oportunidades no mercado de trabalho.

Conforme Boehe (2007), economias emergentes como a nossa que está entre os países 
mais industrializados da América Latina tornam o Brasil um dos países mais suscetíveis a 
receber multinacionais. Subsidiárias que atuam no Brasil de empresas multinacionais possuem 
uma grande participação nos resultados de suas matrizes sediadas geralmente em países 
desenvolvidos e com economias mais estáveis. 

Para concluir, Ramsey e Almeida (2010) o crescimento e ascensão de empresas 
multinacionais no Brasil, bem como multinacionais brasileiras no exterior é um marco 
importante para a história atual de países emergentes que estão se internacionalizando. Desta 
forma agem como importante catalizador para o processo de tomada de decisão para empresas 
estrangeiras investirem em nosso país, ou ainda para nossas empresas investirem no mercado 
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externo. 

7 LÍNGUA E IDIOMA 

Conforme expressado no Dicionário Aurélio (2010), o significado de idioma como a 
linguagem de uma nação, região ou arte, considerada nos seus caracteres especiais. Língua; 
dialeto. Estilo de escrita, discurso ou expressão característico de algo ou alguém. 

No entender de Chomsky (1965), a linguagem é um processo natural no desenvolvimento 
e aptidão do ser humano de aprender qualquer língua, contextualizando língua como idioma. 
Desta forma, compreendemos que a função da linguagem no desenvolvimento humano é 
insubstituível e que qualquer pessoa possui a capacidade para aprender o idioma que lhe for 
apresentado.

Neste contexto, de acordo com Phillipson (1992), podemos compreender o idioma 
como a língua usada para comunicação entre diferentes grupos de pessoas, cada grupo falando 
uma língua “idioma” diferente. Nesta conjuntura existe a língua franca, que pode ser usada 
internacionalmente (ex. inglês), pode ser a língua nativa de um dos grupos, ou ainda a língua 
que não é falada por nenhum grupo como sua língua materna, mas possui um vocabulário e 
uma estrutura simplificada e compreendida pelos membros do grupo, permitindo-se assim a 
comunicação. 

8  IMPORTÂNCIA DE COMPREENDER OUTRO IDIOMA 

No entender de Pedroso (2010), o avanço da globalização transformou o conhecimento 
em outro idioma como indispensável, saber falar outras línguas se tornou fundamental a fim de 
se obter uma boa comunicação com o mundo. O fenômeno inesperado da crescente globalização 
do mundo torna necessária uma linguagem eficiente na comunicação, desta forma, aprender um 
segundo idioma tornou-se uma necessidade básica para profissionais de diversas áreas, e para 
aqueles que procuram ingressar na carreira profissional tornou-se um grande diferencial. 

Para Pereira e Peres (2011), o aprendizado de um novo idioma pode ser facilitado 
quando este for incorporado ao ensino fundamental desde cedo, visto que, crianças possuem 
maior habilidade para o aprendizado durante seu desenvolvimento infantil. Desta forma, quanto 
mais cedo houver o contato com outro idioma maior será a vantagem para estes no mercado 
de trabalho, pois, o aprendizado de língua estrangeira é essencial para obtenção de sucesso 
profissional nos dias atuais. 

De acordo com Pedroso (2010), dominar outro idioma significa crescimento, 
desenvolvimento e, acima de tudo, condições melhoradas de acompanhar a rápida mudança 
que vivenciamos nesse novo século mais tecnológico. A intensificação da internacionalização 
dos mercados levou nações adotarem o uso de um segundo idioma para facilitar a comunicação. 
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Para nós brasileiros que vivemos em uma economia emergente, o aprendizado de um segundo 
idioma tornou-se questão de sobrevivência e interação global. 

Segundo Kumaravadivelu (2006), ao falarmos de globalização, costumamos pensar na 
união de grandes povos, na união de todo o globo, nosso planeta, na qual todas as pessoas 
necessitam falar a mesma língua para se comunicar e assim pertencer a esse grupo. Com tudo, 
essa união imaginada não acontece, as pessoas não atotam um único idioma, mas muitas se 
interessam em aprender um ou alguns outros idiomas, sendo estas pessoas os diferenciais e 
precursores da globalização atual. 

9 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo serão apresentados os principais passos da metodologia utilizada na 
elaboração desta pesquisa. A pesquisa, quanto ao seu objetivo geral, caracteriza-se como 
descritiva, e quanto ao seu tratamento dos dados coletados é quantitativa. Sendo a pesquisa 
quantitativa elaborada através de um mecanismo de pesquisa online, com questionários fechados 
que foram encaminhados via e-mail. De acordo com Martins (1994), perguntas fechadas 
são questões que possuem categorias e alternativas já fixadas pelo pesquisador, deixando o 
entrevistado com opções de respostas já pré-definidas.

Conforme explica Lakatos (1991), a utilização de questionários apresenta uma 
série de vantagens, economia do tempo disponível, abrange um maior número de pessoas 
simultaneamente, obtenção de respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade nas respostas 
devido ao anonimato, maior segurança devido ao fato de não serem identificadas, há menor 
risco de haver distorção, por motivos do pesquisador não influenciar, dentre outras vantagens. 

Para desenvolver e executar este trabalho é indispensável conhecer os conceitos básicos 
de pesquisa, que de acordo com Gressler (2007, p. 47) “Pesquisa é um inquérito ou exame 
cuidadoso para descobrir novas informações ou relações, ampliar e verificar o conhecimento 
existente”. 

Utilizou-se da técnica de trabalho de campo para a coleta de dados. Para Marconi e 
Lakatos (2011, p. 69), “[...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimento acerca de um problema [...] ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações 
entre eles.”.

A pesquisa de campo foi instrumentalizada do seguinte modo: inicialmente foi aplicado 
um questionário teste com um grupo de cinco universitários e egressos do curso de administração 
da Unidavi, no período do dia 4 a 6 de novembro de 2016. Na sequência, entre os dia 8 a 18 de 
novembro, enviou-se o questionário composto por 22 questões fechadas pelo ferramenta Google 
Formulários, utilizando o banco de dados do Centro Universitário para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí – Unidavi. 

Para calcular a amostragem da pesquisa, levou-se em consideração os acadêmicos e 
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egressos do curso de Administração da Unidavi, no total de 1.688 universitários e egressos, 
dados estes que foram fornecidos pela instituição de ensino. Para que a pesquisa obtivesse 
confiabilidade de 90% necessitava de pelo menos 95 entrevistados, ou seja, amostra 5,62% da 
população, com confiabilidade de 10%. Obteve-se retorno de 110 pesquisas, desta forma o grau 
de confiabilidade entre 9% a 10%. 

10 RESULTADOS

Nas próximas seções serão detalhadas as informações obtidas no decorrer da pesquisa. 

11 PESQUISA ACADÊMICA COM ACADÊMICOS E EGRESSOS DA UNIDAVI 

A presente pesquisa foi realizada durante os dias 08 e 18 de novembro de 2016, utilizando 
o método de pesquisa com questionário online disponibilizado pelo Google Formulários, 
sendo obtido o retorno de 110 respondentes, dentre eles acadêmicos e egressos do curso de 
administração da Unidavi. Através do banco de dados, enviado pelo próprio departamento de 
Tecnologia da Informação da Unidavi. 

12 GÊNERO

Tabela 1 – Gênero

Gênero Nº Respostas Percentual
Masculino 54 49,1%
Feminino 56 50,9%
Total 110 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016).

Conforme expressado na Tabela 1, pode-se observar que 50,9% dos entrevistados são 
do sexo feminino e 49,1% dos entrevistados são do sexo masculino. A entrevista ficou bem 
equilibrada levando em consideração a questão gênero.

13 RENDA FAMILIAR

Tabela 2 – Renda familiar

Renda Familiar Nº Respostas Percentual
Até R$ 1.760,00 5 4,5%
De R$ 1.761,00 a R$ 2.640,00 10 9,1%
De R$ 2.641,00 a R$ 3.520,00 11 10,0%
De R$ 3.521,00 a R$ 4.400,00 27 24,5%



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 72-87, jan./mar. 2018.

81

Acima de R$ 4.401,00 57 51,8%
Total 110 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016)

Quanto à renda familiar dos entrevistados, a pesquisa revela que mais da metade dos 
entrevistados, cerca de 51,8% possui renda familiar superior a cinco salário mínimos (Tabela 
2), 24,5% possui renda familiar entre 4 e 5 salários mínimos, 10% possui renda familiar entre 
3 e 4 salários mínimos, e dentre os que possuem renda familiar entre 2 e 3 salários soma 9,1% 
dos entrevistados, e apenas 4,5% possui renda até dois salários mínimos.

14 ATUAÇÃO MERCADO DE TRABALHO

 Tabela 3 – Grau de atuação na área de formação

Em uma escala de 1 a 5, qual seu grau de atuação no mercado de traba-
lho em sua área de formação? Nº Respostas Percentual
(5) Completamente na área 42 38,2%
(4) Muito na área 40 36,4%
(3) Nem pouco, nem muito área 18 16,4%
(2) Pouco na área 5 4,5%
(1) Nada na área 5 4,5%
Total 110 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016)

Em relação ao grau de atuação dos entrevistados no mercado de trabalho na área de suas 
formações, algumas informações tomam destaque, conforme expressado na Tabela 3. Cerca de 
38,2% dos entrevistados informaram que trabalham totalmente na área de suas formações, 36,4 
informaram que trabalham na área de suas formações, dos que trabalham na área ou totalmente 
na área chegam a aproximadamente ¾ dos entrevistados. 

15 CONTATO COM O IDIOMA ESTRANGEIRO 

 Tabela 4 – Primeiro contato com outro idioma

Quando foi seu primeiro contato com outro idioma? Nº Respostas Percentual
Jardim de infância 7 6,4%
Ensino fundamental até o 4º ano 19 17,3%
Ensino fundamental do 5º ano ao 9º ano 66 60,0%
Ensino médio 16 14,5%
Ensino superior 2 1,8%
Nunca tive contato 0 0,0%
Total 110 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016)
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Em relação ao primeiro contato com o idioma estrangeiro, ilustrado Tabela 4,   60% 
dos entrevistados obtiveram o primeiro contato no ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, este 
resultado certamente tem haver com a obrigatoriedade das escolas lecionarem um segundo 
idioma a partir do 5º ano, geralmente o idioma inglês. Cerca de, 17,3% informaram que o 
primeiro contato que tiveram com outro idioma foi no ensino fundamental até o 4º ano, e 6,4% 
no jardim de infância. 

Dos que informaram que o primeiro contato com outro idioma foi no ensino médio foram 
14,5 %. Também houve aqueles que tiveram o primeiro contato somente no ensino superior, 
1,8%. Nenhum dos entrevistados informou nunca ter tido contato com outro idioma.

16 IDIOMA QUE JÁ ESTUDOU

Tabela 5 – Outro idioma que estudou ou está estudando

Qual outro idioma você estudou ou está estudando? Nº Respostas Percentual
Inglês 77 93,9%
Espanhol 20 24,4%
Alemão 13 15,9%
Francês 3 3,7%
Italiano 8 9,8%
Mandarim 0 0,0%
Outros 1 1,2%
Total 82 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016)

Quanto aos idiomas estudados, apresentados na Tabela 5, 82 entrevistados informaram 
que fazem ou já fizeram curso de idiomas. A pergunta deixava aberto para que os entrevistados 
pudessem marcar mais de uma opção. Dos 82 entrevistados, 93,9% fazem ou já fizeram curso 
de inglês, 24,4% dos entrevistados fazem ou já fizeram curso de espanhol, 15,9% fazem ou 
fizeram curso de alemão, apenas 3,7% fazem ou já fizeram curso de francês, e 9,8% curso de 
italiano. 

17 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS FLUENTES EM OUTRO IDIOMA

Tabela 6 – Valorização dos profissionais que dominam outro idioma

Como você percebe a valorização dos profissionais que dominam outro idioma no 
Alto Vale do Itajaí? Nº Respostas Percentual
(5) Muito valorizado 12 10,6%
(4) Quase sempre valorizado 20 18,3%
(3) Nem pouco, nem muito valorizado 39 35,6%
(2) Pouco valorizado 33 29,8%
(1) Nada valorizado 6 5,8%
Total 110 100,0%
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Fonte: dados da pesquisa (2016)

Referindo-se à à valorização dos profissionais que dominam outro idioma no Alto Vale 
do Itajaí, observou-se que 10,6% consideram os profissionais muito valorizados, já 18,3% 
percebe que estes profissionais são valorizados, e 35,6%, que foi a opção mais selecionada, 
percebe que os profissionais são nem pouco, e nem muito valorizados, conforme Tabela 6. Dos 
que consideram os profissionais pouco valorizados foram 29,8% e, por fim, dos que percebem 
que os profissionais são nada valorizados somam 5,8%. Deste modo, observou-se que os 
profissionais sentem-se pouco valorizados por dominarem um idioma estrangeiro.

18 INCENTIVO DAS EMPRESAS PARA ESTUDAR OUTRO IDIOMA

 Tabela 7 –  Percepção do incentivo da empresa para estudar outro idioma

Como você percebe o incentivo da sua empresa para estudar outro 
idioma? Nº Respostas Percentual
(5) Ótimo 14 12,3%
(4) Muito Bom 6 5,7%
(3) Bom 15 13,2%
(2) Regular 23 20,8%
(1) Ruim 53 48,1%
Total 110 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016)

Em relação ao incentivo que as empresas dão para os profissionais estudarem outro, 
quase metade, cerca de 48,1% informaram como sendo ruim o incentivo que suas empresas 
dão para os profissionais estudarem outro idioma (Tabela 7). 20,8% informaram como regular 
e 13,8% consideraram bom o incentivo das empresas. Já os que consideraram muito bom o 
incentivo foram 5,7% e, por fim, os que consideram ótimo foram 12,3%.

Percebe-se, ainda, na Tabela 7, que os profissionais veem pouco incentivo das empresas 
do Alto Vale do Itajaí para que estudem e compreendam outros idiomas, foi um total de 68,9% 
que consideram como regular ou ruim, fato que pode ser trabalhado pelas empresas para 
melhorar este índice. 

19 PROFISSIONAIS BILÍNGUES NO MERCADO DE TRABALHO

 Tabela 8 – Profissionais bilíngues nas empresas

Sua empresa possui profissionais bilíngues? Nº Respostas Percentual
(5) Todos 2 1,9%
(4) Muitos 5 4,7%
(3) Nem pouco, nem muito 22 19,8%
(2) Poucos 36 33,0%
(1) Nenhum 45 40,6%



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 72-87, jan./mar. 2018.

84

Total 110 100,0%
Fonte: dados da pesquisa (2016)

A Tabela 8 traz informações a respeito da existência de profissionais bilíngues em 
empresas do Alto Vale do Itajaí. 40,6% dos entrevistados informaram que suas empresas não 
possuem nenhum profissional bilíngue, 33% informaram que as empresas possuem poucos 
profissionais bilíngues, 19,8% informaram que a empresa onde trabalham não possui nem 
pouco, e nem muitos profissionais bilíngues, 4,7% informaram que as empresas possuem muitos 
profissionais bilíngues, e apenas 1,9% informou que todos os profissionais da empresa são 
bilíngues. Os dados demonstram que o índice de profissionais bilíngues na região é baixíssimo, 
mesmo com empresas multinacionais instaladas pelo Alto Vale.

20 NECESSIDADE DE DOMINAR OUTRO IDIOMA

Tabela 9 – Grau de necessidade de dominar outro idioma
No seu cargo atual qual o grau de necessidade de dominar outro 
idioma? Nº Respostas Percentual
(5) Muito necessário 7 6,4%
(4) Necessário 13 11,9%
(3) Nem pouco, nem muito necessário 16 14,7%
(2) Pouco necessário 27 24,8%
(1) Nada necessário 46 42,2%
Total 110 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016)

Observando a Tabela 9, percebe-se que 42,2% dos entrevistados informaram que nos 
seus cargos atuais não existe nenhuma necessidade de dominar outro idioma, onde 24,8% 
informaram que existe uma pouca necessidade de dominar outro idioma. Já os que informaram 
que não existe nem muita, e nem pouca necessidade de dominar outro idioma foram 14,7%, dos 
que informaram que é necessário o domínio de outro idioma somam 11,9%, e  6,4% informou 
que é muito necessário o domínio de outro idioma em seus cargos atuais. Ficou claro que a 
importância de conhecer um segundo idioma ainda é de pouco relevância na região, corroborando 
para o índice baixo de profissionais bilíngues na região, discutido na seção anterior.

21 CONHECIMENTO SOBRE O CENTRO DE IDIOMAS UNIDAVI

Tabela 10  – Grau de conhecimento sobre o Centro de Idiomas

Qual seu grau de conhecimento sobre o Centro de Idiomas da 
Unidavi? Nº Respostas Percentual
(5) Conheço Muito 10 9,2%
(4) Conheço 14 12,8%
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(3) Conheço nem pouco, nem muito 20 18,3%
(2) Conheço pouco 29 26,6%
(1) Não Conheço 36 33,0%
Total 110 100,0%

Fonte: dados da pesquisa (2016)

Em relação ao conhecimento dos entrevistados sobre o Centro de Idiomas da Unidavi, 
a opção mais informada foi que 33% não o conhece, outros 26,6% informaram que conhecem, 
porém conhecem pouco, 18,3% informaram conhecer nem pouco, e nem muito o Centro de 
Idiomas, dos que informaram que conhecem atingiu 12,8%, e os que informaram que conhecem 
muito foi 9,2% (Tabela 10). Dois pontos ficaram claros neste questionamento, que a Unidavi 
necessita explorar mais a divulgação de seu Centro de Idiomas e que os entrevistados que já 
falam algum idioma estrangeiro conhece o serviço ofertado. Isto reafirma as questões anteriores 
que poucos são bilíngues, e os que são estão sempre estudando um idioma ou aprendendo outro 
para se diferenciar no mercado de trabalho.

22 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desta pesquisa objetivou-se identificar o perfil dos profissionais perante 
as habilidades com outros idiomas. Buscou-se compreender como estes são valorizados pelas 
empresas, qual o grau de dedicação para aperfeiçoamento do idioma, dentre outras informações 
explanadas no decorrer deste trabalho.

Percebeu-se, com o estudo realizado, que boa parte dos entrevistados possui renda 
familiar considerada alta, ou seja, mais da metade dos entrevistados possui renda superior a 
cinco salários mínimos, o que pode explicar o fato de muitos entrevistados terem estudado 
outro idioma.

Outro ponto importante levantado pela pesquisa é o fato da grande maioria dos 
entrevistados identificar como ruim o incentivo ao estudo de idiomas por suas empresas, 
sinalizando que as empresas da região do Alto Vale do Itajaí não fornecem incentivos para 
o aprimoramento de outros idiomas pelos seus profissionais, e se incentivam, este ainda é 
insuficiente para gerar percepção de valorização pelos profissionais.

Outro fato identificado foi que, atualmente, nos cargos profissionais ocupados pelos 
entrevistados, não há muita necessidade do domínio de outro idioma, também ainda que exista, 
há muito pouca necessidade do domínio de outro idioma em seus cargos. Essa informação pode 
explicar o fato das empresas valorizarem pouco os profissionais que dominam outro idioma, 
pois se não existe a necessidade, este deixa de ser um diferencial valorizado entre as empresas, 
para com, os profissionais. 

Os profissionais que possuem habilidades em outro idioma possuem em sua maioria uma 
renda considerável e boa, além de serem profissionais que procuraram aprender outro idioma 
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através de cursos de idiomas. Na sua maioridade os profissionais não percebem valorização 
profissional das empresas pelo fato de possuem habilidades em outros idiomas, porém este fato 
pode ser explicado devido aos cargos que ocupam não exigir domínio e conhecimento em outro 
idioma. 

Pode-se perceber como a grande maioria dos entrevistados informou ter pouco 
conhecimento sobre o Centro de Idiomas da Unidavi, bem como seus cursos oferecidos, cabendo 
neste caso sugestões de ações de melhoria para que a Unidavi possa melhorar este índice.

Por fim, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois, mostrou-se 
possível identificar o perfil dos profissionais em administração que possuem habilidades com 
outros idiomas no Alto Vale do Itajaí, bem como avaliar a importância e a valorização que as 
empresas dão a estes profissionais. 
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PERSPECTIVAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO ALTO VALE DO ITAJAÍ: 
UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO DE LEITE NO ANO DE 20171
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RESUMO
A agricultura familiar e a produção de leite no Alto Vale do Itajaí - SC são objetos de estudo do presente artigo. 
Procura-se demonstrar, como, com o passar dos anos, a inovação e tecnologia atingiram o meio rural, implicando 
em um serviço menos braçal e oneroso. Este cenário, mesmo facilitando os processos produtivos, gerou pequeno 
desconforto ao agricultor que realizava sua produção com os conhecimentos que recebeu de seus pais e, do mesmo 
modo ia passando aço para seus filhos. A partir destas observações, o objetivo central desta pesquisa é analisar 
as perspectivas para a agricultura familiar nos municípios de Atalanta, Agrolândia, Braço do Trombudo, Rio do 
Oeste e Trombudo Central, no ano de 2017. Como metodologia, utilizou-se primeiramente a pesquisa bibliográfica 
para a elaboração do referencial teórico, seguindo com estudo de campo nas propriedades rurais. Concluiu-se que, 
como as demais atividades, a bovinocultura de leite enfrenta diversos desafios, entretanto, as famílias constataram 
melhor qualidade de vida e condições de trabalho. Pôde se perceber o quanto o conhecimento adquirido através 
de cursos oferecidos pelos programas rurais, cursos técnicos e até mesmo graduação, contribuem para aprimorar 
a atividade na agricultura, auxiliando na adequação da tecnologia em seu meio. Nota-se que através dos métodos 
tecnológicos aplicados aumenta-se consideravelmente a permanência dos jovens, que antes trabalhavam fora da 
propriedade, reduzindo o êxodo rural na região analisada.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Produção de leite. Êxodo rural. Tecnologia. Inovação.

