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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 sete artigos relacionados à área das Ciências Sociais Aplicadas.
Os trabalhos estão relacionados ao ambiente organizacional e ambiental. O primeiro artigo, de
autoria de Greice Mara Longen Hoffmann e Mara Juliana Ferrari, tem como título Divulgações
do CPC 11 nas demonstrações das companhias seguradoras.
O segundo artigo intitula-se Fatores críticos de sucesso na implantação de um sistema
ERP: um estudo de caso, e é de autoria de Bruno Pickler, Jullian Hermann Creutzberg e Marco
Aurélio Butzke. O terceiro artigo trata do tema Prisão psíquica em uma instituição de ensino
superior no município de Diadema (SP), de autoria de Alexandre Scherrer Tomé, Luiz Carlos
Mota Loyola, Fernando Rejani Miyazaki e Débora Borgiani Errero Vargas.
O quarto artigo é de autoria de Carine Scheller e Mara Juliana Ferrari, e tem como tema
Reconhecimento de receitas das empresas de construção civil listadas no novo mercado da BM
& FBOVESPA. O quinto artigo aborda o tema Relação entre as dimensões do comprometimento
organizacional e da satisfação no trabalho, de autoria de Leila Chaves Cunha, Edilson Bacinello
e Roberto Carlos Klann.
O sexto artigo aborda o tema Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul-SC: dissociação urbana
e potencialidades desprezadas, é de autoria de Michele Carina Loffi e Naiara Gracia Tibola.
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 a Satisfação do cliente e qualidade no atendimento: uma avaliação dos clientes da Rocha
Material de Construção em Salgueiro/PE.

Desejamos a todos uma excelente leitura!!

Prof.ª Dr.a Leila Chaves Cunha
Organizadora do Dossiê Gestão
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DIVULGAÇÕES DO CPC 11 NAS DEMONSTRAÇÕES DAS COMPANHIAS
SEGURADORAS

Greice Mara Longen Hoffmann1
Mara Juliana Ferrari2
RESUMO
A padronização da contabilidade internacional ilustra a necessidade que as empresas enfrentam de transmitir aos
usuários suas informações com maior clareza e detalhamento, visando a convergência da contabilidade às normas
internacionais. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite os pronunciamentos técnicos orientando a
elaboração das demonstrações contábeis. A pesquisa tem o objetivo de verificar a conformidade das divulgações
estabelecidas no CPC 11, sobre contratos de seguro, nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela SUSEP
das companhias seguradoras. Para tanto, foram analisadas individualmente as demonstrações consolidadas findas
em dezembro de 2015 das 24 empresas emissoras de contratos de seguro que compõe a população. A pesquisa se
caracterizou como descritiva, qualitativa e quantitativa. Foi elaborado o checklist de acordo com os critérios de
divulgação dos itens 36 a 39A do CPC 11. Os resultados alcançados sugerem que o nível de divulgação fica entre
46% e 92%, com média de 79%.
Palavras-chave: Conformidade. Divulgação. CPC 11. Contratos de seguros.
ABSTRACT
The standardization of the international accounting shows the necessity faced by the companies to transmit for
the users the informations with greater clarity and detailing, looking for the convergence of the accouting and
the internacional standards. The Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) send the tecnical pronunciations
guiding the elaboration of the accounting demonstrations. The research goal is verify the conformidity of the
established divulgations done at CPC 11, about secure contracts, on the accounting demonstrations disponibilized
by SUSEP of the secure companies. Therefore, were analyzed individually the consolidated demonstrations closed
in december of 2015 from 24 companies issuing insurance contracts compose the population. The research is
characterized as descriptive, qualitative and quantitative. The checklist was prepared in accordance with the
criteria for disclosure of items 36 to 39A of CPC 11. The results achieved suggest that the level of disclosure is
between 46% and 92%, with an average of 79%.
Keywords: Conformity. Disclosure. CPC 11. Insurance Contracts.

1 INTRODUÇÃO
As demonstrações contábeis são elaboradas tendo em vista a necessidade de informar
e esclarecer a situação econômica e financeira das entidades. Visam atender aos interesses
de usuários internos e externos. Porém, o leque de usuários externos demonstra-se grande
e diversificado, fato que contribui para este cenário são os investidores de diversos países,

Pós-graduanda do curso Gestão Societária com ênfase nas IFRS do Centro Universitário para o Desenvolvimento
do Alto Vale do Itajaí – Unidavi.
2
Professora Orientadora do Artigo: Doutoranda em Contabilidade na UFSC; Mestre em Contabilidade pela UFSC;
Graduada em Contabilidade e Professora no curso de Ciências Contábeis da Unidavi, Rio do Sul.
1
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culturas e mercados diferentes. Diante deste contexto, as entidades tendem cada vez mais a se
reportarem com clareza e detalhamento a fim de atender as expectativas dos usuários externos
em relação às informações evidenciadas nas demonstrações contábeis. Portanto, para que as
demonstrações de entidades diversas “conversem” com o usuário das informações de igual
maneira, a elaboração das demonstrações terá que atender diretrizes ditadas pela padronização
da contabilidade internacional por meio das Normas Internacionais de Informação Financeira
(IFRS - International Financial Reporting Standards).
Segundo Silva (2009, p. 30), “em cada país as práticas contábeis divergem em
muitos aspectos, devido a divergências de entendimento, tradições próprias e regulamentações
específicas”. Marion (2013) entende que existam semelhanças entre as práticas contábeis de
países diversos e, mesmo não sendo possível harmonizar as culturas, a tendência é harmonizar as
diferenças das práticas. Assim, o processo objetiva “unificar a linguagem financeira dos negócios
internacionais, reduzindo custos de elaboração, divulgação e auditoria de demonstrações
financeiras, [...] melhorando a comunicação entre as empresas e seus investidores” (MARION,
2013, p. 3).
As normas internacionais começaram a ser introduzidas ao país a partir da Lei
11.638/07. Segundo Silva et al. (2010, p. 90), a lei foi que “abriu as portas para a convergência
da contabilidade brasileira ao padrão internacional”. Tal convergência vem sendo desenvolvida
e regulamentada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), órgão criado em 2005 que
tem por objetivo o preparo e a emissão de pronunciamento técnicos na área da Contabilidade,
bem como a divulgação de informações dessa natureza (CFC, 2005).
Dos vários temas abordados pelas normas internacionais, alguns são mais comuns,
aplicados a vários tipos de entidades, e outros mais específicos, aplicáveis a algum ou alguns
tipos de entidades. Diante da especificidade e diversidade de segmentos encontram-se as
empresas que exploram o ramo de seguros e que se reportam ao Pronunciamento Técnico CPC
11, ou seja, normas direcionadas para entidades emitentes de contratos de seguro. Enfatiza-se
que pela normatização do CPC 11, tais empresas devem se atentar, também, ao tratamento
contábil de reconhecimento, mensuração e divulgação dos contratos de seguro.
Quanto ao setor de seguradoras, cita-se Schmitt (2016) ao afirmar que essas empresas
apresentam relevância no mercado brasileiro, além de possuírem regulamentação vinculada ao
Ministério da Fazenda. Nota-se que o autor empregou na sua pesquisa como critério de seleção
de amostra as empresas listadas no setor de seguradoras na Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), dispondo assim de 5 empresas.
Para a presente pesquisa, foi utilizado um critério de seleção de empresas diferentes,
buscando um maior número de demonstrações e maior abrangência das informações divulgadas
pelo setor. Assim, foi utilizada como fonte de dados o sítio eletrônico da Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), que é o “órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados
de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro” (SUPERINTENDÊNCIA
DE SEGUROS PRIVADOS, 2016). O site reúne as demonstrações contábeis das empresas
Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 7-21, jan./mar. 2019.
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cadastradas na SUSEP.
Diante da necessidade de conformidade do setor de seguros em relação ao CPC 11
e sob os aspectos apresentados anteriormente a presente pesquisa busca responder o seguinte
questionamento: Qual o nível de conformidade das demonstrações contábeis, sob os aspectos
do CPC 11, quanto às divulgações sobre os contratos de seguro das companhias seguradoras
divulgadas pela SUSEP?
Assim, a pesquisa tem por objetivo verificar o nível de conformidade das divulgações
estabelecidas no CPC 11, sobre Contratos de seguro, nas demonstrações contábeis
disponibilizadas pela SUSEP das companhias seguradoras.
A pesquisa sobre divulgação em empresas seguradoras passa a ser relevante diante de
poucos estudos realizados neste setor de atuação. Ao verificar a conformidade das demonstrações
com o CPC 11, torna-se oportuna a melhora na divulgação dos quesitos compreendidos na
norma, desenvolvendo a simetria da informação e proporcionando maior segurança do usuário
da informação contábil.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Para a melhor compreensão da pesquisa, no presente tópico, são abordados temas com
o propósito de embasar conceitualmente a problemática envolvida.

2.1 DISCLOSURE
Segundo Iudícibus (2000), é objetivo fundamental da contabilidade, elaborar
informações úteis aos seus usuários, o que é alcançado através da divulgação das demonstrações
contábeis.
O termo Disclosure, em português Divulgação, é entendido por Goulart (2003) como
a abertura de uma empresa por meio da divulgação de suas informações e que garante sua
transparência diante do público e dos participantes de mercado, ou seja, dos usuários externos.
Para Lima (2009), este é um dos principais meios de comunicação entre as entidades e os
interessados em avaliar seu desempenho.
Malacrida e Yamamoto (2006) afirmam que uma divulgação clara e completa
proporciona aos usuários maior certeza na tomada de decisão. Também neste sentido, Reis et
al. (2013) entendem que a divulgação está relacionada a transparência das informações.
Conforme Carpes, Kaveski e Klann (2015, p. 36), o tema divulgação “tem sido abordado
dentro da Teoria da Divulgação e o objetivo estaria em explicar o fenômeno da divulgação de
informações financeiras a partir de diversos aspectos”. Dye (2001, apud CARPES; KAVESKI;
KLANN, 2015) acredita existir uma teoria de divulgação voluntária, pela qual a entidade
Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 7-21, jan./mar. 2019.
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divulgará as informações que lhe forem favoráveis, mas não as desfavoráveis.
Para Verrecchia (2001, apud ALENCAR, 2007), o estudo da divulgação pode ser
classificado nas três categorias elencadas no Quadro 1.
Quadro 1: Categorias de Divulgação
Categoria
Descrição
Divulgação
focada
em
Preocupa-se com os efeitos da divulgação nos preços e no volume da negociação.
Associação
Divulgação
focada
em Examina como os gestores e as empresas exercem sua discricionariedade a
Discricionariedade
respeito da divulgação das informações já conhecidas por eles.
Divulgação
focada
em Discute quais configurações de divulgação são incondicionalmente preferidas
Eficiência
na ausência de conhecimento prévio sobre a informação.
Fonte: Adaptado de Verrecchia (2001, apud ALENCAR, 2007).

Alguns autores tratam a divulgação focada em discricionariedade como divulgação
focada em julgamento. Sobre as classificações:
A primeira investiga as relações entre a divulgação e as alterações nas ações dos
investidores. Com referência ao julgamento, trata-se da investigação de como os
gestores tomam decisões quanto à escolha entre divulgar ou não uma informação da
qual eles tenham conhecimento. Por fim, a divulgação baseada em eficiência investiga
qual conjunto de divulgação é preferido na ausência de conhecimento anterior da
informação. (VERRECCHIA (2001, apud CARPES; KAVESKI; KLANN, 2015, p.
36)

Segundo Marion (2013), a convergência às normas internacionais traz maior liberdade
na elaboração das demonstrações, o que pode levar a situações que favoreçam interessem
próprios, não observando a devida evidenciação, tendo o subjetivismo como justificativa.
Porém, conforme comentado por Schmitt (2016, p. 20), os usuários internos possuem maior
conhecimento sobre as atividades da empresa e suas expectativas, portanto são “responsáveis
para manter os registros contábeis o mais próximo possível da realidade econômica e financeira
da entidade”.
Para os usuários externos das empresas seguradoras, a divulgação de informações
complementares é fundamental para a compreensão dos dados reconhecidos nas demonstrações
contábeis. Uma das ferramentas pela qual as entidades pretendem obter informações mais
próximas da realidade e de acordo com as normas internacionais é a auditoria. Através do
relatório da auditoria, os usuários externos têm uma maior confiança nas informações divulgadas.

2.2 AUDITORIA/CONFORMIDADE
Para maior fidedignidade nas informações e maior segurança aos usuários, pode ser
necessário o parecer de terceiros alheios a entidade assegurando que as demonstrações estejam
de acordo com os critérios estabelecidos e representem a realidade. Assim, segundo Jund
Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 7-21, jan./mar. 2019.

11

(2005) a auditoria é fundamental, pois estuda e avalia transações, procedimentos, operações e
demonstrações da entidade de maneira ética e clara para opinar sobre o assunto.
Attie (1998, p. 25) resume auditoria como uma “[...] especialização contábil voltada a
testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma
opinião sobre determinado dado”. Ainda segundo o autor o objetivo dos exames de auditoria é
expressar uma opinião sobre a propriedade do objeto auditado e assegurar que esse representa
a realidade.
A auditoria é um dos meios pelo qual a contabilidade alcança sua finalidade,
disponibilizando informações mais precisas e seguras sobre a situação demonstrada para seus
usuários. Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TA 200, do Conselho Federal de
Contabilidade (2009, p. 144):
O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis
por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo
auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável.

Faz parte dos trabalhos de auditoria a confirmação das informações contábeis e a
verificação destas diante das normas. Segundo Araújo e Arruda (2012, p. 3), auditoria “é o
processo de confrontação entre uma situação encontrada e determinado critério, ou, em outras
palavras, é a comparação entre o fato ocorrido e o que deveria ocorrer”. Os autores (2012, p.
3) citam que o processo de auditoria se dá através de exames independentes que objetivam
“a emissão de juízos sobre a conformidade com padrões, que são denominados critérios de
auditoria”.
A NBC TA Estrutura Conceitual do Conselho Federal de Contabilidade (2015) define
que critérios são as referências pelas quais se pode avaliar um objeto, por exemplo, as normas
internacionais. Segundo a NBC, “ao emitir o relatório sobre a conformidade, os critérios
podem ser estabelecidos por leis e regulamentos ou contratos” (CONSELHO FEDERAL DE
CONTABILIDADE, 2015, p. 96).
As demonstrações contábeis das seguradoras pesquisadas passaram por auditoria
independente que opinou representarem adequadamente a posição patrimonial e de acordo
com as normas internacionais, porém a pesquisa propõe a verificação específica dos critérios
estabelecidos no CPC 11 referentes a divulgação. Assim, a pesquisa se enquadra no campo da
auditoria, pois confrontará os dados divulgados pelas entidades com os critérios estabelecidos
no CPC 11, o que permitirá opinar se tais dados estão conformes a norma ou não.

2.3 CPC 11 - CONTRATOS DE SEGURO
O objetivo proposto no CPC 11 é de “especificar o reconhecimento contábil para contratos
de seguro por parte de qualquer entidade que emite” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS
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CONTÁBEIS, 2008, p. 2). Para tanto, o Pronunciamento determina melhorias na contabilização
dos contratos e as divulgações necessárias para os usuários das demonstrações contábeis das
seguradoras compreendam os valores, tempestividade e incertezas de tais contratos.
A definição de contrato de seguro trazida pelo CPC 11 é:
Um contrato segundo o qual uma parte (a seguradora) aceita um risco de seguro
significativo de outra parte (o segurado), aceitando indenizar o segurado no caso
de um evento específico, futuro e incerto (evento segurado) afetar adversamente o
segurado. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2008, p. 17).

Bagnati (2012) lembra que no início dos anos 1990, as seguradoras brasileiras passaram
por mudança no regime de contabilização, do sistema de caixa para o de competência. Ainda,
segundo o autor (2012, p. 16), “as mudanças introduzidas no âmbito internacional promoveram
não só alterações nos critérios de contabilização das operações, mas também um maior disclosure
nas demonstrações contábeis”.
Quanto à divulgação, os critérios a serem observados pelas seguradoras estão expostos
do item 36 ao item 39A do CPC 11. Para desenvolvimento da pesquisa, foi elaborado o quadro
resumo demonstrado no Quadro 2.
Quadro 2: Divulgações conforme CPC 11
Item do CPC 11

Descrição

37, a
Políticas contábeis para contratos de seguro
37, b
Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas dos contratos
37, c
As premissas de mensuração dos ativos, passivos, receitas e despesas
37, d
O efeito de mudanças nas premissas de mensuração
37, e (1)
A conciliação de mudanças em passivos
37, e (2)
Os ativos de resseguro
37, e (3)
As despesas de comercialização diferidas
39, a
Políticas, processos, métodos e critérios para gestão de riscos
39, c, i; 39A, a
Análise de sensibilidade ao risco de seguro, seus métodos e alterações de métodos
39, d, i; 39A, b
Informações sobre riscos de crédito, de liquidez e de mercado
39, c, ii
Concentração de riscos e a forma como são determinadas
39, c, iii
Sinistros ocorridos comparados com estimativas prévias
39, e
Exposição ao risco de mercado dos derivativos embutidos se não mensurados a valor justo
Fonte: Adaptado do CPC 11 (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2008, p. 12-14)

Conforme o CPC, tais critérios são necessários para identificar e explicar os valores
mensurados nas demonstrações contábeis provenientes dos contratos de seguro.
Observa-se que alguns desses critérios são referentes ao risco de seguros e ao impacto
que podem causar nas demonstrações. Segundo Marion (2013), o objetivo das divulgações
é esclarecer ao usuário, detalhando valores, saldos, transações e relatando situações e fatos
que podem no futuro alterar o patrimônio. Conforme Ernst e Young (2010, apud SCHMITT,
2016), é através das informações contábeis que os usuários, além de analisarem o desempenho
e continuidade da empresa, identificam os riscos e retornos que o investimento produz.
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2.4 ESTUDOS RELACIONADOS
Para o levantamento de estudos relacionados, busca-se pesquisas sobre os temas
contratos de seguros, CPC 11 e disclosure, através das bibliotecas digitais da USP, Vérsila,
IBICT, Spell, EBSCO e Google acadêmico.
Bagnati (2012) pesquisou sobre a fase II do IFRS 4, a qual deu origem ao CPC11,
analisando a proposta de alteração da norma relativa aos contratos de seguro e discutindo os
desafios de sua aplicação no Brasil. O autor, utilizando entrevistas e questionário dirigido aos
usuários da informação contábil, concluiu um grau médio de conhecimento sobre o tema em
janeiro de 2012.
Schmitt (2016) buscou analisar as divulgações sobre provisões e passivos contingentes
em uma amostra de 5 empresas seguradoras listadas na BM&FBOVESPA nas demonstrações
de dezembro de 2015. Como conclusão da pesquisa, as divulgações das provisões e passivos
contingentes não atendem as exigências do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes e, nos elementos em que atendem, a qualidade da informação foi associada à
classificação dos níveis de governança corporativa e ao porte das empresas de auditoria
independente.
Sobre nível de aderência na evidenciação das notas explicativas, Klosowski et al.
(2015), pesquisaram sobre contratos de construção do CPC 17. Nos resultados alcançados
pelos pesquisadores, apenas uma das empresas analisadas evidenciaram todas as informações
necessárias ao tema.
As pesquisas citadas acima sugerem que ainda há deficiência no processo de
convergência às normas internacionais por parte das demonstrações das empresas brasileiras.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa se classifica como descritiva, que segundo Dmitruk (2004), estuda fatos
e fenômenos sem a interferência ou manipulação do pesquisador, utilizando técnicas de
observação, registro, análise e correlação. Será realizada primeiramente por meio bibliográfico,
que proporciona ao pesquisador “criar uma postura científica” (BLOGOSLAWSKI, FACHINI,
FÁVERI, 2008, p. 30), e posteriormente por meio documental, que “estuda a realidade atual por
meio de documentos” (DMITRUK, 2004, p. 74).
Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é classificada como qualitativa e
quantitativa. Malhotra (2001, p. 155) ao definir que “a pesquisa qualitativa proporciona uma
melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura
quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. Segundo Oliveira (2011, p.
26) “a pesquisa qualitativa pode ser usada, também, para explicar os resultados obtidos pela
pesquisa quantitativa”.
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Beuren (2006) define população de pesquisa como o conjunto de diferentes elementos
que tenham características em comum. O estudo será aplicado utilizando as demonstrações
contábeis da população composta pelas companhias seguradoras disponibilizadas pela SUSEP.
Assim, foram selecionadas 24 companhias, conforme Quadro 3.
Quadro 3: Empresas da selecionadas
RAZÃO SOCIAL

AUDITORIA

ACE Seguradora S.A.

Price

AIG Seguros Brasil S.A.

Price

Allianz Seguros S.A.

KPMG

AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina
Resseguros S.A.

Mazars

Azul Companhia de Seguros Gerais

Deloitte

Bradesco Seguros S.A.

KPMG

Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A

Baker Tilly

Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

Price

CesceBrasil Seguros de Garantias e Crédito S.A.

Price

HSBC Seguros Brasil S.A.

Price

ICATU Seguros S.A.

KPMG

Investprev Seguradora S.A.

Rosito & Filomena

IRB Brasil Resseguros S.A.

Price

MAPFRE Seguros Gerais S.A.

KPMG

MBM Previdência Complementar

ALM

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.

Price

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Deloitte

Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

Price

SinafPrevidencial Cia de Seguros

Grant Thornton

Sompo Seguros S.A.

Ernst & Young

Sul América Cia Nacional de Seguros

Deloitte

Unimed Seguradora S.A.

Ernst & Young

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Price

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S.A.

Price

Fonte: Dados da pesquisa, (2016).

Além das 24 empresas selecionadas, o site da SUSEP também cita as empresas:
APLUB - Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil, que atua apenas com
comercialização de planos de previdência, não sendo emissora de contratos de seguro; Itaú
Seguros S.A., cujas demonstrações contábeis não estavam disponíveis; e Pater Seguros S.A.,
que nos anos de 2014 e 2015 não teve transações de seguros. Essas três empresas não fizeram
parte da pesquisa.
Para verificar a conformidade proposta no objetivo, foi elaborado o checklist de acordo
com os critérios descritos nos itens 36 a 39A do CPC 11, que abrangem a Divulgação dos
Contratos de Seguro, conforme o quadro 2.
Os dados foram coletados observando as Notas Explicativas das demonstrações
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contábeis findas em 31 de dezembro de 2015 e disponibilizadas pela SUSEP das empresas
selecionadas, conforme quadro 3.
Para o tratamento dos dados, foi preenchido o checklist considerando se os requisitos
estão conformes ou não, pela pontuação: 1 para critério atendido ou 0 para critério não atendido.
Assim, os requisitos apresentados no checklist determinaram os índices quantitativos que
demonstram se as empresas selecionadas estão conformes ou não com os critérios de Divulgação
estabelecidos pelo CPC 11.
Forma semelhante de tratamento de dados foi aplicada por Klosowski et al. (2015),
quando desenvolveram uma tabela com as exigências das divulgações dos contratos de
construção que resultou no nível de evidenciação por meio da avaliação positiva, pontuada com
1, ou negativa, pontuada com 0. Carpes, Kaveski e Klann (2015), também utilizaram método
semelhante desenvolvendo um checklist a partir dos critérios de evidenciação do CPC 27 –
Ativo Imobilizado, e pontuando com 1 os itens atendidos e com 0 os itens não atendidos.

4 RESULTADOS
A pesquisa avaliou as notas explicativas, juntamente com os balanços patrimoniais e
demonstrações de resultado das 24 empresas da população. Foram analisados os parâmetros
qualitativos do checklist em cada empresa separadamente. Assim, as empresas foram pontuadas
conforme descrito no procedimento metodológico e os resultados da análise estão representados
de forma quantitativa na Tabela 1.
Tabela 1: Resultado da pesquisa
39 a

39 c i;
39A a

39
d i;
39A
b

39
c ii

39 c
iii

39
e

Total %

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

1

1

1

1

1

1

1

1

12

92%

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

6

46%

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

10

77%

Cesce

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

HSBC

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

9

69%

ICATU

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

10

77%

Investprev

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

9

69%

IRB

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

9

69%

MAPFRE

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

37 c

37
d

37
e
(1)

37
e
(2)

37
e
(3)

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Bradesco

1

1

Capemisa

1

Cardif

Critério\
Empresa

37 a

37 b

ACE

1

AIG
Allianz
AXA
Azul
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MBM

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

6

46%

Mongeral

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

Porto

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

92%

Prudential

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

Sinaf

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

8

62%

Sompo

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

Sul A.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

12

92%

Unimed

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

Zurich M.

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

85%

Zurich S.

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

10

77%

Total

23

23

23

1

21

17

21

24

23

24

19

24

2

245

%

96%

96%

96%

4%

88%

71%

88%

100%

96%

100%

79%

100%

8%

Fonte: Dados da pesquisa, (2016).

79%

A análise de dados na tabela 1 demonstra-se que as empresas emissoras de contratos
de seguro cujas demonstrações contábeis foram divulgadas no site da SUSEP divulgaram no
mínimo 46% e no máximo 92% dos itens sugeridos pelo CPC 11. Como resultado, as empresas
da pesquisa alcançaram a média de 79% de conformidade das divulgações.
Quanto aos critérios, o item do CPC menos atendido nas demonstrações foi o 37 d,
sobre o efeito das mudanças nas premissas de mensuração, com 4% de conformidade. Os itens
39 a, sobre gestão de risco, 39 d i e 39A b, sobre risco de crédito, mercado e liquidez, e 39 c iii,
sobre sinistros ocorridos, foram totalmente atendidos pelas empresas.
As empresas Capemisa e MBM concentram a maior parte de suas operações voltadas
à previdência privada, sendo a emissão de contratos de seguro a minoria de suas operações, o
que explica o baixo nível de divulgação do CPC 11. Nas demais, o nível de divulgação ficou
superior a 62%, onde muitas delas foram auditadas por alguma das quatro maiores empresas de
auditoria.
Para melhor entendimento dos resultados observados, a seguir os principais pontos
destacados.

4.1 POLÍTICA (37 A), PREMISSAS DE MENSURAÇÃO (37 C) E MUDANÇAS (37 D)
Sobre as políticas contábeis para contratos de seguro e as premissas de mensuração,
apenas a empresa MBM não mencionou em suas divulgações. Vale observar que a MBM tem
a maior parte de suas transações voltadas à previdência privada, sendo a emissão de contratos
de seguro a minoria de suas operações. Das demais, todas tinham tópicos específicos nas notas
explicativas sobre as políticas contábeis para contratos de seguro e sobre as premissas de
mensuração, principalmente no que diz respeito às provisões de passivo.
Sobre mudanças nas premissas de mensuração, apenas a empresa Sul América
divulgou sobre a alteração na provisão sobre crédito de liquidação duvidosa, que resultou em
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ajustes, também, na conta de Prêmios a receber, referente a crédito de operações com seguros e
resseguros. Das demais, nenhuma deixou claro que efetuou mudanças.

4.2 ATIVOS, PASSIVOS, RECEITAS E DESPESAS (37 B), CONCILIAÇÃO DE
PASSIVO (37 E (1)), ATIVOS DE RESSEGURO (37 E (2)) E DESPESAS DIFERIDAS
(37 E (3))
Quanto à divulgação de ativos, passivos, receitas e despesas de contratos de seguro e
a conciliação das contas do passivo, a maioria das empresas pesquisadas detalha as rubricas de
valores mais relevantes.
Em relação aos ativos de resseguro, as empresas Cardif, HSBC e MBM não possuem
rubrica no Balanço Patrimonial. Já as empresas Capemisa, Icatu, Investprev e Zurich Santander
possuem rubrica, porém não divulgaram a respeito.
Sobre as despesas de comercialização de seguro diferidas, a empresa IRB possuía
saldo 0,00 em dezembro de 2015 e a empresa Sinaf divulgou que “não efetua o diferimento dos
custos de aquisição diferidos por se tratar de ramos de riscos decorridos”.

4.3 GESTÃO DE RISCO (39 A), RISCO DE CRÉDITO, MERCADO E LIQUIDEZ (39 D
I; 39A B) E CONCENTRAÇÃO DE RISCOS (39 C II)
Quanto à gestão de riscos e informações sobre risco de crédito, mercado e liquidez,
todas as empresas possuem nota de divulgação.
Quanto à concentração de riscos, quatro empresas não divulgaram: Capemisa, HSBC,
Investprev e Sinaf. A IRB divulgou que “a natureza das operações de resseguro implica que
o ressegurador recebe a maior parte das informações das cedentes de forma agregada” e que
“devido à ausência de informações completas a respeito de segregação de região geográfica, e
seguindo a orientação da Circular SUSEP nº 517/2015, não é cabível divulgação de concentração
de risco por área geográfica”.

4.4 ANÁLISE SE SENSIBILIDADE (39 C I; 39A A), SINISTROS OCORRIDOS (39 C
III) E DERIVATIVOS EMBUTIDOS (39 E)
A análise se sensibilidade foi apresentada por todas as empresas da pesquisa, com exceção da Capemisa. A tabela de sinistros ocorridos também foi divulgada por todas as empresas,
porém observou-se que MBM e Capemisa não apresentaram comparativo com as estimativas
prévias.
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Sobre derivativos embutidos em contratos de seguro, foram poucas as empresas que
divulgaram, a maioria das pesquisadas não mencionou o tema nas notas explicativas. ACE,
Sul América e Unimed divulgaram que analisam os contratos emitidos, mas não identificaram
derivativos embutidos. AIG e Porto foram as únicas que divulgaram informações sobre
derivativos embutidos nos contratos de seguro.

4.5 RESULTADOS POR AUDITORA
O Gráfico 1 demonstra-se o nível de conformidade resultante da pesquisa comparando
o alcançado por empresas auditadas por alguma das quatro maiores empresas de auditoria com
o alcançado por empresas auditadas por outras empresas de auditoria.
Gráfico 1: Divulgação por porte de empresa de auditoria

Fonte: Dados da pesquisa, (2016).