ABSTRACT
Family farming and milk production in the Upper Vale do Itajaí are objects of study of this article. It seeks to 
demonstrate how, over the years, innovation and technology have reached the rural milieu, implying a service less 
manual and onerous. This scenario, even facilitating the production processes, generated little discomfort to the 
farmer who produced his production in a cultural way, giving space to his children. Based on these observations, 
the main objective of this research is to analyze the perspectives for family agriculture in the municipalities of 
Atalanta, Agrolândia, Braço do Trombudo, Rio do Oeste and Trombudo Centra, in the year 2017. As a methodology, 
bibliographical research for the elaboration of the theoretical reference, following with field study in the rural 
properties. It was concluded that, like all other activities, dairy cows face several challenges, however, the families 
found a better quality of life and working conditions. It was possible to perceive how much the knowledge 
acquired through courses offered by rural programs, technical courses and even graduation, contribute to improve 
the activity in agriculture, helping in the adaptation of the technology in its environment. It is noteworthy that 
through the technological methods applied, the permanence of young people, who previously worked outside the 
property, was considerably increased, reducing the rural exodus in the region analyzed.

Keywords: Family agriculture. Milk production. Rural exodus. Technology. Innovation.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a agricultura sofreu com o expressivo aumento da população em 
áreas urbanas, demonstrando uma diminuição consequente no meio rural. Apesar do trabalho 
industrial no meio urbano possibilitar grandes benefícios ao empregado através da carteira de 
trabalho, menos atividade braçal, um salário fixo mensal, o mesmo não lhe traria a realização 
almejada profissional. Neste contexto, surge em cena um novo cenário de inovação tecnológica, 
que trouxe mais agilidade na produção, aumento da capacidade produtiva que era desempenhada 
de forma exaustiva e tardia.

A produção de leite exerce grande importância para economia de Santa Catarina e sua 
alta produtividade alcança o país. Sabe-se também que é uma atividade realizada por muitos 
agricultores familiares da região do Alto Vale do Itajaí – SC. A inovação e tecnologia eram 
observadas com mais frequência na indústria, mas após sua inserção no campo, gerou facilidade 
no meio rural, com equipamentos, máquinas, fertilizantes, insumos, dando cada vez mais 
suporte no auxílio da atividade do produtor. A bovinocultura de leite se tecnificou ao longo dos 
anos, desde a ordenha manual, passando para a ordenha mecânica, que demandou um cuidado 
maior. No entanto, um trabalho menos oneroso e resultados em quantidade superior extraída de 
leite comparado ao método passado. 

Muitos dos agricultores que produziam de acordo com os conhecimentos repassados de 
seus pais, não se adequaram com os novos procedimentos, em decorrência, houve a necessidade 
de especialização nesta produção para minimizar custos e aumentar a produtividade do leite. Os 
jovens, pretendentes a sucessão da produção familiar, se mostraram mais aptos para aprender e 
repassar aos seus pais, cujo intuito não era permanecer na atividade com a família. Entretanto, 
muitos destes com formação técnica, graduação, entre outros, por falta de oportunidades na 
cidade, ou até mesmo inadequação na atividade industrial, retornam ao campo para se dedicar 
e transferir seu conhecimento a produção familiar (SENAR, 2016).

Tendo este cenário em vista, o objetivo central desta pesquisa é analisar as perspectivas 
para a agricultura familiar nos municípios selecionados do Alto Vale do Itajaí – Atalanta, 
Agrolândia, Braço do Trombudo, Rio do Oeste e Trombudo Central, no ano de 2017.

Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se de estudo bibliográfico exploratório, 
inicialmente, seguido de pesquisa de campo. A técnica de pesquisa utilizada foi a entrevista 
semiestruturada, em uma propriedade de cada município analisado. 

O presente trabalho busca demonstrar através de um estudo de campo os benefícios da 
tecnologia juntamente com conhecimento adquirido, ocorridos na produção de leite, bem como 
se existe uma perspectiva de sucessão familiar e se há possibilidade de retorno ao campo por 
parte dos jovens, dentro dos municípios de Atalanta, Agrolândia, Braço do Trombudo, Rio do 
Oeste e Trombudo Central. 

Os dados adquiridos nesta pesquisa, servirão como base para agricultores avaliarem 
a perspectiva de sucessão do público jovem. Auxiliará na análise de sua capacitação quanto 
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ao uso de tecnologia e inovação, para que possa aplicá-la em sua produção evitando uma 
produtividade menos onerosa. Para o meio acadêmico, o presente trabalho servirá de suporte 
para futuros trabalhos acadêmicos, podendo ser aplicado como pesquisa quantitativa, na qual 
poderá mensurar dados estatísticos referentes ao assunto abordado levando a resultados mais 
precisos.

2 AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO DE LEITE

Neste capítulo será abordado o desenvolvimento voltado para agricultura, com 
concepções dentro da agricultura familiar juntamente com o êxodo rural, demonstrando 
suscintamente a inovação e tecnologia aplicados ao setor agrícola e a visão dos jovens do 
campo nos últimos anos.

Segundo Arbage (2006), dentre algumas principais concepções de economia ligados 
a agricultura, estão as concepções crescimento econômico e desenvolvimento econômico. A 
distinção entre ambos, é que o crescimento econômico seria uma expansão dos indicadores 
econômicos, enquanto o desenvolvimento busca a quantificação dos indicadores sociais.

Segundo Souza (2011), no meio rural havia maior concentração da população onde o setor 
primário é o maior gerador de riqueza nacional. Conforme a economia foi se desenvolvendo, as 
atividades foram se transferindo para o meio urbano. Até meados da década de 60, a agricultura 
tem sido vista como um elemento passivo e que depende de estímulos econômicos do setor 
público e do setor industrial. Havia certa discriminação com a agricultura como mobilizador de 
recursos para indústria. Através da industrialização soviética dos anos 1920 e 1930 que inspirou 
essa visão, provocou o intenso fluxo migratório, sendo que os recursos procederam para a 
indústria com o deslocamento da população mais pobre do meio rural para as cidades.

Conforme Abramovay (1997, apud GASSON; ERRIGTON, 1993), com base em 
algumas características é possível definir a agricultura familiar como a gestão é realizada pelos 
residentes donos da propriedade, que formam a mão de obra utilizada com demais membros 
familiares, seu patrimônio e ativos adquiridos, vem através da transferência de gerações passadas. 
A definição mencionada demonstra a capacidade de gerar renda e tamanhos específicos dessas 
unidades produtoras. Pode-se também observar que muitos membros familiares não residem 
na propriedade, ocorrendo de forma não muito contínua a transferência do negócio para não 
familiares. 

Segundo Brasil (2006), conforme a lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, é considerado 
agricultor familiar quem obtenha aos seguintes requisitos:

I – Não detenha, a qualquer título, área maior que 4 (quatro) módulos fiscais;
II – Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econô-
micas do seu estabelecimento ou empreendimento;
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III – Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo poder executivo;
IV – Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Para Tinoco (2008), mesmo que a agricultura familiar possua ampla conceituação, a 
mesma é baseada na mão de obra, no tamanho da propriedade, a própria família exerce as 
atividades e assumem os meios de produção gerando a renda advinda da atividade agrícola.  

Conforme a Política Agrícola (2009), após a década de 1960, a população rural ocupou-
se e cresceu entre os anos de 1940-1985 e muitos se empregaram no meio rural. Ocorreu que 
nos anos subsequentes a ocupação rural caiu, tanto sua ocupação como também população. A 
queda refletiu-se em salários altos nos centros urbanos. A agricultura mecanizada substituiu 
grande parte do trabalho, sendo vantajosa pelo salário indireto, porém, com o passar dos anos 
os jovens principalmente acabaram desinteressados pelo emprego rural, correspondentes pela 
falta de motivação e especialização, além do auxílio do governo aos desempregados no meio 
urbano, que não eram presentes no campo.

Segundo Abramovay (1999), o êxodo rural tornou-se alternativa para contribuir para 
o crescimento econômico e também para a redução da pobreza em 1970. As famílias que 
possuíam uma renda per capita menor que ¼ de salário mínimo, alcançaram 43,9% do total 
neste mesmo ano. Em 1980, demostrou uma redução de cerca de 17,7%. Pode-se dizer que 
mesmo contando com a precariedade, o setor urbano nos anos 70, contribuiu para a melhoria 
de vida da população que se deslocava do campo, trazendo mais oportunidades demonstradas 
como ausentes no interior.

Conforme Tomei e Lima (2015), a consolidação da agricultura demonstrou a presença 
do desenvolvimento sustentável, bem como para o surgimento de atividades agrícolas e não 
agrícolas, agindo como incentivador para as famílias rurais se fixarem no meio rural, em 
contrapartida minimizando o êxodo rural ao fim da década de 1980 o que reduziu a desordem 
na urbanização.

No entendimento de Schneider (2008), houve uma ampliação para novos conhecimentos, 
onde muitas instituições fomentam cursos e projetos educativos. Após este caminho muitos 
jovens introduzem-se em sindicatos e associações ou buscam oportunidade nas grandes cidades, 
através de seu conhecimento agregado. Há jovens que permanecem em suas propriedades com 
a plantação de fumo ou outras atividades relacionados a produtividade. Muitos dos que migram 
para os centros urbanos, admitem não terem alcançado suas expectativas nessa mudança.

Nas ideias de Schneider (2008), tal circunstância pode afetar o compromisso com a 
agricultura familiar em virtude deste êxodo dos jovens. Onde através da sucessão hereditária 
que é formada por três instrumentos, seja a transferências de bens, do patrimônio aos sucessores, 
a conservação da principal atividade realizada e o comando do negócio da propriedade não 
venha a ser arcaico.

No entender de Abramovay et al. (1998), mesmo tendo em vista as oportunidades 
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oferecidas pelas grandes cidades, muitos jovens alegam que não irá alcançar seu objetivo 
profissional por meio do sucessório atual.  No mundo, somente um terço de donos de unidades 
produtivas afirmam terem dúvidas na questão da sucessão de seu negócio. “[...]Os problemas 
sucessórios tendem a aparecer predominantemente nos estabelecimentos que apresentam 
maiores dificuldades para sua viabilização econômica [...]”.  A preocupação se baseia mais na 
existência de sucessores, do que na própria condição em que se encontra o imóvel. 

De acordo com dos Santos, Fazion e de Moeroe (2011, p.3 apud SCHUMPETER, 1988):

O desenvolvimento econômico surge de mudanças da vida econômica, um processo 
que se inicia espontaneamente, de maneira descontínua, sem imposições, com ini-
ciativa própria, criando pré-requisitos para novos desenvolvimentos. Assim sendo, 
o autor enfatiza a importância das grandes empresas como pilar central do desenvol-
vimento econômico, mediante a denominada acumulação criativa e acumulação de 
conhecimentos não transferíveis em determinados mercados tecnológicos e principal-
mente da capacidade de inovação.

No entendimento de Dos Santos, Fazion e De Meroe (2011), a análise Schumpeteriana 
demonstra a busca pela inovação tecnológica pelas empresas para maximização de lucros. E 
que a inserindo no meio produtivo, obtém-se a competitividade em relação a concorrência, que 
também a proporcionará aumento de lucros.

 Nas concepções de Tomei e Lima (2015), para se obter transformação socioeconômica, 
deve utilizar a tecnologia disponível em sua propriedade rural, atentar-se às necessidades, 
inserindo cultura de recursos que já possui para que resulte neste processo de inovação. A 
produção do leite e sua transformação em queijo já se determina um processo inovador, pois na 
visão de uma indústria é um processo comum no qual não demonstra inovação na produção.

 Conforme SENAR (2016), embora que na agricultura não há tanta visibilidade dos 
avanços tecnológicos se comparada a outros segmentos, estão presentes nos processos da 
automação e mecanização dentro do meio rural. Foi possível alcançar precisão nas atividades 
agrícolas onde através de um conjunto de informações específicas, obtém-se uma utilização mais 
correta e dosada tantos dos pesticidas, como mão de obra reduzida, impactando diretamente na 
redução de custos.

Conforme Viana e Ferras (2010), o desenvolvimento da cadeia produtiva de leite no 
Brasil, marcou seu início junto com a crise de 1929, que através da substituição de importações e 
a expansão do mercado consumidor ocorrida pelo processo acelerado de urbanização. Somente 
nos anos subsequentes, entre 50 e 60, caracterizado por um processo de transformação, tanto 
no surgimento de estradas, instalação da indústria de equipamentos, surgimento de tipo de 
leite, juntamente com a inovação das embalagens e o impulsionamento por parte das empresas 
multinacionais no processo industrial.

Somente logo no início da década de 90 que a industrialização tomou força, avançando 
e iniciando a abertura de mercado, a qual desempenharia influência direta sobre esta cadeia, 
tornando-a mais competitiva e a intervenção governamental auxiliando com menos presteza, 
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pois deixa a permanência de formação de preço decorrentes das leis de mercado de oferta 
e demanda por este setor. Destacando também, a importância da incrementação tecnológica 
no agronegócio para desenvolvimento e competitividade desta cadeia produtiva (VIANA E 
FERRAS, 2010).

 Segundo Banco do Brasil (2010), O Brasil corresponde ao sexto maior produtor mundial 
de leite, sendo considerada a produção mais importante da agropecuária brasileira. A produção 
de leite conta segundo Banco do Brasil (2010, p.15) “[...] com 1,3 milhões de produtores de 
leite e produção de 27,5 bilhões de litros/ano, movimentando R$ 64 bilhões/ano e empregando 
4 milhões de pessoas [...].”.

 Os investimentos em pesquisa, alimentação do animal, melhoramento na condição 
genética, equipamentos especiais para refrigeração do leite, ordenha entre outros fatores, foram 
contribuintes para elevar a capacidade de competitividade dentro do setor produtivo de leite. 
Sendo mesmo observados no fornecimento de insumos, produtores rurais, chegando até mesmo 
nos estabelecimentos de varejos (VIANA; FERRAS, 2010).

Segundo Banco do Brasil (2010), a bovinocultura se expõe a alguns desafios que 
restringem a produção da cadeia produtiva de leite, englobando aspectos geopolíticas e sociais 
de determinada região. Dentre eles estão: a) Planejamento e condução da atividade de forma 
deficiente e má aplicação; b) A unidade onde ocorre a produção não é trabalhado de forma 
sistêmica e nem visível como uma organização; c) A produção e rentabilidade esperada são 
escassos; d) Falta de adequação ao processo tecnológico; e) Política governamental para o setor; 
f) Quanto ao abastecimento do setor; g) Os canais de comercialização; h) Processo genético do 
rebanho; i) Sistematização da cadeia produtiva; j) No que diz ao preço do produto; k) Assistência 
técnica voltada; l) A fomentação de acesso a mercados; m) Linhas de financiamento para o 
setor; n) Quanto a capacitação e treinamento; o) Incentivo fiscal; p) Fiscalização por parte de 
órgãos competentes e; q) Renda insatisfatória mensal.

A obtenção de eficiência na produção pecuarista leiteira está intrinsicamente relacionada 
a tecnologia, que contribuem para maior produtividade e custos fixos reduzidos. As empresas 
rurais que aderem produção tecnológica possuem altos índices de produtividades comparadas 
as que mantém sua produção com condições pecuárias tradicionais (BANCO DO BRASIL, 
2010).

Para Banco do Brasil (2010), alguns processos tecnológicos que surgiram foram de 
extrema importância para a proliferação dessa atividade, sendo eles o uso da inseminação 
artificial que propiciou melhoramento na questão genética do rebanho, mesmo que seu uso seja 
aplicado entre grandes produtores. A mesma, contribui para o controle de doenças, cruzamento 
entre as raças, prevenção de acidentes, padronização do rebanho, prevenção de acidentes com 
produtores, dentre outras condições favoráveis. Ordenha mecânica, que reduziu gradativamente 
os custos de mão de obra, é reconhecida em propriedades médias e grandes. Existem modelos 
com tecnologia avançada que demonstram até mesmo a monitoramento individual das 
produções. Outro fato contribuinte tecnológico, a sanidade do gado leiteiro controlada, onde 
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é passado por um programa de vacinação, vermifugação e na utilização correta das principais 
vacinas para o rebanho, contra febre aftosa, raiva, paratifo, dentre outras. A alimentação sofreu 
grande evolução, apresentando pastagens cultivas, com a escolha de capins selecionada.

Conforme Diário Catarinense (2010), até mesmo a mama das vacas eram somente 
lavadas apenas antes da realização do processo de retirada do leite, recentemente, é lavado com 
um produto especial para proteção contra as ordenhas evitando desta forma, proeminências de 
doenças enquanto o animal estiver no campo, como também, para melhor qualidade de leite 
fornecido aos laticínios.

Dentre algumas doenças que presidem nas vacas, como a mastite, é de suma importância 
que o agricultor participe de treinamentos, higienização, fisiologia da lactação, como funciona e 
a manutenção do equipamento de ordenha para saber lidar com tal situação (MÜLLER, 2002). 

Segundo Silva (2016) aponta que no dia 1 de julho de 2015 estava previsto para entrar 
em vigor as novas estimativas para contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana 
total (CBT) conforme instrução normativa do ministério de agricultura e abastecimento (MAPA). 
Entretanto, a mesma estendida por mais dois anos devido sua modificação.

Conforme Granato e Nunes (2016) as células somáticas podem ser entendidas como 
células que passam pelo leite da vaca em resposta de alguma agressão ocorrida na glândula 
mamária, uma questão sanitária para a avaliação do leite. A oscilação da contagem dessas 
células deriva conforme o aumento da concentração de infecção bacteriana. A CCS varia de 
acordo com idade, estágio de lactação, época anual e nutrição, estresse e como principal fator 
a mastite. A mesma pode-se entender como um processo inflamatório da glândula mamária 
causada por reações físicas, biológicas ou químicas. Resultante da inflamação, os vasos se 
dilatam e inúmeras substâncias do sangue passam para o leite, deixando dessa forma, uma 
menor capacidade de secreção de leite.

A contagem bacteriana total (CBT), está relacionada diretamente com a condição de 
higiene, conservação e transporte realizados com o leite. O CBT e o CCS, trabalham NO 
impedimento da chega de leite contaminado ou impróprio para o consumo (SILVA, 2016).

Quadro 1 – Parâmetros de qualidade do leite cru refrigerado

Índice de propriedade rural
De 01/07/2008
a
31/12/2011

De 01/12/2012
a
30/06/2014

De 01/07/2014
a
30/06/2016

A partir de 
01/07/2016

CBT (UFC/mL) 750.000 600.000 300.000 100.000
CCS (CS/mL) 750.000 600.000 300.000 400.000

Fonte: Adaptado conforme Granato e Nunes (2016, p. 52)

Resumidamente o CCS são consideradas as células de defesa do animal, desta forma, 
combatendo a infecções e reparação da glândula mamária. Caso esteja com uma alta contagem, 
é um indicativo de que a vaca passa por um processo de infecção. O CBT é respectivamente o 
número total de bactérias existentes em 1ml de leite, sendo assim, pode-se mensurar o grau de 
higiene empregados no manuseio do leite (SANTA CLARA, 2014).
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste item serão explanados quais os métodos e técnicas utilizadas para a elaboração 
da pesquisa. De início, a pesquisa se caracteriza como bibliográfica e descritiva. Foi utilizada 
primeiramente a pesquisa bibliográfica para realizar um plano de pesquisa, que através da 
retratação de informações e dados, denotam a realidade local (BONAT, 2009). Para Lakatos 
e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica é uma análise do que já foi escrito de determinado 
assunto, onde o mesmo é transcrito com novas ideias e chegando a uma determinada conclusão 
recente. Desta forma, o trabalho obteve a pesquisa bibliográfica e documental que através de 
livros, documentos, artigos, já elaborados, alinharam o trabalho de acordo com a pesquisa de 
campo.

Quanto a modalidade a pesquisa será classificada como indutiva, onde se busca chegar 
a conclusões com determinado conteúdo amplo podendo ser distinto do que premissas iniciais 
estabelecem. Para Lakatos e Marconi, (2003, p. 86) “Indução é um processo mental por 
intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma 
verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas”. O método indutivo ocorre 
dentro de três etapas, sendo elas a observação dos fenômenos, a relação entre eles e por fim, 
como são classificados. O trabalho parte da intenção de descobrir quais são as perspectivas da 
agricultura, focadas na produção de leite.

A pesquisa fez-se o uso da descritiva que não possui o propósito de soluções, mas 
descrever fenômenos. Para Bonat (2009, p.12) “Outra importante função da pesquisa descritiva 
é que ela fornece um amplo diagnóstico do problema motivador da pesquisa”. A abordagem do 
trabalho caracteriza-se como qualitativa, pois trata-se do alcance de determinadas interpretações 
possíveis para o fenômeno, em um todo, pois não se delimita a uma contagem (BONAT, 2009).

Utilizou-se as técnicas de pesquisa de campo com entrevista não estruturada. De acordo 
com Gil (2002, p.53) a pesquisa de campo é “[...] desenvolvida por meio da observação direta 
das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações 
e interpretações do que ocorre no grupo”. 

Conforme Lakatos e Marconi (2003) a entrevista não estruturada possui a liberdade para 
desenvolver as questões trabalhadas em qualquer direção da melhor forma que se enquadre 
para o entrevistador, amplia-se ainda mais uma questão. As entrevistas foram realizadas pelo 
pesquisador e os dados adquiridos foram apresentados por tabelas, seguidos de explanação em 
texto.  

4 PERSPECTIVAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO ALTO VALE DO ITAJAÍ: 
UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO DE LEITE 

Na tabela 1 abaixo, pode-se observar a produção de leite nos municípios analisados nos 
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anos de 2005 até 2015. 

Tabela 1 – Produção de leite dos municípios no período de 2005 a 2015

Agrolândia Atalanta Braço do Trombudo Trombudo Central Rio do Oeste

2005 4.550 2.340 3.560 3.500 10.200
2006 4.550 6.500 3.560 3.325 11.560
2007 5.265 4.640 3.800 3.300 12.750
2008 6.080 3.800 5.790 3.420 15.700
2009 6.475 3.800 5.880 3.440 15.700
2010 6.475 3.420 5.680 3.440 12.000
2011 6.700 3.990 5.300 3.705 12.700
2012 7.193 3.640 4.950 3.990 14.400
2013 7.740 5.200 4.600 4.200 17.850
2014 9.120 5.200 4.600 4.200 16.779
2015 9.480 5.040 4.500 4.410 17.010
Total 73.628 47.570 52.220 40.930 156.649

Fonte: elaboração própria através de dados extraídos do IBGE cidades, 2017.

No município de Agrolândia a produção de leite apresentou um aumento consecutivo em 
todos os anos analisados, em 2013 para 2014, o município de 7.740 litros de leite, passou para 
9.120. Em Atalanta, sua produção em 2006 aumentou de 2.340 para 6.500 litros, no entanto, 
nos anos subsequentes houve uma desaceleração na produção, que só permaneceu estável no 
ano de 2013. No município de Braço do Trombudo, a produção elevou-se no ano de 2008 onde 
de 3.800 passou para 5.790 litros, onde com o passar dos anos obteve uma redução ano após 
ano na produção. Já em Trombudo Central, com algumas disparidades apresentadas nos anos, 
o mesmo demonstrou aumento ao longo destes, chegando a 4.410 litros em 2015. O gráfico 11 
exibe a produção de leite dos municípios em análise (IBGE cidades, 2017).

O município que leva destaque com maior produção é Rio do Oeste, o mesmo apresentou 
uma elevada produção no período demonstrado, sendo em 2013 que obteve maior quantidade 
produzida de leite chegando a 17.850 litros, permanecendo somente um pouco abaixo deste 
número nos anos subsequentes (IBGE CIDADES, 2017).

4.1 PROPRIEDADE MARCELO

 Localizada na Estrada Geral Rio Caçador, cerca de 6 km de distância do centro da 
cidade de Atalanta. A propriedade possui 36 hectares, onde contam com a pastagem de vacas 
leiteiras e plantação de fumo.

 A família lida com a atividade mais de 20 anos, de maneira sucessória. A produção de leite 
apresentada o preço do leite como principal dificuldade. O controle bacteriano é afirmado pela 
família como dificultoso para alcançar os padrões estabelecidos pelo lacticínio, principalmente 
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a contagem de células somáticas, por ser internamente no animal, conforme Jeferson Marcelo.
 De acordo com Genésio Marcelo o filho será o sucessor da propriedade e da atividade 

de leite, afirma que os cursos que fez, dentre eles treinamento de tratores e implementos 
agrícolas – operação e manutenção através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR); liderança, gestão e empreendedorismo com jovens rurais na Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), subsidiado pelo governo; e também 
participou do Programa Empreendedores Rurais (SENAR), os mesmos contribuíram para seu 
desenvolvimento na propriedade, nos quesitos para acompanhar os avanços tecnológicos.

 Para Genésio a família afirma que não se adequou muito bem aos novos métodos 
tecnológicos, pois os mesmos requerem investimento desta forma inviabilizando a condição 
atual da família. 

A população jovem rural, segundo Jeferson, vai crescer ao longo dos anos, pois a 
agricultura está se tornando uma área rentável. Há um estudo afirmando que nos próximos 20 
anos o Brasil será o maior produtor agrícola a nível mundial, podendo ocorrer este possível 
crescimento da população na agricultura.

4.2 PROPRIEDADE WILL

Localizada no município de Agrolândia, cerca de 3,5 km do centro do município. A 
propriedade Will possui 110 hectares, onde a maioria do espaço é voltado para a produção de 
leite, também com a produção de suínos.

 Através do incentivo do pai, o proprietário Cristiano Will iniciou a atividade de produção 
de leite. O preço do leite não lhe causa tanto impacto devido a alta quantidade de produção 
que o mesmo obtém mensalmente. Já o controle bacteriano, em sua visão, o próprio produtor 
deve sanar com o auxílio da tecnologia. Cristiano juntamente com alguns funcionários não 
familiares, lidam com a atividade do leite na propriedade.

 A família lida há muito tempo com a produção de leite, devido a isto Cristiano frequentou 
curso técnico em agropecuária, no Centro de Educação Profissional de Vidal Ramos, em 
Canoinhas – SC, o qual lhe possibilitou uma visão mais abrangente comparada aos demais 
pecuaristas. No entanto, não realizou o estágio obrigatório, o impedindo de receber o certificado 
de conclusão.

 Para o proprietário, a tecnologia contribuiu para a redução da mão de obra, facilidade 
da produção genética, otimizou o princípio de produção. Quanto ao processo sucessório ainda 
é incerto, pois o proprietário e sua esposa possuem uma pequena filha, na qual ainda não opta 
por sua permanência ou não na atividade.

Cristiano afirma que estão retornando bem mais jovens para o campo se comparado há 
um tempo atrás, o qual existia grande saída. Esse retorno foi ocasionado pelas grandes cidades 
apresentarem dificuldade na empregabilidade. Alguns de seus funcionários com formação em 
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mecânica ganhavam na indústria um salário em torno de R$ 3.000,00. Hoje o auxiliam na 
produção de leite e recebem em torno de R$ 2.000,00. Os mesmos tentaram uma oportunidade 
novamente nos grandes centros, e as empresas somente oferecem um salário de R$ 1.500,00.

4.3 PROPRIEDADE GRAHL

A propriedade fica situada no município de Braço do Trombudo, na localidade de 
Ribeirão Ernesto, aproximadamente 4 km de distância do centro da cidade. A propriedade 
possui 11 hectares, para pastagens de vacas para a produção de leite, produção de silagem, e 
verduras para consumo.

Conforme Josely Grahl a produção iniciou-se de maneira sucessória, através de muitos 
anos por sua mãe. Antes de lidarem com a produção de leite, plantavam fumo, e por sempre 
aumentar a produtividade, acabaram optando pela bovinocultura de leite, por ser um método 
considerado prático e um trabalho apreciado pela família.

Os pontos negativos levantados pela família, são as mudanças no preço pago ao produtor, 
juntamente com o preço dos insumos para alimentar o animal. Apontaram a redução de preço 
na venda do leite, entretanto, houve uma elevação nos custos de insumos, demonstrando 
descontentamento com a valorização da atividade.

Josely aponta que nenhum membro da família no momento possui graduação, no 
entanto, o filho Carlos, pretende suceder a atividade na propriedade e constituir uma formação 
acadêmica em agronomia.

Josely e a mãe Dagmar alegam que com a tecnificação, além do beneficiamento da 
ordenha mecânica, a refrigeração que antes utilizavam-se bules, onde demorava-se para realizar 
a limpeza de cada, hoje a tecnologia contribuiu significativamente para otimização de tempo 
na agricultura 

Para a família, caso a condição de empregabilidade continuar dificultosa a população 
jovem que migrou para as cidades vai se obrigar a retornar para o campo na busca de se manter. 
Algumas empresas do município e limítrofes, ocorreram vários casos de demissão de grande 
número de funcionários, e quem possui uma ligação com a agricultura terá uma atividade para 
se assegurar, caso não tenha outra atividade, se tornará difícil como tem-se notado nos últimos 
anos.

4.4 PROPRIEDADE VANDERLINDE

A propriedade se encontra no município de Rio do Oeste, cerca de 4 km de distância 
do centro da cidade. Possui 48 hectares, onde além do espaço para pastagens, se produz arroz 
e milho.

Para Izete Vanderlinde a bovinocultura de leite é realizada há muito tempo pela família, 
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antes de nascer, sucedendo dessa maneira a atividade. A produção de arroz é classificada 
com uma segunda alternativa, visto que o leite independente do clima é possível obter, em 
contrapartida o arroz, as enchentes ocorridas na região incapacitam uma alta produtividade.

Douglas Vanderlinde comenta que a atividade de leite exige demasiadamente do produtor 
para mantê-lo dentro dos padrões solicitados pelo lacticínio comprador, pois é necessário vários 
produtos químicos, lavação que atenda a estes pressupostos, bem como mantenha a quantidade 
bacteriana adequada. A frequente alteração no preço do leite, impossibilita para o produtor 
algum investimento, sendo que o mesmo não pode se planejar financeiramente com o preço do 
leite que ganha atualmente.

Segundo Douglas, ele e o irmão pretendem suceder a atividade na propriedade. O mesmo 
possui cursos de treinamento em qualidade do leite e produção de leite legal, ambos realizados 
pelo SENAR.

A família observou que com a tecnologia muitos dos métodos convencionais foram 
extintos, dando início a mudança de limpeza nos animais, com produtos químicos passados no 
teto da vaca, na ordenha, reduzindo doenças e infecções.

O fato dos jovens retornarem para as atividades agrícolas somente se adequa para quem 
já possui algum vínculo na área através dos pais. Douglas afirma que pode ocorrer o retorno 
dos jovens caracterizado pelas dificuldades apresentadas no momento na cidade, como por 
exemplo o desemprego, salários baixos. No entanto, ainda existe a presença de jovens em busca 
de oportunidades no meio industrial, deixando a agricultura.

4.5 PROPRIEDADE NÖRENBERG

A localidade se situa em Trombudo Central, cerca de 8 km de distância do centro do 
município. A propriedade possui 16 hectares, onde além das pastagens de vacas de leite, conta 
com a produção de ovelhas e milho para silagem.

O proprietário Laércio Nörenberg firmou um contrato com o lacticínio, para que não 
seja afetado com as constantes oscilações de preços do leite, pois o preço permanece estável. 
No trabalho agrícola o empecilho maior é não ter uma remuneração fixa, o que dificulta o 
controle orçamentário do produtor tanto para se manter, como também para investir.

Dentre outras dificuldades afirmadas pela família, encontra-se o clima, pois a região 
possui grande intempéries que afetam a alimentação do animal, para a produção de silo. Sendo 
que o animal vai emagrecendo e depois ele para de produzir leite, onde muitas vacas produzem 
muito em um período, porém, logo ficam com o úbere inflamado, resultando na mastite.

Laércio possui formação acadêmica em Educação Física pela Universidade do 
Contestado, lecionou aulas durante 9 anos após se graduar. Mesmo trabalhando fora da 
propriedade, sempre atuava na agricultura, retornando mais tarde para suceder a atividade 
familiar, bem como também, era acostumado a lidar com a vida na agricultura.
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Para suceder a propriedade a família possui um filho no qual ainda não escolheu se 
sucederá ou não a atividade.

Para Laércio a tecnologia apresentou muitas técnicas possíveis para trazer facilidade ao 
produtor, antigamente se produzia silo para alimentação das vacas em cerca de 15 a 20 pessoas, 
sendo que o trabalho de corte era manual. Hoje, o silo é feito em duas pessoas, e corta-se cerca 
de 20 vezes mais com a mecanização, pois a ensiladeira é hidráulica, a carreta hidráulica para 
engatar no trator. Além de tudo, reduziu de duas semanas para dois dias de serviço.

O proprietário menciona que os jovens retornarão para agricultura pelo fato de no 
momento atual, os alimentos serem muito industrializados, não se obtém mais a qualidade 
como há 30 anos atrás no ramo alimentício. E mesmo que a população atual, tenha menos 
filhos, esses pais fazem parte de uma família com bastantes irmãos. Desta forma, indiretamente 
aumentou a população nos últimos anos, e devido o êxodo apresentado a caminho de conforto e 
melhoria na cidade, o alimento será escasso para a sustentabilidade da população, portanto deve 
haver o retorno para o plantio na agricultura, como método de subsistência. 

Quadro 2 – Dados das propriedades

Municípios Empresa Compradora 
Leite Nº Vacas Nº Ordenhas Produção aproximada diária

Atalanta Riolat 21 4 250 litros
Agrolândia Tirol 150 6 3400 litros
Braço do Trombudo Tirol 13 3 160 litros
Rio do Oeste Riolat 26 3 500 litros
Trombudo Central Edulat 25 3 235 litros

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas (2017).

4.6 RESUMO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

De acordo com os dados da tabela 02, que aponta a produtividade de leite relatado pelas 
famílias, demonstra-se que quatro delas lidam com a atividade por possuir um vínculo familiar, 
ou seja, através da sucessão familiar e apenas uma não, o agricultor Laércio Nörenberg destacou 
que iniciou com a bovinocultura de leite de maneira autônoma, no entanto, quando criança seus 
pais lidavam com a mesma, porém, ele mesmo quem investiu e ingressou na produção leiteira 
atual (LAÉRCIO NÖRENBERG, 2017). 

Quando questionados sobre a permanência na atividade, dos entrevistados, quatro 
afirmaram que permanecerão com a produção, por se tratar de uma atividade com renda 
mensal e por gostar de lidar com a mesma. Quanto ao entrevistado que discordou, devido ao 
compromisso diário que é preciso dispor na produção de leite, justificando que a bovinocultura 
de leite atualmente serve para manter-se somente a família mensalmente e não como alguns 
anos atrás, em que se adquiriam bens e por possuir pretensão de substituição por outra área 
produtiva, na qual seja menos exaustiva (LAÉRCIO NÖRENBERG, 2017).
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 Tabela 2 – Produtividade do leite

Produtividade de leite Sim Não
Verificou vínculo familiar na produção 4 1
Verificou a permanência na atividade 4 1
Notou atratividade na produção 4 1
Notou dificuldades na produção 5 0

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas (2017).

Em relação atratividade da produção verificou que quatro afirmaram positivamente 
quanto ao retorno da produção. A família restante, diz que não está totalmente desfavorável, 
entretanto, poderia ser uma atividade com maior reciprocidade em termos de preço por litro 
vendido (JOSELY EGER GRAHL, 2017).

Todas as famílias citaram dificuldades para lidar com a produção, destacadas como as 
oscilações de preço no leite vendido e nos insumos utilizados para alimentar o gado leiteiro, 
que impedem a realização de algum investimento a longo prazo. Também constataram o 
controle higiênico e sanitários exigidos pelos lacticínios principalmente a Contagem de Células 
Somáticas (CCS) que sofreram alterações nos últimos anos, com índices relatados de difícil 
alcance.

Em relação a algum tipo de formação acadêmica, conforme a tabela 03 abaixo, entre os 
cinco entrevistados, quatro possuem graduação, técnico e treinamentos por órgãos voltados a 
agricultura. Único entrevistado restante, não possui nenhuma formação, no entanto, um membro 
da família possui perspectiva de se especializar na área agrícola (JOSELY EGER GRALH, 
2017).

Das famílias entrevistadas, quatro delas apontaram que a tecnologia aplicada a produção 
de leite foi muito significativa, Josely Eger Grahl diz “Sim, com certeza até mesmo o resfriador 
que era muito serviço e agora ali no tempo que lavava um bule lava o resfriador inteiro”. 
Em contrapartida uma família respondeu que não se adequou, alegando que não obtém poder 
aquisitivo para notar os benefícios (MARCELO, 2017).

De acordo com os entrevistados, quatro famílias comentaram que o conhecimento é 
benéfico para realização da atividade de produção na agricultura. O agricultor Laércio Nörenberg 
afirma que “[...] toda informação que você absorve e assimila é possível utilizar ela no seu dia 
a dia. Porque hoje com internet, até na questão do que foi aprendido na faculdade, [..] você 
busca informação e é de muita qualidade”. Somente uma família, disse não, devido não possuir 
nenhuma formação (GRAHL, 2017).  

Quanto a aplicação do conhecimento na tecnologia agrícola, deles três dos entrevistados 
responderam positivamente, segundo Jeferson Marcelo “Sim, cada vez mais está vindo 
tecnologia de pastagem, bem-estar animal, que mostra que dá resultados. Tanto que a gente 
vai piquetear tudo aqui para cima, para ter mais produção, sem um custo mais alto”. Para as 
duas demais que afirmaram não, uma não possui formação e Douglas Vanderlinde diz “[...]tem 
que ter mais genética, a gente teria que ter mais conhecimento”, ou seja, mais especialização 
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voltados para sua produção.
Dentre as famílias entrevistadas, todas comentaram que utilizam algum método 

tecnológico em sua propriedade, ou seja, que lida com tecnologia a favor de sua produção. 
Entre os entrevistados Cristiano Will lida com “Inseminação artificial, silo feito através de 
forrageiras, sistema de captação de leite eletrônico, sistema de compostagem”. A maioria das 
famílias utiliza a ordenha mecanizada sendo um método desde há muito tempo indispensável, o 
piqueteamento, os refrigeradores, cerca elétrica de plástico maleável, inseminação seja própria, 
ou realizada pela prefeitura do município local, ensiladeiras e tratores, alguns alugados e 
próprios. 

Tabela 3 – Conhecimento e tecnologia

Conhecimento e tecnologia Sim Não
Verificou alguma formação acadêmica 4 1
Verificou a tecnologia em benefício da produção de leite 4 1
Verificou conhecimento como benefício na agricultura 4 1
Verificou aplicação conhecimento na tecnologia agrícola 3 2
Verificou utilização de tecnologia na propriedade 5 0

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas (2017).

Diante das perspectivas sucessórias familiares, três dos entrevistados alegam que seus 
filhos serão os responsáveis pela produção quando se ausentarem da propriedade, devido 
ser uma atividade na qual a família lida há muitos anos e considerando alguns no momento 
trabalham fora da propriedade apenas para contribuição da renda familiar.  As demais famílias, 
não escolheram sobre sua permanência, Laércio Nörenberg complementa que “[...] fomos fazer 
o curso de cachaça lá em São Miguel juntos, mas eu deixo aberto para ele se quiser ficar eu vou 
incentivar, se ele quiser estudar eu vou incentivar, se quiser ser ter um emprego mais simples, 
eu vou apoiar”. Semelhante ao citado, outra família conta que sua filha ainda não possui uma 
idade para tal decisão (WILL, 2017).

Tabela 04 – Perspectiva na produção de leite

Perspectivas na produção de leite Sim Não
Verificou a sucessão familiar jovem 3 2
Verificou as perspectivas de retorno da população jovem rural 4 1

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas (2017).

 Quanto as perspectivas de retorno a propriedade por parte da população jovem, quatro 
das famílias entrevistadas acreditam neste retorno. Segundo Laércio Nörenberg “[...] vai voltar 
muita gente para a agricultura [...] vai faltar alimento para se sustentar, para manter esse 
conforto na cidade [...] a volta desse pessoal mais instruído para a agricultura vai melhorar 
muito a questão de tecnologia”. Muitos acreditam neste pressuposto, pois as condições de 
empregabilidade estão precárias a nível nacional, desta forma muitos desempregados que possuem 
vínculo com a agricultura, retornam para a atividade como meio de sustento. Dentre outras 
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colocações, faixa salarial oferecida atualmente nas indústrias não são tão atrativas comparadas 
com as oferecidas na atividade agrícola. Quanto a família que respondeu negativamente, afirma 
que ainda está muito permanente o êxodo de jovens do campo, segundo Douglas Vanderlinde 
“Talvez poderá sim, pelo fato das dificuldades encontradas na cidade [...], porém os jovens do 
interior por enquanto, vejo muitos saírem em busca de novas oportunidades [...]”. A questão 
empregatícia pode afetar futuramente a participação dos jovens na agricultura.