O Gráfico a média de 83% de conformidade das empresas auditadas por alguma das
quatro maiores empresas de auditoria (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte ou Ernst
& Young) contra 62% das empresas auditadas por outras auditorias. Observa-se que das 24
empresas selecionadas, apenas 5 tem outras auditorias, que não alguma das quatro maiores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa apresentou o objetivo de verificar a conformidade das divulgações
estabelecidas no CPC 11, sobre contratos de seguro. Para isso foram analisadas 24 empresas
cujas demonstrações contábeis foram disponibilizadas pela SUSEP.
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Os resultados sugerem que as empresas pesquisadas divulgaram uma média de 79%
dos itens sugeridos pelo CPC 11. O percentual médio obtido não indica um bom nível de
divulgação das notas explicativas em conformidade com os critérios do CPC 11, porém com
margem para melhoria.
O menor nível de divulgação encontrado foi de 46% das empresas MBM e Capemisa.
Nesta, o fato que pode explicar tal nível é que a maioria de suas operações não é proveniente
de contratos de seguros, porém ressalta-se que os critérios se aplicam as empresas emissoras de
contratos de seguro, independentemente da quantidade de transações.
O maior nível de divulgação obtido foi de 92% das empresas AIG, Porto Seguro e
Sul América. Nestas, observa-se que as demonstrações contábeis foram auditadas pela Price e
Deloitte, duas das quatro maiores empresas de auditoria.
Quanto aos critérios, notou-se que a mudança de premissa de mensuração não foi
aplicável a maioria das empresas pesquisadas; que a divulgação de ativos, passivos, receitas
e despesas provenientes de contratos de seguro, assim como a conciliação dos passivos não é
feita integralmente, na maioria das vezes, mas sim das rubricas mais relevantes; e que a maioria
das empresas não divulgam informações sobre derivativos embutidos em contratos de seguro.
Contudo observou-se que os resultados desta pesquisa se assemelham aos de Schmitt
(2016), que concluiu uma média de 72,5% de conformidade nas divulgações das provisões
e passivos contingentes, CPC 25, das empresas seguradoras, variando entre 50% e 87,5% e
associando os critérios avaliados ao porte das empresas de auditoria. Também convergem
com Klosowski et al. (2015), que resultaram em uma média de 81,5% de conformidade nas
divulgações sobre contratos de construção, CPC 17, variando entre 69,2% e 100%. Ambas as
pesquisas sugerem deficiência no processo de convergência das empresas brasileiras.
Marion (2013, p. 42) comenta que as inovações do processo de convergência e
harmonização “exigem um melhor julgamento profissional, tornando-se fator de extrema
importância e relevância a responsabilidade do profissional contábil, que terá que aumentar
também sua capacidade de interpretação e conhecimento”.
Destaca-se que os resultados encontrados são limitados as demonstrações contábeis
consolidadas de dezembro de 2015 divulgadas no site da SUSEP. Sugere-se para futuras
pesquisas a expansão do período analisado a fim de identificar a melhora ou piora no nível de
divulgação.
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP:
UM ESTUDO DE CASO1

Bruno Pickler2
Jullian Hermann Creutzberg3
Marco Aurélio Butzke4

RESUMO
Por definição, sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) são sistemas de informação integrados obtidos na
forma de pacotes comercias de software com a finalidade de oferecer assistência a maior parte das operações
de uma organização. A presente pesquisa teve como principal objetivo analisar os fatores críticos de sucesso na
implantação de sistemas ERP. Para que o objetivo pudesse ser alcançado foi aplicado um questionário, desenvolvido
baseado na revisão da literatura, em uma cooperativa que passou recentemente por este processo. Para um melhor
entendimento sobre o tema, na revisão da literatura foram apresentadas as características e conceitos sobre sistemas
ERP, bem como os fatores críticos de sucesso foram detalhados. No que se refere a metodologia, a pesquisa foi
considerada como qualitativa, por meio de um estudo de caso único. Os resultados obtidos com a pesquisa foram
relevantes, demonstrando a importância dos fatores críticos de sucesso na implantação de sistemas ERP, sendo
assim foi possível obter com detalhes a percepção dos usuários sobre o processo da implantação. Destacaram-se
na pesquisa quatro fatores principais: envolvimento do usuário, apoio da direção, definição clara das necessidades
e planejamento adequado, sendo que estes envolvem diretamente as pessoas que planejam e executam o projeto
de implantação do novo sistema.
Palavras-chave: Implantação de Sistemas. Sistemas ERP. Sistemas de Informação.
ABSTRACT
By definition, ERP (Enterprise Resource Planning) systems are integrated information systems obtained in the form
of commercial software packages for the purpose of providing assistance to most operations of an organization.
The main objective of this research is to analyze the critical success factors in the ERP system implantation. In
order to achieve this objective, a questionnaire was developed, based on the literature review, in a cooperative that
has recently undergone this process. For a better understanding on the subject, in the literature review are presented
the characteristics and concepts about ERP systems, as well as the critical success factors are detailed. The
research was considered as qualitative, through a case study. The results obtained with the research were relevant,
demonstrating the importance of the critical success factors in the ERP system implantation, so it was possible to
obtain in detail the users’ perception about the implantation process. Four major factors were highlighted in the
research: user involvement, support from the direction, clear definition of needs and adequate planning, being that
these directly involve the people who plan and execute the project of implantation of the new system.
Key words: Systems Implantation. ERP Systems. Information Systems.
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1 INTRODUÇÃO
Na realidade atual as empresas são desafiadas diariamente a mudanças, para atender
as necessidades de seus clientes, buscar soluções para às estratégias de negócio, estar na frente
da concorrência, estar em conformidade com a legislação estabelecida, dentre outros. Para que
as empresas possam se manter competitivas, necessitam ainda mais investimentos em inovação
tecnológica, atualização e melhorias contínuas nos processos e modelos de gestão.
A tecnologia ERP (Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos
Empresariais) são pacotes de gestão empresarial ou de sistemas integrados, com recursos de
automação e informatização, visando contribuir com o gerenciamento dos negócios empresariais.
O principal foco de sistemas ERP é na integração dos dados de todos os processos internos e
externos da empresa de forma a centralizar seu armazenamento em uma única plataforma de
banco de dados (REZENDE; ABREU, 2013; BATISTA, 2012).
A implantação é a etapa que se define os processos de negócio e se configura o
sistema ERP para que se possa oferecer o suporte adequado. Como o sistema normalmente
impõe necessidades adicionais em termos de tecnologia, é nesta parte também que se cria a
infraestrutura tecnológica para o sistema e os novos processos (COLANGELO, 2001). Entre
diversas abordagens existentes para tentar garantir o sucesso do projeto, está a abordagem
dos fatores críticos de sucesso, a qual determina que a presença de certo grupo de fatores,
considerados críticos, possui grande influência no projeto e aumenta suas chances de sucesso.
É importante ressaltar os fatores críticos de sucesso não são necessariamente estáticos ou
imutáveis, mas podem variar em importância durante diversas partes do projeto (KWON;
ZMUD, 1987, apud BERGAMASCHI; REINHARD, 2006).
Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar os fatores críticos de sucesso na
implantação de sistemas ERP por meio de um questionário aplicado à uma cooperativa que
passou recentemente por este processo. Os objetivos específicos da pesquisa são (a) conceituar
sistemas ERP, aspectos envolvidos e fatores críticos de sucesso no processo de implantação por
meio de uma revisão da literatura; (b) elaborar um instrumento de pesquisa sobre os fatores
críticos de sucesso em implantação de sistemas ERP; (c) Aplicar o instrumento de pesquisa
construído em uma empresa que passou recentemente pelo processo de implantação de sistema
ERP; e (d) analisar os resultados obtidos com a pesquisa.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS ERP
Souza e Saccol (2006) relatam que na segunda metade dos anos 90, a utilização de
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sistemas ERP foi um dos principais focos de atenção relacionados a utilização de tecnologia
da informação nas empresas, tanto no âmbito mundial quanto nacional. Embora a utilização
dos pacotes comerciais do software ter início quando surgiram os primeiros computadores nas
empresas, a diferença entre os sistemas ERP atuais e os pacotes existentes nas décadas de 60,
70, 80 e o mesmo 90, é que o uso deles se restringia à apenas alguns setores das empresas.
Apesar de terem sido demonstrados vários benefícios as empresas que os utilizassem,
logo foi percebida que a implementação de sistemas ERP era um trabalho muito mais complexo
do que uma simples instalação de um novo sistema na instituição, sendo demonstrados inúmeros
resultados de dificuldade e insucesso. As empresas fornecedoras e os consultores perceberam
que a implantação destes sistemas envolvia um processo de mudança cultural, de uma visão
departamental da empresa para uma visão baseada em processos. Quando os primeiros sistemas
foram implantados e entraram em produção, começou a se questionar se os benefícios obtidos
realmente estavam acontecendo (SOUZA e SACCOL, 2006).
Finalmente, após a implementação, os sistemas ERP tornaram-se, em muitas empresas,
a base sobre a qual outras iniciativas foram ou estão sendo desenvolvidas, tais como
o Customer Relationship Management (CRM), o Suplly Chain Management (SCM)
e os sistemas de apoio a decisão (BI – Business Intelligence). Também nessa etapa,
chamada de “Segunda Onda” pela Delloite Consulting, as empresas passaram a
consolidar suas revisões em processos e, efetivamente, a aplicar alguns dos preceitos
trazidos pela ideia de processos interdepartamentais integrados (SOUZA e SACCOL,
2006, p. 20).

Assim, Souza e Saccol (2006) afirmam que os sistemas ERP tornaram-se um dos
principais componentes dos sistemas de informação de empresas de grande e médio porte, no
mundo e no Brasil, pela sua amplitude em atender várias áreas em uma única ferramenta.
Zwicker e Souza (2006) afirmam que, sistemas ERP são sistemas de informação
integrados obtidos na forma de pacotes comercias de software com a finalidade de dar assistência
a maior parte das operações de uma empresa.
Os sistemas ERP podem ser entendidos como uma evolução dos sistemas MRP II5,
à medida que, além do controle dos recursos diretamente utilizados na manufatura
(materiais, pessoas, equipamentos), também permitem controlar os demais recursos
da empresa utilizados na produção, comercialização distribuição e gestão (ZWICKER
e SOUZA, 2006, p. 64).

Complementando, Zwicker e Souza (2006) relatam que é preciso considerar que
embora tenha sido originado para atender basicamente empresas industriais, os sistemas
ERP estão atualmente ampliando sua abrangência, sendo utilizados em instituições das áreas
comerciais, distribuição, utilidades, financeiras entre outras. O próprio fornecedor tem buscado
essa ampliação por meio de oferecimento de funcionalidades adequadas a estes outros tipos de

MRP II (Manufacturing Resources Planning) significa Planejamento dos Recursos de Manufatura ou Planejamento
dos Recursos de Produção.
5
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empresas.
O outro grupo de empresas trabalha apenas para o atendimento de pedidos sendo que um
produto é produzido para um cliente especifico. Mesmo nestes casos, é frequente a manutenção
de estoques estratégicos de produtos acabados, os semiacabados. Nesse caso podem ser citadas
empresas fornecedoras de peças e itens para montadoras. Estas instituições produzem apenas o
que é previamente encomendado por uma montadora, consequentemente, os eventuais estoques
de produtos acabados ou semiacabados tem o objetivo estratégico de compensar problemas ou
atrasos de produção (CÔRTES, 2008).
Conforme Saccol, Macadar e Soares (2006) dentre os sistemas de informação
disponíveis atualmente no mercado, os sistemas integrados de gestão (ERP), vêm recebendo
continuamente a atenção de profissionais e acadêmicos da área de administração. A proposta
desses sistemas é a de unir e disponibilizar informação para organização toda. A implantação
de um sistema ERP representa uma mudança tecnológica. É necessário considerar este tipo
de mudança em uma perspectiva mais abrangente, uma vez que a adoção do sistema está
relacionada com outras mudanças dessa mesma natureza. Há mais informações disponíveis
para as diversas áreas, o que permite maior conhecimento sobre os processos e os resultados
organizacionais, em nível gerencial (SACCOL, MACADAR e SOARES, 2006).
No processo de implantação de um sistema ERP é necessário realizar uma análise
de viabilidade, sendo que para Colangelo (2001) o estudo de viabilidade tem componentes
essenciais em relação ao negócio da empresa e deve ser conduzido sob lideranças das áreas
de negócio. A seleção do sistema ERP, entretanto, envolve aspectos técnicos e tecnológicos
fundamentais e deve ser conduzida com a participação substancial dos responsáveis pela
tecnologia da informação na empresa.
Profundas transformações vêm correndo-nos mais distintos contextos. Como
não poderia deixar de ser, os desafios, que são enfrentados por todos, envolvem social e
economicamente as pessoas, as nações, as instituições e as organizações diversas. Para superar
os desafios e conseguir sobreviver, o mundo das organizações vê-se incluindo em um ambiente
de competição bastante turbulento. Evidentemente, esse ambiente competitivo cria, entre os
principais gestores de negócios, inúmeras dúvidas sobre como administrar da melhor maneira
possível os empreendimentos sob sua responsabilidade (MAÑAS, 2006).
Colangelo (2001) cita uma prática que tem se tornado comum para solucionar o
problema de inflexibilidade e de determinados módulos que não funcionem bem para empresa.
São as soluções integradas best-of-breed onde se adota módulos de diferentes fornecedores
para áreas em que um determinado ERP é considerado melhor. Surge, porém, outro problema
com soluções best-of-breed que é o alto custo de implantação de diferentes sistemas e o longo
tempo de implantação, já que geralmente tornasse complexa a integração dos diversos módulos.
Assim as soluções best-of-breed são muitas vezes utilizadas pelas grandes corporações, sendo
inviáveis para pequenas e médias empresas.
Zwicker e Souza (2006) citam também como crítica aos ERP a dependência da empresa
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com relação ao fornecedor, apesar de soluções do tipo best-of breed citadas anteriormente, na
grande maioria das empresas, a organização depende do fornecedor do sistema para atualizações
e manutenções. Isso demonstra a importância da seleção do fornecedor adequado para a empresa.

2.2 ESTRUTURAS BÁSICAS DE UM ERP
Segundo Cortês (2008) os sistemas do tipo ERP dos dias atuais estão sendo utilizados
por empresas de diversos segmentos e tamanhos. Sua origem está relacionada a área industrial,
especialmente a empresas de grande porte ligadas a manufatura de produtos. Desta forma, tem
como questão principal para compreensão do funcionamento do ERP o conhecimento de sua
estrutura modular para a área de manufatura industrial.
Desta forma, o Quadro 1 demonstra os módulos básicos de um ERP para uma indústria
de manufatura, contemplando três áreas: comercial, produção e administrativo, sendo que cada
um deles inclui a descrição de cada um dos módulos (CORTÊS, 2008).
Quadro 1: Módulos Básicos de um ERP
Área
Comercial

Descrição
Esta área é responsável pela previsão de demanda, recepção de pedidos, estoque de produtos
acabados, expedição, faturamento. Decide a produção de uma determinada quantidade, seja
para atender a uma demanda especifica, seja para suprir o estoque de produtos acabados
para comercialização futura.
Produção
A produção pode ser ativada em duas situações especificas; atender a um pedido feito por
um cliente ou suprir o estoque com produtos que serão vendidos posteriormente.
Administrativa
A área administrativa recebe dados da área comercial, especificamente a área do faturamento
e da área industrial. Englobando toda área contábil e financeira, podendo agregar um
modulo de folha de pagamento.
Fonte: Elaborado a partir de Cortês (2008).

2.3 BENEFÍCIOS DE SISTEMAS ERP
Conforme relatado por Rosini e Palmisano (2012) os benefícios ofertados por sistemas
ERP, tais como integração de funções e dados, aumento de interação com clientes por intermédio
de ferramentas como CRM6, aumento de vendas e redução de custos, qualidade nos serviços
prestados, tem levado várias empresas a utilizarem sistemas ERP nos últimos anos. A seguir são
listados e detalhados alguns dos principais benefícios dos sistemas ERP: (a) Uniformização de
dados: Para o sistema desempenhar bem o seu papel nas unidades de negócio, se faz necessário
que todos utilizem o mesmo vocabulário e formato de dados, o que torna os dados mais explícitos,

CRM (Customer Relationship Management) é um termo usado para o gerenciamento do relacionamento com o
cliente ou ainda um sistema integrado de gestão com foco no cliente.
6
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facilita comparação de resultados e eleva a exposição de divergência de informações (ROSINI
e PALMISANO, 2012); (b) Padronização de processos: Um sistema ERP necessita de uma
padronização no que diz respeito a redução e otimização de processos. Consequentemente,
torna-se necessário promover mudanças em forma de trabalho para novos ordenamentos
do negócio (ROSINI e PALMISANO, 2012); e (c) Mudança contínua da organização: A
implementação do sistema ERP na empresa deve seguir uma política de mudanças contínuas e
planejadas para permitir aprendizado organizacional. Pode-se permitir a liderança de negócio
em termos de tecnologia e eficiência operacional, o que pode ajudar a posicionar a empresa à
frente de concorrentes (ROSINI e PALMISANO, 2012).
Zwicker e Souza (2006) listaram benefícios de sistemas ERP a partir de suas
características, conforme demonstrado no Quadro 2:
Quadro 2: Benefícios de um ERP
Características
Pacotes Comerciais

Benefícios

Menores custos de informática
Empresa foca em sua atividade principal
Menor número de aplicações a serem desenvolvidas
Atualização permanente é feita pelo fornecedor
Menor dependência da área de informática
Baseado em modelos de Menor dependência da área de informática
processos
Catalisa a reengenharia de processos
Padronização de processos
Difunde as melhores práticas
Sistemas Integrados
Aparecimento das causas de problemas das diversas áreas
Crescimento professional dos envolvidos
Otimização global dos processos
Melhor qualidade de informação
Eliminação de interfaces de sistemas não integrados
Maior controle operacional da organização
Redução de mão-de-obra com relação a integração de dados
Diminuição de inconsistências e retrabalhos
Banco de dados único
Padronização de Informações
Melhor qualidade de informação
Acesso a informação
Eliminação de discrepâncias de informações
Grande
abrangência Eliminação de manutenção de diversos sistemas
Funcional
Padronização de Procedimentos
Menores custos de treinamento
Interação com fornecedor único
Fonte: Elaborado a partir de Zwicker e Souza (2006).
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2.4 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ERP
Para Colangelo (2001) a implantação de um sistema ERP envolve uma grande
quantidade de tarefas que são realizadas em períodos que variam de alguns meses e alguns anos,
e dependem de diversos fatores, tais como: as dimensões da empresa, a relevância do esforço
de redesenho dos processos, a disponibilidade de recursos entre outros.
Uma forma de apresentar estas tarefas é a criação de um modelo de projeto e explorar
seus componentes, estrutura e inter-relações. Um modelo não pode ser considerado
como uma metodologia. A metodologia pode ser conceituada como um conjunto de
procedimentos e ferramentas utilizadas para coordenar a fim de atingir uma meta
especifica. A maioria dos fornecedores de sistemas ERP dispõe de uma própria
metodologia de implantação e licencia seus clientes para utiliza-las (COLANGELO,
2001, p.71).

“As principais atividades da fase de planejamento é a definição da estratégia de
implantação, ou seja, da forma pela qual os sistemas existentes serão substituídos pelo novo
sistema ERP.” (COLANGELO, 2001, p.78).
Desta forma, as principais estratégias adotadas por empresas de desenvolvimento de
sistemas durante a implantação de um ERP são: (a) Big bang: “Envolve a implantação de todos
os módulos de uma única vez, dentro do escopo originalmente definido. Exige ser muito bem
planejada, uma vez que a possibilidade de ocorrência de erros e falhas [...].” (CÔRTES, 2008,
p.358); (b) Faseada: “O projeto é dividido em etapas (ou fases), sendo que a implantação
dos diversos módulos ocorre ao longo de cada uma dessas fases.” (CÔRTES, 2008, p.358);
e (c) Roll-out: “É a implantação realizada com base em uma configuração desenvolvida em
outra instalação. A estratégia de roll-out é muito utilizada em implantações “globais” ou que
envolvem muitos países.” (COLANGELO, 2001, p.79).

2.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM IMPLANTAÇÃO DE ERP
Existem muitas histórias de fracasso sobre implantação de sistemas ERP, como
por exemplo: projetos interrompidos, custos que excederam em muito o orçamento, prazos
superiores aos previstos, benefícios que jamais foram alcançados e processos judicias contra
fornecedores de software e implantadores. Por outro lado, há casos de sucesso, nos quais os
projetos estiveram sob controle e os resultados finais foram amplamente compensadores. Na
busca de uma definição do que é sucesso em um projeto de implantação de sistema ERP, é
comum encontrar visões conflitantes dentro da organização (COLANGELO, 2001)
Colangelo (2001) apresenta em seu estudo, uma pesquisa realizada pela Chaos e
Unfinished Voyages, com executivos de informática pelo Standish Group, onde sintetiza em
uma lista os dez principais fatores críticos de sucesso em projetos de implantação de sistemas
de informação, sendo estes apresentados no Quadro 3.
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Quadro 3 – Principais fatores de sucesso na implantação de sistemas
Fatores
Envolvimento do usuário

Apoio da direção

Definição clara de necessidade

Planejamento adequado

Expectativas realistas

Desdobramento
Os usuários certos participam? Os usuários estão envolvidos desde o
início? O relacionamento com os usuários é bom? A participação dos
usuários é encorajada? Busca-se definir as necessidades dos usuários?
Os executivos-chaves estão envolvidos? Os executivos chave tem interesse
nos resultados? O fracasso é tolerável? Há um plano bem definido? O time
do projeto tem interesse nos resultados?
A visão é concisa? Há uma análise de funcionalidades? Há uma avaliação
de riscos? Há um estudo de viabilidade? O projeto pode ser medido? O
escopo está bem definido?
Há uma definição de problema? Há uma definição de solução? A equipe
é adequada? Há especificações claras? Há marcos intermediários
alcançáveis?
Há especificações claras? As necessidades estão priorizadas? Há marcos
intermediários? Pode–se gerenciar as mudanças? Pode-se prototipar?

Marcos Intermediários

Há prazo limite? Usa-se desenho top-down? Há uma ferramenta de
prototipação em uso? Pode-se medir o progresso?
Equipe competente
Sabe-se as habilidades necessárias? A equipe é adequada? Há um programa
de treinamento? Há incentivos? A equipe tem visibilidades sobre o projeto?
Comprometimento
Os papeis estão definidos? A organização está definida? Todos sabem
seus papeis? Os incentivos estão ligados ao sucesso? Todos estão
comprometidos?
Visão e objetivos claros
A visão é compartilhada? A visão está alinhada com as metas da empresa?
Os objetivos são atingíveis? Os objetivos são mesuráveis? A medição é
confiável?
Equipe dedicada
Há incentivos? Há foco em produtos quantificáveis? Todos os integrantes
estão comprometidos? Todos trabalham em equipe? Há confiança nos
resultados?
Fonte: Elaborado a partir de Colangelo (2001).

Para Lozinsky (1996), no que tange ao envolvimento do usuário, o mesmo afirma que
todos da empresa deverão participar de alguma forma da implantação do sistema. Um sistema
integrado abrangente, por definição, vai expandir sua funcionalidade por praticamente todas as
áreas da empresa. A empresa irá precisar que cada profissional de seus setores exerça um papel
especifico no projeto, de menor a maior participação, mas igualmente fundamental para que os
trabalhos de implementação alcancem o sucesso esperado.
No que se refere ao apoio da direção, Zimath (2007, p.143) afirma que “[...] o suporte
da alta gerencia está presente entre os 5 (cinco) fatores críticos de sucesso prioritários para
distintas fases do projeto, o que demonstra o quanto é importante se ter o apoio da direção
da empresa em todas as fases do projeto de implantação de ERP.”. Segundo Cortês (2008) a
alta administração da empresa precisa deixar claro qual é a autonomia concedida ao grupo de
trabalho, agilizando a tomada de decisões durante a implantação. Essa autonomia precisa ser
comunicada às demais instâncias da empresa.
A empresa contratante tem muito a se preocupar, e necessita ter clara a sua parcela
de participação no projeto. A empresa irá precisar de pessoas que irão se dedicar a conhecer
a operação do software tal qual ela deverá ocorrer para atender as necessidades do negócio.
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Uma forma de manter a motivação alta é organizar reuniões de acompanhamento do projeto
com o pessoal da alta administração, onde as pessoas chaves do projeto tem a oportunidade de
apresentar o progresso de suas atividades (LOZINSKY, 1996).
A definição clara das necessidades se apresenta como fundamental para que o projeto
possa ser conduzido através de um escopo claro, para Zimath (2007, p.149) a “Definição
dos objetivos da implementação antes do início do projeto, foco total no projeto e escopo
definindo e não modificável durante a implementação.”. Este fator pode ser considerado como
altamente crítico para o sucesso do projeto. Isto pode indicar algumas questões organizacionais
no gerenciamento do projeto e sua comunicação para toda a organização. A importância da
definição de até onde se pretende chegar com o projeto e a clareza dessa definição são o que
tornam este fator crucial entre os demais (BERGAMASCHI; REINHARD, 2006). Este fator
irá auxiliar na implantação se o escopo não for alterado, é indispensável utilizar o sistema
como ele foi concebido e documentar a modificações para serem efetuadas pelo profissional
responsável, pois alterações no escopo dão a falsa impressão de que a implantação não está
evoluindo (BATISTA, 2012).
No que se refere ao planejamento adequado: Para Colangelo (2001) é nesta fase
em que são desenvolvidos os planos, definidos os procedimentos e mobilizados os recursos
materiais e humanos para execução do projeto. Essa fase normalmente se inicia sem que a equipe
de projeto esteja totalmente mobilizada. A consequência é que a maior parte das atividades é
conduzida no âmbito da gerencia do projeto. Porém, é importante considerar que o processo de
planejamento deve ser participativo para facilitar a comunicação e aceitação dos planos. Para
Rezende e Abreu (2013) é importante que se tenha um planejamento abrangente e competente.
O planejamento deverá envolver a criação de um cronograma de atividades, definição da equipe
do projeto, estimativas de custos, estimativas de esforços, identificação dos riscos, bem como o
detalhamento da execução das futuras atividades.
Outro fator crítico apresentado são as expectativas realistas, sendo que na opinião de
Lozinsky (1996) a importância do entendimento das expectativas da empresa sobre o projeto
consiste não somente no entendimento dessa expectativa em si, mas nos ajustes das mesmas
antes que o projeto comece a acontecer. As pessoas que irão conduzir (consultores e pessoal
interno) precisam mostrar o que é possível com o resultado do trabalho, o que não é possível, e
também o que não está sendo esperado, mas também merecia ser almejado, pois irá acontecer.
Muitas vezes, a implantação de um novo sistema causa certo retardo nas atividades,
ou seja, é necessário controlar os pequenos atrasos em decorrência do desempenho
incialmente inferior do novo sistema. Não se podem esquecer as vantagens que serão
impostas: a habilidade de integração e as racionalizações ocorridas nessa mudança.
(BATISTA, 2012, p.166).

Em relação a manter uma Equipe Competente no projeto de implantação de um novo
sistema, na visão de Colangelo (2001) é ideal que os integrantes das equipes sejam os melhores
funcionários da empresa, que devem se dedicar-se ao projeto em tempo integral. Envolvimentos
Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 22-46, jan./mar. 2019.

31

parciais trazem risco de desconcentração, ou seja, dedicação a outras tarefas do cotidiano que
parecem ser mais relevantes, o que acaba prejudicando o projeto.
O comprometimento também é destacado como um dos fatores críticos, sendo que
“Uma boa maneira de obter o comprometimento é formar uma equipe de avaliação de pacotes,
onde terá representantes de várias áreas, e será responsável por encaminhar à alta administração
um parecer sobre as alternativas selecionadas.” (LOZINSKY, 1996, p.26). Para Rezende e Abreu
(2013) o comprometimento deve ser total da gestão da empresa e dos executivos responsáveis
pela implantação. Devem dedicar consideravelmente tempo para a definição dos requisitos do
sistema, para a negociação com fornecedores ou consultores e para supervisão da implantação
e operação do sistema.
Visão e Objetivos Claros: Para Lozinsky (1996) o objetivo do projeto de implantação
de um novo sistema não é simplesmente fazê-lo funcionar na empresa como ele foi desenhado
para tal, mas sim fazê-lo funcionar de modo a proporcionar os resultados que os investidores do
projeto imaginaram em suas mentes quando entenderam que este era um investimento viável e
necessário.
Em relação à equipe dedicada: “Esse é o pessoal que “vai botar a mão na massa”;
é quem vai efetivamente executar cada uma das tarefas previstas no programa de trabalho
desde levantar informações com os usuários até acompanhar o início do processamento do
novo sistema.” (LOZINSKY, 1996, p.91). Complementando Colangelo (2001) afirma que não
é fácil montar equipes funcionais, em função das dificuldades para encontrar nas organizações
indivíduos com as características necessárias, tira-los de suas tarefas diárias para traze-los para
o projeto. É possível que os mesmos tenham resistência a participar do projeto, pois pode haver
incerteza quanto ao seu futuro na organização.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo é dedicado a definição dos procedimentos metodológicos que foram
utilizados para realização da pesquisa, iniciando pela definição do tipo e método de pesquisa,
passando pela construção do instrumento, validação e coleta de dados.

3.1 MÉTODO DE PESQUISA
No ponto de vista cientifico, a metodologia foi desenvolvida e planejada em duas
etapas, na primeira etapa, de caráter exploratório, onde foram levantados os fatores críticos de
sucesso a partir da revisão da literatura presente neste trabalho. Na segunda etapa, de natureza
qualitativa, o objetivo é aplicar as perguntas criadas através da primeira etapa, por meio de um
questionário com doze perguntas abertas.
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Na visão de Gil (2002) a pesquisa de caráter exploratório tem como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas em torna-lo mais explícito ou a construir
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de
ideias.
O método qualitativo, adotado nesta pesquisa, difere do quantitativo à medida que
não emprega um instrumental estatístico como base para análise de um problema. A pesquisa
qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhadas dos
significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção
de medidas quantitativas de características ou comportamentos (RICHARDSON, 1999).
Quanto ao método de pesquisa, este estudo está qualificado como um estudo de caso.
Segundo Yin (2001), o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O estudo
de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas acrescenta
duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um historiador:
observação direta e série sistemática de entrevistas.
Para esta pesquisa, foi adotado o estudo de caso único, visando entender em profundidade
os fatores críticos de sucesso na implantação de um sistema ERP em uma cooperativa específica
por meio da aplicação um questionário com os envolvidos neste processo.