5 CONCLUSÃO

 A agricultura no que diz respeito a produção familiar possui seu grande papel para 
o desenvolvimento econômico e social considerando nosso Estado, juntamente com demais 
regiões brasileiras. Neste sentido, o trabalho familiar possui um forte elo para desenvolver 
novos produtores e gerações para darem continuidade a este processo produtivo. A agricultura 
é observada pelo seu crescimento ao longo dos últimos anos, crescendo como alvo de estudo 
no meio acadêmico, pelo potencial cultural, permanência e valorização do território rural, que 
incorporou a inovação tecnológica através do conhecimento e formação dos produtores, para 
favorecer o processo de produção, como no caso da produção de leite.

Destaca-se que as famílias dos municípios de Atalanta, Agrolândia, Braço do Trombudo, 
Rio do Oeste e Trombudo Central, acompanharam os métodos tecnológicos, bem como algum 
tipo de formação acadêmica que aplicados na agricultura, trouxeram benefícios notáveis para a 
produção de leite. Ou seja, o conhecimento e tecnologia favoreceram o processo produtivo no 
meio rural para as famílias. 

Nota-se que para dar continuidade com a agricultura e produção de leite nas famílias, 
os filhos quem sucederão a propriedade. Estimasse que haverá o retorno da população jovem 
para lidar com a produção no campo, contribuindo para o crescimento notório do setor agrícola. 

Embora a produção de leite seja contemplada pela tecnologia, ainda persistem algumas 
dificuldades para os agricultores, sendo elas as oscilações de preços no leite e rações para o 
gado, os controles sanitários e higiênicos exigidos e de difícil alcance e a desvalorização quanto 
ao preço sugerido no litro de leite, bem como a atividade de produção do mesmo. 

 Contudo, não esgotou o tema apresentado neste trabalho, o assunto está aberto para 
novas pesquisas na área, que possam promover ainda mais o desenvolvimento da agricultura, na 
produção de leite e espaço rural, agregando mais conhecimento e tecnologia para os agricultores 
familiares dos municípios apresentados e demais regiões.  

Ressalta-se novamente a importância do conhecimento para a utilização de métodos 
tecnológicos para otimizar e fortalecer a produção, bem como incentivar jovens para retornar 
as atividades na categoria.  
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PROCESSO DE COMPRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS UTILIZADO EM UM 
HOTEL CINCO ESTRELAS DA CIDADE DE FORTALEZA – CEARÁ1

Wilma Stella Giffoni Vieira Baroni2

Jéssica de Aragão Freire Ferreira Finger3

Jones Baroni Ferreira de Menezes4

Rosa Maria Almeida Amâncio5

RESUMO
Esse trabalho objetiva caracterizar o processo de compras de alimentos e bebidas de um hotel cinco estrelas da cidade 
de Fortaleza – Ceará, para isso foi realizado um estudo de caso observando o comportamento do setor de compras 
desse hotel durante o período de janeiro a julho de 2011.  O setor de compras é chefiado por uma nutricionista que, 
além de efetuar as compras, é responsável por administrar almoxarifado, recebimento de mercadorias e qualificação 
de fornecedores, efetuando um trabalho estratégico dentro da empresa. O processo de compras se inicia com a 
qualificação dos fornecedores, passando pela determinação de estoques mínimos e máximos, acompanhamento de 
quantidade e de qualidade da mercadoria, em seguida, é armazenada no almoxarifado seguindo as especificações 
de temperatura de cada uma. Os setores do hotel precisam fazer requisições para a retirada das mercadorias do 
almoxarifado seguindo um cronograma diário. Tal processo garante a qualidade e o menor custo.

Palavras-chave: Qualidade. Custos, Qualificação de Fornecedores. Hotelaria.

ABSTRACT
This work aims to characterize the food and beverage shopping process of a five - star hotel in the city of Fortaleza, 
Ceará, for which a case study was carried out observing the behavior of the hotel ‘s shopping area during the period 
from January to July 2011. The purchasing sector is headed by a nutritionist who, in addition to making purchases, 
is responsible for administering warehouse, receiving merchandise and qualifying suppliers, performing a strategic 
work within the company. The purchasing process begins with the qualification of the suppliers, through the 
determination of minimum and maximum stocks, monitoring quantity and quality of the merchandise, then it 
is stored in the warehouse following the temperature specifications of each one. The hotel sectors need to make 
requests for the removal of the merchandise from the warehouse following a daily schedule. Such a process 
guarantees quality and lowest cost.

Keywords: Quality. Cost. Supplier Qualification. Hospitality.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Castelli (1982), um hotel pode ser definido como “uma edificação que, 
mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento à clientela indiscriminada”. Para a 
Embratur (1996), considera-se empresa hoteleira “a empresa jurídica que explore ou administre 
meio de hospedagem e que tenha em seus objetivos sociais o exercício da atividade hoteleira”. 

1 Artigo provindo do trabalho de conclusão do curso de Especialização em Gestão do Serviço de Alimentação 
(Universidade Estadual do Ceará – UECE).
2  Nutricionista. Especialista em Gestão do Serviço de Alimentação (UECE). Coordenadora de Compras, custos e 
Nutrição do Hotel Gran Marquise. wilmastella@gmail.com 
3  Nutricionista. Mestre em Saúde Pública (Universidade de São Paulo – USP) jessicaaragão@hotmail.com 
4 Biológo. Mestre em Ciências Fisiológicas. Docente da Universidade Estadual do Ceará. Jones.baroni@uece.br 
5 Nutricionista. Mestre em Administração. Docente da Universidade Estadual do Ceará. rosa_amancio@yahoo.
com.br
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A hotelaria é um dos principais ramos do turismo, já que atende à função básica do 
viajante que é viabilizar sua permanência na cidade visitada, e é um setor promissor no Brasil, 
visto que, a demanda turística e o setor vêm se estruturando, com excelentes possibilidades de 
expansão. A principal atividade de um hotel é a hospedagem. Esta é de fundamental importância 
para o sucesso da empresa e implicará diretamente no conceito de qualidade. Porém, além do 
serviço de hospedagem, tem-se o setor de alimentos e bebidas que oferece aos clientes internos 
e externos serviços de bares, restaurantes e eventos tornando a empresa ainda mais rentável 
(ZANELLA, 1993). 

Esses empreendimentos possuem uma classificação específica realizada desde 2002 pela 
Embratur e pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis (ABIH). Essa classificação agrupa os hotéis em seis categorias: superluxo (cinco 
estrelas plus), luxo (cinco estrelas), superior (quatro estrelas), turístico (três estrelas), econômico 
(duas estrelas) e simples (uma estrela). É interessante destacar que a adoção dessa classificação 
ocorre de forma voluntária, cujo objetivo é fazer parte de um referencial informativo destinado 
a orientar os mercados turísticos (GORINI; MENDES, 2005).

O setor hoteleiro brasileiro faz parte do setor de serviços, este representou cerca de 
53% do PIB nacional (BRASIL, 2007). Segundo a Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (2010), este segmento, que anualmente fatura cerca de U$ 2 bilhões de dólares, vem 
apresentando um crescimento da ordem de 8 a 10%, que oscila de região para região, onde 
destaca-se o turismo de negócios, sendo ele forte e expressivo para todo o Brasil e tem crescido 
a níveis superiores a 10%.

No caso específico do Ceará, observa-se a ocorrência de um crescimento expressivo 
do fluxo turístico via Fortaleza (principal portão de entrada) no período de 1995/2008, quando 
a taxa média de crescimento do fluxo foi de 8,8% ao ano, saltando de 762 mil em 1995 para 
2,178 milhões de turistas em 2008. Esse fato, por consequência, tem levado a um aumento 
significativo do desempenho da oferta hoteleira de Fortaleza, que tem ocasionado o aumento de 
16.5% no PIB do ano de 2009 (SETUR, 2009; 2010).

Dentro desse cenário, a sociedade vem exigindo cada vez mais das organizações 
comerciais, inclusive do setor hoteleiro, fazendo-as trabalhar com enfoque na qualidade, além 
da preocupação com as finanças, que são necessárias para a manutenção dessas organizações 
no mercado (RUTHERFORD, 2005). Dessa forma, controlar os custos é de fundamental 
importância para manter a empresa atuante e capaz de vencer concorrentes (COLETTI et al., 
2002).

O termo compra nos remete a aquisição de um bem pelo qual se paga com um preço 
previamente estipulado (BAYLY; FARMER, 2000), sendo uma operação da área de materiais, 
muito importante, entre as que compõem o processo de suprimentos. Dados mostram que o total 
gasto pelas empresas com compras varia de 50% a 80% da receita bruta. Portanto, pequenas 
reduções no custo das aquisições podem repercutir de maneira altamente positiva no lucro da 
empresa (SIMÕES; MICHEL, 2004).
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Para se obter vantagens da logística em um planejamento estratégico faz-se necessário 
uma visão integrada de toda a cadeia logística, composta pela logística de produção, logística 
de distribuição e a logística de suprimentos (BALLOU, 2006). 

No caso especifico deste trabalho, é tradado a logística de suprimentos, que, segundo 
Dias e Costa (2003), assume um papel estratégico nos negócios do mundo globalizado. Uma 
das principais modificações ocorridas, ultimamente, nas organizações foi a passagem da área 
de compras, antes estritamente operacional, para atividade de gestão, na linha de comando das 
decisões da empresa.

Esse processo de administração de suprimentos é dinâmico e complexo envolvendo 
diversas etapas, muitas informações e tomada de decisões, o que implica em planejar, coordenar 
e executar todo o processo, visando à redução de custos e ao aumento da competitividade da 
empresa no mercado (SLACK et al, 2009 appud DIAS, 2010). Ele não se preocupa somente 
com o processo diário entre compras e vendas, mas com a relação lógica entre cada integrante 
desse fluxo. 

Essa metodologia de trabalho agrega valor de lugar, tempo, qualidade e informação à 
cadeia produtiva, permitindo eliminar, ao longo do processo, tudo aquilo que não tem valor para 
o cliente (NOVAES, 2004). Erros na administração dessa logística se traduzem em reposição 
irregular da matéria-prima, quantidades maiores de estoques sem alterações de consumo, falta 
de espaço de armazenamento e mudanças de cardápio por falta de matéria-prima (ABREU; 
SPINELLI, 2009).

Segundo Silva (2010), a gestão de compras exige uma série de conhecimentos e de 
atitudes do comprador, as quais destacam-se: a seleção de fornecedores (análise, classificação 
e pesquisa de mercado), determinação de estoque mínimo/máximo e processo de recebimento 
e armazenagem.  

Na primeira etapa relacionam-se empresa e fornecedor, ocorrendo atividades de compras, 
processamento dos pedidos, desenvolvimento e avaliação dos fornecedores (MARTINS; ALT, 
2006). O sistema tradicional de compras, baseado em preço, prazo e qualidade, deu lugar à 
gestão de compras ou suprimentos, que envolve, além do relacionamento estritamente comercial 
com os fornecedores, a pesquisa e o desenvolvimento dos mesmos, sua qualificação e o suporte 
técnico durante o relacionamento entres as partes (POZO, 2004).

Na qualificação de fornecedores para o setor de alimentos e bebidas faz-se necessária a 
análise dos aspectos comercial e da segurança de alimentos. Estes aspectos devem ser analisados 
constantemente sempre que for realizada uma nova negociação de fornecimento. 

Nas especificações de segurança de alimentos deve-se considerar selos de certificação 
de qualidade com ISO 9001, 22000 ou 14000, ou a existência de Boas Práticas de Fabricação, 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s), Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC) que são garantias da segurança e da qualidade do produto comercializado. 
Observa-se que na indústria e distribuidora de alimentos os fatores relacionados à Segurança de 
Alimentos complementam as exigências tradicionais de parcerias entre empresas, introduzindo 
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a necessidade da garantia de condições operacionais que minimizem a contaminação química, 
física, biológica dos alimentos ao longo de toda a cadeia produtiva (LOPES; FURTADO; 
ROTONDARO, 2004).

A segunda etapa da determinação de compras é o estoque, que para Tófoli (2008) 
representa a quantidade de bens físicos que são mantidos à espera da venda (ou da produção), 
por um determinado tempo. Ele constitui um vínculo entre as etapas do processo de compra e 
venda – no processo de comercialização em empresas comerciais – e entre as etapas de compra, 
transformação e venda – no processo de produção (LOPRETE et al., 2009). Assim sendo, são 
nos estoques onde estão boa parte do capital financeiro de uma empresa. Se esse capital for 
mal gerenciado poderá comprometer a saúde financeira da organização e sua permanência no 
mercado, por isso controlar e gerenciar bem um estoque é muito importante (VAZ, 2006).

Com o cálculo dos estoques pode-se reduzir os desperdícios e, com isso, reduzir custos, 
elevar a produtividade e, consequentemente, aumentar os lucros (OLIVEIRA, 2001). Para a 
programação de compras deve-se calcular o estoque mínimo e o estoque máximo. Estoque 
mínimo deve ser a mínima quantidade de materiais existente no almoxarifado para prevenir 
uma situação de emergência (consumo anormal ou demora na entrega), deve ser determinado 
através do consumo médio e do tempo de ressuprimento. O estoque máximo é a quantidade de 
material em estoque para garantir o consumo até a próxima data de reposição, nesse nível evita-
se desperdício. Deve ser calculado levando em consideração o estoque mínimo e o consumo 
médio (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2009).

E findando, tem-se a etapa de recebimento e armazenamento de materiais. Naquele 
primeiro, a função básica é assegurar que os produtos entregues estejam de acordo com as 
especificações do pedido de compras. Segundo Martins e Laugeni (2003), os procedimentos 
de recebimento de materiais são: verificar o pedido de compra; verificar os elementos da nota 
fiscal que acompanha o material; as unidades, preços totais e unitários; as embalagens e as 
quantidades. Já a armazenagem é a guarda temporária de produtos estocados para posterior 
distribuição. Estes produtos estocados tornam-se fundamentais para o equilíbrio entre a demanda 
e a oferta (FRANKLIN, 2003). Segundo Gasnier e Banzato (2001), a armazenagem é tida como 
uma importante função para atender, com efetividade, a gestão da cadeia de suprimentos. Sua 
importância reside no fato de ser um sistema de abastecimento em relação ao fluxo logístico, 
que serve de base para sua uniformidade e continuidade, assegurando um adequado nível de 
serviço e agregando valor ao produto. 

Uma correta administração do almoxarifado proporciona um melhor aproveitamento 
da matéria-prima e dos meios de movimentação, evita rejeição de peças devido a batidas e 
impactos, reduz as perdas de material no manuseio e impede outros extravios, proporcionando 
economia nos custos logísticos de movimentação (BALLOU, 1993).

Dessa forma é possível afirmar que um gerenciamento de compras e estoque adequado 
dentro de uma empresa, especificamente nesta pesquisa, um hotel, auxilia intensamente a 
organização a alcançar vantagem em custo/produtividade (CHRISTOPHER, 1999) e a melhoria 
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da qualidade, alcançando, por consequência, a satisfação plena dos clientes (COLETTI et al, 
2002).

Diante da influência da gestão de compras nos custos dos hotéis, faz-se necessário um 
trabalho aprofundado de verificação da real influência de uma gestão de compras organizada e 
bem estruturada nos custos de um hotel cinco estrelas na cidade de Fortaleza. Para tal, almejou-
se avaliar o fluxo de compras da empresa, pesquisar a estrutura funcional do departamento 
de compras de alimentos e bebidas e, por fim, identificar os atuais processos de aquisição de 
alimentos e bebidas encontrados na empresa.

Com isso poder-se-á mostrar o quão importante seria para a administração hoteleira 
um setor de compras composto por pessoas qualificadas, estruturado em termos de níveis de 
estoque, de organização do almoxarifado, de determinação de compras, de qualificação de 
fornecedores e recebimento de mercadorias.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativo e quantitativo descritivo, cujos 
fatos serão observados para, posteriormente, serem caracterizados os processos e foi realizado 
durante o período de janeiro de 2011 a julho de 2011, em um hotel cinco estrelas, localizado em 
Fortaleza – Ceará.

Tal hospedagem possui clientela principal de turistas e pessoas de negócios que 
pertencem a classe econômica A e vão ao hotel em busca de um serviço de hospedagem e de 
alimentos e bebidas de qualidade. Ele possui 230 apartamentos (sendo 16 suítes), 13 salões de 
convenção (comportando até 1700 pessoas), um completo business center, três restaurantes, 
dois bares, Health Club, além de serviços de conveniência 24 horas.

Devido ao serviço e qualidade dos produtos oferecidos aos hóspedes, recebeu do SENAC, 
em 2008, o diploma de Boas Práticas e, em 2010, conquistou a certificação ISO 22.000 na área 
de Alimentos e Bebidas.

Visando atingir os objetivos propostos, os dados foram coletados através da observação 
e análise do hotel e dos processos desenvolvidos no setor de compras de alimentos e bebidas, 
sendo elaborados registros dos fatos ocorridos. Tudo o que faz parte do processo de compras foi 
devidamente registrado para auxiliar na elaboração da caracterização do processo de compras 
de alimentos e bebidas. Tais dados foram, a posteriori, analisados de forma textual e analítica, 
através da descrição detalhada do processo de compras, visando caracterizá-lo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pautado na observação da dinâmica de trabalho do setor de compras do local de estudo 
em questão, nesse tópico descreveremos a organização desse setor e as etapas do procedimento 
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de aquisição de alimentos, bebidas e afins adotados na instituição.

3.1 SETOR DE COMPRAS

O setor de compras de alimentos e bebidas do referido hotel é chefiado por uma 
nutricionista a qual tem por responsabilidade administrar e efetuar todas as compras do 
hotel, gerenciar e controlar o almoxarifado, o recebimento de mercadorias e a qualificação de 
fornecedores.

O setor de compras é um segmento essencial do departamento de material e suprimentos 
que tem por finalidade abastecer as necessidades de materiais ou serviços assim como planejá-
las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com quantidades corretas, verificando o 
recebimento efetivo do que foi comprado e providenciar seu fluxo.

Nesse novo cenário administrativo, o responsável por comprar tem assumindo um papel 
estratégico nos negócios, reduzindo os custos da organização através de negociações adequadas 
e inteligentes e reduzindo os gastos na aquisição de materiais e produtos desnecessários ao dia-
a-dia da empresa. Assim mudou-se a visão preconceituosa de que era uma atividade burocrática, 
dispendiosa e não lucrativa (MORAES, 2005; POZO, 2007).

Isso corrobora com os dados descritos por Vieira (2009) que em pesquisa, realizada 
em hotéis da orla de Porto Seguro – Bahia, destacou um novo perfil dos compradores devido 
ao aumento das exigências do próprio mercado, pela globalização do comércio, que exige das 
pessoas a compreensão destas mudanças na área de compras, que saibam lidar com a realidade 
atual e que não se prendam a modelos tradicionais, o que podem acarretar prejuízos de forma 
direta ou indireta a logo ou curto prazo.

3.2 POLÍTICA DE COMPRAS

A política de compras no hotel se inicia na captação e qualificação dos fornecedores, 
passando pela estruturação dos estoques e determinação das necessidades de compras, 
negociação de preços, prazos de pagamento e prazos de entrega, finalizando com o recebimento 
e distribuição para os almoxarifados secundários. 

Antigamente, as compras nesse setor eram feitas de forma descentralizadas, hoje, após 
essa modificação, ocorreu a centralização da aquisição de mercadorias, o que possibilita redução 
nos preços, a partir da compra estruturada, podendo com isso, barganhar reduções na tabela de 
custeio dos fornecedores (BERTAGLIA, 2005; CERVI, et al, 2004).
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3.2.1 Seleção e qualificação de fornecedores

A captação de fornecedores é feita através de visita do fornecedor ao hotel por livre 
demanda, quando o fornecedor se interessa em ser parceiro do hotel, efetuando contato por 
telefone e agendando uma visita para apresentação dos produtos e das condições de trabalho.  
Caso o setor de compras se interesse por algum produto que ainda não trabalha ele mesmo entra 
em contato com o fornecedor solicitando uma visita ao hotel ou que o fornecedor apresente sua 
lista de produtos e preços via email. 

Nos dois casos para iniciar uma parceria faz-se necessário à associação entre qualidade 
comercial (preço, prazo de pagamento e prazo de entrega) e qualidade higiênico-sanitária da 
empresa (documentação completa e vista técnica). 

A primeira etapa da política de compras, seleção de fornecedores, é uma das atividades 
fundamentais e prerrogativa exclusiva de compras. O aumento do número de fornecedores em 
potencial a serem consultados, beneficia a política de compras, na certeza de ter feito o melhor 
negócio (SILVA, 2010). 

Quando o fornecedor tem seus produtos aprovados comercialmente passa-se para 
a segunda fase de qualificação através da documentação completa e visita técnica, onde é 
exigida a qualidade higiênico-sanitária, a qual atende a um dos requisitos da norma ISO 22000, 
certificação que o hotel possui e precisa cumprir todas as normas. 

Estudos mostram que cadeias bem orientadas na integração fornecedor-cliente permitem 
melhor controle do processo produtivo, tendo como resultados evidentes qualidade, higiene, 
redução de custos e rastreabilidade (PEREIRA; CSILLAG , 2004). 

Segundo Araujo (2008) a parceria com fornecedores qualificados gera maior economia, 
redução nos índices de retrabalho, redução de custos e desperdícios, melhoria na qualidade e 
produtividade da empresa, possibilitando o lançamento da empresa em novos mercados.  Um 
estudo comparativo entre duas empresas produtoras de alimentos em que uma delas realizava 
qualificação de fornecedores (exigências semelhantes às aplicadas na ISO 22000) e a outra 
não, observou-se notória diferença no que diz respeito a retrabalho, custos e evitar perda das 
matérias primas. A empresa que realizava a qualificação de fornecedores apresentou menor 
retrabalho, redução de custos e menor perda de matéria prima (SANTOS, et al, 2010). 

A documentação exigida varia de acordo com o tipo de serviço oferecido, podendo o 
fornecedor ser classificado como produtor ou como distribuidor. 

O produtor é aquele que elabora seus próprios produtos e deve apresentar como 
documentos: alvará de funcionamento, registro sanitário, certificado de dedetização, manual de 
boas práticas, POP’s, responsável técnico, laudo microbiológico da água, laudo microbiológico 
do produto final, SIE ou SIF (no caso de trabalhar com produtos de origem animal), laudo 
microbiológico do gelo (quando trabalha com pescados). 

O distribuidor não manipula o alimento sendo responsável, somente, pela sua distribuição, 
e deve apresentar como documentos o alvará de funcionamento, o registro sanitário, o certificado 
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de dedetização. 
Além da documentação é realizada uma visita técnica onde é aplicado um check list de 

boas práticas que avalia instalações, procedimentos e equipamentos. De acordo com a pontuação 
atingida na visita esse fornecedor poderá ou não está apto a fornecer ao hotel. Cada item tem um 
peso e a pontuação mínima para ser aprovado é de 70% de adequação. 

Estando aprovado em todos os âmbitos da qualificação este passa a fazer parte da lista 
de fornecedores do hotel, podendo, então, comercializar seu produto para a empresa.

3.2.2 Procedimento de compras

Na estruturação das compras desse hotel estão determinados os estoques mínimos (Emin) 
e máximos (Emáx), para direcionar a compra; para facilitar e organizar o processo é utilizado um 
cronograma de compras.

Na determinação desses estoques são considerados o consumo médio em dois períodos 
do ano (baixa estação e alta estação), pois esse ramo de negócios trabalha com sazonalidade 
determinada pelo período do ano, o tempo de ressuprimento, a capacidade do almoxarifado e as 
eventualidades ocasionadas pelos eventos sociais.

Após as fontes de suprimentos terem sido selecionadas, se faz necessário o planejamento 
adequado dos estoques mínimos e máximos, já que determinará em grande parte o sucesso do 
hotel, tendo como base a previsão de vendas e utilização do material a ser comprados, para que 
não haja armazenamento de grande quantidade de materiais nos estoque, visto que os custos de 
armazenagem podem representar de 20 a 40% do valor dos itens, e de um cronograma de compras 
e planilhas de acompanhamento de desempenho. (BALLOU, 2006; SILVA, 2010). Conforme 
TÓFOLI (2008), a determinação dos níveis de estoque, na fase do planejamento, consiste 
basicamente na fixação do estoque mínimo, estoque de segurança, do lote de suprimento e do 
estoque máximo. Os estoques são necessários para conciliar as diferenças entre fornecimento 
e demanda.

O acréscimo de 10% deve-se a uma observação feita em relação aos eventos sociais 
e corporativos que, muitas vezes, não estão no planejamento, mas que podem acontecer, 
objetivando, com isso, o atendimento total da clientela. Comportamento semelhante é observado 
em um hotel de médio porte em Campina Grande (PB) onde o gerente de compras realiza os 
pedidos de aquisição junto aos fornecedores, comprando sempre com uma margem de segurança 
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superior em 20% da calculada, para se proteger de possíveis variações no suprimento e na 
demanda (SANTOS, et al, 2010). 

Em um estudo de CORDEIRO (2008), desenvolvido em uma indústria de peças 
observa-se comportamento diferente de compras e gestão de estoque, pois nessa empresa há 
uma demanda programada mensalmente com pedidos que são realizados no início do mês, 
assim as compras são baseadas naquilo que é pedido pelos clientes, isso é bem diferente do que 
é observado em serviços de alimentação comerciais onde a clientela existe por livre demanda 
sem um planejamento em longo prazo.

Dependendo do tipo de item pode variar o tempo para a próxima compra, pois existem 
itens com rotatividade menor e que ocupam menos espaço que são comprados para 15 e até para 
21 dias. Aqueles itens com maior rotatividade e que ocupam maior espaço no almoxarifado, 
pelo seu porte, são comprados para 7 dias.

Para melhor organização dos recebimentos e das compras os itens do almoxarifado são 
divididos em grupos os quais são:

•  Secos, massas e conservas;
•  Doces, sucos;
•  Bebidas alcoólicas;
•  Bebidas não alcoólicas;
•  Carnes resfriadas e congeladas (aves, peixes, bovinos e ovinos);
•  Salgados e embutidos;
•  Queijos e laticínios;
De acordo com essa divisão há um cronograma de compras observados na tabela 1 a 

seguir.

Tabela 1 - Cronograma de compras dos suprimentos em um hotel cinco estrelas de Fortaleza/CE.
DIA DA SEMANA GRUPO DE ALIMENTOS
Segunda-feira Secos, massas e conservas

Doces e sucos
Terça-feira Bebidas alcoólicas

Bebidas não alcoólicas
Carnes resfriadas e congeladas

Quarta-feira Salgados e embutidos
Quinta-feira Queijos e laticínios
Sexta-feira Compras eventuais

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com os estoques organizados e estipulados, tem-se um trabalho de compras estruturado 
e organizado, que segue um procedimento. Esse procedimento é descrito em um passo a passo 
na tabela 2 a seguir:

Tabela 2. Etapas dos Procedimento de compras realizados no setor de estudo.
PASSO PROCEDIMENTO RESPONSÁVEL
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1º passo Verificação do estoque daquele grupo que se deseja comprar.
Os itens armazenados a temperaturas controladas são verificados 
via sistema, mas aqueles itens que ficam a temperatura ambiente são 
contados utilizando-se uma planilha de contagem.

Nutricionista

2º passo Determinação da necessidade de compra de acordo com a contagem 
seguindo o estoque mínimo e máximo.

Nutricionista

3º passo Elaboração da solicitação de compras Nutricionista

4º passo Entrar em contato com no mínimo três fornecedores para efetuar 
cotação de preços. Sempre ao fazer a cotação são passados aos for-
necedores o produto que se deseja com todas as suas especificações 
de marca, tamanho da embalagem e qualidade. Nesse momento são 
feitas as negociações dos melhores preços que cada fornecedor pode 
oferecer.

Nutricionista

5º passo Escolha de qual fornecedor será comprado cada mercadoria. Nutricionista
6º passo Efetuar o pedido, através do segundo contato com o fornecedor. 

Nesse momento é conversado sobre o prazo de entrega e sobre qual 
quantidade será comprada.

Nutricionista

7º passo Emitir ordem de compra via sistema para que na chegada da mer-
cadoria o recebedor possa consultá-la e garantir que a mercadoria 
recebida esteja nas condições do pedido (preço, prazo de pagamento, 
quantidade e qualidade).

Nutricionista

8º passo Receber a mercadoria e conferi-la com a ordem de compra. Almoxarife

9º passo Armazenar a mercadoria no almoxarifado Almoxarife

Fonte: Elaborada pelos autores.

3.2.3 Recebimento e armazenamento

Depois de efetuada a ordem de compra espera-se a chegada das mercadorias. Quando os 
fornecedores são locais, geralmente, aguarda-se por um dia, em se tratando de fornecedores de 
outros estados aguarda-se de 10 a 21 dias.

O almoxarifado é composto por três funcionários: almoxarife e auxiliar de almoxarife, 
que tem por função, manter o setor organizado, livre de caixas de papelão, separar e liberar todas 
as mercadorias solicitadas pelos setores do hotel, manter o controle do estoque, e o recebedor, 
que é responsável pelo recebimento das mercadorias, conferência de notas fiscais, conferência 
dos pedidos de compras e lançamentos das notas fiscais no sistema. 

Na chegada da mercadoria, o recebedor é acionado pela portaria de serviços, este avisa 
à nutricionista ou à estagiária responsável pelo recebimento. O recebedor encarrega-se de 
conferir a nota fiscal com o pedido, verificando valor de compra e quantidades. O setor de 
nutrição encarrega-se de verificar as condições do recebimento utilizando para isso uma planilha 
chamada de Planilha de Recebimento de Mercadorias, com a qual são avaliados o fornecedor 
(transporte e entregador) e a mercadoria (temperatura, validade, características sensoriais). Essa 
planilha faz parte das exigências de rastreabilidade da ISO 22000 e é uma maneira de realizar o 
acompanhamento da mercadoria desde a sua chegada ao hotel. 
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Caso haja algum problema no recebimento, a nutricionista responsável pelas compras 
é acionada para tomar as providências cabíveis. As providências variam desde o contato com 
o fornecedor para solicitar correção na entrega, como uniforme de funcionários, temperatura 
de refrigeração do carro de entrega, pontualidade, higiene do carro ou do entregador, até a 
devolução da mercadoria quando esta é entregue em temperatura diferente das especificações 
exigidas pelo hotel ou em condições sanitárias inadequadas. 

Segundo Lopes, Sousa e Moraes (2006) a entrada de matéria prima refere-se às atividades 
de recebimento, inspeção e conferência de materiais. Nessa etapa é feita a conferência quantitativa 
(contagem do material recebido confrontando com a nota fiscal) e qualitativa (compreende 
a verificação da qualidade do material conforme exigências previamente estabelecidas pela 
empresa compradora).

Quando o recebimento é efetuado, a mercadoria é levada ao almoxarifado, retirada das 
caixas de papelão e armazenadas nas prateleiras ou câmaras do almoxarifado. Segundo Lopes, 
Sousa e Moraes (2006) ao receber a mercadoria e constatar sua qualidade está liberada para o 
procedimento de armazenagem.

Para finalizar o processo, as mercadorias saem do almoxarifado para os setores do hotel 
(bares, cozinhas, recepção, escritórios, governança e stewards), mediante uma requisição feita 
via sistema. Os almoxarifes recebem essa requisição e separam as mercadorias conforme foram 
solicitadas. Para manter uma organização nesse processo criou-se um cronograma de liberação 
de mercadorias, de acordo com o quadro 1.

Quadro 01 - Cronograma de liberação de insumos.
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
Frigobar Recepção Cozinhas Apartamentos Recepção Bares

Steward Manutenção Steward Gov. Limpeza Manutenção Frigobar

Cozinhas Apartamentos Lavanderia Steward

Gov. Limpeza Frigobar Cozinhas

Lavanderia Cozinhas Escritório

Escritório Bares

Bares

DIARIAMENTE

Iogurte Iogurte Iogurte Iogurte Iogurte Iogurte

Água de coco Água de coco Água de coco Água de coco Água de coco Água de coco
Fonte: Elaborado pelos autores.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, objetivando detalhar o processo de compras de alimentos e bebidas de 
um hotel de luxo de Fortaleza, demonstrou que a empresa possui uma visão de futuro que 
aplica as teorias modernas da gestão de compras, valorizando não somente o menor preço, 
mas a qualificação do fornecedor, oferecendo qualidade para o cliente associado às melhores 
negociações. Aliado a isso, visando garantir o alimento seguro e minimizar as perdas, faz-se um 
rigoroso controle no recebimento e armazenamento.

As compras são baseadas em determinações de estoque mínimo e máximo considerando 
o segmento de mercado no qual está inserido, evitando estoques excessivos ou falta de 
mercadoria. Adaptando as metodologias de compras já existentes às necessidades da empresa.

O armazenamento e a liberação de mercadorias seguem uma linha de estruturação 
e organização visando o menor nível de perda de itens, bem como o menor volume de 
armazenamento possível para evitar retenção de dinheiro dentro do estoque, sendo a liberação 
de mercadorias bem estruturada, contando com um cronograma que visa a melhor organização 
do setor para que possa atender o cliente final de maneira satisfatória.

Em geral, o processo de compras encontrado nessa empresa atende aos parâmetros da 
gestão de compras moderna e vem com inovações adaptando-se à hotelaria no setor de alimentos 
e bebidas. Traz na sua gestão a marca da qualidade associando boas negociações à Segurança 
Alimentar o que vem a beneficiar, por fim, o cliente que é o principal objetivo de uma empresa 
que deseja vida longa no mercado atual.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: ESTUDO EM UM BATALHÃO DE POLÍCIA 
MILITAR DE SANTA CATARINA 

Cristiane Malkowski1

Susana Gauche2

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a satisfação dos integrantes do Batalhão de Polícia Militar de um 
município de Santa Catarina, quanto à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) através do modelo de avaliação 
proposto por Richard Walton. O tema aborda o bem-estar dos colaboradores, a compensação justa e adequada, 
condições do trabalho, o uso e desenvolvimento das capacidades, as oportunidades de crescimento profissional, a 
integração social, o constitucionalismo, o trabalho e espaço total da vida e a relevância social na vida e no trabalho. 
Como o intuito da pesquisa é analisar o grau de insatisfação e/ou satisfação dos colaboradores perante QVT, o 
presente estudo é de caráter quantitativo com alcance descritivo. Aplicou-se o questionário validado de Walton 
(1973) em 32 policiais. Ao analisar os questionamentos, obteve-se a maioria dos resultados positivos e apenas 
alguns resultados insatisfatórios. Mas de modo geral, verificou-se que a Corporação de Polícia Militar procura 
estar sempre oferecendo oportunidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento, e buscando o bem-estar de seus 
colaboradores. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Recursos Humanos. Policiais Militares.

ABSTRACT
This article aims to analyze the satisfaction of the Military Police Battalion of a municipality of Santa Catarina, 
regarding Quality of Work Life (QWL) through the evaluation model proposed by Richard Walton. The theme 
addresses the well-being of employees, fair and adequate compensation, working conditions, the use and 
development of skills, opportunities for professional growth, social integration, constitutionalism, work and total 
living space and relevance in life and work. As the purpose of the research is to analyze the degree of dissatisfaction 
and / or satisfaction of the employees before QVT, the present study is of quantitative character with descriptive 
scope. The validated Walton questionnaire was applied to 32 police officers. When analyzing the questions, most 
of the positive results were obtained and only some unsatisfactory results were obtained. But in general, it has 
been verified that the Military Police Corporation tries to be always offering opportunities for improvement and 
development, and seeking the well-being of its collaborators.

Keywords: Quality of life at work. Human Resources. Military Police.

1 INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) é um dos pontos mais importantes nas 
organizações, pois se trata do bem-estar dos funcionários. Com o avanço das tecnologias 
aumentou-se a competitividade no mercado, necessitando de maior produtividade e qualidade 
nos serviços prestados, tornando-se necessário uma maior atenção em relação às pessoas que ali 
trabalham, pois dependem dos funcionários para o alcance de seus objetivos e metas. 

1 Acadêmica no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi. No curso de Pós-
Graduação em MBA em Gestão Estratégica de RH e Liderança Coaching. Graduada em Administração  – Unidavi.
2 Professora e coordenadora de pós-graduação do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí – Unidavi. Doutora em Administração - Univalli.
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Compreende-se que o aumento da competitividade organizacional contribui para o 
aumento do estresse e consequente diminuição da QVT.Os funcionários não estão trabalhando 
na organização apenas pela remuneração, mas também por satisfação e crescimento pessoal. 
Portanto, para obter uma maior produtividade e melhor qualidade dos serviços prestados, faz 
necessário investir na qualidade de vida do trabalhador na empresa, pois funcionários que 
possuem satisfação no que fazem são mais felizes e com isso produzem mais e com maior 
qualidade.

A importância de investir em um programa de qualidade de vida no trabalho traz 
benefícios ao empregado, à empresa e ao cliente. Para o empregado, além de se sentir satisfeito 
com seu trabalho, acaba tendo sua autoestima melhorada, e uma qualidade de vida mais saudável, 
diminuindo perdas para a empresa com a redução de indicadores negativos como absenteísmo, 
acidentes de trabalho, licença-saúde e aposentadorias precoces. 

Já para a empresa além da maior produtividade e melhor qualidade dos serviços 
prestados, pode ser um fator para diminuir a rotatividade de funcionários, contribuindo assim 
para a empresa na redução de indicadores negativos como erros, retrabalhos, perdas de materiais, 
danificações de equipamentos, e também reduzindo as queixas, reclamações e insatisfações dos 
clientes. 

No caso da corporação militar onde toda a população é considerada “cliente”, ocorre 
uma maior pressão perante aos colaboradores, em que o risco de estresse no colaborador é 
maior e também a qualquer deslize que este venha a ter será julgado por todos, manchando desta 
forma a imagem da corporação, desta forma, é  importante obter a maior satisfação possível do 
colaborador. 

Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo principal analisar a percepção dos 
integrantes de um Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina em relação à qualidade de vida 
no trabalho buscando através da ferramenta de Walton responder o seguinte questionamento: 
Qual o grau de insatisfação e/ou satisfação dos funcionários em relação à Qualidade de 
Vida no Trabalho? 

2 REVISÃO DA LITERATURA

 Neste item, encontra-se a fundamentação téorica referente ao tema estudado. Foram 
abordados  conceituação, importância e os modelos mais utilizados para identificar a qualidade 
de vida no trabalho.

2.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

As preocupações com qualidade de vida no trabalho ganharam maior destaque no 
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Brasil a partir da década de 1990. Segundo França (2011, p.168) nos dias de hoje a qualidade 
de vida representa “a necessidade de valorização das condições de trabalho, da definição 
de procedimentos da tarefa em si, do cuidado com o ambiente físico e dos bons padrões de 
relacionamento”. 

“Além do desafio de proverem iguais oportunidades de emprego, os departamentos de 
pessoal também procuram melhorar a qualidade de vida no trabalho. Os esforços para melhorar 
a qualidade de vida no trabalho procuram tornar os cargos mais produtivos e satisfatórios.” 
(WERTHER, 1983, p.71).

Conforme Marras (2003, p.31):

Enquanto as organizações preocupam-se em ser mais competitivas, produzindo mais 
e melhor a custos menores, os empregados buscam no interior das empresas onde 
trabalham a compensação do estresse causado pela busca frenética de resultados. A 
conscientização do desejo de ‘viver qualitativamente melhor’ é algo patente e palpá-
vel para a grande massa dos trabalhadores.

Segundo Werther (1983, p.71) “Para a maioria das pessoas, uma boa vida de trabalho 
significa um cargo interessante, desafiador e compensador.” 

2.1.1 A importância da Qualidade de Vida no Trabalho

“A importância da QVT reside simplesmente no fato de que passamos em ambiente de 
trabalho mais de 8 horas por dia, durante 35 anos de nossas vidas.” (CONTE, 2003, p.32)

Ainda segundo Conte (2003, p.32) “Não se trata mais de levar os problemas de casa 
para o trabalho, e sim de levarmos para casa os problemas, as tensões, os receios e as angústias 
acumulados no ambiente de trabalho.”

2.1.2 Conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho

A qualidade de vida no trabalho é “a percepção de bem estar, a partir das necessidades 
individuais, ambiente social e econômico e expectativas de vida” (FRANÇA, 2010 apud 
JAIME; et al).

Feigenaum (1994 apud CONTE, 2003) afirma “que QVT é baseada no principio de 
que o comprometimento com a qualidade ocorre de forma mais naturais nos ambientes em 
que os funcionários se encontram intrinsecamente envolvidos nas decisões que influenciam 
diretamente suas atuações.”

Já Fernandes (1996 apud FRANCISCO; et al, 2009) afirma que a qualidade de vida 
no trabalho abrange a “conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações, ou seja, 
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ao mesmo tempo em que melhora a satisfação do trabalhador, melhora a produtividade da 
empresa.”

Segundo Richard Walton (1973) a expressão Qualidade de vida “tem sido usada com 
crescente frequência para descrever certos valores ambientais e humanos, negligenciados pelas 
sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento 
econômico.” (WALTON apud RODRIGUES, 2007, p.81).

Para Limongi-França (1996 apud MEDEIROS; et al, 2013) o termo QVT significa o 
“conjunto das ações de uma empresa que envolvem a implantação de melhorias e inovações 
gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho”.