3.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA
Como instrumento para coleta de dados elaborou-se um questionário estruturado
com doze perguntas abertas, e três perguntas demográficas. A construção do questionário para
pesquisa e o dimensionamento das questões, foram efetuadas conforme os fatores críticos de
sucesso identificados na revisão da literatura. No Quadro 4 são apresentados os fatores críticos
de sucesso na implantação de sistema ERP utilizados para pesquisa, juntamente com as questões
elaboradas e a referências bibliográficas utilizadas como base na elaboração da questão.
Com base na revisão da literatura foi optado por agrupar dois fatores críticos de
sucesso durante a elaboração do questionário pela semelhança de ambos: equipe competente e
comprometimento, considerando que poderia haver perguntas com o mesmo objetivo, optou-se
então em agrupa-los para melhor desenvolvimento do questionário. E também, considerando
a definição apresentada por Colangelo (2001) em relação ao planejamento adequado e a visão
clara dos objetivos ter similaridade com a proposta aos marcos intermediários, optou-se em
retirar o mesmo da pesquisa, para evitar redundância nas perguntas.
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Quadro 4: Fatores Críticos de Sucesso
Fator Crítico de sucesso / Perguntas do Questionário
Envolvimento usuário
Em relação à participação dos usuários no processo de implantação do novo sistema, você
acredita que o envolvimento de todos os usuários é importante para o sucesso do projeto?
Você conseguiria descrever alguns pontos positivos e/ou negativos deste envolvimento?
Você foi envolvido na definição e levantamento dos requisitos antes de iniciar o projeto
de implantação, ou então no momento de validação dos protótipos e testes do novo
sistema? Descreva um dos momentos que você considerou importante sua participação e
envolvimento.
Apoio da Direção
Em relação à participação dos diretores/gerentes da empresa/cooperativa no processo de
implantação do novo sistema, você acredita que o envolvimento deles é importante para
o sucesso do projeto? Você conseguiria descrever alguns pontos positivos e/ou negativos
deste envolvimento, ou então relatar alguma situação presenciada durante o projeto?
Em relação à participação do comitê diretivo do projeto no processo de implantação
do novo sistema, você acredita que o envolvimento deles é importante para o sucesso
do projeto? Você conseguiria descrever alguns pontos positivos e/ou negativos deste
envolvimento, relatar alguma situação presenciada durante o projeto, ou então descrever
como foi atendido quando teve alguma necessidade?
Definição clara das necessidades
Durante a execução do projeto de implantação do novo sistema, você recebeu informações
referente ao acompanhamento da evolução do escopo e cronograma do projeto, como estas
informações foram recebidas (e-mails, reuniões, relatórios, etc.)? Por meio das informações
recebidas era possível verificar claramente o andamento do projeto? Se possível relate
sobre esta experiência.
Em relação ao(s) protótipo(s) do novo sistema, você tinha clareza sobre o que deveria
testar, ou seja, recebeu orientações ou um roteiro destes testes com as etapas a serem
cumpridas? Estes roteiros foram úteis para você? Se possível, nos relate uma situação que
tenha ocorrido com você.
Planejamento Adequado
No seu ponto de vista, todos os envolvidos na implantação do novo sistema foram
consultados antes de iniciar o projeto, sendo realizadas reunião de apresentação e
planejamento das metas e etapas? Descreva sua experiência de como recebeu a definição
prévia dos objetivos em relação ao projeto.
Expectativas realistas
Para você, todos os objetivos e requisitos do projeto de implantação do novo sistema
estavam claros? E quando houve qualquer tipo de mudança, elas foram comunicadas aos
envolvidos e tratadas com atenção e cuidado? Se possível, nos relate uma situação positiva
ou negativa que tenha ocorrido com você.
Equipe competente/ Comprometimento
No seu ponto de vista, ainda sobre a escolha da equipe para participar do projeto de
implantação do novo sistema, a seleção correta deste grupo de pessoas tem ou teve
influência no sucesso do projeto? Se possível relate sobre esta experiência.
No seu ponto de vista, foram indicadas as pessoas chave da empresa para participar do
projeto de implantação do novo sistema? Você sabe como foi este processo de escolha
e se estas pessoas passaram por treinamento específico para execução desta tarefa?
Você conseguiria ainda nos relatar um pouco sobre como foi o comprometimento ou
envolvimento destas pessoas durante o projeto com algum exemplo?
Visão e objetivos Claros
Em relação à necessidade e aos objetivos com a implantação do novo sistema, havia um
claro entendimento de toda a equipe? Se possível relate sobre esta experiência, dizendo
como foi informado ou discutido com todos os envolvidos.

Referência
Lozinsky (1996).

Zimath (2007);
Cortês (2008);
Lozinsky (1996).

Zimath (2007);
Bergamaschi e
Reinhard (2006);
Batista (2013).

Colangelo
(2001); Rezende
e Abreu (2013).

Lozinsky (1996);
Batista (2012).

Lozinsky (1996);
Colangelo
(2001); Rezende
e Abreu (2013).

Lozinsky (1996).
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Equipe dedicada
A implantação do sistema trouxe valorização para você e sua equipe, ou seja, houve algum
tipo de incentivo durante o processo de implantação para que a participação da equipe
envolvida fosse mais efetiva? Você conseguiria descrever alguns pontos positivos e/ou
negativos ou nos descrever algum exemplo sobre esta situação no projeto vivenciado?
Fonte: Pesquisa bibliográfica realizada pelo autor.

Lozinsky (1996);
Colangelo
(2001).

3.3 VALIDAÇÃO E PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO
Após a construção da primeira versão do questionário, foi realizada a validação do
questionário por duas pessoas com amplo conhecimento em gestão de projetos em implantação
de sistemas ERP. Sendo que um dos especialistas trabalha na empresa desenvolvedora do
software e a outra é responsável pela condução do projeto na cooperativa. Os mesmos fizeram
a análise de cada uma das perguntas do questionário, e ao final foram sugeridas algumas
adequações, que foram acatadas e o instrumento foi ajustado.
Posterior a validação do questionário pelos especialistas, e a realização dos ajustes
sugeridos, foi efetuado um pré-teste do instrumento, sendo que para realização deste pré-teste
foram selecionadas duas pessoas da área de tecnologia da informação, com conhecimento
e participação em implantação de sistemas ERP. Nesta etapa, o pesquisador acompanhou
a resolução do questionário, abrindo espaço para que os respondentes pudessem fazer
considerações sobre a interpretação de cada questão. Ao final do pré-teste não foram necessárias
realizar alterações no instrumento.
O pré-teste é importante, pois umas das suas principais funções é de testar o instrumento
da coleta de dados. É importante que no pré-teste o entrevistado possa fazer anotações de suas
dificuldades de entendimento, sua tendência de esquivar-se de questões polemicas. O pré-teste
tem a possibilidade de evidenciar ainda ambiguidade das questões, existência de perguntas
supérfluas, adequação ou não da ordem de apresentação das questões, se são muito numerosas
ou, ao contrário, necessitam ser complementadas (MARCONI; LAKATOS, 2010).

3.4 COLETA DE DADOS
Após todo processo de construção e validação do questionário, ele foi enviado para
a cooperativa objeto do estudo de caso por meio de um representante da própria cooperativa
que fez o envio individual do questionário à 18 pessoas que participaram da implantação do
sistema ERP. No período de 02 de outubro de 2017 ao dia 27 de outubro de 2017 foi realizada
a coleta dos dados por meio do questionário. Antecipadamente, a cooperativa assinou um termo
de autorização para coleta de dados.
Os entrevistados foram selecionados de forma aleatória, sendo que, estes exercem
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diferentes cargos e possuem diferentes níveis de formação. Foi estabelecido o prazo de 20 dias
para o retorno dos questionários, e durante este período, o pesquisador monitorou o retorno
e estabeleceu contato semanalmente para tentar obter o maior número de respostas possível.
Ao final do prazo, foram retornados 09 questionários respondidos, sendo estes utilizados no
capítulo seguinte da análise dos resultados.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo serão apresentadas as análises sobre os dados coletados através do
questionário, será também efetuada a contextualização das empresas tanto da fornecedora
do sistema ERP quanto da cooperativa objeto deste estudo de caso. Contudo neste quesito
algumas informações particulares como nome da empresa e da cooperativa, clientes específicos
e localização física serão omitidas, visando preservar a sua identidade e integridade comercial
de ambos.

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA DESENVOLVEDORA DO ERP
A empresa, que aqui será chamada de ABC, iniciou suas atividades no ano de
1993 no estado de Santa Catarina, sendo pioneira na utilização da ferramenta Genexus para
desenvolvimento de softwares, logo começou sua primeira grande solução. Lançado no ano de
1998, o ERP era uma aplicação de gestão empresarial com base Windows que continha módulos
voltados a atender principalmente as áreas comercial, compras, estoque, produção, faturamento
e financeira. Com a evolução natural, novos módulos foram construídos para atender as demais
áreas das empresas (clientes).
Em 2005 um grande passo foi dado a empresa fez a fusão com outra empresa de
consultoria, voltada para comercialização e implantação de softwares ERP de classe nacional.
Esta nova fase resultou na estruturação com novas filiais nos estados do Paraná e São Paulo,
trouxe mais crescimento, melhorou os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos e funções e, ampliou a rede de representantes em todo o país. Em 2012, foi dado
o primeiro passo para a reformulação tecnologia completa das soluções, o lançamento da
plataforma web para sistema ERP. Uma suíte de aplicativos de gestão totalmente orientado para
o conceito de mobilidade que permite integrar todas as áreas das organizações com soluções
ERP, tudo em plataforma 100% web aplicável inclusive em computação em nuvem.
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4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA COOPERATIVA ANALISADA NO ESTUDO DE CASO
A cooperativa objetivo do estudo de caso, aqui chamada de cooperativa XYZ, é do
ramo de produção agropecuária e foi fundada em 1960 com sede no estado de São Paulo. Ela
atua em todo território nacional. Sendo constituída por cooperados para produção agrícola e
extrativa que somam cerca de 52.000 hectares de área explorada. A cooperativa está enquadrada
como uma empresa de grande porte, contando hoje com aproximadamente 120 funcionários.
Atualmente a empresa possui atualmente cinco divisões, são elas: divisão de produtos agrícolas;
divisão de produtos perecíveis; divisão de produtos cítricos; divisão de suprimentos (insumos);
e divisão central. As principais operações da empresa são apresentação de serviços diversos,
como armazenagem e beneficiamento de produtos, comercialização da produção “in natura” ou
beneficiada dos cooperados, compra de insumos destinados à produção e revenda a cooperados
e terceiros, compra e venda de produção “in natura” ou beneficiada de cooperados e terceiros e
a intermediação e administração de financiamentos para produção.

4.3 PERFIL DOS RESPONDENTES
Com base nas informações extraídas das perguntas demográficas contidas no
questionário, será apresentado o perfil de cada entrevistado, onde cada um é representado por
uma letra, conforme relacionado no Quadro 5 a seguir:
Quadro 5 – Perfil dos entrevistados
Respondente
Tempo de Empresa
A
6 anos e 5 meses
B
3 anos e 11 meses
C
9 anos
D
38 anos
E
6 anos
F
6 anos
G
18 anos
H
20 anos
I
13 anos
Fonte: Elaborado pelo autor.

Formação
Ensino Superior
Ensino Superior
Pós-graduação
Ensino Médio
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Ensino Superior
Ensino Superior

Cargo
Administrativo
Administrativo
Gerencial
Operacional
Gerencial
Gerencial
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Conforme apresentado, percebe-se que 40% dos candidatos possuem pós-graduação,
20% possuem o ensino médio e 40 % possuem o ensino superior. Em relação aos cargos
ocupados, 60% são de nível administrativo, 30% de nível Gerencial e 10% Operacional. Quanto
ao tempo de empresa a pessoa a menos tempo na cooperativa possui 3 anos e 11 meses, e o
que está a mais tempo 38 anos. Deste modo, observa-se através do perfil de cada entrevistado,
que estes possuem conhecimento e experiência profissional suficiente para a resolução do
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questionário apresentado.
4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na discussão dos resultados será apresentado a análise dos dados que foram coletados
em relação a cada fator crítico de sucesso.

4.4.1 Envolvimento do Usuário
Em relação ao envolvimento dos usuários no processo de implantação, os entrevistados
relatam que é de extrema importância a participação de todas as áreas que compõem a instituição,
tendo em vista, que para o sucesso da implantação de um referido sistema, a equipe envolvida
deve estar interligada com o processo desenvolvido.
No que tange o fator crítico de sucesso Envolvimento do Usuário, pode-se perceber
que este fator é de suma importância, pois neste estarão envolvidas as principais pessoas
responsáveis para o sucesso do projeto.
Sobre este quesito foi questionado aos entrevistados se acreditavam que o envolvimento
de todos os usuários é importante para o sucesso do projeto, e também foi solicitado se
conseguiria descrever alguns pontos positivos e/ou negativos deste envolvimento.
Desta forma temos o seguinte relato: “Na minha opinião o envolvimento de todos
os usuários é de suma importância para o resultado final do projeto, pois muitas vezes o
usuário da ponta (operacional) que vive diariamente os processos que alimentam a gestão
administrativa conhecem muito mais a fundo as reais necessidades de uma solicitação de
melhoria a ser desenvolvida no sistema.” (Entrevistado E). E ainda, para complementar a análise
do Envolvimento do Usuário, o entrevistado F, manifestou-se da seguinte forma: “Acredito que
o envolvimento do usuário é muito importante para o sucesso do projeto. O ponto positivo
é conseguir melhor engajamento de todos, onde as pessoas ficam mais comprometidas e se
sentem parte integrante deste projeto, sabendo que seu apoio é fundamental para o sucesso.
Outro ponto primordial é conseguir um maior detalhamento dos requisitos e pontos de atenção,
fator apenas possível com a participação e envolvimentos dos usuários.” (Entrevistado F).
Na referida pergunta foi questionado ao entrevistado se o mesmo havia participado
na definição e levantamento dos requisitos, e solicitado para descrever um destes momentos.
Em relação a participação dos entrevistados na definição e levantamento dos requisitos para a
iniciação do projeto, a grande maioria deles afirmaram que participaram desta etapa. Conforme
entrevistado I: “Fui envolvido em todos os processos, nos requisitos, validação e testes. O mais
importante foi a validação do processo em conjunto com os testes efetuados em cada processo,
sem envolvimento ficaria difícil obter resultados satisfatórios.” (Entrevistado I).
Diante disso, é possível concluir que os relatos dos participantes condizem com o
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pensamento do autor Lozinsky (1996), o qual define que todos da empresa deverão participar
de alguma forma da implantação do sistema. Um sistema integrado abrangente, por definição,
vai expandir sua funcionalidade por praticamente todas as áreas da empresa.

4.4.2 Apoio da Direção
Fundamentado nas respostas obtidas, o apoio da direção destacado como de
fundamental importância na implantação de um sistema, pois o seu envolvimento iniciase desde a negociação ocorrida antes da aquisição do sistema até a finalização do processo
de implantação. Os entrevistados neste fator crítico de sucesso de apoio a direção, foram
questionados sobre importância dos diretores e gerentes sobre a importância dos mesmos no
processo de implantação do novo sistema.
Após análise e interpretação dos objetivos junto de sua equipe, a direção deve traçar
um planejamento de execução do projeto de implantação do sistema, para que todos os esforços
sejam concentrados para conclusão com sucesso. Conforme relato de um dos entrevistados:
“É importante a participação deles, justamente no momento de definição de como será guiado
o projeto, o que a diretoria e conselho “esperam” da implantação do projeto. No entanto, as
atividades operacionais do mesmo devem também serem [sic] compartilhadas com os outros
envolvidos, pois muitas vezes estes serão os “usuários” reais do sistema. Para os diretores/
gerentes/cooperativa muitas vezes utilizara [sic] o sistema para emitir relatórios/pareceres de
gestão, o que irá ser “desenvolvido” e feito por um colaborador certo para isso, ou seja, aquele
que realmente irá trabalhar com o sistema no dia a dia.” (Entrevistado B).
Em relação a participação do comitê diretivo do projeto no processo de implantação do
novo sistema, os entrevistados foram questionados sobre a importância deste comitê no processe
de implantação podendo citar pontos negativos e pontos positivos e em sua grande maioria
afirmaram que é importante a participação do comitê, tendo em vista, que se não houvesse
referido comitê, o projeto não avançaria de forma organizada e com cautela, conforme destacado
pelo Entrevistado G: “Acredito que sem o comitê, o projeto não avançaria da forma organizada
e cautelosa como avançou. Muitas vezes o comitê serviu para resolver ou intermediar situações
embaraçosas que por ventura brotavam nas reuniões [...].” (Entrevistado G).
Diante disso, é possível concluir que os relatos dos participantes condizem com a
afirmação do autor Cortês (2008), onde relata que a alta administração da empresa precisa
deixar claro qual é a autonomia concedida ao grupo de trabalho, agilizando a tomada de
decisões durante a implantação. Essa autonomia precisa ser comunicada às demais instâncias
da empresa.
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4.4.3 Definição Clara das Necessidades
É nesta fase do projeto que serão definidas as metas a serem alcanças e o que será
possível ser alcançado ao longo do projeto. Em relação a definição clara das necessidades
os entrevistados foram questionados se os mesmos receberam informações sobre a evolução
do escopo do projeto e como estas informações foram repassadas onde a grande maioria dos
usuários definem este fator como importante conforme relato dos mesmos: “As informações
foram enviadas por e-mail, reuniões e também relatórios de evolução do projeto. Através destes
meios de comunicação sempre era possível verificar a evolução e o andamento do projeto de
forma clara e transparente.” (Entrevistado F).
Seguindo o relato acima temos a afirmação de outro entrevistado: “Foram realizadas
reuniões de alinhamento do projeto onde era informado o andamento do projeto bem como
alterações de cronograma.” (Entrevistado C).
Complementando, houve o questionamento sobre o protótipo do novo sistema, se havia
um roteiro a ser seguido, onde grande parte dos usuários afirmam que houve esta etapa durante
a execução do projeto, conforme o relato a seguir: “Os protótipos foram de real importância na
implantação do novo sistema. Sempre foram realizados com a orientação da equipe gerencial
de projetos. A maioria dos protótipos foram realizados fora do horário normal de trabalho
para que não proporcionasse conturbações que viessem trazer prejuízo no andamento normal
do trabalho.” (Entrevistado G).
Contudo um dos entrevistados fez algumas ressalvas: “Recebemos orientações sobre
as novas etapas e novidades que iam surgindo, porém no primeiro contato que tive com o
sistema, fiquei com muitas dúvidas sobre o funcionamento e pela correria do dia a dia e devido
algumas mudanças que ocorreram no setor, tive que ir sanando [sic] as mesmas com o passar
do tempo, o que para mim não é o ideal.” (Entrevistado B). Para que o projeto alcance o sucesso,
é imprescindível a inclusão do fator definição clara das necessidades, conforme descreve o
autor Batista (2012) onde o sucesso só será possível se o escopo do mesmo não for alterado e
caso seja alterado precisa ser comunicado a equipe.

4.4.4 Planejamento Adequado
Neste fator buscou-se verificar a percepção que tiveram antes da iniciação do projeto,
onde as pessoas envolvidas no processo de implantação foram questionadas se houve reunião
para apresentação do planejamento das metas, onde foi solicitado sobre as experiências
vivenciadas. Esta parte tem como objetivo principal, deixar todos os participantes do projeto
cientes de como o mesmo irá transcorrer ao logo do processo de implantação, conforme relato
do entrevistado: “Antes de iniciar o projeto foram sim realizadas muitas reuniões, ora com
participação dos gerentes ora com participação dos usuários e usuários chaves, no intuito
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de deixarmos os envolvidos cientes de todos os tramites que envolviam o projeto, as metas e
etapas do mesmo.” (Entrevistado G).
Com um bom planejamento desde o início do projeto a garantia de sucesso se torna
maior, complementando temos o relato de outro entrevistado: “[...] para mim a forma como a 1º
fase do projeto foi bem planejada e executada dentro do possível, devemos levar em consideração
que tivemos um número muito grande de chamados extras para solucionar problemas que foram
aparecendo com o tempo e isso eu creio que é normal para um projeto deste tamanho. Recebi
o planejamento através de uma reunião de apresentação ministrada pelos gestores, [...] depois
com o passar do tempo foram realizadas novas reuniões de apresentação do desenvolvimento
do projeto, fora as reuniões menores com foco em desenvolvimentos diretos.” (Entrevistado E).
Conforme relatos dos entrevistados é possível identificar que há interação da fala
dos mesmos com a afirmação do autor Rezende e Abreu (2013) onde o planejamento deverá
envolver a criação de um cronograma de atividades, definição da equipe do projeto, estimativas
de custos, estimativas de esforços, identificação dos riscos, bem como o detalhamento da
execução das futuras atividades.

4.4.5 Expectativas Realistas
Ao iniciar o processo de implantação do sistema ERP, a empresa contratante necessita
ter conhecimento das suas necessidades e expectativas a serem alcanças ao longo do projeto,
sendo que, estas só serão possíveis com a conexão entre as duas partes para que não ocorra
nenhuma frustação no decorrer da execução projeto. Os entrevistados foram questionados
neste fator se os objetivos e requisitos estavam claros, e quando houve alterações se elas foram
repassadas aos mesmos.
Neste sentido, verifica-se o relato do entrevistado: “Procuramos sempre trabalhar
com maior clareza possível junto a todos os envolvidos nos objetivos e requisitos do projeto.
Sempre que surgiram mudanças elas foram tratadas com muito cuidado, novas reuniões eram
marcadas para discutirmos com muita prioridade e responsabilidade na transmissão aos
participantes.” (Entrevistado G).
A grande maioria dos entrevistados afirmou que as necessidades e expectativas foram
levantadas desde o início do projeto, porém um dos entrevistados discorda neste ponto: “Não,
porque no início, tinha situação que falavam que não dava para fazer, e agora que as situações
vão aparecendo estão sendo feitas e corrigidas.” (Entrevistado H).
Os relatos obtidos condizem em grande maioria com o pensamento do autor Lozinsky
(1996) onde o mesmo relata a importância das expectativas que serão passadas as pessoas que
irão participar do projeto e a importância do entendimento das mesmas.
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4.4.6 Equipe Competente / Comprometimento
Para o início do processo de implantação deverá ser formada uma equipe a qual
será responsável pelo transcorrer do projeto. É importante que esta equipe possua uma vasta
experiência e conhecimento no trabalho a ser desenvolvido, sendo que, para ocorrer a execução
do referido projeto com excelência a empresa contratante deverá indicar os usuários chaves
responsáveis pelos setores para treinamento e questionamento de possíveis dúvidas, estando
assim todos envolvidos na implantação do projeto.
Quanto a este fator de risco de sucesso, os entrevistados foram questionados sobre
como foi a escolha das pessoas chaves para participar da implantação e como foi efetuada
esta escolha onde entrevistado faz o seguinte relato: “Sim, todas as pessoas foram envolvidas
de alguma forma, referente a reuniões, no meu ponto de vista foram escolhidas para a
participação as pessoas que eram as principais responsáveis por determinada função, sobre
o comprometimento e envolvimento nas reuniões posso dizer naquelas que estive presente os
resultados foram fantásticos.” (Entrevistado A).
Complementando ainda temos o relato do entrevistado E, onde o mesmo faz algumas
observações referentes a esta questão: “Na minha opinião os usuários chave que irão ajudar a
implantar um novo ERP devem se comprometer 100% a este projeto, infelizmente não foi assim
que ocorreu [...] devido a demanda de trabalho, nem todos os usuários se comprometeram
como deveriam, mas julgo ser importante que os usuários chave de comprometam mais com
o projeto, pois depois de implantado fica mais difícil a obtenção de mudanças de processos
sistêmicos.” (Entrevistado E). Para a buscar medir sobre o sucesso do projeto foi questionado
sobre a influência da equipe no sucesso do projeto, os respondentes afirmaram positivamente,
complementando temos o relato a seguir: “Sim, teve influência no sucesso do projeto. Além
destas pessoas deterem o conhecimento processual necessário, eram pessoas influenciadoras
do seu setor e forçaram o envolvimento dos demais” (Entrevistado F)
Os entrevistados em sua grande maioria asseguram a importância deste fator crítico de
sucesso interagindo com o pensamento do autor, na visão de Colangelo (2001) é ideal que os
integrantes das equipes sejam os melhores funcionários da empresa, que devem se dedicar-se
ao projeto em tempo integral.

4.4.7 Visão e Objetivos Claros
Este fator é onde será focado se o projeto possuí um trajeto a ser seguido, se a equipe
do projeto possui o conhecimento do que deverá ser feito ao logo da implantação, e se a equipe
responsável pelo projeto repassava o que estava ocorrendo deixando todos a par da implantação,
onde os entrevistados foram questionados sobre a necessidade e os objetivos com a implantação
do novo sistema, sendo assim temos o seguinte relato: “Procuramos sempre esclarecer todas as
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partes, sobre todas as carências e objetivos do projeto. Sempre que percebíamos um desencanto
em algum processo procuramos esclarecer com veemência até ficarmos convencidos de que ele
aquele assunto ou aquela discordância foi realmente esplanada e que quaisquer dúvidas foram
dirimidas.” (Entrevistado G).
O entrevistado faz uma ressalva referente a este fator: “Sim, havia um claro
entendimento com todos os envolvidos. Porém, acredito que devido à grande carga de trabalho
que todos passavam na mesma época, tivemos alguns contratempos com o entendimento de
algumas pessoas, mas nada que nos impedisse de implantar o projeto.” (Entrevistado B).
Finalizando assim, podemos afirmar que os relatos condizem com a afirmação do autor,
para Lozinsky (1996) o objetivo da implantação de um ERP é que o mesmo traga os benefícios
esperados conforme planejado no início do projeto.

4.4.8 Equipe Dedicada
A equipe focada no projeto de implantação é de suma importância para o mesmo, pois
é preciso que todos trabalhem em equipe para divisão de tarefas e repasse de conhecimento, a
equipe focada terá confiança nos resultados a serem obtidos sendo assim o sucesso do projeto,
há também a importância de ter incentivos para os participantes. Os entrevistados foram
questionados se houve valorização para os mesmos com a implantação do novo sistema, neste
sentido, temos o relato de um dos entrevistados: “A implantação do novo sistema, trouxe sim,
principalmente para nós da área da tecnologia da informação, muitos incentivos, recebemos
vários cursos e a troca de experiências com diversas empresas principalmente com a empresa
fornecedora, que nos concebeu novos conhecimentos e manuseios de novas ferramentas
tecnológicas auxiliadoras na implantação.” (Entrevistado G).
A grande maioria dos entrevistados acredita na importância deste fator, frisando a
importância do crescimento da equipe com a participação de todos no projeto de implantação
para o reconhecimento profissional, conforme relato do entrevistado: “Trouxe benefícios sim
para mim e toda a equipe. Incentivo direto não existia, porém todos sabiam do crescimento
profissional que o projeto estaria trazendo e visibilidade dentro da empresa, que por
consequência representaria retorno financeiro. Um ponto positivo que o projeto com certeza
tece [sic] influência foi na minha promoção. Com o projeto consegui demonstrar outras
capacidades técnicas e interpessoal que atuando no operacional não iria ter o mesmo significado
e relevância. Nos demais departamentos também ajudou, pois teve algumas outras pessoas que
tiveram promoção devido a visibilidade que o projeto gerou, atrelado ao bom envolvimento.”
(Entrevistado F).
Conforme transcrito acima é possível perceber que os relatos condizem com o
pensamento do autor Lozinsky (1996) esse é o pessoal que “vai botar a mão na massa”, é quem
vai efetivamente executar cada uma das tarefas previstas no programa de trabalho.
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O Quadro 6 apresenta um resumo da análise dos fatores críticos de sucesso, relacionando
os principais aspectos evidenciados na pesquisa, bem como o autor que sustenta tal evidência.
Quadro 6: Resumo da Análise dos Fatores Críticos de Sucesso
Fator Crítico de sucesso

Referência
Envolvimento usuário
L o z i n s k y
Todos da empresa deverão participar de alguma forma da implantação do sistema. Um sistema (1996).
integrado abrangente, por definição, vai expandir sua funcionalidade por praticamente todas
as áreas da empresa.
Apoio da Direção
Cortês (2008).
A alta administração da empresa precisa deixar claro qual é a autonomia concedida ao grupo
de trabalho, agilizando a tomada de decisões durante a implantação. Essa autonomia precisa
ser comunicada às demais instâncias da empresa.
Definição clara das necessidades
Batista (2012).
O sucesso só será possível se o escopo do mesmo não for alterado e caso seja alterado precisa
ser comunicado a equipe.
Planejamento Adequado
Rezende
e
O planejamento deverá envolver a criação de um cronograma de atividades, definição da Abreu (2013).
equipe do projeto, estimativas de custos, estimativas de esforços, identificação dos riscos,
bem como o detalhamento da execução das futuras atividades.
Expectativas realistas
L o z i n s k y
As expectativas do projeto devem ser realistas, sendo que elas devem ser apresentadas e (1996).
entendidas pelos envolvidos.
Equipe competente/ Comprometimento
Colangelo
É ideal que os integrantes das equipes sejam os melhores funcionários da empresa, que devem (2001).
se dedicar-se ao projeto em tempo integral.
Visão e objetivos Claros
L o z i n s k y
O objetivo da implantação de um ERP é que o mesmo traga os benefícios esperados conforme (1996).
planejado no início do projeto.
Equipe dedicada
L o z i n s k y
Esse é o pessoal que “vai botar a mão na massa”, é quem vai efetivamente executar cada uma (1996).
das tarefas previstas no programa de trabalho.
Fonte: Realizada pelo autor com base na análise dos resultados.

Dentre os entre os fatores críticos de sucesso de maior relevância descritos podemos
citar quatro: envolvimento do usuário, apoio da direção, definição clara das necessidades,
planejamento adequado, sendo que eles se destacam em virtude de fazer parte da iniciação do
projeto e principalmente por envolver as pessoas que participam do planejamento e execução
do projeto de implantação. A seguir serão apresentadas as considerações finais da pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou analisar os fatores críticos de sucesso na implantação de
sistemas ERP, o estudo foi efetuado em uma empresa do ramo agrícola que passou recentemente
pelo processo de implantação. Para atingir o objetivo principal foi construído um questionário
com base na revisão da literatura, o qual foi aplicado na empresa referente ao estudo de caso.
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Com as respostas obtidas com o questionário, onde os usuários teriam que responder a 12
perguntas referentes à 9 fatores críticos de sucesso pode-se realizar o desenvolvimento do
trabalho.
Primeiramente foi construída uma revisão da conceituando sistemas ERP, aspectos
envolvidos e fatores críticos de sucesso no processo de implantação. Posteriormente foi
realizado o desenvolvimento do questionário com doze perguntas abertas baseadas na revisão
da literatura. Sendo que este questionário passou por validação por especialistas e por um préteste antes de ser aplicado com usuários da empresa selecionada para o estudo de caso.
Em seguida houve a aplicação do questionário, sendo que neste processo foi preciso
o auxílio de várias pessoas. Considerando ainda que se trata de um questionário aberto, ficou
mais complexo para responderem, contudo foi possível extrair percepções importantes sobre
este processo, que um questionário quantitativo não conseguiria.
Após a aplicação do questionário realizou-se a análise das respostas dos usuários com
base da na revisão da literatura. Com a finalização da análise do questionário observou-se que
os nove fatores críticos de sucesso pesquisados se apresentam como relevantes para o bom
desenvolvimento dos projetos de implantação de sistemas ERP.
Isto posto, podemos concluir que os objetivos específicos do presente trabalho foram
alcançados, entre os fatores críticos de sucesso de maior relevância descritos no trabalho podemos
citar quatro: envolvimento do usuário, apoio da direção, definição clara das necessidades,
planejamento adequado. Estes fatores podem ser considerados os principais, pois envolvem as
pessoas que irão trabalhar neste projeto no caso dos fatores de envolvimento do usuário e apoio
da direção. Já os fatores de definição clara das necessidades e planejamento adequado são parte
da iniciação do projeto onde o mesmo deverá começar com uma visão do futuro o que deverá
ser alcançado ao final do projeto, como neste estudo onde houve o êxito na implantação.

5.1 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS
Como recomendações de trabalhos futuros, algumas possibilidades foram analisadas.
Em primeiro lugar, neste trabalho foram pesquisados apenas os fatores críticos de sucesso
na implantação de sistemas ERP, contudo, seria relevante também a pesquisa dos fatores de
insucesso na implantação.
Em segundo lugar, indica-se fazer uma pesquisa quantitativa, por meio de um
questionário com perguntas fechadas, de forma a abranger um maior número de respondentes
de várias empresas, e não somente uma que passou pelo processo de implantação de um sistema
ERP recentemente.
Por fim, como os sistemas ERP vem sempre acompanhados de novas tecnologias
como CRM (Customer Relationship Management) e BI (Business Intelligence) que podem
ser consideradas ferramentas auxiliares a estes sistemas, seria interessante realizar pesquisas
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referente a estas duas tecnologias para complementação dos estudos sobre os ERP.
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RESUMO
Nos últimos anos, as organizações cresceram em importância na vida das pessoas, a ponto de se tornarem uma
lente pela qual a realidade é – ou não – vista. A atuação da empresa como limitadora de pensamentos e ações,
denominada ‘prisão psíquica’, dificulta a interação entre organização e sociedade e pode diminuir o impacto social
exercido pela organização. Buscou-se verificar neste artigo a forma como elementos que caracterizam prisões
psíquicas são percebidos no cotidiano de uma instituição de ensino superior no município de Diadema (SP), e
utilizou informações públicas disponíveis eletronicamente, observações presenciais e entrevistas semiestruturadas
com análise de conteúdo, em uma abordagem qualitativa. Identificou-se que nesta organização, a prisão psíquica
é manifestada em duas categorias: na primeira, ‘organização e sexualidade reprimida’, ocorre principalmente por
mecanismos de defesa e introjeção, enquanto na categoria ‘organização e família patriarcal’, embora os mecanismos
de controle variem conforme cada indivíduo, todos os entrevistados associaram valores de racionalidade e liderança
apenas à figura masculina, o que também pode ser um indício da existência de um único modo de pensar aprovado
na organização. Com base nestes indícios, é possível notar a importância de tentar evitar a prisão psíquica para que
a cultura interna não se torne um instrumento de resistência a mudanças, e, principalmente, para garantir que uma
visão organizacional não se torne uma cegueira institucionalizada.
Palavras-chave: Prisão psíquica. Vida psíquica. Comportamento organizacional. Gestão de pessoas. Entrevista
semiestruturada.
ABSTRACT
In recente years, organizations’ importance in people’s lives have grown, to the point of becoming a lens through
reality is – or is not – seen. The company’s role as actions and thoughts constraining, called ‘psychic prison’,
hinders interactions between organization and society, being able to reduce the organization’s social impact.
This article aimed to verify how elements that characterize psychic prisons are perceived in the daily life of a
higher education institution in the city of Diadema (SP, Brazil), using public data available electronically, in loco
observations and semi-structured interviews with content analysis, in a qualitative approach. It was identified that,
in this organization, psychic prison happens in two categories: in the first, ‘organization and repressed sexuality’,
mainly through defense mechanisms and introjection, while in the latter, ‘organization and patriarchal family’,
control mechanisms differ according to each individual but respondents associated rationality and leadership
values only to male figure, possibly indicating a sole way of thinking approved in the organization. Based on this,
the importance of trying to avoid psychic prison can be noted, so internal culture does not become an instrument
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of resistance to changes, and, specially, to ensure that an organizational vision won’t become institutionalized
blindness itself.
Keywords: Psychic prison. Psychic life. Organizational behavior. People management. Semi-structured interview.

1 INTRODUÇÃO
“Tu deviens responsable pour toujours de
ce que tu as apprivoisé.” 6
(Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince)

Reflexo de uma sociedade cada vez mais complexa e integrada, as organizações, assim
como seus mercados, têm crescido em preponderância no cotidiano das pessoas, crescentemente
mais urbano e acirrado. Para Motta (2001), as organizações assumiram tamanha importância
na vida das pessoas que passaram a atuar como mediadoras entre o indivíduo e sua realidade,
no papel de elementos que agregam, fascinam e guiam ideias e discursos conforme passam a se
apropriar da trajetória profissional de seus membros.
Uma das metáforas utilizadas em estudos organizacionais para compreender a
capacidade de uma determinada empresa, muitas vezes de forma inconsciente, encorajar ou
inibir ações e pensamentos é a denominada ‘prisão psíquica’, onde a organização, um ente
socialmente construído, recebe e exerce influência das ações de seus membros e, principalmente,
passa a controlar e limitar estes mesmos indivíduos (MORGAN, 2002).
Segundo Freire (1979), apenas o ser humano é capaz de se distanciar da realidade vivida
para nela se inserir e analisar de forma crítica, o que permite uma aproximação deliberada para
experimentar e agir conscientemente sobre a realidade, permitindo assim que se alcance uma
esfera crítica, onde a realidade é apresentada como um objeto sobre o qual se tem conhecimento
da natureza e seus limites para embasar intervenções que tragam melhorias.
Com base no pensamento freireano, Kurucz, Colbert e Marcus (2014) afirmam que
uma abordagem crítica gera a oportunidade de desenvolver uma prática educacional que
desvende temas descobertos por críticas anteriores, para que as instituições de ensino deixem
de atuar como prisões psíquicas e passem a servir como esferas de conscientização nas quais a
comunidade acadêmica trabalhe em conjunto com a sociedade para gerar impactos positivos.
A construção de uma realidade coletiva a partir das experiências individuais é notada
na visão de Kochan e Dyer (2017) sobre o futuro do trabalho, onde os autores afirmam que
o trabalho continuará a mudar em velocidade acelerada, e as experiências vivenciadas pelos
trabalhadores dependerá das ações realizadas individualmente para a construção da realidade.
Os recentes processos de acirramento da concorrência e sofisticação do mercado de

Embora com sutil alteração em relação ao texto original, uma das traduções possíveis para o
idioma português é: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”.
6
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trabalho têm criado ocupações que exigem uma mão-de-obra cada vez mais especializada e,
ao mesmo tempo, com uma base comum de capacidades – normalmente ligada a um diploma
universitário – que possibilitem a inserção neste mercado e compreensão de suas demandas.
Além da tendência de crescente demanda futura, profissões que exigem um diploma
universitário também tendem a oferecer maiores salários em relação àquelas que demandem
apenas formação de ensino médio, por exemplo, o que pode se tornar um problema para
estudantes de menor renda, com menos oportunidades de ingresso no sistema educacional
formal e, consequentemente, menores perspectivas profissionais futuras (LONG, 2019).
Em regiões periféricas ou cidades satélites de centros urbanos, o acesso à educação
de qualidade pode conceder não apenas uma qualificação profissional, mas também cidadania
ao estudante, transformado em agente de mudança social, algo particularmente importante em
regiões carentes e ameaçadas pela estrutura carente e violência (SOUZA; SOUZA, 2018). Por
esta razão, instituições de ensino superior que de alguma forma lidem com este cenário também
possuem um papel social, e seus profissionais devem desempenhar suas atividades da melhor
forma possível, dado o impacto social que podem exercer direta e indiretamente.
Ante os elementos acima expostos, a questão norteadora desta pesquisa pode ser
enunciada da seguinte forma: Como profissionais de uma instituição de ensino superior evitam
que suas responsabilidades se tornem prisões psíquicas?
Com base na questão de pesquisa, o objetivo geral do estudo pode ser assim descrito:
Averiguar a existência de indícios que possam caracterizar potenciais prisões psíquicas em
funcionários uma instituição de ensino superior, e medidas tomadas para diminuir tais riscos.
Por meio da realização deste estudo, espera-se contribuir com as bases de conhecimento
existentes tanto sobre prisão psíquica quanto sobre fatores aos quais estão sujeitos profissionais
atuantes em instituições de ensino superior, em particular elementos potencialmente geradores
de satisfação ou insatisfação, devido ao potencial de afetarem o bem-estar e, consequentemente,
a produtividade destes indivíduos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PRISÃO PSÍQUICA
Entes coletivos compostos pelo conjunto de seus membros, realidades e contextos
onde estão inseridas, organizações podem se desenvolver com o passar do tempo, mas também
podem bloquear mudanças, e mesmo se enclausurarem em torno dos próprios pensamentos,
representações e temores, como prisioneiras de seus próprios muros.
Segundo Morgan (2011), da mesma forma que ocorre ao se atribuir uma característica
externa a uma pessoa ou empresa, o conceito utilizado de prisão psíquica é uma metáfora, onde
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se expressa uma ‘verdade parcial’, com potencial de melhorar a compreensão, mas com o risco
de confundir ou distorcer caso se interprete de forma excessivamente literal. Afinal, a maioria
das organizações não são prisões ou aprisionadas no sentido estrito.
Esta metáfora combina a ideia de que as organizações são, em última análise, criadas e
sustentadas por processos conscientes e inconscientes com a noção de que as pessoas
podem se tornar verdadeiras prisioneiras de imagens, ideias, pensamentos e ações que
esses processos originam (MORGAN, 2002, p. 216).

A pesquisa de Snell (1995) com gestores identificou quatro tipos principais de prisões
psíquicas que de alguma forma limitam a habilidade destes profissionais resolverem questões
éticas, divisíveis em dois grupos:
•
Interiores: Capacidade limitada de raciocínio ético; Concepções estereotipadas
sobre a natureza de estruturas, responsabilidades e relacionamentos na organização;
•
Exteriores: Nível insuficiente de responsabilidades ou poder dentro da
organização; Sentimento de restrição por um determinado viés moral.
Garrido e Saltorato (2018) ressaltam o caráter alienador deste fenômeno, e lembram
que na prisão psíquica o inconsciente do indivíduo é apropriado pelas próprias abstrações que
ajudou a criar, e passa a enxergar a realidade exterior por meio de uma visão de mundo fantasiosa e enraizada, a ponto de nela buscar abrigo para suas ideologias, prazeres e receios. Morgan
(2002) considera este abrigo da prisão psíquica para ideias e sentimentos anteriormente mencionado como parte da dimensão inconsciente, e os abriga respectivamente nas dimensões de
‘organização e sexualidade reprimida’ e ‘organização e a família patriarcal’.

2.1.1 Organização e Sexualidade Reprimida
O estudo de Garrido, Saltorato e Moreira (2015) sobre resistência a mudanças indicou
que parte do comportamento dos gestores é a exteriorização de dilemas internos diversos, desde
o medo da perda de privilégios à associação dos valores da empresa como valores individuais e
que culminam na resistência a mudanças, devido ao potencial de estas ameaçarem a identidade
e o estilo de vida dos indivíduos, principalmente no topo hierárquico.
Um dos dilemas internos associáveis a instituições de ensino superior, em particular
na docência, é o sofrimento psíquico, como parte das significações do trabalho internalizada
por profissionais atuantes neste ramo. Segundo Gradella (2010), este sofrimento pode ser
compreendido como o desgaste oriundo de dilemas presentes no cotidiano profissional, onde
angústias, frustrações, insatisfações e medos geram alguma forma de desgaste, ao passo que
fatores ligados a carreira, socialização e vida acadêmica podem trazer sensações de prazer.
De forma semelhante, Coutinho, Magro e Budde (2011) fazem uma contraposição
entre sentimentos de prazer e sofrimento psíquico no ambiente universitário e, ao analisarem
este conflito como reflexo das novas condições de trabalho do capitalismo contemporâneo,
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elegem a atribuição e distribuição da carga horária, a competitividade entre colegas de trabalho
e a vulnerabilidade a critérios financeiros e políticos como fontes de sofrimento, enquanto
criatividade, reconhecimento e socialização são fontes de prazer mencionadas.
A organização hierárquica, um local de preponderância masculina, não deve ser
considerada como estruturalmente neutra, por segregar a figura da mulher em ocupações
secundárias e dificultar o acesso a posições estratégicas (ACKER, 1990). O aspecto hierárquico
é abordado de forma mais aprofundado em outra dimensão das prisões psíquicas de Morgan
(2002), ‘organização e a família patriarcal’.

2.1.2 Organização e a Família Patriarcal
No contexto brasileiro, o conceito de patriarcado é relacionável a dimensões tais como
dominação, reprodução e sexualidade, com relações hierárquicas estratificadas e patrimonialistas
(AGUIAR, 2000). Quando pensada pelo prisma da dominação, a organização se apropria da
individualidade por meio da hierarquia e do discurso, ao impor demandas de seus dirigentes
aos demais membros por disfarces como comprometimento, entrega, identificação, realização
profissional, viabilidade operacional, entre outros (MOTTA, 2001).
Kemp (2016), ao analisar artigos em trinta periódicos de alto impacto que fossem
inspirados nas metáforas de Morgan (2002), dividiu as abordagens para a presença da mulher
nas organizações em dois eixos, cada qual com conotação de igualdade ou desigualdade nas
relações: alinhamento/conflito entre valores das organizações e valores das mulheres nas
organizações; semelhanças/diferenças entre homens e mulheres nas organizações.
Tinsley e Ely (2018) associam a desigualdade no tratamento de homens e mulheres
nas organizações com uma retórica – sem embasamento científico, mas persistente – que parte
do princípio que atitudes, comportamentos e disposições variam conforme o sexo da pessoa,
o que cria divisões nas atividades a desempenhar com base em um critério sexual e limita o
crescimento das mulheres nas empresas. Segundo as referidas autoras, ao encarar situações
diferentes, pessoas respondem diferentemente, mas que isso acontece por causa do contexto e
não por alguma diferença irreconciliável decorrente do gênero destas pessoas.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo é classificável como exploratório-descritivo, com uma abordagem
qualitativa. Para Marconi e Lakatos (2003), estudos exploratório-descritivos buscam descrever
completamente um determinado fenômeno, e podem utilizar tanto a coleta de informações
quanto observações participantes para obter maior aprofundamento e vivenciar as situações
pelas quais passam os observados durante suas rotinas cotidianas.
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A coleta de dados mediante entrevistas com questões abertas e análise de textos,
somada ao uso de dados de observações e fontes documentais, são procedimentos qualitativos
previstos por Creswell (2007), e a escolha das mesmas depende do tipo de informação que se
pretenda coletar previamente e durante a pesquisa, por meio dos indivíduos participantes.
Neste caso, as informações disponíveis publicamente no sítio oficial da organização
participante foram acrescidas a percepções obtidas via observação in loco e a dados obtidos
após realização das entrevistas e análise do conteúdo das mesmas, com separação por categorias
de análise, conforme recomendado por Bardin (1979).
A instituição de ensino participante deste estudo, localizada no município de Diadema
(SP), opera desde o ano de 2000, tendo sido incorporada a um grupo educacional de grande porte
no decorrer da década de 2010, e oferece sete cursos de ensino superior, entre bacharelados,
licenciaturas e tecnólogos. Na página de notícias de seu sítio eletrônico é possível identificar
ações que buscam integrar a instituição de ensino com entes públicos e privados, evidenciando
assim seu papel social.
As entrevistas mencionadas neste artigo foram realizadas no interior da instituição
entre 20 e 22 de julho de 2015. Embora tais entrevistas tenham contemplado apenas três pessoas,
o universo total de colaboradores da instituição de ensino pesquisada era, à época, de apenas 34
participantes, perfazendo, pois, um total de quase 9% dos funcionários possíveis.
Embora os indivíduos entrevistados tivessem liberdade para expor suas próprias
percepções e expandir os temas conforme assim o desejassem, as entrevistas seguiram um
roteiro básico, conforme se verifica na Tabela 1.
Tabela 1: Questões utilizadas
Questão
Fundamentação
1. Nos seus momentos fora da empresa, seja em lazer, descanso ou com a GRADELLA, 2010; KURUCZ;
família, você pensa em como melhorar os processos da empresa?
COLBERT; MARCUS, 2014.
COUTINHO; MAGRO; BUDDE,
2. Como você se sente se algum processo que você ajudou a criar é adotado
2011; GARRIDO; SALTORATO;
pela empresa?
MOREIRA, 2015.
3. Nos momentos em que você não está na empresa, você fica pensando MOTTA, 2001; TINSLEY; ELY,
nas tarefas que precisa delegar aos seus subordinados?
2018.
4. Você acredita que se as suas funções fossem administradas por uma
AGUIAR, 2000; KEMP, 2016.
pessoa do sexo oposto, os resultados seriam diferentes?
Fonte: Elaborada pelos autores.

Para alcançar percepções distintas de pessoas com ocupações e perfis distintos, os
indivíduos foram intencionalmente escolhidos, com trânsito tanto com elementos de ocupações
diretivas quanto com funcionários de caráter mais operacional. A qualificação dos indivíduos
entrevistados, garantido o sigilo das identidades, pode ser conferida na Tabela 2.
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Tabela 2: Perfil dos entrevistados
Entrevistado
A
B
C

Gênero
Masculino
Masculino
Feminino

Cargo
Coordenador de projetos e serviços sociais
Assistente de tecnologia da informação
Coordenadora de curso [Letras]

Formação
Bacharel em Administração
Graduando em Informática
Mestrado em Linguística

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com base nos critérios de representatividade e homogeneidade de Bardin (1979), as
categorias de análise foram centradas nas duas dimensões das prisões psíquicas de Morgan
(2002) abordadas neste estudo, isto é, ‘organização e sexualidade reprimida’ e ‘organização e
família patriarcal’. O alinhamento das questões do roteiro de entrevistas com as categorias de
análise utilizadas pode ser conferido na Tabela 3.
Tabela 3: Categorias de análise
Categoria
Organização e sexualidade reprimida
Organização e família patriarcal

Questões
1, 2.
3, 4.

Fonte: Elaborada pelos autores.

As entrevistas foram realizadas individualmente e em local isolado, para evitar o
risco de contaminação das entrevistas tanto pelo contato dos entrevistados entre si quanto com
eventuais agentes externos. Os relatos das entrevistas foram agrupados por questão e categoria
de análise, para confrontar com outras fontes de informações e com a literatura existente.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A primeira categoria analisada, ‘organização e sexualidade reprimida’, é possível
identificar reações dos entrevistados a acontecimentos do trabalho que são associáveis a repressão,
introjeção e sublimação, mecanismos de defesa associados a esta dimensão (MORGAN, 2002).
Os mecanismos de controle presentes são particularmente notáveis nas reações de introjeção
registradas, onde os entrevistados passam a associar valores e objetivos da organização como
seus próprios, e a comemorá-los quando a empresa obtém êxito.
Na primeira questão, ‘Nos seus momentos fora da empresa, seja em lazer, descanso ou
com a família, você pensa em como melhorar os processos da empresa?’, dois dos entrevistados
responderam de forma positiva. O Entrevistado B relacionou a afirmativa com as capacidades
exigidas do cargo, e destacou que quando algum projeto novo o interessava, consumia parte de
seu tempo livre para buscar formas de viabilizá-lo. A Entrevistada C, por sua vez, forneceu um
contraponto ao afirmar que pensava em melhorias no passado, porém deixando implícito que os
pontos passíveis de melhorias já haviam sido aprimorados.
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Eu pensava [em momentos fora da empresa sobre como melhorar os processos da
mesma], trabalho aqui de seis a sete anos, em coordenação eu já tenho cinco anos
em três lugares diferentes, contando a primeira coordenação, que foi em uma escola
de idiomas. Depois eu comecei a perceber que algumas coisas eram passíveis
de se melhorar e mudar, desta forma elas passaram a ser mais automatizadas.
(ENTREVISTADA C)

Uma razão possível para a divergência parcial nesta resposta é o fato de a Entrevistada
C possuir mais experiência no cargo e em sua trajetória profissional, enquanto os demais
entrevistados são mais jovens e menos experientes, com menos de trinta anos de idade [as
idades exatas não foram reveladas para preservar a identidade dos participantes do estudo].
A segunda pergunta, ‘Como você se sente se algum processo que você ajudou a criar é
adotado pela empresa?’, apresentou nova concordância entre o Entrevistado A e o Entrevistado
B, enquanto a Entrevistada C preferiu enfatizar outros elementos que, em sua visão, são mais
preponderantes.
O Entrevistado A, além de compartilhar sua experiência, também relacionou sua
avaliação do período gasto na empresa com a adoção deste processo: “Foi legal, gostei, faz
pouco tempo. Aqui dentro, praticamente três anos até agora, foram altos e baixos, mas hoje eu
vejo que vale a pena”. O Entrevistado B considerou esta experiência “totalmente estimulante
tanto para continuar o trabalho como para melhorar ainda mais os que existem”.
A Entrevistada C relativizou a importância da adoção de melhorias propostas pelo fato
de nem sempre haver uma manutenção com foco no longo prazo: “[...] eu vi que as pessoas não
entenderam, eles [projetos] foram desfocados, simplesmente desvalorizados. Implementar é a
parte mais fácil, a continuidade que é mais complicada”. Esta descaracterização gradual pode
ser associada a um enfoque recente sobre a resistência em estudos organizacionais, no qual a
organização reconhece a necessidade de mudanças, porém não consegue executá-la plenamente
devido à resistência dos gestores (GARRIDO; SALTORATO; MOREIRA, 2015).
Deve-se ressaltar que a seção de notícias do sítio oficial da instituição de ensino
menciona, nos últimos anos, diversas parcerias e participações em projetos interinstitucionais por
meio de núcleos específicos de trabalho, que oferecem alguma forma de apoio ou atendimento
à comunidade em geral, mas sem necessariamente identificar as pessoas que se esforçaram
para colocar tais projetos em prática, com destaque dado à diretoria da instituição de ensino ou
coordenadores de cursos eventualmente ligados de forma mais direta com o tema.
Ao analisar a segunda categoria deste estudo, ‘organização e família patriarcal’, foi
possível notar tanto respostas mais dispersas, que podem indicar percepções distintas sobre a
temática, quanto a introjeção da hierarquia patriarcal como ponto em comum no discurso de
todos os participantes do estudo, especialmente por haver algum grau de concordância sobre os
valores da família patriarcal em todas as respostas da última pergunta.
Na terceira pergunta, primeira da segunda categoria de análise, ‘Nos momentos em
que você não está na empresa, você fica pensando nas tarefas que precisa delegar aos seus
subordinados?’, apenas o Entrevistado A afirmou pensar em seus horários fora do trabalho
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sobre a divisão de tarefas para subordinados, “[...] para que um não fique muito atarefado, para
dividir corretamente uma coisa para cada pessoa”.
Embora os demais entrevistados tenham negado pensar na divisão de tarefas a
funcionários subordinados em seus momentos de descanso, cada um o fez por uma razão
distinta. O Entrevistado B, talvez por sua formação em andamento [Informática], afirmou que
o planejamento de tarefas é previamente definido em planilhas e um documento charter 7: “Os
passos que têm de seguir, as metas [que têm de] bater e quando bater, eu deixo tudo isso bem
documentado. Então essa questão de delegação para o funcionário já está bem esclarecido”.
A Entrevistada C, por sua vez, prefere não invadir seu espaço de descanso com
questões do trabalho para manter um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal: “Eu
procuro separar, eu sou casada, tenho minha casa, minha família e meu trabalho, então quando
estou com minha família eu prefiro estar o dia inteiro com ela, já que eu passo muito tempo no
trabalho, então eu tenho tempo suficiente para resolver meus problemas”.
Ainda que dois dos três entrevistados afirmem não pensar em situações relacionadas à
delegação de tarefas quando não estão em horário de serviço, estes o fazem por razões distintas,
um por já ter estruturado as atividades em planilhas, e outra por passar a maior parte de seu
tempo diário trabalhando. Motta (2001) destaca que, além de exercerem fascínio, organizações
também exercem controle social sobre seus membros através de mecanismos que definem
hierarquias, estabelecem contratos invisíveis e limitam comportamentos.
A última pergunta aplicada, ‘Você acredita que se as suas funções fossem administradas
por uma pessoa do sexo oposto, os resultados seriam diferentes?’, mostrou o maior grau de
concordância entre os entrevistados, pois todos responderam de forma afirmativa ao menos
parcialmente. O fato de todos os entrevistados de alguma forma associarem valores ligados
a gerenciamento e racionalidade à figura masculina é associável não apenas à dimensão de
‘organização e família patriarcal’, mas também indicam a existência de um modo de pensar
aprovado na organização, outra dimensão da prisão psíquica (MORGAN, 2002), cuja ligação
não havia sido inicialmente prevista ao elaborar as perguntas.
O Entrevistado A concordou plenamente com a proposição da questão, ao afirmar que
“[...] principalmente a mulher que gosta de ver as coisas mais organizadas, centralizadas, se
pegar [a situação no serviço] como está hoje, consegue levar tranquilo”. Deve-se destacar a
ênfase em valores ligados a centralização e organização de tarefas, normalmente associáveis à
organização patriarcal (MORGAN, 2002).
Embora afirme concordar parcialmente com a questão proposta, o Entrevistado B, em

Charter, em gerenciamento de projetos, é um documento gerado no início de um projeto em
linguagem objetiva, devendo conter cronogramas, demandas, requerimentos, restrições e uma
descrição do caso onde está inserido, incluindo resultados esperados. Fonte: BROWN, A. S.,
2005. The charter: selling your project. Disponível em: < https://www.pmi.org/learning/library/charter-selling-project-7473 >. Acesso em: 12 fev. 2019.
7
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sua justificativa, também associou valores matriarcais à figura da mulher na organização:
Independente de ser homem ou mulher que esteja na coordenação de tecnologia
da informação ou em qualquer outra função, todos querem o melhor resultado da
empresa, até porque a empresa tendo melhores resultados nós teremos também, mas
somente porque a delegação de uma mulher é um pouco diferente de um homem.
Eu sinto que os homens são teoricamente mais objetivos que as mulheres, então os
resultados seriam para ambos, porém de forma diferente, talvez um pouco mais longo
ou um pouco mais curto, mas iriam vir [sic]. (ENTREVISTADO B)

A Entrevistada C, em sua resposta, não apenas deixa implícita sua concordância, mas
também demonstra ter introjetado valores da organização patriarcal em sua própria conduta e,
indiretamente, credita seu sucesso profissional à incorporação destes valores: “Algumas vezes
eu até costumo brincar com meu marido dizendo que eu sou o ‘macho’ da família, porque a
mulher hoje em dia tem que fazer muito mais coisas que um homem faria normalmente. [...]
Então acho que na verdade eu consigo compartimentar e dividir melhor”.
O fato de todos os entrevistados associarem em alguma medida o êxito de suas
tarefas profissionais a um modelo de organização baseado em valores patriarcais, somado à
aparente dificuldade de pessoas com perfis mais associados a valores matriciais [exemplos:
compaixão, felicidade, intuição e otimismo] ascenderem profissionalmente pode indicar não
apenas a existência da dimensão da ‘organização e família patriarcal’ da prisão psíquica,
como também uma ligação conceitual com ‘a armadilha do modo de pensar aprovado’, onde
os valores predominantes na organização se tornam uma lente que molda a visão de mundo:
“Todas as forças que ajudam as pessoas e suas organizações a criar os sistemas de significados
compartilhados, que lhes permitem enfrentar seus mundos de maneira ordenada, podem-se
tornar limitações que as impedem de agir de outras maneiras.” (MORGAN, 2002, p. 218)
As percepções colhidas dos indivíduos participantes do estudo, em conjunto com referências da literatura, documentos e observações realizadas no interior da instituição de ensino
superior estudada, permitem identificar a existência de elementos que caracterizam a prisão
psíquica, além de uma visão que privilegia o sucesso de curto prazo em detrimento do desenvolvimento continuado e sustentável, dado o caráter de resistência a mudanças e, principalmente,
pela distorção de mudanças para se adequarem à manutenção do status quo, conforme se explicitou nas falas dos entrevistados durante as entrevistas realizadas, em particular da Entrevistada
C, que muitas vezes atuou como contraponto dos demais respondentes.

5 CONCLUSÕES
A importância de realizar esforços constantes para manter uma organização competitiva
é destacada por Nonaka, Chia, Holt e Peltokorpi (2014), para quem muitas falências nas últimas
décadas ocorreram por uma visão exageradamente focada no curto prazo, com o incentivo ao
cumprimento de metas operacionais de caráter imediatista, mas sem necessariamente levar em
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consideração o impacto de longo prazo das decisões tomadas pelas organizações, o que poderia
levar ao esgotamento de modelos e recursos e, finalmente, o fracasso de uma organização que
não soube se preparar para o futuro.
No caso da instituição de ensino estudada, localizada em uma cidade de papel periférico
na maior região metropolitana brasileira, as ações de caráter social, amplamente veiculadas em
sua página eletrônica de notícias, de alguma forma não parecem estar completamente alinhadas
com as vivências internas de seus colaboradores, a exemplo do reconhecimento de ações e
iniciativas, centralizadas principalmente na figura dos diretores e coordenadores de curso
da instituição, o que pode inibir ações de indivíduos de menor preponderância na hierarquia
organizacional.
Foi possível notar a internalização da hierarquia, sob o aspecto da hierarquia patriarcal,
como potencial fonte de cegueira institucional, dada a internalização de valores associados
principalmente à figura masculina e paterna, o que pode denotar maior dificuldade de ascensão
profissional de pessoas que não apresentem de forma explícita tal perfil, diminuindo assim a
pluralidade de perfis, visões de mundo e abordagens com poder decisório.
Garantir o melhor funcionamento das instituições de ensino é um dos elementos que
preparam terreno para uma força de trabalho futura de excelência, pois, segundo Kochan e
Dyer (2017), se há a percepção que a infraestrutura educacional existente faz o seu melhor
para conferir capacidades de excelência para as demandas da nova economia, as empresas se
sentem mais incentivadas a também investir em setores que demandem estes trabalhadores
especializados, que tenham uma boa educação básica e se requalifiquem constantemente.
Também deve se lembrar da ressalva feita por Kemp (2016) ao término de seu estudo
pois, para a autora, embora o uso de imagens negativas para a mulher em estudos semelhantes
tenha como objetivo apontar para a existência de desigualdades nas organizações, há o risco de
tal linguagem reforçar a existência de injustiças e preconceitos nas empresas.
Embora deva ser ressaltado que os elementos evidenciados por este estudo são indícios
e não provas definitivas, dado o caráter qualitativo e exploratório do artigo, com a realização
de apenas três entrevistas semiestruturadas, é possível acrescentar as descobertas deste estudo à
literatura existente sobre prisões psíquicas, em particular dentro do contexto de instituições de
ensino privadas na periferia de regiões metropolitanas.
Um ponto passível de expansão em estudos futuros é a possível ligação entre prisão
psíquica e qualidade de vida no trabalho, pois além da convergência conceitual, as respostas
ligadas à terceira pergunta do roteiro, ‘Nos momentos em que você não está na empresa, você
fica pensando nas tarefas que precisa delegar aos seus subordinados?’, também apontaram para
a necessidade de manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal do trabalhador.
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RECONHECIMENTO DE RECEITAS DAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
LISTADAS NO NOVO MERCADO DA BM&FBOVESPA

Carine Scheller1
Mara Juliana Ferrari2

RESUMO
O objetivo do artigo é verificar se as empresas do setor de Construção Civil reconhecem as receitas com base no
CPC 17 (2012) – Contratos de construção. Neste contexto, para atingir o objetivo da pesquisa, foram analisadas
as notas explicativas de 15 empresas listadas na BM&FBovespa do segmento de Novo Mercado. Realiza-se uma
pesquisa descritiva, qualitativa e documental. Nas análises realizadas nas Notas Explicativas identifica-se que
apenas 33,67% das empresas reconhecem as receitas de acordo com o CPC 17 (2012), e juntamente com as demais
empresas atendem a legislação de acordo com o ICPC 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário e o OCPC
04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 as Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileira. 93,33%
das empresas utilizam como forma de reconhecimento da receita o Método de Percentagem Completada (POC),
que tem como referência o estágio de execução do contrato. Em relação aos tipos de Contratos de construção do
CPC 17 (2012), 100% das empresas utilizam o contrato de preço fixo, ao invés do contrato de custo mais margem,
entretanto não informam com clareza, nas Notas Explicativas, as informações a respeito da confiabilidade para a
conclusão dos contratos. Por fim, observa-se que as empresas de Construção Civil não aderem na sua totalidade o
reconhecimento das receitas de acordo com o CPC 17 (2012).
Palavras-chave: Reconhecimento das Receitas. Notas Explicativas. Construção Civil.
ABSTRACT
The article is found in companies in the construction sector, such as operations based on CPC 17 (2012) - Construction
contracts. In this context, to achieve the research goal, were analyzed the explanatory notes of 15 companies, is
listed on BM & FBovespa in the New Market segment. A descriptive, qualitative and documentary research was
done. On the analysis done was observed that only 33,67% of the companies are recognizing the revenue according
with CPC 17 (2012), and with the others companies attending the legislation with the OCPC04 - Application of
Technical Interpretation ICPC 02 the Brazilian Real Estate Development Entity. 93,33% of the companies use
as way to recognize the revenue the method of Percentage of Completion (POC), it has as reference the stage of
implementation of the contract. In relation of the type of contract of construction from the CPC 17 (2012), 100%
of the companies use the fixed price contract, rather than the cost plus margin, however they do not clearly
inform, at the explicative notes, the information about the reliability to the conclusion of the contracts. Lastly,
it is observed that the companies at construction segment are not totally reliable to the CPC 17 (2012) about the
revenue recognizing.
Keywords: Revenue Recognizing. Explanatory Notes. Construction.