Conforme Conte (2003) a Qualidade de Vida no Trabalho: 

deve ser considerada como uma gestão dinâmica, já que as organizações e as pessoas 
mudam constantemente; e é contingencial porque depende da realidade de cada em-
presa no contexto em que está inserida. Além disso, pouco resolve atentar-se apenas 
para fatores físicos, pois aspectos sociológicos e psicológicos interferem igualmente 
na satisfação dos indivíduos em situação de trabalho; sem deixar de considerar os 
aspectos tecnológicos da organização do próprio trabalho, que, em conjunto, afetam a 
cultura e interferem no clima organizacional com reflexos na produtividade e a satis-
fação dos empregados. (MEDEIROS; et al, 2013, p. 5-6)

Para Werther (1983, p.71) “A qualidade de vida no trabalho é afetada por muitos fatores: 
supervisão, condições de trabalho, pagamento, benefícios e projeto do cargo. Porém, é a natureza 
do cargo que envolve mais intimamente o trabalhador”.

Por fim, BOM SUCESSO (2003, p.23) diz que a qualidade de vida no trabalho se diz 
respeito a:

• “Renda capaz de satisfazer as expectativas pessoais e sociais;
• Orgulho pelo trabalho realizado;
• Vida emocional satisfatória;
• Auto-estima;
• Imagem da empresa/instituição junto à opinião pública;
• Equilíbrio entre trabalho sensatos;
• Possibilidade de uso do potencial;
• Respeito aos direitos;
• Justiça nas recompensas.”

2.2 A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E SEUS MODELOS

Existe diversos modelos que tem como objetivo identificar os aspectos que influenciam 
na Qualidade de Vida no Trabalho, sendo que os mais utilizados são os modelos propostos por 
Walton (1973); Hackman e Oldham (1975); Westley (1979) e Davis e Werther (1983). Neste 
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artigo, adotou-se as dimensões de Walton, devido serem os fatores que mais estão de acordo em 
avaliar a qualidade de vida no trabalho.

2.2.1 Walton (1973)

“De acordo com Walton (1974), o conceito de QVT enfatiza as necessidades e aspirações 
do ser humano, bem como a responsabilidade social do trabalhador.” (FRANCISCO; Et al, 
p.396, 2009).

O modelo de Walton (1973) é composto por oito critérios sobre QVT, sendo eles: 
Compensação justa e adequada (remuneração adequada, equidade interna e equidade externa), 
condições de trabalho (jornada de trabalho razoável, ambiente físico seguro e saudável), uso 
e desenvolvimento das capacidades (autonomia, importância da tarefa, identidade da tarefa, 
variedade de habilidades e retro informação), oportunidades de crescimento e segurança 
(possibilidade de carreira, crescimento pessoal e segurança no emprego), integração social na 
empresa (igualdade de oportunidades, relacionamento e senso comunitário) constitucionalismo 
(respeito às leis e direitos trabalhistas, privacidade pessoal, liberdade de expressão, normas 
e rotinas), o trabalho e o espaço total da vida (papel balanceado do trabalho) e relevância 
social na vida no trabalho (imagem da empresa, responsabilidade social pelos empregados, 
responsabilidades pelos produtos/serviços). (NUNES, 2012, p.40-41).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A população envolvida nesta pesquisa são os colaboradores Militares que compõe o 
Batalhão de Polícia Militar (BPM) de um município de Santa Catarina. Segundo Malhotra (2001, 
p. 301), “população é o agregado, ou soma, de todos os elementos que compartilhem algum 
conjunto de características comuns, conformando o universo para a pesquisa de marketing.”

 A pesquisa foi aplicada a 32 Policiais Militares que fazem parte do BPM, sendo que no 
total o BPM possui aproximadamente 87 Policiais Militares, porém não foi possível aplicar o 
questionário em todos, em questão de afastamento, transferência, férias e alternância no serviço 
de escala.

O instrumento de coleta de dados utilizado é o questionário com perguntas fechadas, 
a fim de preservar o anonimato das informações, deixando os entrevistados mais à vontade 
em responder as perguntas e sugerir melhorias. Destaca-se que o questionário utilizado foi o 
modelo validado de Walton(1973), no qual dispensa um pré-teste. 

E em relação ao tratamento dos dados, os dados adquiridos na análise quantitativa 
descritiva serão tratados por meio de gráficos e tabelas a fim de obter o melhor entendimento do 
nível de satisfação e insatisfação dos colaboradores em relação à qualidade de vida no trabalho.
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4 RESULTADOS

O capitulo que segue trata dos resultados da pesquisa, estes são representados através 
de gráficos. Primeiramente foi realizada a caracterização dos colaboradores e após o resultado 
da pesquisa em relação à satisfação e/ou insatisfação dos Policiais Militares sobre a Qualidade 
de Vida no Trabalho.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA PESQUISADA

Para a presente pesquisa, trinta e dois colaboradores do Batalhão de Polícia Militar de 
um município de Santa Catarina foram pesquisados. Observa-se que 60% dos colaboradores 
têm entre 26 a 40 anos; 34% entre 41 a 55 anos e o outros 6% tem entre 22 a 25 anos. Os 
colaboradores que compõem o Batalhão de Polícia  na maioria  são colaboradores é do sexo 
masculino (94%). E em segundo lugar com 6%, do sexo feminino. Este resultado ocorre por 
ser uma profissão quase que exclusivamente masculina, sendo que aos poucos as mulheres 
estão sendo aceitas nesta profissão. A maioria dos colaboradores (81%) possui grau superior 
completo, este resultado ocorre pelo motivo de hoje ser obrigatório possuir uma graduação 
para a inclusão na Polícia Militar. Pode-se verificar ainda que 6% dos colaboradores têm grau 
superior incompleto e 13% ensino médio completo.

 Estes resultados podem ser considerados em relação aos policiais mais antigos, porque 
anos atrás não era obrigatório possuir uma graduação. Quanto ao tempo de casa 28% dos 
colaboradores trabalham a menos de 05 anos na corporação e que 41% dos colaboradores 
já trabalham entre 20 a 35 anos na Polícia Militar de Santa Catarina. E os outros 31% dos 
colaboradores se dividem da seguinte forma: 22% de 10 a 20 anos; e 9% de 05 a 10 anos. A 
maioria dos colaboradores (69%) possui a renda de 05 a 07 salários mínimos, 9% de 02 a 04 
salários, e 22% recebe acima de 08 salários mínimos.

4.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA POLICIA MILITAR

Após caracterizar os participantes da pesquisa, buscou-se identificar o grau de satisfação 
e/ou insatisfação sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos colaboradores, utilizando-
se o instrumento validado que Walton elaborou em relação a este assunto, sendo este composto 
por oito categorias.
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4.2.1 Compensação Justa e Adequada

Nesta categoria será analisada a QVT em relação à remuneração recebida pelo trabalho. 
Esta pode-se analisar através de três critérios, sendo eles: remuneração adequada, equidade 
interna e equidade externa, na qual poderá ser observado nos gráficos abaixo.

4.2.1.1 Remuneração e Comparação Salarial

No gráfico 1 e 2, pode-se verificar em relação ao grau de satisfação do colaborador 
perante as sua remuneração e ainda comparação salarial.

  Gráfico 1 e 2 -  Remuneração e Comparação salarial 

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Verifica-se que a maioria dos colaboradores (59%) está satisfeita com a remuneração 
que recebem, 28% estão nem satisfeitos/nem insatisfeitos, e outros 10% discordam dos demais 
se dizem estar insatisfeito com a remuneração. Em relação à comparação de salários, 56% 
dos colaboradores sentem-se satisfeitos, 31% nem satisfeitos/nem insatisfeitos e apenas 10% 
sentem-se insatisfeitos se comparado o seu salário ao do seu colega.
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4.2.1.2 Recompensas e Benefícios

Se questionados em relação às recompensas recebidas e os Benefícios, podemos verificar 
o seguinte resultado, conforme gráfico 3 e 4.

  Gráfico 3 e 4  - Satisfação em relação as Recompensas e Benefícios

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Observa-se que 41% se sentem nem satisfeitos/nem insatisfeitos, se somados os 
“insatisfeitos” com os “muito insatisfeitos” pode-se verificar que 44% dos colaboradores não 
estão satisfeitos com as recompensas recebidas, sendo que se pode considerar um índice alto se 
comparado aos satisfeitos que se somam 15%.

Verifica-se que uma grande parte dos colaboradores está insatisfeita ou muito insatisfeita 
(68%) com os benefícios recebidos pela empresa, sendo que apenas 19% encontram-se 
satisfeitos.

Portanto, ao analisar o nível de satisfação em relação à compensação justa e adequada, 
pode-se verificar que os colaboradores se sentem satisfeitos com o salário, mas quando 
questionados em relação às recompensas e benefícios recebidos, grande parte dos colaboradores 
demonstram estar insatisfeitos.
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4.2.2 Condições de Trabalho

Nesta categoria é aonde são analisadas as condições existentes no local de trabalhos, 
podendo ser analisada através de alguns critérios, sendo eles: quantidade de estresse; materiais e 
equipamentos fornecidos pela empresa para a segurança de seus funcionários; se é um ambiente 
saudável onde o funcionário trabalha; através também da carga de trabalho e a jornada de 
trabalho do funcionário. Conforme poderá ser analisada nos gráficos a seguir.

4.2.2.1 Jornada de trabalho e Carga de trabalho

No gráfico 5 e 6, poderá ser observada a satisfação dos colaboradores em relação à 
jornada de trabalho e a carga de trabalho.

Gráfico 5 e 6 - Satisfação em relação a Jornada de trabalho e Carga de trabalho

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

 
Observa-se que a maioria dos colaboradores (72%) está satisfeitos com a quantidade 

de horas trabalhadas. Mais se pode observar também que 19% dos colaboradores estão nem 
satisfeitos/nem insatisfeitos, e apenas 6% estão insatisfeitos quando questionados em relação 
à jornada de trabalho. Já no gráfico 11, observa-se a satisfação dos colaboradores perante a 
carga de trabalho. Quando questionados se estão satisfeitos com a carga de trabalho 60% dos 
colaboradores demonstraram estar satisfeitos com a quantidade de trabalho executados. E 
apenas 9% se mostraram insatisfeitos.

4.2.2.2 Uso de tecnologia e Salubridade

Em relação ao uso de tecnologia e a salubridade do seu local de trabalho o grau de 
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satisfação dos colaboradores está demonstrada no gráfico 7 e 8, a seguir.

Gráfico 7 e 8- Uso de tecnologia no trabalho e Salubridade

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Conforme o gráfico 7 demonstra, a maioria dos colaboradores (56%) está satisfeito com 
as tecnologias que fazem uso em seus trabalhos, 34% se dizem nem satisfeitos/nem insatisfeitos 
e apenas 10% estão insatisfeitos.

Já no gráfico 8 podes verificar o grau de satisfação em relação a salubridade, onde apenas 
16% não estão satisfeito, 31% nem satisfeito/nem insatisfeitos e grande parte dos colaboradores 
53% estão satisfeitos. 

4.2.2.3 Equipamentos de segurança e Cansaço

Em relação aos materiais e equipamentos que os profissionais utilizam no seu dia a dia 
de trabalho, pode-se observar no gráfico 9 a percepção dos colaboradores perante a isto. E já no 
gráfico 10 pode ser verificar em relação ao grau de cansaço dos profissionais, sendo que deve se 
levar em conta que um nível significativo de cansaço pode levar ao estresse.
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Gráfico 9 e 10 – Equipamentos de segurança, proteção individual e coletiva e Cansaço que o trabalho causa.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Em relação ao critério de equipamentos de segurança, se pode verificar que 47% dos 
colaboradores estão satisfeitos, e 31% não estão satisfeitos. Este não é um resultado muito 
favorável, tratando-se de uma profissão que exige equipamentos bons por ser uma profissão de 
risco alto de vida.

E conforme o gráfico 10 pode-se observar que quando questionados em relação ao 
cansaço que o trabalho causa 47% dos profissionais se sentem nem satisfeitos/nem insatisfeitos, 
e 37% satisfeitos e muito satisfeitos, e uma minoria (16%) se sentem insatisfeitos. 

Por fim, nesta categoria podemos observar alguns critérios que podem levar os 
profissionais ao estresse. Sendo que esta pesquisa demonstrou resultados satisfatórios, onde 
em todos os critérios obteve-se o nível de satisfação maior que o de insatisfação o que se pode 
considerar um indicativo bom. 

Apenas deve-se um pouco de atenção ao critério de equipamentos de segurança, que 
apesar de ter um percentual de satisfação maior, também obteve um índice médio insatisfatório, 
tratando-se de uma profissão de risco de vida, no qual se faz necessários equipamentos bons.

4.2.3 Uso e desenvolvimento de capacidades

Esta categoria visa mensurar a QVT em relação ao seu saber e suas aptidões profissionais 
e as oportunidades que o profissional tem de aplicar no seu dia a dia. Sendo analisada a satisfação 
dos profissionais em relação a sua autonomia, a importância de sua tarefa, a variedade de 
habilidades, a sua avaliação de desempenho, e a sua responsabilidade conferida.
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4.2.3.1 Autonomia e Importância da atividade

Pode-se analisar no gráfico 11 e 12, o nível de satisfação dos profissionais em relação a 
sua autonomia e a importância de sua atividade.

Gráfico 11 e 12 -  Autonomia e Importância da atividade

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Percebe-se que a maioria dos profissionais (69%) se sentem satisfeitos, 25% se sentem 
nem satisfeitos/nem insatisfeitos, e 6% insatisfeitos, quando questionados em relação a suas 
oportunidades de tomar decisões. 

E quando questionados em relação à importância de sua tarefa/atividade exercida, 
se obteve um resultado bastante positivos, onde 53% se demonstraram satisfeitos, 28% dos 
profissionais muito satisfeitos, e um percentual bastante pequeno (3%) apenas se demonstraram 
insatisfeitos.
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4.2.3.2 Polivalência e Avaliação de desempenho

Com relação a que se diz respeito à satisfação dos profissionais perante polivalência no 
trabalho e sua avaliação de desempenho, pode-se ser analisado através do gráfico 13 e 14.

Gráfico 13 e 14 – Polivalência e a Avaliação de desempenho.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

A maior dos colaboradores pesquisados, 53%, sentem-se satisfeitos pela possibilidade 
de desempenhar várias tarefas, 25% muito satisfeitos, 16% nem satisfeitos/nem insatisfeitos, e 
somados apenas 6% se sentem insatisfeitos.

Percebe-se no gráfico 14 que a maioria (59%) se sente satisfeitos, quanto ao conhecimento 
de seu desempenho, 19% se demonstraram nem satisfeitos/nem insatisfeitos e apenas 10% se 
mostraram insatisfeitos. Com este resultado pode-se notar que a maioria dos colaboradores está 
satisfeito com os resultados obtidos no seu trabalho.

4.2.3.3 Responsabilidade conferida

Quanto à responsabilidade conferida pelos profissionais, pode-se verificar no gráfico 15 
o nível de satisfação destes. 
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Gráfico 15 – Satisfação em relação à responsabilidade conferida.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

A respeito das responsabilidades conferidas pelos profissionais, 66% dos colaboradores, 
sendo a maioria se demonstram satisfeitos, 16% muito satisfeitos e 12% nem satisfeitos/nem 
insatisfeitos, obtendo apenas 6% de insatisfação dos colaboradores perante a responsabilidade 
de trabalho dada a eles. Podendo-se notar que todos os profissionais exercem seu trabalho com 
responsabilidade.

Percebe-se que quando questionados os profissionais em relação ao uso e desenvolvimento 
de suas capacidades, obteve-se uma maior satisfação em todos os critérios, podendo-se concluir 
que os colaboradores usam seus conhecimentos e habilidades, estão cientes da importância das 
suas atividades/tarefas e são responsáveis no que fazem.

4.2.4 Oportunidades de crescimento e segurança

A finalidade desta categoria é medir a QVT em relação às oportunidades que a empresa 
proporciona ao seu colaborador com relação ao crescimento e desenvolvimento do profissional 
e em relação à segurança do emprego. Sendo analisado através de quatro critérios: crescimento 
pessoal, treinamentos oferecidos pela empresa, demissões e incentivo aos estudos.

4.2.4.1 Oportunidade de crescimento e Treinamentos

No gráfico 16 e 17 é apresentado o nível de satisfação em relação ao crescimento pessoal 
e treinamentos oferecidos para os colaboradores.
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Gráfico 16 e 17 - O quanto está satisfeito com as oportunidades de crescimento e treinamentos oferecidos.

   
Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Os dados do gráfico 16 revelam que 56% dos profissionais estão satisfeitos com as 
oportunidades de crescimento disponibilizados pela corporação, 22% nem satisfeitos/nem 
insatisfeitos, 10% insatisfeitos. Podendo-se assim concluir que a Corporação oferece crescimento 
profissional para seus colaboradores.

E constatou-se no gráfico 17 que 38% dos colaboradores estão satisfeitos em relação aos 
treinamentos para capacitação disponibilizados pela corporação militar, 34% demonstram nem 
satisfeitos/nem insatisfeitos, 16% insatisfeitos e 12% muito insatisfeitos. 

4.2.4.2 Demissões e Incentivo ao estudo

O gráfico 18 demonstra como os profissionais se sentem em relação às situações 
e a frequência que ocorre às demissões. E no gráfico 19, pode-se analisar a satisfação dos 
colaboradores em relação aos incentivos ao estudo.

Gráfico 18 e 19 - Em relação às situações e frequência que ocorrem as demissões e dos Incentivos ao estudo

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.
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Por tratar-se de uma profissão onde ocorrem poucas demissões, sendo que o recrutamento 
ocorre através de concurso, seguido de cursos, um dos únicos momentos que pode ocorrer à 
considerada demissão é quando o profissional está em curso ou por uma atitude errada deste que 
seja considerada grave, não aceita pela corporação, ocorre à demissão. 

Por este motivo, o resultado do gráfico 18, se demonstrou bastante positivo, onde somados 
47% se demonstraram satisfeitos e muitos satisfeitos, 44% nem satisfeitos/nem insatisfeitos e 
9% insatisfeitos.

No que se refere ao incentivo ao estudo, obteve-se um nível baixo de insatisfação apenas 
9%. A maioria se dividiu entre satisfeitos (50%) e nem satisfeitos/nem insatisfeitos (41%). 

Conclui-se que referente às oportunidades de crescimento e capacitação conferidas pela 
corporação os colaboradores se sentem satisfeitos. E referente à segurança pelo emprego, se 
demonstram totalmente satisfeitos.

4.2.5 Integração social

Com esta categoria pode-se medir o grau de integração social existente na empresa. Alguns 
critérios que pode ajudar na medição são: discriminação, sendo ela racial, sexual, religiosa, 
social, etc... o relacionamento do funcionário com seus colegas e chefes, o comprometimento 
com o trabalho e a valorização das ideias e iniciativas. Como poderá ser analisado nos gráficos 
a seguir.

4.2.5.1 Discriminação e relacionamento

No gráfico 20 e 21, pode ser analisado referente à satisfação dos funcionários perante a 
discriminação e ao relacionamento com seus chefes e colegas.

Gráfico 20 e 21 - Em relação à discriminação e relacionamento com colegas e chefes.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.
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Percebe-se que quando questionados em relação à discriminação, sendo ela religiosa, 
social, sexual, social... Obtêm-se 72% de satisfação dos profissionais, apenas 6% se sentem 
insatisfeitos e outros 22% nem satisfeitos/nem insatisfeitos.

E pode-se notar que a maioria dos profissionais está satisfeito com o relacionamento 
com seus colegas e chefes no trabalho, obtendo-se 81% de satisfação, e 6% de insatisfação.

4.2.5.2 Comprometimento e Valorização de ideias e iniciativas

A respeito do comprometimento da equipe e colegas de trabalho e a valorização de suas 
ideias e iniciativas, poderá ser analisado nos gráficos 22 e 23. 

Gráfico 22 e 23 – Comprometimento e Valorização de ideias e iniciativas

 Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Constatou-se que 53% dos questionados estão satisfeitos, 19% muito satisfeitos, 
25% nem satisfeitos/nem insatisfeitos e apenas 3% encontram-se insatisfeitos em relação ao 
comprometimento da equipe e seus colegas no trabalho. Desta forma pode verificar que os 
profissionais são comprometidos com o seu serviço, sendo ele em equipe ou pessoal.

E quando questionados referente à valorização de suas ideias e iniciativas, a maioria dos 
colaboradores (53%) demonstrou satisfação, um pequeno grupo de colaboradores (6%) está 
insatisfeito e 41% nem satisfeitos/nem insatisfeitos.

Sobre a integração social dos profissionais, em todos os quesitos o resultado obtido 
foi positivo, onde os colaboradores se demonstraram satisfeitos e obteve-se índice baixo de 
insatisfação.
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4.2.6 Constitucionalismo

Esta categoria busca identificar o grau em que os direitos dos colaboradores estão sendo 
cumprido pela empresa. Desta forma os critérios para está analise são os seguintes: direitos 
trabalhistas, liberdade de expressão, normas e regras e respeito à individualidade.

4.2.6.1 Direitos do trabalhador e Liberdade de expressão

Nos gráficos a seguir, poderá verificar-se em relação à satisfação dos colaboradores 
perante aos direitos trabalhistas e liberdade de expressão.