1 INTRODUÇÃO
O setor de construção civil vem crescendo e se destacando ao longo dos anos,
Pós-graduanda do curso de Pós-Graduação de Gestão Societária com Ênfase em IFRS do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi..
2
Professora Orientadora do Artigo: Doutora em Contabilidade na UFSC; Mestre em Contabilidade pela UFSC;
Graduada em Contabilidade e Professora no curso de Ciências Contábeis da Unidavi, Rio do Sul.
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e assume papel importante no crescimento do país, tal fato é mencionado pelo Presidente da
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Rubens Menin, em entrevista concedida
ao Portal Planalto, bem como destaca que o crescimento econômico do Brasil está relacionado
ao crescimento da indústria da construção civil. O setor representa 8% do PIB e o que mais
emprega, o que acarreta impacto a economia e desenvolvimento social (PLANALTO, 2017).
Betinha Nascimento, Vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), afirma que o potencial do setor de construção civil é o mais ágil na resposta em relação
à economia. É um segmento que movimenta todo o mercado, pois possui diversos itens que
são utilizados e que precisam ser fornecidos pelas empresas, movimentado assim o mercado
(PLANALTO, 2017).
Diante do contexto acima, ressalta-se a relevância das normas internacionais de
contabilidade para o setor da Construção Civil, visto que a partir do momento que ambas
as organizações disponibilizam seus demonstrativos contábeis, conforme especifica os
pronunciamentos técnicos, ocorrerá similaridade dos demonstrativos, tal fato contribui para
a qualidade das informações contábeis, possibilitando comparações entre os demonstrativos
de empresas nacionais e internacionais e que poderá reverter mais investimentos (EASLEY;
O’HARA, 2001).
Easley e O’hara (2001) destacam que a informação mais precisa e correta, reduz o
risco dos investidores, na qual a relação é entre a qualidade da informação e a informação que
foi disponibilizada, sendo que é exigido pelos que investem seus recursos na empresa o retorno
através da informação divulgada.
O CPC 00 e a resolução n.º 1374/2011 NBC TG tratam da Estrutura Conceitual da
Contabilidade e destacam entre outros atributos o da comparabilidade, no qual tem a função
e dever de possibilitar aos usuários o conhecimento da evolução das informações da empresa
ao longo do tempo, e ao mesmo tempo mantendo a conservação dos aspectos substantivos e
formais das informações.
A divulgação dos demonstrativos contábeis, no contexto da Construção Civil, poderá
levar a diferentes interpretações quanto a sua análise e reconhecimento das receitas. Considerase a relevância na análise do reconhecimento da receita de companhias que negociam ações
na BM&FBovespa, o que induz a pergunta que norteia a presente pesquisa: As empresas que
negociam ações na BM&FBovespa, do setor da Construção Civil, reconhecem suas receitas de
acordo com os requisitos do Pronunciamento técnico do CPC 17 (2012)?
O objetivo da pesquisa é o de verificar se as empresas que negociam ações na
BM&FBovespa, do setor da Construção Civil, reconhecem suas receitas de acordo com os
requisitos do Pronunciamento técnico do CPC 17 (2012). O estudo buscou a relação das receitas,
contratos de construção e as normas internacionais de contabilidade.
No que se refere a contribuição de ordem prática , o estudo busca contribuir para
uma adequação às normas internacionais de contabilidade nas empresas do setor, visto que no
ano de 2010 foram estabelecidos os critérios do reconhecimento da receita e no que compete
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à perspectiva social, o estudo busca contribuir com as informações contábeis repassada aos
usuários nas Notas explicativas das empresas listadas na BM&FBovespa, na área de Construção
Civil, cooperando com a disseminação do conhecimento sobre o respectivo tema.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Para o desenvolvimento de pesquisas científicas é necessário contextualizar aspectos
teóricos acerca do tema analisado. Nesta seção demonstram-se os conceitos e aspectos sobre
construção civil, contratos de construção, reconhecimento das receitas e as normas internacionais
de Contabilidade.

2.1 NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
As Normas Internacionais de Contabilidade foram criadas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e o IASB foi criado com o objetivo de desenvolver as Normas
Internacionais de Contabilidade. A sua função principal é a interpretação, o desenvolvimento e
a manutenção de boas práticas, que foram desenvolvidas para poderem ser aplicadas em todos
os países que adotarem as normas da International Financial Reporting Standards (IFRS), para
que seja possível a comparação entre as entidades dos diversos países e em áreas específicas
(MOURAD; PARASKEVOPOULOS, 2010).
As IFRS foram implantadas com o intuito de derrubar as barreiras que dificultava
significativamente a comparação do desempenho das entidades ao redor do mundo (MOURAD;
PARASKEVOPOULOS, 2010). Para os mesmos autores o IASB empenhou-se em estreitar as
relações dessas diferenças, fazendo com que houvesse uma harmonização das normas contábeis
e os procedimentos que estão diretamente relacionados, com a preparação e a apresentação das
demonstrações contábeis em conformidade com as IFRS.
No Brasil as normas internacionais de contabilidade trouxeram mudanças e fizeram
com que os órgãos competentes criassem os mecanismos de adoção das IFRS. O Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi criado pela Resolução CFC n° 1.055 e essa criação do
CPC foi com o intuito de estudo, preparo e publicação dos novos Pronunciamentos Técnicos
que validam a introdução das IFRSs nas práticas contábeis no Brasil. O CPC contou também
com o apoio do IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) para todo o
planejamento do trabalho de tradução, discussão, aprovação e publicação de todas as normas
internacionais de contabilidade (MOURAD; PARASKEVOPOULOS, 2010).
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2.2 CONSTRUÇÃO CIVIL
Segundo Costa (2000 apud MENDES e QUEIROZ, 2015) a atividade de construção
civil, de uma maneira mais ampla, é o setor que abrange desde a construção de obras
governamentais (públicas) até a construção de edificações imobiliárias, compreendendo o
desmembramento de terrenos, loteamentos, incorporação de imóveis, construção própria ou em
condomínio, locação de imóveis próprios ou de terceiros e administração de centros comerciais.
Bonizio (2001) complementa a atividade de construção civil em seu longo ciclo
operacional, onde seu prazo de aquisição da matéria prima até o recebimento da venda é grande,
tendo que verificar com cautela a sua contabilização. Niyama, Cavalcante e Rezende (2009)
ressaltam a importância das empresas brasileiras na hora da escrituração contábil das transações
das empresas de construção civil, quanto a influenciada pela regulamentação em relação aos
tributos, para que não afastem do que a legislação exige em relação a escrituração.

2.3 CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO CPC 17 (2012)
De acordo com o CPC 17 (2012) (2012), o Contrato de Construção é um contrato
especificamente para construção de um ativo ou combinação de ativos, que sejam
interrelacionados ou interdependentes na sua concepção, tecnologia e função, propósito ou uso
final.
Os Contratos de construção segundo o CPC 17 (2012) incluem os contratos de
prestação de serviços relacionados com a construção de um ativo ou mesmo contratos para a
destruição ou restauração de ativos e também de recuperação ambiental. Esses contratos podem
ser elaborados de duas maneiras distintas ou conjuntas, sendo como contratos de preço fixo e
contratos de custo mais margem, ou os dois tipos em conjunto.
Os dois tipos de contratos mencionados no CPC 17 (2012), podem ser elaborados e
utilizados pelas entidades de acordo com a sua opção. O Contrato de preço fixo (fixed price) é o
qual a entidade contratada (fornecedora dos serviços) concorda com o preço pré-fixado acordado,
ou com a taxa pré-fixada, de cada unidade concluída. E o Contrato de custo mais margem (cost
plus) é o qual a entidade contratada (fornecedora dos serviços) deve ser reembolsada pelos
custos projetados e que foram aprovados pelas partes, acrescidos se houver do percentual sobre
tais custos ou por remuneração pré-determinada, no entanto é necessário discutir a definição
dada pelo CPC 30 (2017) quanto ao reconhecimento das receitas.

2.4 RECONHECIMENTO DAS RECEITAS
A definição de Receita é mencionada pelo CPC 30 (2017, p. 2) da seguinte forma:
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A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para elaboração e divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos
ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos
dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as receitas propriamente
ditas como os ganhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias da entidade
e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros,
dividendos e royalties.

A receita é um aumento dos benefícios econômicos da entidade, sendo no aumento dos
ativos ou diminuição dos passivos, e é designada por uma variedade de nomes, que pode ser
denominado de acordo com a atividade da empresa ou finalidade de algum contrato existente
em ambas as partes.
Para Iudicibus (2009) receita é à entrada de elementos para o ativo, na forma de dinheiro
ou direitos a receber, que corresponde na maioria das vezes a venda de mercadoria, produto ou a
prestação de serviço, podendo também ser deriva de juros sobre depósitos bancários ou títulos
e ganhos eventuais.
O CPC 17 (2012) traz que a Receita do contrato deve ser mensurada ao valor justo
da contraprestação recebida ou a receber. E que essa mensuração pode ser afetada por uma
variedade de incertezas que podem ocorrer durante o desfecho de eventos futuros. E com isso
a quantia da receita do contrato pode haver alterações, sendo de aumento ou diminuição, na
medida em que o evento ocorre e que são resolvidas as incertezas.
O reconhecimento da receita pode ter como referência o estágio de execução é o que
refere o CPC 17 (2012, p. 8):
O reconhecimento da receita e das despesas tendo como referência o estágio de
execução (stage of completion) do contrato é usualmente denominado como método
da porcentagem completada. Por esse método, a receita contratual é confrontada com
os custos contratuais incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é
alcançado, fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucro que podem ser
atribuídos a proporção do trabalho realizado. Esse método proporciona informação
útil sobre a extensão da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do período.

Ou seja, o método da percentagem completada Percentage of Completion (POC),
busca demonstrar ao longo do período da obra, o reconhecimento das receitas e despesas, em
cada estágio de execução do trabalho.
O CPC 30 refere-se ao reconhecimento da receita na prestação de serviço igualmente
ao CPC 17 (2012), destaca-se que o método POC a receita é reconhecida nos períodos contábeis
em que os serviços são prestados e que o reconhecimento nessa base proporciona informação
útil sobre a extensão da atividade e o desempenho dos serviços prestados durante o período.
Ainda diante do CPC 30, o qual ressalta também que a receita somente deve ser
reconhecida quando ela for provável que os benefícios econômicos que estejam associados
à transação correrão para a entidade. No entanto caso surja alguma incerteza em relação à
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realização do valor já incluído na receita, o valor incobrável, ou o valor com respeito ao qual a
recuperação tenha deixado de ser provável, este deve ser reconhecido como despesa e não como
ajuste do valor da receita originalmente reconhecida.
Com a utilização do POC o CPC 17 (2012) orienta que a receita do contrato deve ser
reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos contábeis que abrange a
execução do trabalho, e os custos devem ser reconhecidos como despesas.
Diante da utilização do POC, o CPC 17 (2012) alerta para a alteração nas estimativas que
devem ser verificadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis,
Mudanças de Estimativa e Retificação de Erros, que menciona que as alternativas alteradas
devem ser usadas na determinação do montante reconhecido na demonstração do resultado, de
receitas e despesas, no período em que ocorrer as mudanças e em períodos subsequentes. Essas
estimativas devem ser aplicadas em base cumulativa e contabilizadas como uma mudança de
estimativa contábil.
O CPC 17 (2012) defini que a entidade pode determinar de várias maneiras a estágio
de execução (stage of completion) de um contrato, desde que usando o método que mesure com
confiabilidade o trabalho executado. De acordo com o contrato, os métodos podem contemplar:
a) a proporção dos custos incorridos com o trabalho executado até a data, vis-a-vis os custos
totais estimados do contrato; b) medição do trabalho executado; ou c) evolução física do
trabalho contratado.
No momento de conclusão de um contrato de construção o CPC 17 (2012) cita que
quando a receita puder ser estimada com confiabilidade, ou seja, quando for provável que os
benefícios econômicos a ele associados fluirão para a entidade,bem como os custos devem ser
reconhecidos como receitas e despesas, tomando como referência o estágio de execução da
obra (stage of commpletion). Considerando que quando houver incerteza acerca da realização
de quantia incluída na receita do contrato e que esta já esteja reconhecida como receita na
demonstração do resultado, o montante que não foi realizado ou mesmo que cuja recuperação
deixou de ser provável, deve ser reconhecido como despesa e não como ajuste as receitas de
contrato.

2.5 ESTUDOS ANTERIORES
Alguns estudos anteriores analisaram temas semelhantes ao assunto deste trabalho,
como o de Mendes e Queiroz (2015), que buscaram se a contabilização das receitas das empresas
de Construção Civil está de acordo com o CPC 17 (2012) e se os pareceres de auditores obtinha
alguma ressalva dessa questão. Constataram que o reconhecimento das receitas estão de acordo
com o OCPC 04 e ICPC 02 e que os pareceres dos auditores demonstraram que as empresas estão
analisando essa prática do reconhecimento no momento da transferência de riscos, benefícios
e controle na venda de imóveis, e que estão no aguardo da resposta do IFRIC ( International
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Financial Reporting Interpretations Committee) se está prática pode ser utilizada.
Lucena e Sousa (2012) verificaram se as empresas do setor de Construção Civil
reconhecem as suas receitas e custos de acordo com o CPC 17 (2012). No qual obtiveram
através da pesquisa que as empresas não divulgam as receitas e custos corretamente como o
CPC 17 (2012) estabelece e que as mesmas reconhecem e divulgam na sua minoria de acordo
com o ICPC 02 e OCPC 01.
Meneses, Lage e Castro (2015) analisaram através de um exemplo prático, com dados
hipotéticos, o reconhecimento da receita de acordo com a evolução da obra. Comparando os
métodos POC e CFO, no qual concluíram que o POC é o método mais adequado para se utilizar ,
sendo que o CFO apresentou grandes distorções e um impacto grande em relação as tributações.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa caracteriza-se como descritiva, documental e qualitativa. Em relação aos
objetivos a pesquisa é classificada como descritiva. De acordo com Silva (2006) a pesquisa
descritiva tem por objetivo descrever as características de determinado grupo, no qual
estabelece relação entre as variáveis, sendo coletados os dados com técnicas apropriadas, como
questionário ou mesmo observação sistemática. E segundo Gil (2007) a pesquisa descritiva tem
por finalidade descrever as características de uma determinada população ou fenômeno, ou em
relação às variáveis.
De acordo com Martins e Theóphilo (2009) a pesquisa se caracteriza pela organização
e a descrição dos dados, com a construção de gráficos e tabelas, para assim ter uma base mais
clara para a análise dos dados.
O estudo também utiliza a pesquisa documental, que foi realizada com a busca das
informações nas Notas Explicativas das empresas de Construção Civil listadas no segmento do
Novo Mercado da BM&FBovespa. Silva (2006) menciona que a pesquisa documental baseia-se
em materiais, documentos que não foram analisados, aprofundados, que podem ser elaborados
novamente. Martins e Theóphilo (2009) descrevem que a pesquisa documental utiliza-se
de diversos tipos de documentos, os quais podem ser escritos ou não, como documentos já
arquivados, bem como gravações e fotografias.
Desta forma a pesquisa buscou através de documentos as informações necessárias
para a pesquisa, para que assim pudessem ser analisados, levando em consideração as normas
contábeis e os conceitos do CPC 17 (2012). A pesquisa qualitativa, segundo Marconi e Lakatos
(2010), tem como foco a analise e interpretação dos aspectos mais profundos e busca fornecer
uma análise mais detalhadas das informações que foram investigadas.
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3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS.
Para a pesquisa foram selecionadas uma população no total de 15 companhias listadas
no ano de 2016 na BM&FBovespa no Segmento de Novo Mercado e que estão no Setor de
Construção Civil.
Quadro 1: Relação de empresas de Construção Civil do Novo Mercado da BM&BOVESPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RAZÃO SOCIAL
CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND. E PART.
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.
GAFISA S.A.
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
PDG REALTY S.A. EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
ROSSI RESIDENCIAL S.A.
TECNISA S.A.
TRISUL S.A.
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Foi escolhido o segmento de Novo Mercado, pois de acordo com a BM&Fbovespa
(2017), desde o seu lançamento em 2000 estabeleceu uma criação de um padrão de governança
corporativa altamente diferenciado. Tornando-se ao longo dos anos em um padrão de
transparência e governança exigido pelos investidores para as novas aberturas de capital e é
recomendado para empresas que pretendem fazer ofertas grandes e direcionadas a qualquer tipo
de investidor (investidores institucionais, pessoas físicas, estrangeiros etc.).
Para fazer parte da listagem nesse segmento especial implica na adoção de um conjunto
de regras societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da adoção de uma política de
divulgação de informações mais transparente e abrangente. De acordo com a BM&Fbovespa
(2017) o Novo Mercado conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa.
As empresas listadas nesse segmento podem emitir apenas ações com direito de voto, as
chamadas ações ordinárias (ON).
Martins e Theóphilo (2009) trazem que o conceito de população é intuitivo, no qual
se trata de um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam em comum, determinadas
características que são definidas para o estudo. Entretanto a amostra é um subconjunto da
população.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para realizar a análise das Notas Explicativas das 15 empresas da população, foram
elaborados dois quadros de acordo com o CPC 17 (2012) verificando o que as empresas
adotando em relação ao reconhecimento da receita conforme o CPC 17 e a quais informações
foram divulgadas.
O Quadro 2 refere-se ao reconhecimento da receita conforme o CPC 17 (2012) estabelece.
Quadro 2: Reconhecimento da receita do contrato de acordo com o CPC 17 (2012).
ITENS DO CPC 17 (2012)
11. A receita do contrato deve compreender:
a) a quantia inicial da receita estabelecida no contrato;
b) as variações no trabalho contratado, reivindicações e pagamentos por incentivos:
(i) até a extensão em que seja provável que resultem em receita; e

SIM

NÃO

33,33%
33,33%
33,33%

66,67%
66,67%
66,67%

(ii) que estejam em condições de serem mensurados com confiabilidade.
23. No caso de contrato de preço fixo (fixed price), a conclusão do contrato de
construção pode ser estimada com confiabilidade quando todas as condições
seguintes estiverem satisfeitas:
(a) a receita do contrato puder ser mensurada com confiabilidade;
(b) for provável que os benefícios econômicos associados ao contrato fluirão para a
entidade;
( c ) tanto os custos para concluir o contrato quanto o estágio de execução (stage of
completion) da atividade contratual puderem ser mensurados com
confiabilidade, ao término do período de reporte; e
(d) os custos atribuíveis ao contrato puderem ser claramente identificados e mensurados
com confiabilidade de forma tal que os custos atuais incorridos
possam ser comparados com estimativas anteriores.
24. Para os contratos na modalidade de custo mais margem (cost plus), a conclusão de
contrato de construção pode estimada com confiabilidade quando
todas as condições seguintes estiverem satisfeitas:
(a) for provável que os benefícios econômicos associados ao contrato fluirão para a
entidade;
(b) os custos atribuíveis ao contrato, quer sejam especificamente reembolsáveis ou não,
puderem ser claramente identificados e mensurados com confiabilidade.
25. O reconhecimento da receita e das despesas tendo como referência o estágio de
execução (stage of completion) do contrato é usualmente denominado como método da
percentagem completa. Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos
contratuais incorridos a medida que cada estágio de execuçãovdo trabalho é alcançado,
fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucro que podem ser atribuídos
a proporção do trabalho realizado. Esse método proporciona informação útil sobre a
extensão da atividade e do desempenho contratuais, ao logo do período.
26. Pelo método da percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida
como receita na demonstração do resultado nos períodos contábeis
em que o trabalho for executado. Os custos do contrato devem ser usualmente
reconhecidos como despesa na demonstração do resultado nos período contábeis
em que o trabalho a eles relacionado for executado. Entretanto, qualquer

33,33%

66,67%

26,67%

73,33%

26,67%

73,33%

20%

80%
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93,33%

6,67%

33,33%
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excedente esperado dos custos contratuais totais sobre o total das receitas
contratuais para o contrato deve ser reconhecido imediatamente como despesa, de acordo
com o item 36.
27. A entidade contratada (fornecedora dos serviços) pode ter incorrido em custos que
esteja relacionados com uma atividade futura do contrato. Referidos
custos contratuais devem ser reconhecidos como ativo, caso seja provável que
venham a ser recuperados. Esses custos representam uma quantia devida pelo
contratante (cliente) e muitas vezes são classificados como trabalho em
andamento.
28. A conclusão de um contrato de construção só pode ser estimada com confiabilidade
quando for provável que os benefícios econômicos a eles
associados fluirão para a entidade. Entretanto, quando houver incerteza acerca
da realização de quantia incluída na receita do contrato e já reconhecida como
receita na demonstração do resultado, o montante não realizável ou cuja
recuperação deixou de ser provável deve ser reconhecido como despesa e
não como ajuste às receitas do contrato.
32. Quando a conclusão de um contrato de construção não puder ser estimada com
confiabilidade:
(a) a receita deve ser reconhecida somente na extensão em que seja provável que os custos
do contrato incorridos serão recuperados; e
(b) os custos do contrato devem ser reconhecidos como despesa no período em que
forem incorridos.
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

33,33%

66,67%

26,67%

73,33%

26,67%

73,33%

26,67%

73,33%

Conforme o que o CPC 17 (2012) traz em relação ao reconhecimento da receita
observa-se através do item 11, que 33,33% das empresas analisadas, ou seja, cinco fornecem
as informações a respeito da receita inicial do contrato. Em relação às variações que ocorrem
no trabalho contratado, as reivindicações e pagamentos, 33,67% das empresas divulgam os
valores, até na extensão em que seja provável que resulte em receita e que estejam em condições
de serem mensurados confiavelmente. As demais empresas, que seria as outras 10, não adotam
o CPC 17 (2012).
O item 23 do CPC trata sobre os contratos de preço fixo, que a conclusão do contrato
pode ser estimada com confiabilidade, desde que estejam de acordo com as seguintes condições:
a primeira condição é a receita ser mensurada com confiabilidade, 26,67% mencionam a
informação nas notas explicativas, as demais não informam. A segunda condição é for provável
que os benefícios econômicos associados ao contrato fluirão para a entidade, novamente o
percentual repete-se, 26,67% das empresas apresentam a informação e as demais não informam.
A outra condição é em relação aos custos para concluir o contrato quanto o estágio de execução
puderam ser mensurados com confiabilidade no final do período, 20% das empresas fazem de
acordo com o CPC 17 (2012). E a última condição seria sobre os custos atribuídos ao contrato
serem identificados e mensurados com confiabilidade e comparados com estimativas anteriores,
nesta situação 100% das empresas não demonstraram a informação claramente nas Notas
Explicativas.
O terceiro item da tabela analisado foi o item 24 do CPC, que trata sobre os contratos
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na modalidade de custo mais margem (cost plus), onde a conclusão do contrato pode ser
estimada com confiabilidade, quando for provável que os benefícios econômicos fluirão para
a entidade e os custos atribuídos, sejam reembolsados ou não, identificados e mensurados com
confiabilidade, demonstrou que 100% das empresas não utilizam os contratos nesta modalidade.
Como o objetivo da pesquisa é sobre o reconhecimento da receita, foi analisado o item
25 do CPC, que referencia o reconhecimento da receita com o estágio de execução (stage of
completion) que é denominado como o método de percentagem completada. É o método no
qual a receita é confrontada com os custos no decorrer de cada estágio de execução do trabalho
é alcançado, fornecendo uma informação útil sobre a extensão da atividade, bem como do
desempenho ao longo do período. O método do POC foi utilizado quase na totalidade pelas
empresas, 93,33% mesmo aquelas que não adotam o CPC 17 (2012), ou seja, somente uma
única empresa não adota este método e também não trouxe de forma clara qual que é utilizado
por ela.
O item 26 do CPC está relacionado ao POC, onde traz que as receitas e custos do
contrato devem ser reconhecidos na demonstração do resultado nos períodos contábeis em que
o trabalho for executado, 33,33% apresentam os dados conforme o CPC estabelece.
Acerca dos custos que possam ser incorridos com uma atividade futura do contrato,
estes devem ser reconhecidos, quando seja provável a ser recuperado, é o que traz o item 27
do CPC e que 66,67% das empresas não apresentam essa informação nas notas explicativas,
somente 33,33% empresas divulgam a informação.
O penúltimo item analisado em relação ao reconhecimento é o item 28, que fala sobre
a conclusão do contrato somente pode ser estimada com confiabilidade, quando provável os
benefícios fluírem a entidade e que caso houver incerteza da receita realizada e reconhecida na
demonstração, esse montante deve ser reconhecido como despesa e não como ajuste, 26,67%
divulgam a informação de forma clara.
E o último item analisado, o 32 refere-se à conclusão do contrato quando não puder ser
estimado com confiabilidade, se neste caso a receita foi reconhecida somente na sua extensão
em que seja provável que os custos serão recuperados e os mesmos sejam reconhecidos como
despesa no período que ocorreram, 26,67% assim realiza, e as demais empresas não divulgaram.
O quadro 3 reúne dados para a análise sobre a divulgação e apresentação das receitas
de acordo com o CPC 17 (2012).
Quadro 3: Divulgação e apresentação das receitas de acordo com o CPC 17 (2012)
ITENS DO CPC
39. A entidade deve divulgar:
(a) o montante da receita do contrato reconhecido como receita do período;
(b) os métodos usados para determinar a receita do contrato reconhecida
no período; e
( c ) os métodos usados para determinar o estágio de execução (stage
of completion) dos contratos em curso.
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33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
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40. A entidade deve divulgar, cada uma das seguintes informações,
para os contratos em andamento, ao término do período de reporte:
(a) o montante agregado de custos incorridos e os lucros reconhecidos
(menos as perdas reconhecidas) até a data;
(b) o montante de adiantamentos recebidos; e
( c ) o montante de retenções.
42. A entidade deve apresentar:
(a) como ativo, o valor bruto devido pelo contratante (cliente), relativo
a trabalho do contrato executados e não cobrados ou recebidos; e
(b) como passivo, o valor bruto devido ao contratante (cliente), relativo
a valores recebidos por conta de trabalhos do contrato ainda por executar.
43. O valor bruto devido pelo contratante (cliente), relativo aos
trabalhos do contrato é o montante líquido dos:
(a) custos incorridos mais lucros reconhecidos; menos
(b) a soma das perdas reconhecidas e dos faturamentos em andamento;
44. O valor bruto devido ao contratante (cliente), relativo aos
trabalhos sob execução é o montante líquido dos:
(a) custos incorridos mais lucros reconhecidos; menos
(b) a soma das perdas reconhecidas e dos faturamentos em andamento
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

13,33%

86,67%

13,33%
13,33%

86,67%
86,67%

20%

80%

20%

80%

100%
100%

20%
20%

80%
80%

Conforme a análise realizada, 33,33% das empresas divulgam conforme o CPC as
informações a cerca do montante da receita do contrato reconhecida como receita, os métodos
usados para determinar a receita reconhecida e os métodos que foram determinados ao estágio
de execução durante o período, do item 39.
Outras informações que as empresas devem divulgar e que o item 40 traz e somente
13,33% delas divulgam, é acerca dos contratos em andamento, no qual montante agregado
de custos incorridos, os lucros reconhecidos até a data, e os montantes de adiantamentos e
retenções devem ser informados, o que não ocorreu por parte de 86,67% das empresas, que
representam 13 das 15 analisadas.
Outra informação que a empresa deve apresentar e que está mencionada no item 42, é
sobre os valores brutos, tanto de ativo como passivo, que são devidos ao cliente, os ativos em
relação ao trabalho executado e não cobrado ou recebido e do passivo, relativo a valores que
foram recebidos e que ainda não foi executado, somente 20% apresentam os dados.
E deve também apresentar o valor bruto devido pelo cliente, conforme se encontra
no item 43, sendo o montante líquido dos custos incorridos mais os lucros reconhecidos e
descontando a total das perdas reconhecidas e do faturamento em andamento, este valor não foi
apresentado por nenhuma das empresas.
E o último item que é o 44, refere-se ao valor bruto devido pelo contratante ao seu
cliente, relativo aos trabalhos sob execução, sendo o montante líquido dos custos incorridos
mais lucros reconhecidos e diminuindo as perdas reconhecidas e o faturamento em andamento,
que foi apresentado por 20% das empresas de forma não muito clara.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi verificar se as empresas do setor de construção civil
listadas na BM&FBOVESPA do segmento de Novo Mercado, estão reconhecendo as receitas
de acordo com o que estabelece o CPC 17 (2012). E para isso conclui-se após a análise que uma
pequena parte da população estudada adota as normas do CPC.
Destaca-se a minoria que foi analisada, quando somente 4 empresas apresentaram
todos os itens, evidenciadas de forma transparente as informações nas notas explicativas.
Observa-se também que apesar do CPC 17 (2012) ter sido criado para que as empresas
de construção civil seguissem seus requisitos e critérios de reconhecimento, quase na sua
totalidade tem como base de legislação o ICPC 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário
e o OCPC 04 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 as Entidades de Incorporação
Imobiliária Brasileira, o que de certa forma, pode ocorrer a distorção em algum entendimento
que foi repassado através do CPC 17 (2012).
Destaca-se na pesquisa a evidencia que 14 empresas utilizam para o reconhecimento
da receita o Método de Percentagem Completada (POC), conforme o estágio de execução da
obra e que a única empresa que não adota, não menciona qual método utiliza.
Outro fato evidenciado são as informações que deveriam ser divulgadas e apresentadas
pelas empresas acerca dos valores, métodos e montantes que teriam que estar de forma clara e
sucinta para os usuários, no entanto não se encontram expressas nos relatórios.
Sugerem-se estudos em relação a normas e legislações que as empresas de Construção
Civil devem seguir, utilizando como base outros Pronunciamentos técnicos para verificar a
adaptação das empresas, bem como utilizar as empresas de outros segmentos da BM&FBovespa
ou de algum ranking específico. Comparar os métodos POC e OD (satisfação da obrigação de
desempenho) diante das alterações a serem introduzidas no reconhecimento da receita advindas
da nova norma IFRS 15 – CPC 47.
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RELAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES DO COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL E DA SATISFAÇÃO NO TRABALHO