Gráfico 24 e 25 – Respeito aos direitos do trabalhador e a liberdade de expressão.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

A respeito dos direitos do trabalhador, 72% dos questionados se demonstraram estar 
satisfeitos, 16% nem satisfeitos/nem insatisfeitos e apenas 12% se mostraram insatisfeitos. 

No que tange ao nível de satisfação dos colaboradores referente a oportunidades de 
dar opiniões, nota-se que 65% dos questionados estão satisfeitos, 19% nem satisfeitos/nem 
insatisfeitos, 10% insatisfeitos e apenas 6% se demonstra muito insatisfeitos.

4.2.6.2 Normas e regras e Respeito à individualidade

Já quando questionados em relação às normas e regras e ao respeito à individualidade, 
pode-se observar nos gráficos 26 e 27.
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Gráfico 26 e 27 - Normas e regras e Respeito à individualidade.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Nota-se que 9% dos questionados não se encontram satisfeito perante as normas e regras 
do seu trabalho, 75% estão satisfeitos, e 16% nem satisfeitos/nem insatisfeitos.

Quanto ao respeito à individualidade percebe-se também que a maioria dos questionados 
estão satisfeitos (72%) e 6% muito satisfeitos. Os outros questionados se mostram da seguinte 
forma 13% nem satisfeitos/nem insatisfeitos, 3% insatisfeitos e 6% muito insatisfeitos. Desta 
forma, pode-se considerar que a corporação respeita a individualidade de cada um.

Nesta categoria observa-se que quando questionados em relação ao respeito à 
individualidade e liberdade de expressão a maioria dos colaboradores se mostraram satisfeitos, 
e quando questionados em relação aos direitos do trabalhador e as normas e regras o resultado 
também foi satisfatório.

4.2.7 Trabalho e espaço total da vida

Através desta categoria pode-se mensurar o espaço que o trabalho ocupa na vida do 
trabalhador, este analisado através de questionamentos referente à influência que o trabalho 
sobre a vida pessoal, os horários de trabalho e de descanso e a influencia perante as possibilidades 
de lazer. 

4.2.7.1 Influência do trabalho sobre sua vida e do trabalho sobre o lazer

No gráfico a seguir observa-se a satisfação dos profissionais perante a influência do 
trabalho sobre a vida/rotina familiar destes e do trabalho sobre o lazer.
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Gráfico 28 e 29 - Influência do trabalho sobre a sua vida e do trabalho sobre o lazer.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Conforme o gráfico 28, a maioria dos colaboradores, sendo estes 72% está satisfeitos, 
apenas 6% se dizem insatisfeitos e 22% nem satisfeitos/nem insatisfeitos. Nota-se que há um 
equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

De acordo com o gráfico 29, 69% dos profissionais discordam que o trabalho afeta as 
horas de lazer se demonstrando satisfeitos, 16% nem satisfeitos/nem insatisfeitos e 15% não se 
mostram satisfeitos. 

4.2.7.2 Horário de trabalho e descanso
 
E para finalizar os questionamentos desta categoria, o gráfico 30 demonstra a satisfação 

dos profissionais em relação aos horários de trabalho e descanso.

Gráfico 30 - Horário de trabalho e descanso.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Onde nota-se que 69% dos profissionais estão satisfeitos, e apenas 3% discordam, se 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 121-145, jan./mar. 2018.

141

dizem insatisfeitos com os horários de trabalho e descanso, e os outros 28% nem satisfeitos/ 
nem insatisfeitos. 

Analisando esta categoria, nota-se uma satisfação maior em todos os questionamentos, 
demonstrando assim que a vida profissional está em constante equilíbrio com a vida pessoal/
familiar dos profissionais.

4.2.8 Relevância social na vida e no trabalho

Nesta última categoria e onde se analisa o grau de satisfação dos profissionais em relação 
à responsabilidade social da corporação na comunidade, a qualidade dos serviços prestados e a 
importância de seu trabalho. 

4.2.8.1 Orgulho do trabalho e Imagem da empresa

De acordo com o gráfico 31 e 32, pode-se verificar o orgulho dos profissionais por estar 
prestando o serviço e quanto à imagem da corporação perante a sociedade.

Gráfico 31 e 32 - Em relação ao orgulho em realizar o trabalho e a imagem da empresa perante      a sociedade

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Quando questionados referente ao orgulho que sentem em realizar o trabalho, a maioria 
se demonstrou satisfeitos, sendo 53% muito satisfeitos, 41% satisfeitos, 3% nem satisfeitos/
nem insatisfeitos, e apenas 3% dos profissionais não demonstrou ter orgulho.

Já em relação à imagem que a corporação tem perante a sociedade, 69% se sentem 
satisfeitos, 25% deles se mostraram insatisfeitos. Este resultado se deve por ser uma instituição 
que trabalha para o melhor da sociedade, protegendo-a do perigo e salvando vidas.
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4.2.8.2 Integração comunitária e Serviços prestados

Já quando questionados em relação satisfação da integração comunitária que a corporação 
tem e o serviços prestados por ela, pode-se verificar o gráfico 33 e 34.

Gráfico 33 e 34 - Integração comunitária e Serviços prestados

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

Pode-se verificar que a maioria dos questionados estão satisfeitos (69%), e apenas 
16% se dizem nem satisfeitos/nem insatisfeitos e 15% insatisfeitos, isto se deve por ser uma 
instituição que está em constante contato com a sociedade pela atividade que exercer.

E constatou-se que apenas 16% se dizem nem satisfeitos/nem insatisfeitos e 6% 
insatisfeitos; e os demais estão satisfeitos ou totalmente satisfeitos quando questionados em 
relação aos serviços prestados pela corporação.

4.2.8.3 Política de recursos humanos

E quanto à política de recursos humanos da corporação, pode-se verificar o nível de 
satisfação no gráfico 35.
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Gráfico 35 - Política de recursos humanos da empresa.

Fonte: Elaboração própria através da pesquisa de campo.

A respeito da política de recursos humanos quando questionados obteve-se o seguinte 
resultado: 66% dos profissionais se sentiram satisfeitos, 15% insatisfeitos e outros 19% nem 
satisfeitos/nem insatisfeitos.

E por fim, referente a esta última categoria conclui-se que os profissionais tem orgulho 
pelo seu trabalho e pela corporação na qual trabalham, se demonstram satisfeitos com a 
integração que a corporação tem com a sociedade e em relação a política de recursos humanos 
se mostram também satisfeitos.

5 CONCLUSÕES

Diante do estudo aplicado buscou-se analisar a satisfação dos policiais militares que 
compõem o Batalhão de Polícia Militar de um município de Santa Catarina quanto à qualidade 
de vida no trabalho, através do modelo proposto por Richard Walton. A população pesquisa foi 
de 32 policiais, com faixa etária de 22 a 55 anos, sendo a maioria (94%) do sexo masculino e 
apenas 6% do sexo feminino, este resultado se dá por ser uma profissão quase que exclusivamente 
masculina, sendo que aos poucos as mulheres estão sendo aceitas nesta profissão. Quanto ao 
tempo de casa 28% dos colaboradores trabalham a menos de 05 anos na corporação e 41% dos 
colaboradores já trabalham entre 20 a 35 anos na Polícia Militar de Santa Catarina. E os outros 
31% dos colaboradores se dividem da seguinte forma: 22% de 10 a 20 anos; e 9% de 05 a 10 
anos.

O estudo referente à satisfação dos Policias Militares de um munícipio de Santa Catarina 
em relação à qualidade de vida na corporação apontou resultados positivos na maioria dos 
indicadores, entre os quais estão: a remuneração justa e adequada, o uso e desenvolvimento 
das capacidades, a integração social, a influência do trabalho na vida, as oportunidades de 
crescimento e segurança, o constitucionalismo e a relevância social na vida e no trabalho.
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Contudo, quando questionados em relação às condições de trabalho, em que se 
enquadram os fatores causadores do estresse no trabalhador, o resultado obtido nesta pesquisa 
foi satisfatório, mas por tratar-se de uma profissão de risco de vida deve-se um pouco de atenção 
ao critério de equipamentos de segurança, que apesar de ter um percentual de satisfação maior, 
também obteve um índice médio insatisfatório (31%).

Outro indicador que mostrou resultado insatisfatório foi em relação aos benefícios e 
recompensas que a corporação oferece ao colaborador, onde obteve-se um nível elevado 
de insatisfação, sendo 44% insatisfeitos com relação as recompensas e 68% em relação aos 
benefícios.

Por fim, em uma citação de Kotler (2003, p.203), ele diz que “as empresas precisam 
monitorar e melhorar o serviço de satisfação dos clientes. Quanto mais alta a satisfação dos 
clientes, maior o grau de retenção.” Mas para que isso ocorra, vale lembrar que se os funcionários 
não estiverem satisfeitos e motivados não obterá uma maior satisfação do cliente.

Desta forma, conclui-se que os policiais militares deste município estão satisfeitos 
quando questionados em relação à QVT. Através deste estudo pôde-se analisar que a Corporação 
de Polícia Militar procura estar sempre oferecendo oportunidades de aperfeiçoamento e 
desenvolvimento de seus colaboradores, e buscando sempre o bem-estar deles.
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 QUESITOS RELEVANTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 
EMPRESARIAL: UM ESTUDO DE CASO1
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RESUMO
Este artigo busca apresentar o orçamento empresarial, ferramenta gerencial de controle organizacional, bem como 
expor seus conceitos, funções, estrutura, abrangência e efeitos. O objetivo principal deste trabalho é analisar o 
conteúdo bibliográfico sobre processo orçamentário e confrontar estas ideias com o que é realizado dentro de uma 
empresa de e-commerce, no Alto Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina, que decidiu implementar o orçamento 
empresarial como uma de suas estratégias de gestão. Foi realizada a revisão da literatura acerca do tema para 
maior compreensão. Para a pesquisa adotou-se a estratégia de estudo de caso único, por meio da aplicação de um 
questionário semiestruturado à presidência e à diretoria operacional da empresa analisada. A partir dos resultados 
da entrevista, as respostas foram analisadas com base na revisão literária realizada, com o intuito de confrontar 
as ideias e compreender os principais motivos que levaram a empresa a optar pela implementação do orçamento 
empresarial como ferramenta de gestão. Restando claro que as percepções e as respectivas razões pelas quais optou-
se da aplicação desta ferramenta apresentadas pelos entrevistados foram convergentes à literatura pesquisada.

Palavras-chave: Orçamento empresarial. Planejamento e controle. Ferramentas de gestão. Administração. Gestão 
estratégica.

ABSTRACT
This article presents the business budget, managerial tool of organizational control, as well as exposes its concepts, 
functions, structure, scope and effects. The main objective of this work is to analyze the bibliography about the 
budget process and compare these ideas with what is done within an e-commerce company, in the “Alto Vale 
do Itajaí” region, “Santa Catarina” state, that decided to implement the business budget as one of Management 
strategies. A review of the literature was carried out for a better understanding the topic. For the research, a single 
case study strategy was adopted, through the application of a semi structured questionnaire to the company’s 
presidency and operational directorate. Starting from the results of the interview, the responses were analyzed based 
on the literary review carried out to confront the ideas and understand the main reasons that led the company to opt 
for the implementation of the business budget as a management tool. The conclusions show that the perceptions 
and the respective reasons for choosing the tool presented by the interviewees were convergent to the researched 
literature.

Keywords: Business budget. Management tools. Management. Strategic management.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente o mercado de empresas do ramo de e-commerce sofre com a queda na 
economia e deve se adaptar a novas formas de gestão para minimizar os impactos negativos 
gerados por este fator, sendo que, dentre as ferramentas disponíveis, destaca-se o orçamento 
empresarial.

O orçamento empresarial é uma ferramenta de gestão que apresenta uma série de 
vantagens, como por exemplo, permite à empresa planejar e controlar os gastos, analisar 
elementos econômicos internos e externos, melhorar a comunicação, verificar os progressos, 
posicionar-se de acordo com os resultados, dentre outras (CALVO et al., 2012).

Estudos sobre a impressão de utilidade do orçamento empresarial como uma ferramenta 
de gestão, apontam que ele possui um potencial de aplicação maior do que tem sido percebido 
pelos gestores, considerando a vasta quantidade de funções que ele pode desempenhar no 
processo decisório de uma organização (MUCCI; FREZATTI; DIENG, 2016).

Um sistema orçamentário completo prevê todas as atividades da empresa e disponibiliza 
um controle eficiente que permite apurar as divergências entre os números projetados e 
realizados (CALVO et al., 2012).

A revisão literária a seguir apresenta mais detalhadamente, embasada em pesquisas 
bibliográficas, o que é o orçamento empresarial, sua estrutura, as etapas do processo de 
implementação e os possíveis resultados obtidos com a implementação do mesmo.

O objetivo principal deste artigo é analisar o conteúdo bibliográfico sobre processo 
orçamentário e confrontar estas ideias com o que é realizado dentro de uma empresa de 
e-commerce, no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, que decidiu implementar o orçamento 
empresarial como uma de suas estratégias de gestão.

Para que o objetivo principal possa ser alcançado, serão descritos os quesitos relevantes 
e necessários à implementação do orçamento empresarial na empresa em estudo.

Além disso, torna-se importante elencar os resultados a serem atingidos, alinhando-os 
à estratégia da organização e analisar a relação entre a adoção do orçamento empresarial, sua 
utilização como ferramenta de planejamento e controle e o desempenho financeiro de uma 
empresa.

A pesquisa busca a familiarização com a ferramenta de gestão em estudo, mostrando 
os objetivos, ações necessárias e impactos gerados com a aplicação do orçamento empresarial. 
Visto que em tempos de mudanças repentinas e novas vertentes do negócio, é necessário que 
a empresa trace novas estratégias para manter-se competitiva e não recuar em sua posição já 
estabelecida no mercado.

Os resultados desta produção servirão de suporte para que a empresa analise as variáveis 
na tomada de decisão, podendo fundamentar a escolha nos estudos realizados.

Justifica-se o desenvolvimento do presente artigo, considerando os inúmeros benefícios 
que a implementação do orçamento empresarial, como ferramenta de gestão, pode trazer aos 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 9 (n. 28), p. 146-162, jan./mar. 2018.

148

resultados e indicadores de uma empresa de e-commerce, contudo se faz necessário ainda a 
revisão literária dos assuntos correlatos ao tema, visando identificar pontos relevantes.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção serão apresentados conceitos importantes relacionados ao processo de 
implementação de um orçamento empresarial: o ambiente empresarial, administração financeira, 
estrutura e abrangência do orçamento empresarial e as fases da concepção do orçamento 
empresarial.

2.1 AMBIENTE EMPRESARIAL

Com as constantes mudanças para as empresas que atuam no ramo de e-commerce 
valendo ressaltar as recentes alterações no sistema de recolhimento do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) interestadual nas operações de venda a partir do ano de 
2016, com a partilha do imposto entre os estados de origem e destino da mercadoria previsto na 
Emenda Constitucional nº 87/2015 (BRASIL, 2015), e a queda na economia no ano de 2015, o 
processo de planejamento tem sido foco na administração de muitas empresas.

As empresas inseridas no ambiente precisam garantir sua sobrevivência, continuidade e 
crescimento, e buscam cumprir sua missão por meio do atendimento às demandas que lhes são 
impostas. Isso leva à necessidade de os gestores pensarem e agirem para “clarear” o futuro, pois 
é nele que as empresas viverão (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 1997).

Para Ching (2006), a globalização promoveu grandes modificações, intensificando a 
competição no mercado e obrigando as empresas a reverem seus métodos de administrar os 
negócios para se manterem competitivas e sobreviverem.

Administração, em sua conceituação tradicional, é definida como um conjunto de 
princípios e normas que tem por objetivo planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar 
os esforços de um grupo de indivíduos que se associam para atingir um resultado comum 
(LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 48).

2.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

A administração é uma área abrangente, sendo uma das suas vertentes a administração 
financeira. “Para a Administração Financeira, o objetivo econômico das empresas é a 
maximização de seu valor de mercado” (HOJI, 2009, p. 03).

Segundo Santos (2009) são três as principais metas da administração financeira em uma 
organização: Aumentar o valor de suas ações (capital), maximizar o valor do patrimônio líquido 
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e maximizar os lucros.
“A administração financeira preocupa-se com as tarefas do administrador financeiro na 

empresa. Os administradores financeiros devem gerir ativamente os assuntos financeiros de 
qualquer tipo de empresa” (SANTOS, 2009, p. 13).

Segundo Hoji (2009), o administrador financeiro tem, dentre suas funções, a de analisar, 
planejar e controlar o setor financeiro, tais funções consistem “[...] em coordenar, monitorar e 
avaliar todas as atividades da empresa, por meio de relatórios financeiros, bem como participar 
ativamente das decisões estratégicas, para alavancar as operações” (HOJI, 2009, p. 07).

Um dos instrumentos gerenciais utilizados pelo administrador financeiro é o orçamento 
empresarial, ferramenta que permite ao mesmo exercer suas funções.

De acordo com Carneiro e Matias (2011) como o orçamento é projetado para um período 
de um ano, é tratado como planejamento de curto prazo, decorrente do processo de globalização 
e o aumento da concorrência, as empresas não devem ficar bitoladas apenas ao planejamento 
de curto prazo. Deste modo, é indispensável um planejamento mais prolongado, ou seja, um 
planejamento estratégico que englobe o objetivo mais amplo das organizações.

2.3 ESTRUTURA E ABRANGÊNCIA DE UM ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Orçamento significa dar rumo a uma empresa de forma que ela possa alcançar seus 
objetivos e metas. Nos negócios o orçamento é de extrema importância, há vestígios que o 
orçamento é mais antigo que a origem do dinheiro, de certa forma o ser humano sempre precisou 
fazer suas previsões para manter-se.

Parsloe e Wright (2001), ressaltam que um orçamento é um plano financeiro que 
estabelece de maneira mais precisa possível de como os negócios empresariais irão percorrer 
em um determinado departamento ou na empresa em geral, o prazo pode ser de seis meses, 
um ano ou até cinco anos, isso depende do porte da empresa, mas normalmente o orçamento é 
projetado para um ano.

O orçamento empresarial é uma ferramenta que permite à empresa ter um controle mais 
exato de seus gastos para, a partir disso realizar uma análise e prever melhor os próximos 
investimentos e ações que devem ser tomadas. Além disso, ele permite entender a influência de 
elementos externos e internos na empresa.

Orçamento empresarial pode ser definido como sendo a quantificação do planeja-
mento estratégico da empresa. É utilizado para fixar metas quantitativas de receitas, 
ganhos, despesas e perdas, bem como fluxos futuros de caixa e patrimônio da empresa 
(SANTOS et al., 2008, p. 50).

Para implementar o orçamento em uma empresa é necessário o compromisso dos gestores 
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diante das metas estabelecidas. Sendo assim, se torna uma das ferramentas utilizadas para que 
os gestores apresentem os resultados e prestem contas diante de suas atividades (FREZATTI, 
2009).

Frezatti destaca ainda que o orçamento empresarial “surge como sequência a montagem 
do plano estratégico, permitindo focar e identificar, num horizonte menor, de um exercício 
fiscal, as suas ações mais importantes. O orçamento existe para implementar as decisões do 
plano estratégico”. (FREZATTI, 2007, p. 46).

No processo de elaboração do orçamento são realizados o planejamento e o controle de 
atividades organizacionais. O planejamento traça o rumo da empresa, enquanto o controle é o 
acompanhamento da execução das ações e serve como análise dos resultados obtidos.

Além de ser um plano participativo, o orçamento empresarial é elaborado por etapas 
curtas de tempo. Segundo Anthony e Govindarajan (2002) o orçamento empresarial representa 
uma parte do planejamento estratégico de uma organização, contudo é mais detalhado e a sua 
construção envolve a gerência em todos os níveis hierárquicos da empresa.

A gestão orçamentária se apoia em previsões, função das condições internas e exter-
nas da empresa. A partir dessas previsões, os responsáveis pela empresa recebem atri-
buições – programas e meios – para um período limitado em valor e quantidade. Em 
períodos regulares, é efetuado um confronto entre esses orçamentos e as realizações, 
a fim de realçar as diferenças que se verificarem. A explicação e a exploração dessas 
defasagens constituem o controle (MEYER apud TUNG 1975, p. 22).

Quanto às etapas para montagem do orçamento, elas podem variar dependendo de cada 
caso. Contudo, conforme é explicado por Frezatti (2009), tem por base as seguintes etapas: 
plano de marketing; plano de suprimentos, produção e estocagem, plano de investimentos no 
ativo permanente, plano de recursos humanos e plano financeiro.

A Figura 1 apresenta o processo de elaboração do sistema orçamentário, onde os fatores 
macroeconômicos são as inúmeras variáveis do mercado, economia, concorrência, fatores 
políticos, inflação.
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Figura 1 - Processo de elaboração do Planejamento Orçamentário

Fonte: Santos et al. (2008, p. 48).

O comitê de planejamento orçamentário fica responsável pela análise do mercado e 
dos fatores internos da empresa, para assim, tomar as decisões identificando oportunidades ou 
riscos do negócio. Neste aspecto, é importante o envolvimento da alta direção no processo de 
planejamento. Com os objetivos e metas estabelecidos para os próximos períodos, são elencadas 
as atividades necessárias para obtenção dos resultados propostos.