Leila Chaves Cunha1
Edilson Bacinello2
Roberto Carlos Klann3

RESUMO
Este estudo objetivou verificar a relação entre as dimensões do Comprometimento Organizacional e da Satisfação
no Trabalho de empregados da região do Alto Vale do Itajaí/SC. A pesquisa se caracteriza como descritiva e
quantitativa. O instrumento de coleta de dados foi o questionário, aplicado a estudantes de uma instituição de
ensino superior que são empregados de empresas da região. Para a análise dos dados foi utilizada a média, desvio
padrão e a análise de correlação de Pearson. Os resultados demonstram que a maioria das mulheres trabalha em
organizações prestadoras de serviços, enquanto os homens trabalham no setor industrial e comercial. Observase que os funcionários apresentam maior comprometimento relacionado ao apego afetivo e à obrigação em
permanecer na organização. Já o comprometimento relacionado aos custos em deixar a organização apresentou
menor evidenciação. Quanto às dimensões da Satisfação no Trabalho, todas apresentaram médias consideradas
altas. Os aspectos que apresentaram correlação significativa com o Comprometimento Organizacional e Satisfação
no Trabalho são gênero, estado civil e tempo de empresa. Identificou-se que o Comprometimento Afetivo apresenta
correlação positiva com as dimensões da Satisfação no Trabalho. Conclui-se que tais resultados podem contribuir
com a gestão das organizações, no sentido de perceberem que proporcionar maior satisfação aos funcionários pode
resultar em maior comprometimento com a organização.
Palavras-chave: Comprometimento organizacional. Satisfação no trabalho. Comportamento.
ABSTRACT
This study aimed to investigate the relationship between the dimensions of Organizational Commitment and Job
Satisfaction of employees of region of the Alto Vale do Itajaí. The research is characterized as descriptive model
and quantitative. The data collection instrument was a questionnaire applied to the students of a higher education
institute who are employees of companies in the region. For data analysis was used the mean, standard deviation
and Pearson correlation analysis. The results show that most women employees working in service organizations,
while the men work in the industrial and commercial sector. It is observed that employees have greater involvement
related to emotional attachment and the obligation to remain in the organization. As to the related commitment
to the costs of leaving the organization showed less disclosure. As to the dimensions of Job Satisfaction, all
showed high averages. The aspects that were significantly correlated with the Organizational Commitment and
Job Satisfaction are gender, marital status and job tenure. Besides, it was identified that the Affective Commitment
has positive correlation to the dimensions of Job Satisfaction. We conclude that these results can contribute to
the organization´s management, in the sense that provide greater satisfaction to employees can result in greater
commitment to the organization.
Keywords: Organizational commitment. Job satisfaction. Behavior.
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1 INTRODUÇÃO
A ideia de que o comportamento pode ser tratado cientificamente continua controversa:
de um lado têm-se o determinismo, segundo o qual o comportamento se origina da herança
genética e de eventos ambientais; de outro, o livre-arbítrio, que designa a suposta capacidade
da pessoa em escolher seu comportamento livremente, sem levar em conta a herança genética
ou o ambiente (BAUM, 2005).
Segundo Siqueira (2008), as tentativas pioneiras de sistematização da pesquisa do
comportamento no âmbito organizacional ocorreram na Inglaterra no ano de 1960. Considerado
como campo de pesquisa emergente, apoia-se em outras áreas do conhecimento, como a
psicologia, a sociologia e a economia. O objeto de análise são as atividades organizacionais,
as quais foram sistematizadas em três níveis: a organização, as equipes e os indivíduos. Além
disso, focalizam a dimensão da dinâmica organizacional, como a base de poder, o clima e
cultura; e a dimensão psicossocial, como comprometimento, satisfação do trabalho e motivação,
no contexto das organizações.
De acordo com Bastos (1996), o comprometimento no trabalho e as questões
relacionadas às transformações observadas no processo produtivo, na organização do trabalho
e na gestão das organizações, têm despertado o interesse de pesquisadores e administradores,
pois tais mudanças têm conduzido a experiências com novas arquiteturas organizacionais, que
valorizam aspectos comportamentais como elementos críticos em ambientes organizacionais
mais flexíveis para lidar com as incertezas do ambiente.
A satisfação no trabalho representa o quanto o indivíduo que trabalha vivencia
experiências prazerosas, que provêm de uma fonte ou uma origem. Dentre as várias dimensões
de satisfação no trabalho pesquisadas ao longo do tempo, as que se mantiveram foram cinco:
satisfação com o salário, com os colegas, com a chefia, com as promoções e com o próprio
trabalho (SIQUEIRA, 2008).
Turner, Barling e Zacharatos (2002) argumentam que os desafios que as organizações
e os empregados enfrentam com a mudança das estruturas no ambiente organizacional
podem transformar a natureza do trabalho em uma experiência mais intensa. Para a maioria
da população mais velha, o emprego de longo prazo era a norma, enquanto que grande parte
da força de trabalho atual enfrenta uma situação muito diferente, como o emprego em tempo
parcial, emprego contingente e múltiplas carreiras. Além disso, o aumento da competitividade
entre as organizações significou a adoção de práticas que tentam reduzir os custos e aumentar a
produtividade e os lucros, em detrimento do bem-estar das pessoas.
Uma das formas mais importantes de melhorar a experiência de trabalho é envolver
ativamente o funcionário em suas tarefas organizacionais, incentivando-o à autonomia, a
desenvolver atividades desafiadoras e à interação social. Para os autores, esta é uma forma
de incentivá-lo a exercer escolhas e de se sentir competente, maximizando a eficácia dos
funcionários e seu bem-estar, fato este que pode afetar a maneira como as pessoas percebem
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seus papéis na organização (TURNER; BARLING; ZACHARATOS, 2002).
Funcionários comprometidos e satisfeitos, que se identificam com os objetivos
e valores organizacionais, podem ser vistos como um recurso humano para melhorar o
desempenho organizacional e para alcançar o sucesso organizacional e, como consequência,
alcançar vantagem competitiva (CETIN, 2011).
As pesquisas sobre aspectos relacionados ao comprometimento organizacional e
satisfação no trabalho são realizadas em organizações específicas, em determinados estados da
federação ou países (FREIRE, 1999; ESLAMI; GHARAKHANI, 2012; XAVIER, 2005). Neste
trabalho, a pesquisa foi realizada na região do Alto Vale do Itajaí/SC. Esta região é composta
por 28 municípios, com 291.840 habitantes; apresenta 8.656 estabelecimentos dos ramos
industriais, comerciais, construção civil, serviços e agropecuária; e emprega mais de 75.700
funcionários (DE FÁVERI; KROETZ; ALEXANDRINI, 2012).
Neste contexto, a pergunta que norteia a presente pesquisa é: qual a relação entre as
dimensões do comprometimento organizacional com a satisfação no trabalho dos profissionais
da região do Alto Vale do Itajaí/SC? Deste modo, o objetivo da pesquisa é verificar a relação
entre as dimensões do Comprometimento Organizacional e da Satisfação no Trabalho de
empregados da região do Alto Vale do Itajaí/SC.
A presente pesquisa se justifica, no âmbito teórico, por envolver aspectos
comportamentais na perspectiva do ambiente organizacional. Pode contribuir também para as
organizações de forma prática, pois amplia a visão sobre as prerrogativas dos profissionais,
que além de habilidades técnicas, necessárias ao bom desempenho das atividades, necessitam
desenvolver aspectos comportamentais, que podem auxiliar na qualidade do trabalho.
Destaca-se também que se identificou na literatura pesquisas que buscaram relacionar
o Comprometimento Organizacional e a Satisfação no Trabalho: Freire (1999) pesquisou
essa relação na empresa EMBRAPA; Eslami e Gharakhani (2012) realizaram pesquisa com
empregados iranianos. No entanto, não se identificou na literatura nenhum trabalho utilizando
amostra do estado de Santa Catarina. Considerando-se que o Brasil possui uma diversidade
cultural que pode influenciar em resultados de pesquisas na área comportamental, esse trabalho
se justifica no sentido de contribuir com a evolução na pesquisa nesta área do conhecimento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção apresenta-se a base teórica que sustenta a presente pesquisa, que está
dividida nas seguintes subseções: comprometimento organizacional; satisfação no trabalho; e
estudos relacionados.
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2.1 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL
Na visão de Mowday, Steers e Porter (1979, p. 226), “o compromisso representa
a simples lealdade passiva que envolve o relacionamento ativo entre a organização e os
indivíduos que estejam dispostos a dar algo de si mesmos em prol do que se deseja alcançar”.
Esse relacionamento envolve não só expressões de crenças e opiniões individuais, mas também
das ações relacionadas entre a organização e o indivíduo; poderia, no entanto, enfocar outros
aspectos ambientais e estabelecer relações com variáveis pessoais, ocupacionais, experiência
no trabalho e características organizacionais.
Um dos marcos importantes da pesquisa sobre comprometimento organizacional é o
trabalho de Morrow (1983), que identificou 29 conceitos e medidas relacionadas a tal tema. O
comprometimento organizacional é marcado pela diversidade de definições e modelos teóricos
e instrumentos de medida. Neste contexto, o autor busca, assim, fixar cinco grandes focos do
comprometimento organizacional que são: valores, organização, carreira, trabalho e sindicato,
nos quais agrupa constructos e medidas para mensurá-los (SIQUEIRA, 2008).
De acordo com Medeiros (1997), no aspecto do comprometimento organizacional,
duas correntes dominavam a literatura: uma comumente chamada de afetiva, representada pelas
ideias de Mowday, Steers e Porter (1979); a outra comumente chamada de instrumental ou
side bet, que significa trocas laterais, originada dos estudos de Becker (1960). No entanto,
na revisão da literatura realizada por Allen e Meyer (1990), os autores incorporam uma nova
dimensão e conceituam três dimensões na definição do comprometimento organizacional:
comprometimento como um apego afetivo com a organização (afetivo); comprometimento
percebido como custos associados a deixar a organização (Instrumental); comprometimento
como uma obrigação em permanecer na organização (normativo).
Para a realização desta pesquisa foi utilizada a abordagem proposta por Siqueira e
Gomide Jr. (2004), a qual afirma que o comprometimento organizacional pode ser concebido
como tendo uma natureza cognitiva ou afetiva, segundo a qual, a satisfação no trabalho é
compreendida como um estado emocional positivo ou de prazer, resultante de um trabalho ou
de experiências de trabalho.
Na Figura 1 apresenta-se as bases, estilos e focos do comprometimento organizacional.
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Figura 1: Bases psicológicas, estilos e focos de comprometimento

Fonte: Adaptado de Siqueira e Gomide Jr. (2004)

Observa-se que a base afetiva se relaciona às teorias psicológicas, apoiando-se nas
ligações afetivas de como um indivíduo entende a organização por meio de sentimentos; a base
cognitiva se estabelece pelas crenças dos indivíduos e o seu relacionamento com a organização.
A partir dessas bases surge os estilos de comprometimento afetivo, instrumental e normativo
com focos estabelecidos com a organização, carreira/profissão e sindicato (SIQUEIRA;
GOMIDE JR., 2004).

2.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO
Marquez e Moreno (2005) destacam que para Locke (1969, 1976) satisfação no
trabalho é o resultado da avaliação que o trabalhador faz sobre o seu trabalho ou a realização
de seus valores, sendo uma emoção positiva de bem-estar. A satisfação no trabalho é um estado
emocional, porque a emoção deriva da avaliação dos valores do indivíduo, e por tratar-se de
um estado emocional, a satisfação possui dois fenômenos: o de alegria (satisfação) e o de
sofrimento, desprazer (insatisfação). Mesmo que a satisfação no trabalho seja um fenômeno
individual, o autor ressalta que os fatores causais podem ser classificados em dois grandes
grupos: a) eventos e condições do trabalho: trabalho propriamente dito, pagamento, promoção,
reconhecimento, condições de trabalho, ambiente de trabalho; b) agentes do trabalho: colegas
e subordinados, supervisores, empresa/organização. Além disso, assinala que os fatores causais
devem ser analisados em suas inter-relações.
Posteriormente ao período entre os anos de 1970 e 1980, o conceito de satisfação no
trabalho que predominava era de atitude, além de ser visto como um fator com capacidade de
predizer diferentes comportamentos, produtividade, desempenho, rotatividade e absenteísmo.
Outra vertente sobre satisfação no trabalho está relacionada a pressupostos humanistas e sociais.
A partir dos anos de 1990, o conceito passou a ser relacionado a conceitos afetivos, como afetos
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negativos e positivos, estado de ânimo e stress (SIQUEIRA, 2008).
De acordo com Siqueira (2008), as dimensões de satisfação no trabalho que se
mantiveram nas pesquisas ao longo do tempo são:
•
satisfação com os colegas: contentamento com a colaboração, a amizade, a
confiança e o relacionamento mantido com os colegas;
•
satisfação com o salário: contentamento com o salário que recebe comparado
com o quanto trabalha, com sua capacidade profissional, com o custo de vida e com os esforços
dispendidos na realização do trabalho;
•
satisfação com a chefia: contentamento com a organização e a capacidade
profissional do chefe, com seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento entre
eles;
•
satisfação com a natureza do trabalho: contentamento com o interesse pelas
tarefas, com a capacidade das tarefas absorverem o trabalhador e a sua variedade;
•
satisfação com as promoções: contentamento com o número de vezes que já
recebeu promoções, com as garantias a quem é promovido, com a maneira como a empresa
realiza as promoções e com o tempo de espera pelas promoções.
Essas cinco dimensões foram aplicadas na presente pesquisa com o intuito de medir a
satisfação no trabalho dos profissionais nesta pesquisa.

2.3 ESTUDOS RELACIONADOS E HIPÓTESES
Freire (1999) identificou a associação entre comprometimento organizacional e
satisfação no trabalho na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Os
resultados demonstram que existe associação entre comprometimento organizacional e
satisfação no trabalho, no entanto, as variáveis com menor média em satisfação no trabalho
apresentaram maior média em comprometimento organizacional, levando o autor a concluir que
os respondentes estão comprometidos com a organização, muito embora não estejam satisfeitos
no trabalho.
Xavier (2005) realizou pesquisa com o objetivo de verificar a relação entre as variáveis
locus de controle, comprometimento organizacional e satisfação no trabalho em profissionais
empregados em diferentes organizações. Os resultados demonstram que a dimensão com maior
média no comprometimento organizacional foi a afetiva (20,97) e menor foi a instrumental
(17,67). Nas dimensões da satisfação no trabalho as maiores médias foram: satisfação com os
colegas (18,24) e com a natureza do trabalho (17,08); enquanto que as menores médias foram
com o salário (13,44) e com as promoções (13,54). Além disso, os resultados apontam que o
comprometimento afetivo se relacionou positivamente com todos os aspectos da satisfação no
trabalho.
Eslami e Gharakhani (2012) examinaram o papel da satisfação no trabalho no
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comprometimento organizacional. Os resultados indicam que todos os três fatores de satisfação
no trabalho analisados (promoções, relações pessoais e condições favoráveis de trabalho) tinham
efeitos positivos e significativos sobre os fatores do comprometimento organizacional (afetivo,
normativo e continuidade). A implicação prática dos resultados é que a pesquisa demonstra o
que os gerentes precisam melhorar ativamente a satisfação no trabalho dos empregados para
assim conseguir um nível mais elevado de comprometimento organizacional.
Cappi e Araujo (2015) realizaram pesquisa com o objetivo de verificar e comparar o
grau com que os antecedentes da satisfação no trabalho e comprometimento organizacional
precede a intenção de sair do emprego, entre indivíduos das Gerações X e Y. Os resultados
sugerem que e há uma relação positiva e altamente significante entre a satisfação no trabalho e
o comprometimento organizacional, tanto entre os indivíduos da amostra da geração X, quanto
para os indivíduos da geração Y.
Os trabalhos identificados verificaram a relação entre comprometimento organizacional
e satisfação no trabalho em diferentes ambientes organizacionais. Neste trabalho buscou-se
verificar esta relação em empregados de organizações localizadas na região do Alto Vale do
Itajaí/SC. Assim, a partir da literatura, apresenta-se a hipótese da pesquisa:
H1: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo com as dimensões da
Satisfação no Trabalho;
H2: Existe relação positiva entre o Comprometimento Instrumental com as dimensões
da Satisfação no Trabalho;
H3: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo com as dimensões
da Satisfação no Trabalho.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa se caracteriza como descritiva, com abordagem do problema na
modalidade quantitativa. O foco da pesquisa descritiva é conhecer as características de certa
população ou fenômeno e estabelecer relações entre as variáveis (TRIVIÑOS, 2009). Para tal,
foram utilizadas as técnicas da Análise Multivariada, com foco no Coeficiente de Correlação
de Pearson.

3.1 AMOSTRA E COLETA DOS DADOS
A coleta de dados se deu por meio de questionário encaminhado a alunos dos cursos
de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharia de Produção de uma
Instituição de Ensino Superior (IES) localizada na região do Alto Vale do Itajaí/SC. A escolha
da IES se deu por acessibilidade.
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O questionário utilizado é composto por 3 seções: a primeira refere-se ao perfil dos
respondentes; na segunda seção busca-se identificar o comprometimento organizacional; e na
terceira identifica-se a satisfação no trabalho dos respondentes.
Destaca-se que para identificação do comprometimento organizacional utilizouse o questionário de Medeiros (1997), que foi adaptado para o contexto brasileiro com base
no questionário desenvolvido por Meyer, Allen e Smith (1993). O questionário é composto
de 18 itens e está organizado em 3 dimensões do comprometimento organizacional, que são:
comprometimento afetivo, comprometimento instrumental e comprometimento normativo.
Para identificar os aspectos relacionados à satisfação no trabalho utilizou-se o
questionário de Inventário de Satisfação no Trabalho, desenvolvido por Siqueira (2008),
composto por 25 itens, o qual apresenta as dimensões referentes à satisfação com: os colegas, o
trabalho desenvolvido, a chefia, o salário, as promoções e a natureza do trabalho.
Os questionários foram transcritos conjuntamente para o google docs, com afirmativas
baseadas na Escala Likert em ordem crescente de 1 a 5 pontos: de “totalmente em desacordo” a
“totalmente de acordo”. O instrumento foi encaminhado a 955 estudantes via e-mail, retornando
117 questionários respondidos, dos quais foram excluídos aqueles com questões em branco,
resultando em 110 instrumentos válidos para a análise.

3.2 Definição das variáveis para análise dos dados
As variáveis para identificar o perfil dos respondentes são as seguintes: gênero, estado
civil, graduação, ramo de atividade e tempo de empresa. As proposições, organizadas por
dimensão, que correspondem ao Comprometimento Organizacional estão descritas no Quadro
1.
Quadro 1: Variáveis de Comprometimento Organizacional
Dimensão

Comprometimento
Normativo

Comprometimento
Afetivo

Sigla
ComNor1
ComNor2
ComNor3
ComNor4
ComNor5
ComNor6
ComAfet1
ComAfet2
ComAfet3
ComAfet4
ComAfet5
ComAfet6

Questões
A organização é merecedora de lealdade
Não ter obrigação de permanecer na instituição (R*)
Sentimento de dívida com a instituição
Sentimento de culpa em deixar a instituição agora
Sentimento de obrigação moral com as pessoas da instituição
Mesmo sendo vantajoso não seria adequado deixar a instituição
agora
Sentir os problemas da instituição como se fossem pessoais
Não se sentir uma pessoa de casa na instituição (R*)
Não se sentir emocionalmente vinculado a instituição (R*)
Felicidade em dedicar o resto da carreira a instituição
Não possuir um forte senso de integração com a instituição (R*)
Imenso significado pessoal com a instituição
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ComInst1
ComInst2
ComInst3

Necessidade maior que o desejo em permanecer na instituição
Poucas oportunidades caso deixe a organização
Comprometimento
A consequência em deixar a instituição seria a falta de alternativas
Instrumental
imediatas
ComInst4
Caso não tivesse doado tanto a instituição poderia pensar em deixála
ComInst5
Mesmo que quisesse seria muito difícil deixar a instituição agora
ComInst6
Caso deixasse a instituição agora a vida ficaria bastante
desestruturada
(*) As questões identificadas com (R) possuem o valor invertido no sentido da frase
Fonte: Adaptado de Siqueira e Gomide Jr. (2004)

As questões identificadas com (R) tiveram a escala de Likert invertida no momento da
análise dos dados, por se tratar de afirmativas de conotação negativa.
As proposições que visam investigar a Satisfação no Trabalho são compostas por 5
dimensões, e as questões referente a cada dimensão estão evidenciadas no Quadro 2.
Quadro 2: Variáveis de Satisfação no Trabalho
SatChef1 Satisfação sobre a forma como o chefe organiza o setor de trabalho
Satisfação
SatChef2 Interesse do chefe com o trabalho do funcionário
com a Chefia
SatChef3 Entendimento entre chefe e funcionário
SatChef4 Satisfação com o tratamento dado pelo chefe
SatChef5 Satisfação com a capacidade profissional do chefe
SatCole1
Satisfação com espirito colaborador dos colegas de trabalho
Satisfação
SatCole2
Satisfação com o tipo de amizade dos colegas de trabalho
com
os
SatCole3
Satisfação com o relacionamento com os colegas de trabalho
Colegas
SatCole4
Satisfação com a quantidade de amigos no trabalho
SatCole5
Satisfação com a confiança depositada pelos colegas de trabalho
SatProm1 Satisfação com o número de vezes que ocorreram promoções no trabalho
Satisfação
SatProm2 Satisfação com as garantias dadas pela empresa com que é promovido
com
as
SatProm3 Satisfação sobre a forma que a empresa realiza suas promoções no trabalho
Promoções
SatProm4 Satisfação com as oportunidades em ser promovido na empresa
SatProm5 Satisfação com o tempo de trabalho necessário a promoção na empresa
SatSalar1 Satisfação com o salário frente ao quanto se trabalha
Satisfação
SatSalar2 Satisfação com o salário comparado a capacidade profissional
com
os
SatSalar3 Satisfação com o salário comparado com o custo de vida
Salários
SatSalar4 Satisfação com o dinheiro recebido da empresa no final do mês
SatSalar5 Satisfação com o salário comparado com os esforços no trabalho
SatNaTr1 Satisfação com o interesse despertado sobre as atividades desenvolvidas
Satisfação
SatNaTr2 Satisfação com a capacidade de absorção do trabalho
com
a
SatNaTr3 Satisfação com a oportunidade de executar as tarefas no trabalho
Natureza do
SatNaTr4 Satisfação com as preocupações exigidas pelo trabalho
Trabalho
SatNaTr5 Satisfação com a variedade de tarefas realizadas
Fonte: Adaptado de Siqueira (2008)

As dimensões da Satisfação no Trabalho estão relacionadas à satisfação com a chefia,
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com os colegas, com as promoções, com o salário e com a natureza do trabalho.

3.3 ANÁLISE DOS DADOS
Para a análise dos dados, utilizou-se o método de correlação de Pearson (r), com a
abordagem indicada por Cohen (2008), considerando que os valores obtidos no cálculo de
“r” entre 0,10 e 0,29 representam pequenas correlações; escores entre 0,30 e 0,49 podem ser
interpretados como médios, e valores entre 0,50 e 1 considerados como grandes correlações.
Ressalta-se que, no âmbito desse estudo, todos os critérios que atestam a validação
da metodologia foram atendidos e, pelo fato de não ter ocorrido a presença de outliers que
pudessem alterar as informações obtidas nas análises, todos os valores encontrados foram
mantidos.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os resultados referentes ao perfil dos respondentes;
estatística descritiva das dimensões do Comprometimento Organizacional e da satisfação no
Trabalho; Correlação entre as dimensões e o perfil dos respondentes; análise da correlação entre
as questões das dimensões do Comprometimento Organizacional e da Satisfação no Trabalho;
e discussão dos resultados.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
Para a identificação do perfil dos respondentes, buscou-se verificar o curso de graduação
em que o aluno está matriculado, o gênero, o setor de atuação, o tempo de atuação no trabalho
atual e o estado civil dos respondentes. Os dados obtidos estão expressos na Tabela 1.
Tabela 1: Perfil dos Entrevistados
Gênero

Curso
Contabilidade:
33 (47%)
Administração:
70 Mulheres
34 (49%)
(64%)
Economia:
2
(3%)
Eng. Produção:
1 (1%)

Setor Atuação
Prest. Serviço: 36 (51%)
Comércio: 12 (17%)
Indústria: 11 (16%)
Func. Público: 5 (7%)
Outros: 6 (9%)

Tempo Trabalho

Estado Civil
Casada: 6 (9%)
Menos de 1 ano: 14 União estável: 9 (13%)
(20%)
Solteira: 54 (77%)
1 até 3 anos: 40 (57%)
Separada: 1 (1%)
3 até 6 anos: 10 (14%)
6 até 9 anos: 5 (7%)
+ que 9 anos: 1 (2%)
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Contabilidade: 4
(10%)
Administração:
40 Homens 18 (45%)
(36%)
Economia:
4
(10%)
Eng. Produção:
14 (35%)
Fonte: Dados da Pesquisa

Prest. Serviço: 10 (25%)
Comércio: 7 (17%)
Indústria: 15 (38%)
Func. Público: 2 (5%)
Outros: 6 (15%)

Casado: 8 (20%)
Menos de 1 ano: 13 União estável: 2 (5%)
(34%)
Solteiro: 30 (75%)
1 até 3 anos: 7 (17%)
3 até 6 anos: 7 (17%)
6 até 9 anos: 7 (17%)
+ que 9 anos: 6 (15%)

Observa-se que as mulheres corresponderam a 64% da amostra de entrevistados, em
grande parte, nos cursos de Contabilidade (47%) e Administração (49%). Ainda, quanto ao
gênero feminino, observa-se que 51% atuam em empresas prestadoras de serviços, as demais
estão distribuídas principalmente nas áreas de comércio e indústria, e 57% atuam em seus
ramos de atividade entre 1 a 3 anos.
Por sua vez, os homens representam 36% da amostra investigada, e estão cursando
principalmente Administração de Empresas (45%) e Engenharia da Produção (35%); 62% atuam
em empresas industriais e prestação de serviços e, por fim, 33% desenvolvem suas atividades há
menos de um ano. Quanto ao estado civil, 77% das mulheres e 76% dos homens são solteiros.
Além disso, buscou-se identificar se os respondentes já haviam concluído algum curso
superior, e verificou-se que 4,5% já era portador de diploma de ensino superior e que portanto,
estavam cursando sua segunda graduação.

4.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS DIMENSÕES DO COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL E DA SATISFAÇÃO NO TRABALHO
Na Tabela 2 demonstra-se o número de respondentes, o mínimo e máximo, média e
desvio padrão das dimensões do comprometimento organizacional e da satisfação no trabalho.
Tabela 2: Dimensões do Comprometimento Organizacional e da Satisfação no Trabalho
Item
Comprometimento Normativo
Comprometimento Afetivo
Comprometimento Instrumental
Satisfação com o Chefe
Satisfação com os Colegas
Satisfação com as Promoções
Satisfação com os Salários
Satisfação Natureza do Trabalho
Fonte: Dados da Pesquisa

N
110
110
110
110
110
110
110
110

Mínimo
5
9
6
6
6
5
5
5

Máximo
25
30
24
25
25
25
25
25

Média
14,89
21,91
16,31
18,75
18,40
15,15
15,51
17,47

Desvio padrão
4,29
4,46
4,06
4,21
4,34
4,78
5,32
4,40

Na Tabela 2 observa-se que a dimensão do Comprometimento Organizacional com
maior média é a do Comprometimento Afetivo, com média de 21,91. Esta dimensão apoia-se
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nas ligações afetivas de como um indivíduo entende a organização por meio de sentimentos.
A menor média (14,89) é evidenciada na dimensão do Comprometimento Normativo, que diz
respeito à percepção do comprometimento como uma obrigação em permanecer na organização.
Quanto à Satisfação no Trabalho, as dimensões com maior média são: satisfação com
a chefia (18,75), que aborda o contentamento do empregado com a organização e a capacidade
profissional do chefe, com seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento entre
eles; em seguida, a satisfação com os colegas (18,40), que diz respeito ao contentamento com a
colaboração, a amizade, a confiança e o relacionamento mantido com os colegas; já as menores
médias são observadas nas dimensões da satisfação com as promoções (15,15) e com os salários
(15,51).

4.3 CORRELAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES DO COMPROMETIMENTO
ORGANIZACIONAL E A SATISFAÇÃO NO TRABALHO E O PERFIL DOS
RESPONDENTES
A análise de correlação “r” individualizada entre o perfil dos entrevistados as dimensões
do Comprometimento Organizacional é apresentada na Tabela 3.
Tabela 3: Correlação entre Perfil e as dimensões do Comprometimento Organizacional
Perfil
Gênero
Estado Civil
Graduação
Ramo Atividade
Tempo Empresa
*A correlação é significativa (s) no nível 0,05;
**Significativa (s) no nível 0,01 (2 extremidades);
n.s: não significativa; CompNor: Comprometimento
Normativo; ComAfet: Comprometimento Afetivo; ComInst:
Comprometimento Instrumental
Fonte: Dados da Pesquisa

ComNor
-,248*
,203*
n.s
n.s
,221*

ComAfet
n.s
,189*
n.s
n.s
,217*

ComInst
,217*
-,266**
n.s
n.s
n.s

Observa-se que as variáveis graduação e ramo de atividade não apresentam relação
significativa com nenhuma das dimensões do Comprometimento Organizacional. Por sua vez, as
variáveis gênero, estado civil e tempo de empresa apresentam relação com o Comprometimento
Normativo, Afetivo ou Instrumental.
A variável gênero apresenta correlação negativa significativa com o Comprometimento
Normativo (ComNorm), que diz respeito à lealdade com a organização (r = -0,248*). Ao se
verificar as respostas no questionário, observa-se que quanto maior a presença masculina, menor
é a lealdade com a organização. O gênero também apresenta correlação positiva significativa
com Comprometimento Instrumental (ComInst), que se refere aos custos associados em deixar
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a organização (r = 0,217*).
A variável estado civil apresentou correlação positiva significativa, ao nível de 0,05, com
Comprometimento Normativo e com o Afetivo, que diz respeito ao apego com a organização.
Já com Comprometimento Instrumental, apresentou correlação negativa significativa ao nível
de 0,01.
Na Tabela 4 apresenta-se a análise de correlação “r” individualizada entre o perfil dos
entrevistados e as dimensões da Satisfação no Trabalho: chefia, colegas, promoções, salários e
natureza no trabalho.
Tabela 4:Correlação entre Perfil e a Satisfação no Trabalho
Perfil
SatChef
SatCol
SatProm
Gênero
n.s
n.s
n.s
Estado Civil n.s
n.s
n.s
Graduação
n.s
n.s
,261**
R a m o n.s
n.s
n.s
Atividade
T e m p o n.s
n.s
,216*
Empresa
*A correlação é significativa (s) no nível 0,05;
**Significativa (s) no nível 0,01 (2 extremidades); n.s:
não significativa; SatChef: satisfação com a chefia;
SatCol: satisfação com os colegas; SatProm: Satisfação
com as promoções; SatSal: satisfação com os salários;
SatNaTr: satisfação com a natureza do trabalho
Fonte: Dados da Pesquisa

SatSal
n.s
n.s
n.s
n.s

SatNaTr
n.s
n.s
,192*
n.s

n.s

n.s

As variáveis gênero, estado civil e ramo de atividade não apresentaram relação
significativa com nenhuma das dimensões de Satisfação no Trabalho. Já as variáveis graduação
e tempo de empresa apresentaram correlações com a satisfação com a chefia, com as promoções
e com a natureza do trabalho.
A variável graduação apresentou correlação positiva com a satisfação com as
promoções (r = 0,261**), que se refere ao contentamento com o número de vezes que já recebeu
promoções, com as garantias a quem é promovido, com a maneira como a empresa realiza as
promoções e com o tempo de espera pelas promoções. Além disso, a graduação apresentou
correlação positiva significativa com a satisfação com a natureza do trabalho (0,192*), que
está relacionada ao contentamento com o interesse pelas tarefas, com a capacidade das tarefas
absorverem o trabalhador e a sua variedade.
Por fim, percebe-se que a variável tempo de empresa apresentou correlação positiva
significativa com a satisfação com as promoções (r = 0,216*), indicando que quanto mais tempo
o empregado está na organização, mais satisfeito apresentou-se com as promoções.
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4.4 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES DAS DIMENSÕES DO
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E DA SATISFAÇÃO NO TRABALHO.
Na Tabela 5 são apresentadas as correlações e entre as dimensões Comprometimento
Organizacional com as da Satisfação no Trabalho.
Tabela 5: Correlações entre as dimensões do Comprometimento Organizacional e da
Satisfação no Trabalho
ComNor

ComNor
ComAfet
-,029
ComInst
-,023
SatChef
,043
SatCol
,070
SatProm
-,040
,500**
-,097
,562**
,559**
SatSal
-,037
SatNaTr
,097
*A correlação
é
significativa
no nível 0,05 e
**Significativa
no nível 0,01 (2
extremidades);
Fonte: dados da pesquisa

ComAfet ComInst SatChef

-,128
,430**
,573**

-,131
-,011

,653**

,368**
,643**

-,098
-,122

,506**
,731**

SatCol

SatProm

SatSal

,396**
,701**

,660**
,650**

,551**

SatNaTr

Ao se observar a relação das dimensões do Comprometimento Organizacional com as
dimensões da Satisfação no Trabalho, verifica-se que, de forma geral, que o Comprometimento
Normativo e o Instrumental não apresentam relação significativa com nenhuma das dimensões
da Satisfação no Trabalho.
Já o Comprometimento Afetivo apresentou correlação positiva e significativa, ao nível
de 0,01, com a satisfação com a chefia, com os colegas, com as promoções, com os salários
e com a natureza do trabalho. O comprometimento afetivo diz respeito ao apego afetivo com
a organização. Esses resultados indicam que quanto maior o comprometimento afetivo dos
empregados da amostra, maior a sua satisfação com o trabalho, em suas diferentes dimensões.