Na etapa de controle são comparados os valores orçados com os realizados. As 
informações obtidas servem para planejamentos futuros (SANTOS et al., 2008). Segundo Kyj 
e Parker (2008) há várias razões que justificam a implementação e utilização do orçamento 
empresarial, bem como o incentivo dos supervisores para a participação no processo. 

Conforme análise de Lavarda et al. (2015) os principais efeitos esperados com a 
participação orçamentária são: Comunicação e compartilhamento das informação gerenciais; 
Acesso às informações gerenciais mais detalhadas; Avaliação de desempenho/resultado 
organizacional; Controle e planejamento das atividades organizacionais; Elaboração de 
metas/estratégias organizacionais; Coordenação de unidades organizacionais; Motivação dos 
colaboradores na execução das atividades; Satisfação dos colaboradores no trabalho; Avaliação 
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de desempenho de colaboradores.
Sá e Moraes (2005, p. 40) dizem que “o orçamento exige planejamento, cria compromissos, 

exige disciplina, limita poderes. [...] se a mais alta direção da empresa não prestigiar o processo 
e exigir sua implantação, a experiência mostra que esta implantação não acontecerá”.

2.4 FASES DA CONCEPÇÃO DO ORÇAMENTO

Na leitura de Lunkes (2009), onde discorre sucintamente sobre a história do orçamento, 
nota-se que orçar é uma necessidade antiga e indispensável. Mesmo no tempo dos homens das 
cavernas já se realizava o orçamento, não através da troca de moedas, pois naquele tempo não 
existia dinheiro, mas a necessidade de orçar a insuficiência de comida para os longos períodos 
de tempo, como na época de inverno.

Relata ainda o autor que com o passar tempo foi se aperfeiçoando as tratativas do 
orçamento, bem como seus métodos e a sua definição, visto que a origem da palavra orçamento 
surgiu dos romanos, que usavam uma bolsa de couro denominada fiscus para coletar os impostos, 
que posteriormente, foi adicionada ao dicionário inglês como bougett (do latim bulga, que 
em português significava saco), sendo no século dezoito substituída pela palavra budget (em 
português: orçamento) (LUNKES, 2009).

Segundo Santos et al. (2008) o orçamento se divide em algumas fases, são elas a 
preparação do orçamento, a elaboração de orçamentos setoriais e a elaboração do orçamento 
empresarial.

Na preparação do orçamento são definidos seus antecedentes, tais como a análise de 
mercado, objetivos da empresa, política da empresa, entre demais fatores variáveis dependendo 
de cada caso. Para Femenick (2005) o orçamento setorial é a preparação necessária para o 
orçamento geral. Ele é formado por orçamentos de várias áreas, tais como: vendas, mão de 
obra, matéria prima, produção, despesas administrativas, investimentos, entre outras.

Os gestores de cada setor serão responsáveis pela elaboração e obtenção dos dados para 
os orçamentos setoriais. O envolvimento destes profissionais promove aspectos motivacionais. 
Primeiramente, por facilitar a aceitação no cumprimento das metas estabelecidas e, também, 
por estarem diretamente ligados ao processo de tomada de decisão e responsabilidade sobre os 
resultados.

Os setores preparam o primeiro esboço do orçamento para suas respectivas áreas de 
responsabilidade, isto é, de baixo para cima; fazem-no, todavia, dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelos níveis superiores da empresa, outorgados de “cima para baixo”. 
Os altos executivos revisam e criticam esses orçamentos propostos. Um severo pro-
cesso de aprovação assegura que os setores “não brinquem” com o sistema orçamen-
tário. O processo de revisão, porém, deve ser compreendido como um processo jus-
to; se um supervisor hierárquico altera cifras orçamentárias, deve tentar convencer o 
executivo ao qual o orçamento pertence que as alterações são racionais (ANTHONY; 
GOVINDARAJAN, 2002, p.476).
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O orçamento geral, ou seja, o orçamento empresarial, é desenvolvido a partir da junção 
e análise dos orçamentos setoriais.

A Figura 2 apresenta os fluxos do processo orçamentário, evidenciando as tarefas a 
serem realizadas por cada setor responsável por elas. Demonstrando assim que o orçamento 
empresarial será resultante do conjunto dos orçamentos setoriais e que as etapas de elaboração 
devem ocorrer de forma ordenada e sequencial.

Figura 2 - Fluxograma do processo orçamentário

Fonte: Santos et al. (2008, p. 54).

Independentemente do tipo ou modelo do orçamento, ele possui o mesmo propósito para 
as empresas, que é assegurar os resultados positivos, atingir os objetivos e reduzir ou manter 
os custos e despesas. Basicamente a estrutura de um orçamento vai depender da escolha e da 
análise feita da empresa, para a realização desta escolha, Padoveze (2010) exemplifica alguns 
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itens gerais que o orçamento deve conter:
• Orçamento como sistema de autorização: uma forma de liberação de recursos. A 

partir do momento em que o orçamento está aprovado as diversas áreas da empresa já têm o 
conhecimento devido de quanto poderão gastar com as suas despesas e projetos;

• Orçamento como meio para projeções e planejamento: as peças do orçamento 
reunidas são utilizadas para o processo de projeções e planejamento da empresa, podendo servir 
de alicerce para períodos futuros.

• Orçamento como canal de comunicação e coordenação: a partir do momento em 
que as informações são inseridas no orçamento, torna-se um instrumento para comunicar e 
coordenar os objetivos corporativos e das áreas envolvidas.

• Orçamento como instrumento de motivação: O orçamento é um sistema de 
autorização, promove um grau de autonomia dentro dos setores aprovados, com isso é um 
instrumento significativo para o processo motivacional dos gestores operacionais.

• Orçamento como instrumento de avaliação e controle: a utilização do orçamento 
torna-se um indicador para avaliação do desempenho dos gestores e permite também o controle 
dos objetivos da empresa.

• Orçamento como fonte de informação para tomada de decisão: é sem dúvida uma 
ferramenta relevante para amparar as decisões diárias de envolvimento econômico e operacional, 
dado que o orçamento possui informações previstas no contexto corporativo.

O orçamento consiste em transformar os planos de modo que sejam demonstrados 
em valores. O desenvolvimento do orçamento contribui para avaliação da competência e da 
produtividade da empresa, de modo com que a faça desempenhar os seus objetivos de forma 
mais conveniente. Desta maneira também é possível coordenar as atividades da empresa, avaliar 
o desempenho dos gestores e demais empregados, bem como manter a motivação da equipe 
operacional (PADOVEZE, 2010).

Segundo Padoveze (2010) ele também assume o papel de avaliador de produtividade, 
no sentido de remuneração de pessoal. Podendo ser considerado um meio efetivo de realizar os 
planos, pois fornece dados para avaliar a performance da empresa permitindo o acompanhamento 
da evolução estratégica, o nível dos resultados e no caso de desvios no planejamento, possibilita 
tomar ações corretivas.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa descritiva, realizada a partir de um estudo de caso único, contou com a 
aplicação de questionário semiestruturado ao presidente e diretor da empresa, realizado em 
abril de 2016. 

A empresa estudada, uma e-commerce com sede na região do Alto Vale do Itajaí - Santa 
Catarina, trata-se de uma sociedade anônima de capital fechado, fundada no ano de dois mil 
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e dez, e conta com aproximadamente oitenta colaboradores. O nome da empresa, assim como 
outras informações mais específicas, será omitido visando preservar a sua identidade.

Para o início das pesquisas e disponibilização dos dados necessários, foi realizada a 
entrega de uma carta de apresentação ao presidente e ao diretor da organização, demonstrando 
o propósito da pesquisa e solicitando autorização na coleta das informações organizacionais 
necessárias ao desenvolvimento deste projeto.

Após contato inicial e aceite de participação por parte dos respondentes, o questionário 
foi aplicado (Apêndice 1) com o presidente e com o diretor, levando em torno de uma hora 
cada entrevista, sendo as respostas transcritas no ato em formato digital, com auxílio de uma 
ferramenta de edição de textos no computador.

A estrutura do questionário, com questões abertas e fechadas, foi baseada no modelo 
apresentado no artigo “Os Efeitos da Participação Orçamentária na Perspectiva das Teorias da 
Agência, Contingência e Justiça Organizacional: um estudo de caso” (LAVARDA et al, 2015).

Confrontando a literatura estudada durante o processo de pesquisa do assunto, com as 
respostas obtidas por parte dos responsáveis pela empresa em questão foi realizada a análise 
dos dados, chegando-se aos resultados da pesquisa para justificar os fatores que levaram à 
implementação do orçamento empresarial como ferramenta de gestão, sendo estes resultados 
apresentados na seção a seguir.

4 RESULTADOS

A empresa é constituída de dois sócios acionistas. Sendo um Presidente e um Diretor 
Operacional, responsáveis pela tomada das principais decisões gerenciais. Com o questionário, 
aplicado a ambos, buscou-se primeiramente saber o perfil dos respondentes, em seguida, como 
ocorreu o processo de familiarização com o planejamento orçamentário, e por fim quais os 
principais motivos que os levaram à decisão de utilizar o orçamento empresarial.

 A primeira etapa da pesquisa apresenta o perfil do presidente e do diretor operacional 
da empresa estudada, contendo informações como a idade, formação profissional, tempo que 
atua na empresa, sua função atual e função ocupada anteriormente. Estas informações são 
relacionadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Perfil dos respondentes 

Respondente 1 Respondente 2

Idade 30 37

Formação Educação Física Administração de Empresas

Tempo de empresa Desde a fundação Desde a fundação

Função atual Diretor Operacional Presidente

Teve outro trabalho Sim Sim

Função anterior Auxiliar de Escritório Gerente Comercial 
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Fonte: do autor

 Na segunda etapa, conforme o Quadro 2, foram realizados questionamentos a respeito 
de como os entrevistados conheceram o instrumento gerencial de orçamento, sua opinião sobre 
os benefícios que este procedimento pode trazer à empresa, bem como de que forma consideram 
o envolvimento dos colaboradores no processo de construção deste.

Quadro 2 - Processo Orçamentário

Questões Respondente 1 Respondente 2

Como você conheceu o instru-
mento gerencial Orçamento?

Não tenho formação acadêmica na 
área e portanto não conheci este ins-
trumento durante a graduação. Com 
o decorrer do tempo iniciei pós gra-
duação na área de gestão onde tomei 
conhecimento deste instrumento.

Tomei conhecimento durante a 
Graduação em Administração de 
empresas e também nos cursos de 
MBA em Gestão de Investimentos 
e MBA em e-Business.

Você acredita que a utilização do 
Orçamento Empresarial como 
instrumento gerencial, traz re-
sultados positivos para empre-
sa? Por quê?

Sim. O Orçamento constitui um dos 
principais instrumentos para o pla-
nejamento e controle da utilização 
dos recursos.  A queda no mercado 
é um dos fatores que vem trazendo 
grande preocupação para os gesto-
res. Assim, as organizações devem 
preocupar-se com sua participação 
no mercado e manterem-se compe-
titivas, para tanto, é necessário ge-
renciar os fatores chaves do sucesso, 
gerando informações adequadas à 
gestão das operações.

Sim. É de suma importância para 
a Gestão da companhia, conhe-
cer exatamente quanto e como se 
pode gastar os recursos da organi-
zação. Muitas vezes, a tomada de 
decisão é realizada no “achismo” 
e a falta de detalhamento e pro-
fundidade das informações pode 
comprometer a decisão.
O “Orçamento é tão útil para o 
Empreendedor quanto a Bússola 
ou Sonar ao Comandante de um 
Navio”.

Você acredita ser necessário e 
significativo envolver os colabo-
radores no processo de elabo-
ração do orçamento? Em caso 
positivo, quais os setores envol-
vidos e quais os benefícios para 
a empresa?

Sim. Todos os setores devem estar 
envolvidos na elaboração, pois uma 
das maiores vantagens da utilização 
do orçamento é a compartilhamento 
da responsabilidade. Uma vez que os 
gestores são envolvidos na elabora-
ção do planejamento orçamentário, 
passam a serem também responsá-
veis diretos pelas metas e objetivos 
que eles mesmos estabeleceram. 
Outros benefícios são estabeleci-
mento de metas claras e desafiadoras 
para uma utilização mais inteligen-
te dos recursos e maximização das 
oportunidades de ganhos e rápida 
identificação de desvios em relação 
as metas possibilitando ajustes em 
tempo.

Creio que seja fundamental a 
participação dos colaboradores. 
No caso da nossa empresa, acho 
muito conveniente a participação 
de todos os setores haja visto que 
cada um é responsável por uma 
receita e consequentemente des-
pesas.

Fonte: do autor

Dentre os benefícios destacados pelos respondentes, o estabelecimento de metas claras, 
com a possibilidade de identificação dos desvios e consequente realinhamento das metas 
em tempo, também reforçam a revisão literária apresentada anteriormente, onde Padoveze 
(2010)  diz que o orçamento empresarial fornece dados para avaliar a performance da empresa 
permitindo o acompanhamento da evolução estratégica, bem como possibilita tomar ações 
corretivas conforme os resultados alcançados e os desvios em relação ao planejamento.
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Conforme descrito na revisão da literatura, alguns autores apresentam motivos para 
justificar a implementação e utilização do orçamento em uma organização. Foram elencados 
alguns dos efeitos esperados com a participação orçamentária e cada respondente definiu o 
grau de influência de cada um destes aspectos para a decisão de implementar o orçamento 
empresarial na empresa, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 menos relevante e 5 mais relevante.

Quadro 3 – Motivos para a implantação do orçamento

Questões Respondente 1 Respondente 2
Comunicação e compartilhamen-
to das informações gerenciais, de 
modo geral, da organização

4 4

Acesso às informações gerenciais 
mais detalhadas por setores 5 5

Avaliação de desempenho/resultado 
organizacional 5 5

Controle e planejamento das ativi-
dades organizacionais 5 5

Elaboração de metas organizacio-
nais 5 5

Motivação dos colaboradores na 
realização das atividades organiza-
cionais

5 5

Satisfação dos colaboradores no tra-
balho 5 5

Avaliação de desempenho de cola-
boradores 5 5

Fonte: do autor

Os resultados obtidos por meio das entrevistas, apontam os benefícios, bem como os 
motivos que levaram os respondentes a adotarem o orçamento empresarial com uma ferramenta 
de gestão, e colaboram com Mucci, Frezatti e Dieng (2016, p. 299) que afirmam que “o 
orçamento é protagonista para o sistema de gestão de diversas empresas, pois fornece suporte 
para gestão das equipes, por meio da formalização de metas”, sendo que os autores reforçam 
ainda que este artefato “fornece informações importantes para a tomada de decisões no dia a 
dia que auxiliem o alcance dos objetivos estratégicos da organização” (MUCCI; FREZATTI; 
DIENG, 2016, p. 299).

Por fim, as evidências ainda reforçam as vantagens apontadas por Calvo et al. (2012) 
quanto a aplicação deste artefato, como por exemplo: aproximar os colaboradores na tomada 
da decisão e elaboração do orçamento, visando melhorar a comunicação e análise do progresso 
no cumprimento dos objetivos, conforme destacado pelo Respondente 2: “Creio que seja 
fundamental a participação dos colaboradores. No caso da nossa empresa, acho muito 
conveniente a participação de todos os setores haja visto que cada um é responsável por uma 
receita e consequentemente despesas”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com diferentes formações na área acadêmica, tanto o presidente quanto o 
diretor demonstram conhecer o orçamento empresarial, bem como suas funções, métodos para 
aplicação e possíveis resultados. Apresentam interesse na implementação do mesmo devido à 
preocupação em manter a empresa competitiva, tendo em mãos as informações necessárias para 
gestão diante da queda da economia.

É evidente o interesse e preocupação do presidente e do diretor da empresa, com a 
participação de gestores de cada setor no processo de elaboração e acompanhamento do 
orçamento. Acreditando que o envolvimento dos mesmos, permite que eles sintam-se 
comprometidos e responsáveis em atingir os resultados que eles mesmos auxiliaram a projetar.

Diante das respostas obtidas sobre os possíveis motivos para a implementação do 
orçamento empresarial, é constatado que todas as razões listadas foram relevantes para a 
decisão. Assim, observa-se que as pesquisas realizadas e a literatura apresentada são coerentes 
com a realidade e situações vivenciadas pela organização em questão. 

Os resultados das entrevistas apresentadas corroboram com outros estudos recentes, 
como de Mucci, Frezatti e Dieng (2016, p. 298) onde foram realizadas setenta e cinco 
entrevistas com um grupo de gerentes e superintendentes de uma empresa brasileira de grande 
porte do setor elétrico, onde afirmam que “o orçamento é um artefato relevante para gestão e 
tomada de decisões”. Bem como, os mesmos autores evidenciaram a importância, as múltiplas 
funções, a utilidade e a relevância do orçamento empresarial na organização estudada como 
uma ferramenta de gestão.

Por meio da pesquisa bibliográfica realizada em diversas obras que tratam de orçamento 
empresarial, detalhando ainda sobre o ambiente empresarial, administração financeira, 
apresentando a estrutura e abrangência do orçamento empresarial, bem como em relação às 
fases da concepção do orçamento empresarial, foi possível confrontar as ideias destes autores 
com o que realmente é realizado dentro de uma empresa, reforçando a coerência anteriormente 
citada.

Além disto, a revisão literária permitiu aprofundar o conhecimento nos temas já 
mencionados, possibilitando que os quesitos mais importantes fossem explanados e elencados 
no que se refere a elaboração de um orçamento empresarial em uma organização, como 
ferramenta fundamental para melhoria no processo de gestão.

Contudo, conclui-se que o objetivo principal deste artigo foi atingido com a descrição 
dos quesitos relevantes e necessários à implementação do orçamento empresarial por meio 
da pesquisa bibliográfica apresentada, bem como com sua análise a partir da entrevista com 
gestores da empresa que foi objeto do estudo de caso.

Como recomendação de trabalhos futuros poderá ser realizado um estudo aprofundado, 
por meio de uma pesquisa quantitativa, com empresas de diversos ramos de atuação que utilizam 
regularmente o planejamento estratégico e instrumento de orçamento empresarial, visando 
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verificar a sua viabilidade e os benefícios reais percebidos pela organização.
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APÊNDICE

Apêndice 1 – Roteiro de Entrevista com Presidente e Diretor

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Presidente e Diretor

Objetivo geral da pesquisa: Investigar os motivos que levaram os responsáveis pela gestão da 
empresa, a levantar a viabilidade de implementar o orçamento empresarial. 

Etapa 1: Perfil dos respondentes

1) Qual é a sua idade?
2) Qual é a sua formação - ensino superior?
3) Quanto tempo você trabalha na empresa?
4) Qual é a sua função atual?
5) Você trabalhou em outra organização? 
6) Qual função você exercia?
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Etapa 2: Processo orçamentário
1) Como você conheceu o instrumento gerencial Orçamento?
2) Você acredita que a utilização do Orçamento Empresarial como instrumento gerencial, traz 
resultados positivos para empresa? Por quê?
3) Você acredita ser necessário e significativo envolver os colaboradores no processo de 
elaboração do orçamento? Em caso positivo, quais os setores envolvidos e quais os benefícios 
para a empresa?

Etapa 3: Motivos para implantação do orçamento, segundo literatura

Diversos autores apresentam motivos para justificar a implementação e utilização do orçamento 
em uma organização. Abaixo estão elencados alguns dos efeitos esperados com a participação 
orçamentária. Defina o grau de influência de cada um destes aspectos para a decisão.

1) O motivo 1: “comunicação e compartilhamento das informações gerenciais, de modo 
geral, da organização” influenciou sua decisão  para implementação do orçamento na 
organização?
Indique o nível de influência

Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte

2) O motivo 2: “acesso às informações gerenciais mais detalhadas – por setores” influenciou 
sua decisão para implementação do orçamento na organização?
Indique o nível de influência

Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte

3) O motivo 3: “avaliação de desempenho/resultado organizacional” influenciou sua decisão 
para implementação do orçamento na organização?
Indique o nível de influência

Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte

4) O motivo 4: “controle e planejamento das atividades organizacionais” influenciou sua 
decisão para implementação do orçamento na organização?
Indique o nível de influência
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Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte

5) O motivo 5: “elaboração de metas organizacionais” influenciou sua decisão para 
implementação do orçamento na organização?
Indique o nível de influência

Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte

6) O motivo 6: “motivação dos colaboradores na realização das atividades organizacionais” 
influenciou sua decisão para implementação do orçamento na organização?
Indique o nível de influência

Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte

7) O motivo 7: “satisfação dos colaboradores no trabalho” influenciou sua decisão para 
implementação do orçamento na organização?
Indique o nível de influência

Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte

8) O motivo 8: “avaliação de desempenho de colaboradores” influenciou sua decisão para 
implementação do orçamento na organização?
Indique o nível de influência

Nenhuma
influência

(1) (2) (3) (4) (5)
Influência
muito forte