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nos resultados sobre o perfil do respondente, observa-se que a maioria são mulheres
(64%) e que estão mais inseridas na atividade de prestação de serviços (51%), enquanto que os
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homens estão mais inseridos nos ramos industrial e de prestação de serviços (65%).
Quanto ao Comprometimento Organizacional dos empregados, observa-se que o
Comprometimento Afetivo apresenta maior média (21,91). Esse resultado converge com os
encontrados por Xavier (2005), que também evidenciou maior média nesta dimensão (20,97).
Quanto à Satisfação no Trabalho, as dimensões com maior média foram: satisfação com a
chefia (18,75) e com os colegas (18,40); já as menores médias foram observadas nas dimensões
da satisfação com as promoções (15,15) e com os salários (15,51). Ao comparar os resultados
com os encontrados por Xavier (2005), observa-se que, de forma geral, eles convergem, apenas
com pequena alteração na ordem das colocações, pois as maiores médias foram satisfação com
os colegas (18,24) e com a natureza do trabalho (17,08); as menores médias também foram com
os salários (13,44) e com as promoções (13,54).
Na análise da relação entre o Comprometimento Organizacional e as variáveis do perfil
dos respondentes, observa-se que as variáveis graduação e ramo de atividade não apresentam
relação significativa com nenhuma das dimensões do Comprometimento Organizacional. A
variável gênero apresenta correlação negativa significativa com o Comprometimento Normativo
(r = -0,248*) e com Comprometimento Instrumental (r = 0,217*). A correlação negativa ocorreu
porque as mulheres se apresentam mais comprometidas do que os homens.
Ao se observar as questões individualmente, observa-se que a maioria das mulheres
(77%) e metade dos homes (50%) apresentarem tempo de serviço até 3 anos, mas, apesar do
pouco tempo na organização, apresentam correlação positiva significativa com a lealdade para
com a organização e com o Comprometimento Afetivo.
Quanto à relação do perfil dos respondentes com a satisfação no trabalho, as variáveis
gênero, estado civil e ramo de atividade não apresentaram relação significativa com nenhuma
das dimensões de Satisfação no Trabalho. A variável graduação apresentou correlação positiva
significativa com a satisfação com as promoções (r = 0,261**), e com a satisfação com a
natureza do trabalho (0,192*); a variável tempo de empresa apresentou correlação positiva
significativa com a satisfação com as promoções (r = 0,216*), indicando que quanto mais tempo
o empregado está na organização, apresenta-se mais satisfeito com as promoções.
Destaca-se que foi evidenciada relação entre as dimensões do Comprometimento
Organizacional e Satisfação no Trabalho apenas na dimensão do Comprometimento Afetivo,
com todas as dimensões da Satisfação no Trabalho: com os colegas, salários, chefia, com a
natureza do trabalho e com as promoções. Esses resultados divergem dos encontrados por
Freire (1999), pois identificou que existe associação entre comprometimento organizacional
e satisfação no trabalho, no entanto, as variáveis com menor média em satisfação no trabalho
apresentaram maior média no comprometimento organizacional, levando o autor a concluir que
os respondentes estão comprometidos com a organização, muito embora não estejam satisfeitos
no trabalho.
Os resultados convergem parcialmente com os resultados encontrados por Eslami e
Gharakhani (2012), pois indicam que todos os fatores de satisfação no trabalho analisados
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tinham efeitos positivos e significativos sobre todas as dimensões do comprometimento
organizacional. Da mesma forma, convergem parcialmente com os resultados encontrados
por Cappi e Araujo (2015), que identificaram relação positiva e altamente significante entre a
satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional.
Ao comparar os resultados com os encontrados por Xavier (2005) observa-se que são
convergentes, pois apontam que o Comprometimento Afetivo se relacionou positivamente com
todos os aspectos da satisfação no trabalho. Destaca-se que a pesquisa de Freire (1999) foi
realizada em uma única organização e a de Eslami e Gharakhani (2012) foi realizada no Irã, o
que pode explicar a divergência nos resultados. Já a pesquisa de Xavier (2005), assim como esta
pesquisa, teve como amostra alunos de curso superior empregados de uma cidade brasileira.
Quanto às hipóteses da pesquisa, evidencia-se que a hipótese H1 não foi rejeitada,
já que os resultados apontam relação positiva do Comprometimento Afetivo com todas as
dimensões da satisfação no Trabalho. Contrariamente ao esperado, não se evidenciou nos
resultados relação positiva do Comprometimento Instrumental e Normativo com as dimensões
da Satisfação no Trabalho, o que leva a rejeição de H2 e H3.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo consistiu em verificar a relação entre as dimensões do
Comprometimento Organizacional e da Satisfação no Trabalho de empregados da região do
Alto Vale do Itajaí/SC.
Os respondentes foram alunos de uma IES dos cursos relacionados à área de gestão,
dos quais 64% são do gênero feminino e 77% são solteiros. A maioria das mulheres trabalha em
organizações prestadoras de serviços, enquanto que os homens trabalham no setor industrial e
prestação de serviço.
A dimensão do Comprometimento Organizacional que mais se destacou foi a do
Comprometimento Afetivo; enquanto a de menor destaque foi a dimensão do Comprometimento
Normativo. Quanto à Satisfação no Trabalho, as dimensões com maior destaque foram satisfação
com a chefia, seguida da satisfação com os colegas; já as de menor destaque foram as dimensões
da satisfação com as promoções e com os salários.
Quanto à relação do perfil dos respondentes com o Comprometimento Organizacional,
observa-se que as variáveis graduação e ramo de atividade não apresentaram relação
significativa. Por sua vez, a variável gênero mostrou-se negativamente associada com o
Comprometimento Normativo, notando-se que quanto maior a presença masculina, menor é a
lealdade com a organização. O gênero também apresentou-se associado positivamente com o
Comprometimento Instrumental.
Quanto à relação entre as dimensões do Comprometimento Organizacional e da
Satisfação no Trabalho, observou-se que o Comprometimento Normativo e o Instrumental não
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se apresentaram associados a nenhuma das dimensões da Satisfação no Trabalho, enquanto que
o Comprometimento Afetivo apresentou-se positivamente relacionado com a satisfação com a
chefia, com os colegas, com as promoções, com os salários e com a natureza do trabalho.
Desta forma, apenas a hipótese H1 não foi rejeitada, pois os resultados demonstraram
relação positiva do Comprometimento Organizacional Afetivo com as dimensões da Satisfação
no Trabalho.
Uma das limitações deste estudo está relacionada ao fato de que a pesquisa foi aplicada
a estudantes de uma IES da região do Alto Vale do Itajaí/SC, assim, uma parcela de empregados,
que já concluíram a graduação, ou que não possuem curso superior, não foi pesquisada. Além
disso, os resultados não podem ser generalizados, pois a amostra não foi probabilística e não
representa uma população específica.
No entanto, a pesquisa contribui, no aspecto prático, com os gestores de organizações
no sentido de demonstrar que a satisfação no trabalho pode contribuir para o comprometimento
do empregado com a empresa.
Desse modo, sugere-se que em pesquisas posteriores a amostra seja ampliada.
Além disso, como possibilidade de estudos futuros, indica-se pesquisas que busquem atestar
os achados deste trabalho, aplicando-o diretamente a funcionários de uma mesma organização
para verificar a relação entre Comprometimento Organizacional e Satisfação no Trabalho.
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RIO ITAJAÍ-AÇU EM RIO DO SUL-SC: DISSOCIAÇÃO URBANA E
POTENCIALIDADES DESPREZADAS1
Michele Carina Loffi2
Naiara Gracia Tibola3

RESUMO
A dissociação do Rio Itajaí-Açu ao meio urbano de Rio do Sul-SC é entendida como consequência histórica de
ocupação desde a colonização. Aliada às políticas públicas inadequadas e à inconsciência da população em relação
ao valor do rio, têm agravado as inundações que constituem uma das maiores problemáticas atuais da região e
que não devem, desta forma, serem atribuídas somente aos elevados índices pluviométricos. O objetivo geral é
expor a atual situação do Rio Itajaí Açú em Rio do Sul-SC em relação à poluição ambiental, paisagem natural e
sua relação com a cidade; e como a mudança sobre ela pode promover maior qualidade ambiental para a cidade e
qualidade de vida para a população em função de sua potencialidade como elemento para a requalificação urbana,
trazendo-o como espaço que influencia as relações sociais e as condições ambientais da cidade, abrangendo
também a prevenção e abrandamento das inundações. Utilizou-se do método indutivo e a técnica empregada foi
documentação indireta - pesquisa bibliográfica - de fonte secundária; e de fonte primária, para o caso de registros
fotográficos e verificação in loco do Rio Itajaí Açú. A pesquisa foi exploratória e explicativa; e a abordagem
qualitativa. O procedimento pode ser considerado Estudo de Caso do Rio Itajaí Açú em Rio do Sul-SC. As ações
sugeridas para a recuperação do rio propõem melhoramentos para a cidade de Rio do Sul/SC que visam seu
desenvolvimento sustentável, tais como: proteger e recuperar as características funcionais e morfológicas do rio,
valorizar as paisagens em relação a ele, integrá-lo no desenho urbano da cidade, valorizá-lo como patrimônio
ambiental, histórico e cultural, conscientizar governantes, gestores, técnicos e a sociedade sobre sua importância
e, como consequência, minimizar os danos das enchentes.
Palavras-chave: Inundações. Relação rio-cidade. Requalificação urbana.
ABSTRACT
The dissociation of the Itajaí-Açu River into the urban environment of Rio do Sul-SC is understood as a historical
consequence of occupation since colonization. Allied to inadequate public policies and population unconsciousness
in relation to the value of the river, they have aggravated the floods that constitute one of the biggest problems
in the region currently and that should not be attributed only to the high rainfall indices. The general objective
is to expose the current situation of the Rio Itajaí Açú in Rio do Sul-SC in relation to environmental pollution,
natural landscape and its relation with the city; and how the change over it can promote greater environmental
quality for the city and quality of life for the population due to its potential as an element for urban requalification,
bringing it as a space that influences the social relations and environmental conditions of the city, also covering
the prevention and mitigation of floods. The inductive method was used and the technique used was indirect
documentation - bibliographical research - of secondary source; and of primary source, in the case of photographic
records and in situ verification of the Rio Itajaí Açú. The research will be exploratory and explanatory; and the
qualitative approach. The procedure can be considered Case Study of the Rio Itajaí Açú in Rio do Sul-SC. The
actions suggested for the recovery of the river propose improvements for the city of Rio do Sul / SC that aim at
its sustainable development, such as: protect and recover the functional and morphological characteristics of the
river, value the landscapes in relation to it, integrate it in the urban design of the city, to value it as environmental,
historical and cultural heritage, to raise awareness among government officials, managers, technicians and society
about its importance and, as a consequence, to minimize flood damage.
Key Words: Floods. River-city relationship. Urban requalification.

Trabalho apresentado para o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE.
Estudante de Graduação 10º. semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIDAVI, e-mail: micheleloffi@
gmail.com.
3
Docente na UNIDAVI. Doutoranda em Educação -UNIVALI. Bolsista ProDoc. e-mail: naiaratibola@unidavi.
edu.br
1
2

Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 93-115, jan./mar. 2019.

94

1 INTRODUÇÃO
A dissociação do rio ao meio urbano é um tema que precisa urgentemente ser discutido
e tratado por muitas cidades, especialmente aquelas que passam por problemas de frequentes
inundações. Políticas públicas não têm dado a devida valorização para os cursos d’água e
acabam por proporcionar ainda mais problemas, entre eles o agravamento das inundações,
conhecidas popularmente por enchentes.
Dentro destes aspectos, o presente artigo traz um estudo sobre o Rio Itajaí-Açu e sua
relação com a cidade de Rio do Sul, procurando mostrar a dissociação entre eles como fruto da
história e de políticas públicas negativas à preservação e recuperação dos rios.
O tema voltado ao Rio Itajaí-Açu é escolhido devido ao seu grau de importância
para a região, já que é o principal curso d’água na maior bacia hidrográfica de Santa Catarina
(Porath, 2004, p. 63) e, especialmente como recurso hidrológico, possui importância que se dá
desde os primórdios: devido a sua formação advinda da confluência de dois rios de diferentes
sentidos (Rio Itajaí do Sul com o Rio Itajaí do Oeste), marcou a história de desenvolvimento e
centralidade do município de Rio do Sul. “A cidade se edificou na várzea, formada pelos dois
vales dos dois rios. [...]. Trata-se de uma cidade espontânea, surgida ao redor de um
estrangulamento ambiental, num percurso único” (POLEZA, 2003, p. 55).
As inundações ocorridas nos últimos anos no Alto Vale do Itajaí podem ser atribuídas
não somente aos fatores naturais como os elevados índices pluviométricos, mas também à
negligência do poder público em relação à consideração do rio no desenho urbano ao longo
do processo de urbanização. “As atenções locais não estavam voltadas para a preservação
de paisagens, rios e florestas, mas sim para a plena expansão industrial pois, os recursos
naturais ainda eram tidos como inesgotáveis”, diz Poleza (2003, p. 69), quando se referindo ao
planejamento urbano de Rio do Sul na década de 70.
O Rio Itajaí-Açu, atualmente, é destino do esgoto pluvial da cidade, serve como
estação de tratamento de grandes indústrias, não possui mata ciliar e está assoreado e, ainda,
em muitos pontos, é alvo de lixo doméstico. Paralelo e paradoxalmente a isto, este rio é fonte
de água potável para a população da região.
Como apresentado por Gorski (2010) em seus estudos de caso, verifica-se um
grande potencial no Rio Itajaí Açú para a sua inclusão em projetos de requalificação urbana
integrando-o com a cidade e trazendo-o como espaço que influencia as relações sociais e
principalmente a melhoria das condições ambientais da cidade, abrangendo também a prevenção
e/ou abrandamento das inundações através do seu melhor tratamento e conscientização dos
habitantes.
Encontra-se dentro da requalificação urbana a recuperação do rio, esta entendida como
“a melhoria do corrente estado do rio e de seu entorno tendo como objetivo uma valorização
geral das propriedades ecológicas, sociais, econômicas e estéticas” (GORSKI, 2010). Cabe
aqui citar a sustentabilidade que também tem um grau muito grande de importância nos projetos
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urbanos, considerando aspectos paisagísticos, geoecológicos e ambientais.
O objetivo geral desta pesquisa é expor a atual situação do Rio Itajaí Açú em Rio do
Sul-SC em relação à poluição ambiental, paisagem natural e sua relação com a cidade; e como a
mudança sobre ela pode promover maior qualidade ambiental para a cidade e qualidade de vida
para a população em função de sua potencialidade como elemento para a requalificação urbana,
trazendo-o como espaço que influencia as relações sociais e as condições ambientais da cidade,
abrangendo também a prevenção e abrandamento das inundações.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
A fundamentação teórica inicia apresentando o Rio Itajaí-Açu, considerando a sua
atual situação como consequência de sua história desde o tempo de colonização do Vale do
Itajaí. É impossível não associar a este tema a problemática das inundações que será muito
citada. Também serão abordados aspectos de políticas públicas que se referem ao Rio ItajaíAçu incluindo as medidas contra as cheias que assolam frequentemente a região.
Após, será apresentada a problemática da dissociação do rio ao meio urbano e suas
consequências, seguido das potencialidades que o rio apresenta/pode apresentar para a cidade.

2.1 O RIO ITAJAÍ-AÇU
A bacia hidrográfica do rio Itajaí tem como principal curso d’água o Rio Itajaí-Açu.
Este tem sua origem na cidade de Rio do Sul, na confluência do rio Itajaí do Sul com o rio Itajaí
do Oeste.
O Rio Itajaí-Açu tem uma importância destacada no contexto hídrico estadual já que sua
bacia trata-se da maior bacia inteiramente catarinense. Este rio é formado exatamente
no centro da cidade de Rio do Sul, no encontro dos rios Itajaí do Sul, proveniente
da microrregião de Ituporanga, e Itajaí do Oeste, proveniente da microrregião de
Taió. Atravessa parte significativa do perímetro urbano de Rio do Sul, ligando o Alto
Vale ao litoral, em Itajaí onde atinge a confluência com o Rio Itajaí-Mirim, e passa a se
chamar somente Rio Itajaí. Percorre cerca de 185 km tendo como principais afluentes
os rios Itajaí do Norte, Benedito, Testo, Garcia e Itajaí Mirim. Pelas características
topográficas da Bacia Hidrográfica, o rio divide-se em Alto, Médio e Baixo, sendo
que o rio e seus afluentes possuem perfis longitudinais bastante acidentados, cursos
tortuosos, retilizados com várias corredeiras em decorrência das diferenciações
geomorfológicas. O Rio Itajaí-Açu e seus afluentes apresentam declividades de linha
d’água muito altas (Carta das Inundações, 1987 apud POLEZA, 2003, p. 38-39).

O principal assunto a ser abordado quando se trata do Rio Itajaí-Açu é a situação
das cheias, que faz com que ele seja alvo de pesquisas e discussões principalmente depois
da grande enchente no ano de 1983 e, mais recentemente, em 2011, quando este rio chegou a
Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 93-115, jan./mar. 2019.

96

quase treze metros acima do seu nível normal e que causou na região um prejuízo apurado em
milhões (SILVA;SOUZA, 2016). Desde então, as cheias têm se repetido, em proporções um
pouco menores, a cada dois anos - haja vista que ocorreram em 2013, 2015 e 2017.
“O Rio Itajaí-Açu é o rio que apresenta maior frequência de inundações no estado de
Santa Catarina, tendo-se registrado mais de sessenta ocorrências desde 1850” (ATLAS de SC,
1986 apud POLEZA, 2003, p. 31).

2.2 PROBLEMÁTICAS DO RIO ITAJAÍ-AÇU EM RIO DO SUL/SC - UM APANHADO
HISTÓRICO
Para Carvalho (2004, apud STEINBACH, 2007, p. 34), torna-se importante estudar
a historicidade das questões ambientais, sem ignorar as circunstâncias históricas em que se
produzem modos de compreensão e significação humana do ambiente. O fenômeno ambiental
enquanto problemática social é um acontecimento contemporâneo da segunda metade do século
XX, tem sua emergência na década de 70 e desde então vem se impondo como uma preocupação
das sociedades humanas em todo o mundo.
O “problema” ou o convívio com as cheias começa em 1850 com a instalação da
colônia Blumenau. É nítido o aumento do número de inundações a partir de 1910, data que
coincide com o início da expansão da colonização em toda bacia hidrográfica (FRANK, 1995
apud POLEZA, 2003, p. 31).
Historicamente, a região da bacia hidrográfica do rio Itajaí é atingida por inundações
em áreas naturalmente inundáveis ao longo dos cursos d’água, ocupadas pela
urbanização, agricultura ou atividades industriais. O convívio social com inundações
nos municípios da bacia data desde o início do século XIX, quando iniciou o
processo de colonização regional. Ao analisar documentos e artigos publicados
por pesquisadores, percebe-se que as inundações se constituem em problemática
histórica, agravada pelo desmatamento indiscriminado, ocupação desordenada das
encostas, crescente processo erosivo pelo manejo inadequado das áreas agrícolas e
o conseqüente assoreamento dos rios (DALLACORTE, 1998 apud STEINBACH,
2007, p. 45).

Espíndola e Nodari (2013, p. 13) expõem que “a imigração de europeus foi marcada
pela utilização dos rios e córregos, para o escoamento da produção de produtos agrícolas e
manufaturas das colônias”.
Poleza (2003, p. 46) explica que o Alto Vale seguiu o modelo de assentamento
utilizado em Blumenau – “Strassendorf”, podendo constatar o desenvolvimento de povoações
nas confluências e ao longo dos rios como nos municípios de Lontras, Rio do Sul e Rio do
Oeste. A união dos dois rios que formam o Rio Itajaí-Açu sedimentou-se como um forte ponto
de referência conhecido, na época da colonização, como “Bella Aliança” – forte referência que
continua tendo atualmente, porém agora chamado como “encontro dos rios”.
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Ainda sobre o modelo de assentamento que caracterizou o Vale e Alto Vale do Itajaí:
No modelo de assentamento europeu “Strassendorf” (vila-rua), a ocupação da vila se
deu ao longo de uma rua principal que margeava o rio. As primeiras áreas ocupadas
pelos colonizadores eram as planícies ao longo dos cursos d’água; áreas naturalmente
inundáveis que constituem as várzeas aluvionais (ambiente ciliar). O perfil de
ocupação foi marcado pela estrutura fundiária assentada em unidades de produção
familiar, trazido da Alemanha no século XIX (STEINBACH, 2007, p. 30).

Segundo Poleza (2003), a cidade e seus habitantes davam as costas para o rio e não o
aproveitava como paisagem cênica, sendo evidente a despreocupação com o mesmo na forma
de ocupar o espaço – tanto em Rio do Sul quanto nas cidades vizinhas, agravando ainda mais a
situação. Podemos verificar a mesma afirmação com Siebert (2005 apud STEINBACH, 2007,
p. 31) quando diz que “no atual padrão urbano e de industrialização, percebe-se a herança da
colonização que deu as costas para o rio, usado como receptor de seus dejetos.”
Após a enchente de 1983, Poleza (2003, p. 10-11) diz que a cidade reagiu como pôde,
“deslocou-se para áreas altas, desvalorizou áreas baixas, enfrentou novas inundações no mês
e anos seguintes, verticalizou, concentrou, dispersou, enfim mudou a sua forma de ocupar o
espaço”. Esta ocupação desordenada do solo urbano acabou por ampliar a ocupação urbana,
deslocando as atividades para além dos limites da enchente, o que causou uma falsa ideia de
desenvolvimento.
Durante várias décadas o padrão de ocupação que se concentrava nas margens
dos cursos d’água, aliado aos padrões tecnológicos altamente poluentes, ocasionaram uma
sobrecarga na capacidade assimilativa de resíduos, acarretando sérios problemas de degradação
ambiental, inundações e prejuízos na economia regional (STEINBACH, 2007, p. 31).
A falta de cuidado com o meio manifestou uma crise econômica e social, a partir da
década de 1980, a qual coincidiu com uma crise urbana ambiental regional. A falta
de planejamento urbano levou à ocupação irregular de encostas e áreas inundáveis; à
segregação sócio-espacial das áreas de baixa renda; à falta de saneamento básico; à
erosão e assoreamento dos cursos d’água, causados por cortes inadequados de terra e
desmatamentos. Com isso aumentou o contingente de população que passou a ocupar
áreas de preservação permanente, que ofereciam riscos para a população, em caso de
inundações ou enxurradas. A gravidade das inundações de 1983 e 1984 [...] mostrou
a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento (SIEBERT, 2005 apud
STEINBACH, 2007, p. 32).

As atividades industriais, principalmente no âmbito da madeira, já que Rio do Sul era
o centro de extração, tiveram grande participação na depredação dos recursos naturais pelo
extrativismo irracional. O desmatamento ocorrera de maneira descontrolada e levou a maior
compactação do solo. As práticas agrícolas trazidas pelos imigrantes eram inadequadas às
condições de clima e solo da bacia - como queimadas - e a exigência de constante aumento na
produtividade provocaram maior pressão sobre os recursos naturais. Assim, como resultados,
se obteve a destruição de florestas, erosão e perda da produtividade do solo, o assoreamento dos
cursos d’água e o maior escoamento destas. (MATTEDI, 1999, POMPÍLIO, 1990 e FRANK,
1995 Apud POLEZA, 2003, p. 33)
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[...] as inundações são o mais grave problema do Vale do Itajaí. Problemática
histórica, ela é hoje agravada pelas agressões ambientais observadas na região, como
o desmatamento, a ocupação desordenada das encostas e o crescente processo de
erosão e consequente assoreamento das calhas dos rios (CAUBET e FRANK, 1983,
apud POLEZA, 2003, p. 83).

Conclui-se através deste histórico que é perceptível que os atuais problemas sociais e
ambientais são decorrentes do modelo de ocupação e desenvolvimento regional, os quais foram
historicamente construídos no Vale do Itajaí. (STEINBACH, 2007, p. 32)
[...] considerou-se historicamente o contexto regional que gerou a atual realidade. Por
meio da revisão teórica realizada, pôde-se perceber que historicamente as visões e
valores foram influenciados por especificidades como: as visões e valores de natureza
trazidos pelos imigrantes, as características biogeofísicas que a bacia apresenta desde
a Foz até o Alto Vale, o modelo de desenvolvimento adotado e a forma com que a
sociedade enfrentou o problema das inundações na bacia do Itajaí. Dessa maneira, o
tipo de relação estabelecida entre a sociedade e natureza desde o início da colonização
e do desenvolvimento regional, contribuiu significativamente para a atual realidade
encontrada. (STEINBACH, 2007, p. 109).
       

Em relação às problemáticas atuais do Rio Itajaí-Açu, Steinbach (2007), em sua tese
sobre Natureza e valores: a construção social da natureza e a educação ambiental na bacia
hidrográfica do Itajaí, efetuou uma pesquisa entre educadores ambientais para avaliar as suas
percepções sobre os problemas socioambientais na bacia do Itajaí. Os problemas mais citados
foram a falta de planejamento para o uso do solo e da água, descumprimento da legislação
ambiental, falta de políticas públicas, falta de informação e compreensão sistêmica do ambiente
e falta de conscientização e responsabilidade individual e coletiva.
Steinbach (2007), ainda analisa que os problemas relacionados com a falta de esgoto
no Alto Vale do Itajaí se devem a inexistência de estações de tratamento de esgoto urbano,
que causa uma alta carga poluidora de esgoto doméstico e efluentes industriais e agrícolas que
vão para o Rio Itajaí-Açu e seus efluentes. Ainda na percepção dos educadores é refletida a
predominância das atividades agrícolas na região, já que se expõe a preocupação com a retirada
da cobertura vegetal e a utilização de agrotóxicos como principais problemas que ameaçam a
sustentabilidade socioambiental na bacia do Itajaí.
Outro problema causado pela degradação do rio é a qualidade da água, visto que o rio
é principal fonte de água potável para a população. Como consequência, tem-se aumento no
custo do tratamento e captação para o abastecimento urbano. (GORSKI, 2010)

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E MEDIDAS CONTRA AS CHEIAS
Espíndola e Nodari (2013) dizem que os desastres ambientais da região do Alto Vale
do Itajaí são tragédias anunciadas devido a ocupação irregular das áreas de risco. O evento
das fortes chuvas é natural, mas os desastres foram socialmente construídos no processo de
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ocupação e aproveitamento dos recursos naturais. Esta decorrência de desastres atribuídos à má
utilização do solo pelos habitantes torna as obras, realizadas e a realizar, sempre insuficientes
enquanto se restringirem às intervenções estruturais. “Somente através da conscientização
social e por meio de uma série de intervenções não estruturais, haveria a possibilidade de não
repetirem-se tais desastres ambientais” (ESPÍNDOLA; NODARI, 2013, p. 15)
Poleza (2003, p. 35) explica que as medidas de controle das inundações podem ser
do tipo estrutural e não-estrutural, sendo que as estruturais modificam o sistema fluvial e as
não-estruturais são aquelas onde os prejuízos são minimizados pela melhor convivência com o
problema.
As medidas não-estruturais [...] não envolvem a execução de estruturas
urbanas. Podem, por isso, ser adotadas apenas com o aproveitamento de estruturas
organizacionais existentes nas áreas delimitadas pela bacia hidrográfica. As iniciativas
de desenvolvimento podem ser tomadas por indivíduos, por associações e entidades
privadas, fomentadas e estimuladas pelos gestores municipais, sem a necessidade de
grandes aportes financeiro (MELO, 2007, p. 133).

A incidência de constantes cheias motivou a proposição de várias técnicas e métodos,
discutindo pontos de vistas que foram modificados e multiplicados enquanto crescia a ocupação
urbana e a experiência com o problema. As medidas estruturais tiveram apoio do governo
federal nas obras de engenharia, controlando fisicamente os rios com barragens, comportas,
retificações, canalizações. (POLEZA, 2003, p. 35-36)
Segundo Poleza (2003, p. 74), “a população de Rio do Sul esperava com as barragens
a solução das inundações até então vividas, mas não foi o que aconteceu”. Butzke (1995) citado
por Poleza (2003, p. 74) afirma que as barragens têm a função de amortecer a onda de cheia à
jusante e não a função de “solucionar” a problemática das inundações, como divulgam políticos
e acreditam as pessoas.
A maior parte das propostas de controle de inundações baseiam-se em medidas
estruturais (de engenharia), dando-se muito pouco destaque às medidas não estruturais,
que visam a convivência com a problemática das inundações, através da execução de
obras destinadas à renaturação do ambiente e ao planejamento do uso adequado do
solo (DALLACORTE,1998, p. 12 apud STEINBACH, 2007, p. 45).

Steinbach (2007) expõe que este tipo de medida (as estruturais) sustentou os interesses
socioeconômicos ameaçados principalmente nos municípios maiores como Rio do Sul,
Blumenau e Brusque. Ainda, que este tipo de medida passa uma falsa imagem de segurança,
pois potencializa os fatores destrutivos do problema enquanto promove a intensificação da
utilização de recursos naturais em áreas expostas aos riscos. Promoveu, inclusive, a degradação
social como no caso de uma comunidade indígena que foi atingida por uma das barragens,
inundando-a.
Poleza (2003) explica que em 1970 foi organizado o primeiro plano diretor da cidade
de Rio do Sul sob comando do arquiteto Jorge Wilhelm. Nele, os rios foram percebidos, e
nas suas margens foram propostos caminhos e espaços ampliados que conteriam pequenos
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comércios e áreas verdes para a contemplação da paisagem. Foi desenvolvido sobre dados
sócio-econômicos e premissas urbanísticas existentes, estabelecendo relações entre a cidade e
a região. Porém, não foi assimilado, nem aprovado. “Rio do Sul cresceu à mercê de sua própria
sorte, balizando-se na espontaneidade, e no bom senso de alguns” (POLEZA, 2003, p. 69)
Ideais urbanísticos encontram obstáculos econômicos, políticos, culturais e
ambientais. Interesses localizados impedem que planos urbanísticos se instalem,
exigindo rupturas muitas vezes não aceitas pela população. Outra situação pode
ser apontada para a não adoção do Plano Diretor, mais especificamente as medidas
referentes ao embelezamento ambiental já que na década de 70 as atenções locais
não estavam voltadas para a preservação de paisagens, rios e florestas, mas sim
para a plena expansão industrial pois, os recursos naturais ainda eram tidos como
inesgotáveis (POLEZA, 2003, p. 69).

Logo após a enchente de 2013, em Rio do Sul, o prefeito Garibaldi Antônio Ayroso
anunciou a breve construção de novas obras contra inundações previstas pelo Plano de
Aceleração Econômica (PAC), do governo federal. Anunciava o aumento do nível das barragens
de Taió e Ituporanga, além de mais cinco pequenas represas a serem construídas para atingir
positivamente Rio do Sul. Ainda, prometia o desassoreamento do Rio Itajaí-Açu (com a ajuda
dos governos estadual e federal), a limpeza do rio e a reestruturação das encostas. Esperavase ainda, outras medidas posteriores, de cunho não estrutural, por meio de um plano de ação
organizado com as associações de bairros visando a disseminação de informações corretas para
toda a população. (Jornal Diário do Alto Vale de 10/09/2013, apud ESPÍNDOLA; NODARI,
2013, p. 27)
Com base nisto e em outras observações quanto aos fatos da enchente do referido ano,
Espíndola e Nodari dizem que
[...] o processo que levou ao desastre continuou respondendo ao mesmo padrão
dos eventos anteriores: confiança demasiada nos dispositivos existentes e a serem
providenciados, conjugado à falta de cuidado na relação com o meio ambiente;
deflagração e desenrolar do desastre mesmo que com respostas mais efetivas das
autoridades locais; milhares de flagelados, desalojados e demais prejudicados e;
novamente, promessas governamentais de ações ágeis no momento de emergência,
quando, nos momentos de “normalidade”, as providências planejadas eram realizadas
morosamente [...] (ESPÍNDOLA; NODARI, 2013, p. 30).

Com o passar dos anos esta visão foi evoluindo, pois “percebeu-se que a abrangência
do problema não permitia o tratamento isolado da questão, sendo necessário um esforço coletivo
em busca de soluções com uma visão mais integradora entre as relações sociais e desta com a
natureza”. (STEINBACH, 2007, p. 18)
Após as inundações de 1983 e 1984, iniciou-se uma nova postura diante dos problemas
das inundações, procurando soluções através do uso sustentável dos recursos naturais em toda
a bacia hidrográfica com a participação e engajamento da comunidade regional.
Percebeu-se a necessidade de realizar uma gestão integrada da água em toda a
área de abrangência da bacia hidrográfica do Itajaí, tendo em vista não apenas os
recursos hídricos, mas integrar os aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos
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e institucionais, na busca de soluções para minimizar os problemas ambientais
regionais e promover um desenvolvimento com sustentabilidade socioambiental
(STEINBACH, 2007, p. 47).

Para a pesquisadora Ivani Butzke Dallacorte (1998) apud Steinbach (2007, p. 48), o
ideal em relação a medidas não-estruturais e medidas estruturais é promover uma conjugação
entre elas, objetivando desenvolvimento regional aliado à proteção ambiental, à melhoria da
qualidade de vida e a minimização dos prejuízos das inundações. Este fenômeno não pode ser
controlado pelo ser humano, pois não resulta somente de ações antrópicas, mas poder-se-ia
reduzir os erros das ações antrópicas.
As medidas não estruturais são ações de caráter preventivo, que tem a finalidade de
evitar o aumento de vazões, e envolvem normatização e regulamentação do uso e
ocupação do solo; código de obras; educação ambiental, com o objetivo principal de
evitar a poluição difusa através de resíduos e lixo; e, ainda, seguro antiinundações,
sistemas de alerta e previsão de inundações e sistema de recuperação pós-inundações
(GORSKI, 2010, p. 100).

2.4 A DISSOCIAÇÃO DO RIO AO MEIO URBANO E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Gorski (2010, p.31-32) diz que a evolução da urbanização conseguiu anular a
importância dos rios, restringindo sua presença apenas a sintomas perturbadores: mau cheiro,
obstáculo à circulação e ameaça de inundações, promovendo uma alienação em relação aos
rios.
Porath (2004, p. xx) observa que, no Brasil, a urbanização tem tratado com desprezo
os cursos d’água - que podem ser considerados a origem e razão de ser de muitas cidades –
transformando-os em paisagem residual. As cidades estão cada vez mais tendo uma paisagem
de rios esquecidos, tornando-os assim cada vez mais sujos, poluídos e desvalorizados – neste
caso, quanto menos ele é visto, melhor é para a imagem da cidade.
Lynch (1980, p. 24 apud POLEZA, 2003, p. 79) afirma que “[...] uma boa imagem
ambiental dá a seu possuidor um importante senso de segurança emocional, criando uma relação
harmoniosa entre ele e o mundo exterior”. Sobre a imagem da cidade de Rio do Sul, Poleza diz
O senso de segurança emocional do riosulense frente ao quadro vivido interferiu
na imagem que este tinha da cidade requerendo reavaliações quanto aos espaços
até então utilizados, gerando reações que modificaram a forma conhecida de usar o
espaço atribuindo valores diferenciados aos lotes urbanos, agora ditados pela maior
ou menor possibilidade de serem inundados (POLEZA, 2003, p. 79).
Os rios servem, desde os primórdios das civilizações, como fonte de recursos e meio de circulação. Porath continua
este seu pensamento, dizendo
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[...] os rios urbanos são mal compreendidos. São entendidos como um limite ao
crescimento das cidades, um obstáculo a ser transposto, e desta forma, não recebem
tratamento adequado. Vistos como um problema de drenagem urbana, localizados em
fundos de lote e tratados como local de despejos, os rios não vêm sendo considerados
como elementos enriquecedores na construção da paisagem urbana. Sob o aspecto
físico e da forma urbana, os rios são fortes elementos da paisagem. Eles estruturam o
tecido urbano que lhes é próximo, tornando-se muitas vezes eixos de desenvolvimento
do desenho da cidade. Eles delimitam a configuração urbana e, em alguns casos,
servem como divisa de municípios. O desenho urbano ocasiona as transformações
na paisagem, na morfologia urbana e nas áreas adjacentes aos rios. [...] (PORATH,
2004, p. 13).

Poleza (2003, p. 107), afirma que os rios precisaram impressionar para serem notados
e temidos pela população de Rio do Sul-SC. É importante explorar o potencial cênico dos rios,
fazendo com que o desrespeito aos leitos e a visão temerosa (devido as cheias) transforme-se,
diminuindo a distância homem/rio.
Interagindo corretamente e a favor da paisagem, o homem precisa voltar a sentir
os rios que devem ser aproveitados paisagisticamente na moldura urbana e como
complemento ao cenário turístico local e regional. Como elemento de fruição pela
população, que conscientizada e vislumbrando possibilidades de contemplação e lazer
ao longo de seus leitos, poderia ajudar nos projetos de despoluição destes (POLEZA,
2003, p. 107).

Ainda sobre a relação do homem com o rio, Steinbach apresenta que
Uma percepção ambiental compreende processos mentais através dos quais o
indivíduo sente, percebe, interpreta e toma decisões acerca de seu ambiente. Ela
indica como o meio é percebido e o que representa para o indivíduo através de seu
contato com o meio ambiente, ao experimentar sensações que são transmitidas pelos
estímulos sensoriais. Esses estímulos são processados em suas mentes e levam a
uma compreensão do ambiente, formando uma cognição ambiental (CASTELLO
apud PEREIRA, 2007). O pressuposto é que quanto mais o indivíduo conhece e se
envolve com o meio ambiente, maior é o interesse e a preocupação com sua proteção,
como também, com a busca de soluções para os problemas (PEREIRA, 2007 apud
STEINBACH, 2007, p. 33)

Porath (2004, p. 15) diz que “a qualidade dos espaços livres urbanos está vinculada à
sua utilização pelo público. Quanto mais e melhor possa ser utilizado, desde que devidamente
mantido, maior será sua aceitação social e por mais tempo será mantida a sua identidade
morfológica.”
Alexander (1980, p. 141) e Afonso (1995) apud Porath (2004, p. 20) dizem que as as
margens dos rios são bloqueadas de uma maneira muito tradicional nas cidades, resultando na
inacessibilidade ao rio pela população. Este fato leva ao desconhecimento da população quanto
a presença de um rio urbano e, consequentemente, não conhece a sua importância para a cidade.
Sendo assim, é fundamental que as cidades sejam planejadas de maneira que haja um maior
contato da população com os rios e suas margens, e, assim, haja uma maior conscientização de
sua preservação pela população, afinal, “só se preserva aquilo que se ama e só se ama aquilo
que se conhece”.
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A progressiva ocupação de várzeas ao longo dos rios principais, entre eles o Rio
Itajaí-Açu, e seus afluentes, gerou uma degradação física na maior parte da bacia do Itajaí.
Esta degradação reflete a relação construída ao longo dos anos entre a sociedade e a água: por
um lado a água era fonte das necessidades básicas e por outro local de despejo dos resíduos
da sociedade (esgoto e efluentes industriais). Observa, ainda, que desde o início, à época da
colonização, houve relação de dependência ambiental direta que já era uma relação predatória.
(STEINBACH, 2007, p. 30)
A vida urbana é a forma concreta de o homem dominar a natureza, modificá-la ou até
destruí-la. O homem, na civilização pós-industrial, perdeu suas referências com o ambiente,
colocando-se acima e fora dele e não como parte de uma totalidade. (PORATH, 2004, p. 134)

2.5 POTENCIALIDADES DO RIO ITAJAÍ-AÇU
Porath (2004, p. 13) diz que as particularidades do sítio paisagístico e a maneira pela
qual o tecido urbano encontra as águas do rio dão um caráter à forma da cidade, contribuindo
para a identidade da cidade.
Sob o aspecto físico e da forma urbana, os rios são fortes elementos da paisagem
e, geralmente, espinhas dorsais das cidades que se desenvolvem às suas margens.
Eles estruturam o tecido urbano que lhes é adjacente, tornando-se muitas vezes
eixos de desenvolvimento do desenho da cidade. Eles limitam o crescimento das
cidades, delimitam a configuração urbana e, em alguns casos, servem como divisa de
municípios (PORATH, 2004, p. 13).

Acerca da importância da visibilidade das paisagens dos rios urbanos, Hough citado
por Porath afirma que é uma estratégia para promover consciência e responsabilidade ambiental:
[...] Em outras palavras, projetos para os rios devem reconhecer e considerar a
multiplicidade de valores e significados que são atribuídos a eles e tomar estas
paisagens visíveis. O papel dos rios enquanto corredores biológicos tem sido
destacado em diversos estudos sobre os valores dos rios que há muito vem defendendo
a necessidade de sua preservação. (HOUGH, 1995, p. 83 apud PORATH, 2004, p. 20)

Spirn (1995, p. 165 apud Porath 2004, p. 20-21), aponta diretrizes de projeto para
rios urbanos visando contribuir para a construção de paisagens representativas de valores
culturais e ambientais. Uma destas diretrizes é o acesso ao rio – sendo considerado acesso ao
rio: a possibilidade de alcance à margem, o acesso ao longo de suas margens no sentido de
continuidade e, finalmente, a possibilidade de cruzar, periodicamente, suas margens.
Segundo Gorski (2010, p. 75), a integração dos aspectos ecológicos ao desenvolvimento
urbano através da reconciliação com os rios urbanos é uma possibilidade de viabilizar gestões que
proporcionam um enriquecimento do espaço urbano pelo viés da hidrologia, da biodiversidade
de fauna e flora, do equilíbrio da drenagem e da melhoria da qualidade de vida da população.
Porath (2004, p. 21) afirma que as iniciativas de requalificação urbana que procuram
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recuperar o potencial dos rios - como espaços livres públicos, inserindo-o paisagisticamente
como jardins públicos ou equipamentos culturais e, paralelamente, promovendo sua recuperação
ambiental – preocupam-se em resgatar a visibilidade dos rios urbanos, o que geralmente é
desconsiderada no processo de urbanização, visando a sua preservação através do conhecimento
e do uso público.
[...] para serem apropriados de outras formas, não simplesmente como depositários
de lixo e esgoto, os rios urbanos e todas as suas possibilidades de fruição devem
estar visíveis para a população. Novos valores podem ser atribuídos, antigas atitudes
podem ser alteradas, e assim a situação dramática em que hoje eles se encontram
talvez possa ser revertida”. É um longo caminho, na medida em que a população
precisa ser ainda informada da existência de rios na cidade e perceber que o rio é mais
um espaço livre público que pode oferecer possibilidades de convergência social,
locais de lazer, de fruição da paisagem, de memória urbana, além de funcionar como
importante corredor biológico na cidade, dentre muitas outras funções (COSTA, 2002
apud PORATH, 2004, p. 22).

Gorski (2010, p. 287), que fez um amplo estudo sobre projetos de recuperação de rios
em muitos países (material que será utilizado para o desenvolvimento deste estudo), diz sobre
os objetivos de um projeto de recuperação que “a ameaça comum e motivadora das iniciativas
de recuperação dos rios urbanos [...] é a ameaça de inundações, que ocasionam estragos e
envolvem gastos significativos para o poder público e para os cidadãos, além da perda de vidas
humanas”. As inundações estão diretamente relacionadas com a falta de equacionamento da
drenagem e à impermeabilização do solo urbano (GORSKI, 2010, p. 260).

3 METODOLOGIA
O presente estudo visa responder questões que avaliam a situação atual do Rio Itajaí
Açú em Rio do Sul-SC no que tange poluição ambiental, paisagem natural e sua relação com a
cidade, relacionando a estes fatores os problemas de inundação.
Tem-se como objetivo geral deste estudo: Expor a atual situação do Rio Itajaí Açú em
Rio do Sul-SC em relação à poluição ambiental, paisagem natural e sua relação com a cidade; e
como a mudança sobre ela pode promover maior qualidade ambiental para a cidade e qualidade
de vida para a população.
Para atingir ao objetivo geral, procurar-se-á cumprir com os seguintes objetivos
específicos:
1.
Relatar os processos que causam poluição no Rio Itajaí Açú;
2.
Analisar o desenho urbano da cidade relacionado ao rio;
3.
Conhecer projetos e ações de melhoria na relação rio-cidade de outros locais do
mundo e verificar a possibilidade de aplicação no Rio Itajaí Açú;
4.
Reconhecer as potencialidades do Rio Itajaí Açú.
Os objetivos específicos 1 e 2 serão cumpridos com observações in loco e com pesquisa
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em Internet. O objetivo específico 3 será baseado na bibliografia da autora Maria Cecília
Barbieri Gorski (2010) que detém de estudos de caso prontamente analisados de projetos de
recuperação de rios urbanos do Brasil e outros países. Após análise destes materiais, procurarse-á proceder com a integração dos dois levantamentos, na tentativa de resolver os problemas
levantados quanto a relação do rio Itajaí Açú com o meio urbano, baseando-se em modelos de
desenvolvimento vividos e soluções urbanas adotadas no mundo; e trazer à Rio do Sul-SC a
qualidade apontada nas bibliografias para quando se atinge a integração e valorização merecida
aos cursos d’água, utilizando de seu potencial para o desenvolvimento regional – cumprindo,
assim com o objetivo 4.
Utilizou-se do Método Indutivo para esta pesquisa científica. A técnica empregada foi
documentação indireta - pesquisa bibliográfica - de fonte secundária; e de fonte primária, para o
caso de registros fotográficos e verificação in loco do Rio Itajaí Açú. A pesquisa é exploratória
e explicativa; e a abordagem qualitativa. O procedimento pode ser considerado Estudo de Caso
do Rio Itajaí Açú em Rio do Sul-SC.

4 RESULTADOS
Os resultados estão divididos em duas partes, sendo a primeira delas o diagnóstico da
relação da cidade de Rio do Sul com o Rio Itajaí-Açu, apresentando seus atuais problemas que
atingem a qualidade de vida e ambiental da cidade relacionadas ao curso d´água; e a segunda
parte a exposição de ações que podem ser aplicadas na cidade, fundamentadas em bibliografia
específica, como forma de solucionar/mitigar os problemas.

4.1 ATUAL SITUAÇÃO DO RIO ITAJAÍ-AÇU EM RIO DO SUL/SC
Um dos principais problemas em relação ao Rio Itajaí-Açu é a deterioração da qualidade
da água. Em fevereiro de 2016, pesquisadores da ONG “SOS Mata Atlântica” publicaram o
resultado da coleta e análise da água do Rio Itajaí-Açu cujo resultado foi RUIM. Segundo
Tiago Felix da Silva e Ana Lúcia Bonini Voidella, biólogos e educadores ambientais do Projeto
“A Mata Atlântica é aqui!”, a perda na qualidade da água ocorre por conta do desmatamento,
assoreamento, erosão e manejo inadequado do solo, agravado pelo desenvolvimento industrial
e a urbanização da cidade que lança esgotos diretamente nos cursos d´água.
Outro problema ocasionado em Rio do Sul é a ocupação inadequada às margens do
rio (Figura 1), provocando a impermeabilização do solo, desmatamento da mata ciliar, erosão
do solo e assoreamento das calhas do rio. Além disso, acaba sendo um problema social a
insegurança das famílias que se fixam nestas áreas de riscos, facilmente atingidas em épocas de
chuva abundante.
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O desmatamento das matas ciliares, bem como a redução das florestas, também causa
problemas relativos ao rio. Conforme dito por Gorski (2010, p. 62), “a redução da vegetação
de porte arbóreo associada à expansão da pavimentação resulta em volume crescente de água
de escoamento superficial (...) e aquecimentos nas áreas densamente ocupadas”. É perceptível,
na Figura 1, abaixo, a mata ciliar danificada por toda a extensão do rio e, em seu lugar, as
edificações.
Figura 1: Cidade de Rio do Sul/SC.

Fonte: SIGSC, 2017.

Na Figura 2, registra-se a água invadindo o bairro Canoas, bairro de Rio do Sul fixado
às margens do rio, sofrendo fortemente com as cheias por ser facilmente inundada quando em
períodos de muitas chuvas.
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Figura 2: Bairro Canoas.

Fonte: Livramento, 2013

A degradação do Rio Itajaí-Açu também se deve à contaminação oriunda dos esgotos
pluviais domésticos e industriais. Em Rio do Sul, o esgoto, após passar pela fossa e filtro da
edificação, percorre o mesmo caminho que a água da chuva, tendo como seu destino final o rio.
Este processo influencia veemente na qualidade da água.
Gorski (2010, p. 65) cita como problema comum nas cidades contemporâneas a poluição
difusa, sendo definida por quando “as chuvas captam a poluição do ar, varrem a superfície das
áreas urbanizadas contaminadas por componentes orgânicos e metais, carreiam resíduos sólidos
e lixos urbanos e transportam o esgoto despejado indevidamente na tubulação de drenagem”.
Além das tubulações precisarem suportar o esgoto e a grande quantidade de água em épocas
chuvosas, também precisam deslocar resíduos sólidos e componentes orgânicos, o que causa
o entupimento de bueiros, regularmente vistos na cidade de Rio do Sul. Isto acaba causando,
inclusive, alagamentos advindos das enxurradas em espaços curtos de tempo. A imagem abaixo
remete à poluição difusa que leva toda a sujeira das ruas com a água pluvial para os canais de
drenagem, entupindo-os e provocando alagamentos e dificuldade no escoamento das águas –
quando não, levando todo o lixo diretamente para o rio.
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Figura 3: Poluição Difusa.

Fonte: Rondoniaovivo, 2017

A produção e disposição inadequada de lixos é muito presente na cidade de Rio do Sul.
A Figura 4 ilustra uma ação realizada em 2013 pela prefeitura de Rio do Sul, Defesa Civil e a
Usina Hidrelétrica de Salto Pilão, quando em menos de quatro horas cerca de duas toneladas
de lixo doméstico foram retiradas das margens do rio Itajaí-Açu, na área central de Rio do Sul.
Figura 4: Limpeza do Rio Itajaí-Açu.

Fonte: Diário do Alto Vale, 2013
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Ainda, podemos citar como um problema que atinge a qualidade de vida ambiental e
de paisagem em Rio do Sul a forma como, historicamente, o rio é colocado no desenho urbano.
Gorski (2010), acerca da relação do rio com a cidade, afirma que
Ao verificarem-se as situações de ruptura nas relações entre as cidades e os cursos
d´água ou, mais amplamente, entre sociedade e natureza, percebe-se nitidamente que
o desligamento físico do rio das funções urbanas acarreta num desligamento afetivo
dos sistemas fluviais e fundos de vale, e a eles se atribuem características de entrave e
de elemento de depreciação do ambiente urbano (GORSKI, p. 68, 2010).

Conforme já estudado nas bibliografias abordadas, os rios possuem um potencial
cênico muito forte e Rio do Sul, historicamente, sempre procurou escondê-lo e rejeitá-lo em
seu desenho urbano, tratando-o erroneamente como um obstáculo, correspondendo ao que diz
Porath (2004, p. 13)
[...] os rios urbanos são mal compreendidos. São entendidos como um limite ao
crescimento das cidades, um obstáculo a ser transposto, e desta forma, não recebem
tratamento adequado. Vistos como um problema de drenagem urbana, localizados em
fundos de lote e tratados como local de despejos, os rios não vêm sendo considerados
como elementos enriquecedores na construção da paisagem urbana. [...] (PORATH,
2004, p. 13)

Na Figura 5, percebe-se que os fundos dos lotes são voltados para o Rio Itajaí-Açu
e a frente dos lotes para as ruas principais, herança do modelo de ocupação do período de
colonização. Fica evidente, aqui, a cidade dando as costas para o rio e não o aproveitando como
paisagem contemplativa, expressando a despreocupação com o mesmo na forma de ocupar
o espaço. Basicamente, para você conseguir ver o rio em um ambiente público, somente se
circulando na ponte.
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Figura 5: Disposição dos lotes em Rio do Sul/SC.

Fonte: SIGSC, 2017

Podemos verificar esta situação com Siebert (2005 apud STEINBACH, 2007, p.
31) quando diz que “no atual padrão urbano e de industrialização, percebe-se a herança da
colonização que deu as costas para o rio, usado como receptor de seus dejetos.”
Por último, as inundações e alagamentos podem ser citadas como o principal
problema na relação rio-cidade em Rio do Sul. Atualmente processos naturais são tratados
como catástrofes em decorrência não apenas dos grandes índices pluviométricos, mas também
como consequência de todos os problemas aqui citados anteriormente, já que eles propõem
um veemente agravamento das cheias principalmente quando relacionado aos problemas de
drenagem. A Figura 6 se refere à enchente de 2011, quando o rio teve seu ápice em 12,96 metros
acima de seu nível normal.
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Figura 6: Enchente em Rio do Sul/SC no ano de 2011.

Fonte: Dancuco, 2011

4.2 AÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO DO RIO ITAJAÍ-AÇU NA CIDADE DE RIO DO
SUL/SC
O interesse pelo tema voltado à recuperação de rios urbanos apareceu no século XXI
e expandiu-se significativamente especialmente na década de 1990. Segundo Gorski (2010, p.
73)
Com a deterioração, a dimensão cultural dos rios, de grande importância outrora para
a sociedade, manifestada na recreação, religião, literatura, filosofia, mitologia, artes
plásticas, música, paisagem e fruição estética, foi relegada na cidade contemporânea,
de modo geral até o século XX. Nesta ocasião, as discussões internacionais sobre
conservação e restauração dos recursos naturais trouxeram à pauta dos desafios
urbanos do século XXI o resgate dos cursos d’água urbanos (GORSKI, p. 73, 2010).”

Basicamente, o que se procura fazer com projetos de recuperação é integrar a
infraestrutura às condições do ecossistema existente com preocupação também voltada à estética
e qualidade urbana. No Brasil ainda não há tanta preocupação e investimento em projetos de
recuperação de cursos d’água, porém já são muito necessários - incluindo a cidade de Rio do
Sul - visto todos os problemas e histórico apresentados até aqui.
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Como sugestão de ações dentro de um processo de recuperação de rios, será utilizada
como referência a análise de Maria Cecília Barbieri Gorski em seu livro Rios e cidades - Ruptura e
Reconciliação (2010). Neste estudo, a autora analisou estudos de caso de planos de recuperação
de cursos d’água urbanos nacionais e internacionais de 1991 a 2006, apresentando soluções
eficientes, efetivas e econômicas. A partir do estudo desta bibliografia, serão apresentadas
ações de recuperação do Rio Itajaí-Açu na cidade de Rio do Sul, procurando trazer, a partir
disto, desenvolvimento regional sustentável para a cidade com base em suas características e
particularidades.
A Tabela 1, abaixo, compilada da bibliografia citada, está dividida por temáticas para
melhor compreensão.
Tabela 1: Análise dos Estudos de Caso.
Objetivo
Melhorar a
qualidade da
água

Diretriz
Eliminar o despejo de esgoto sem tratamento
no rio e resíduos sólidos

Potencializar
aspectos da
paisagem nas
orlas

Propor a valorização do ambiente às margens
para melhor convívio com suas águas, fauna
e flora

Auxiliar o
controle das
inundações

Promover a retenção, infiltração e reciclagem
de águas pluviais, melhorando o sistema de
drenagem

Revitalizar
os bairros
à beira dos
rios, trazendo
vitalidade de
espaços urbanos
integrados ao
ecossistema
fluvial,
melhorando a
qualidade do
espaço urbano
em sintonia com
as dimensões
paisagísticas
e ambientais e
melhorando a
conectividade
do usuário com
o rio

Incentivar a vitalidade urbana à beira-rio e
incentivar as atividades turísticas, comerciais
e de serviços

Ações
Implantar sistema de tratamento de esgoto
Controlar e filtrar a poluição difusa
Reflorestar as matas ciliares com espécies
nativas
Introduzir terraços verdes nas margens
para abrigar a fauna, melhorar a qualidade
da água e atrair a população, criando um
corredor biológico
Utilizar pavimentos drenantes nas vias e
calçadas
Captar e utilizar águas pluviais
Utilizar processos naturais para coletar,
deter ou reter, filtrar e absorver águas
pluviais, assimilando as inundações como
um processo natural
Criar equipamentos para estimular o
convívio com o rio, tais como passarela de
acesso, borboletário, orquidário, mirante,
trilhas, etc.
Revitalizar áreas comerciais/residenciais
existentes e ligar a novos espaços públicos

Desenvolver uma rede de parques verdes
lineares, locais públicos e atividades
culturais variadas, dotados de mobiliário
urbano específico; associando áreas verdes
e espaços de lazer e recreação
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Elaborar um
plano com
metodologia de
planejamento
do uso e
ocupação do solo
relacionada a
condicionantes
ambientais e
paisagísticos,
ordenando a
cidade a partir
do rio
Realçar e
valorizar a
identidade do rio

Integrar os fatores que se relacionam com
a água (ocupação e cobertura do solo,
infraestrutura urbana, saneamento básico
(água, esgoto e drenagem), habitação,
legislação) e introduzir conceito de
infraestrutura verde

Fixar critérios para projetos de drenagem e
obras de infraestrutura
Remover a população das áreas de risco e
de preservação

Elaborar zoneamento ecológico-econômico,
visando um novo paradigma de ocupação
antrópica no meio físico

Controlar o crescimento imobiliário
com a criação de diretrizes de gabarito
e densidade ao longo da faixa de
preservação

Celebrar o rio como patrimônio cultural

Aumentar a visualização do rio
Promover eventos esportivos e culturais de
exploração do rio

Valorizar a
comunidade
Criar pontos de convivência envolvendo
local e despertádimensões social, cultural, recreacional,
la para o seu
estética e ecológica
patrimônio
ambiental
Promover a
conscientização
ambiental
(políticos,
Implantar programas de educação ambiental
gestores,
técnicos e
sociedade)
Fonte: Elaborada pela autora (2017), baseado em Gorski (2010).

Criar áreas de lazer às margens do
rio, como um sistema de parques
lineares públicos permitindo concertos,
piqueniques e festivais locais

Treinar professores de escolas e criar
atividades e equipamentos educacionais e
recreativos

Estas ações vêm ao encontro do que diz Porath (2004), quando propõe que os rios
devem ser considerados elementos enriquecedores na construção da paisagem urbano e fortes
elementos da paisagem sob os aspectos físico e da forma urbana, propondo-os como eixos de
desenvolvimento no desenho da cidade.

5 CONCLUSÃO
É perceptível, ao analisar projetos de recuperação de rios urbanos de grandes cidades,
que as ações passam longe de serem canalizações de leitos e aterramento de suas várzeas como
historicamente muito foi feito em rios do Brasil. Ao invés disto, as ações são voltadas para a
preservação dos leitos naturais e a reversão de ações e decisões oriundas do processo histórico
de urbanização quando ainda não se tinha a ciência do valor e da importância do curso d´água
ali existente.
Os problemas aqui citados na relação entre a cidade de Rio do Sul com o Rio ItajaíAçu foram: a qualidade da água comprometida devido principalmente o mesmo ser receptor
final do esgoto da cidade; a quantidade de lixo que ainda se joga diretamente no rio e nas
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ruas e que, devido a poluição difusa, acaba entupindo os canais de drenagem, dificultando o
escoamento das águas que, por sua vez, também ocorre pela falta de permeabilidade do solo;
a ocupação desordenada em encostas que são facilmente atingidas em períodos de chuva; o
desmatamento da mata ciliar, trazendo consequências graves para o ecossistema e problemas
de erosão e assoreamento. Ainda, percebeu-se no desenho urbano a herança da colonização que
dá as costas para o rio, tratando-o como um obstáculo.
As ações sugeridas para a recuperação do Rio Itajaí-Açu propõem melhoramentos para
a cidade de Rio do Sul/SC que visam seu desenvolvimento sustentável, tais como: proteger e
recuperar as características funcionais e morfológicas do rio, valorizar as paisagens em relação
a ele, integrá-lo no desenho urbano da cidade, valorizá-lo como patrimônio ambiental, histórico
e cultural, conscientizar governantes, gestores, técnicos e a sociedade sobre sua importância e,
como consequência, minimizar os danos das inundações.
O Rio Itajaí-Açu necessita de planos de recuperação dentro de projetos de requalificação
urbana promovidos principalmente pelo poder público, visando uma nova urbanidade com a
alteração na relação rio-cidade (relacionado ao uso e à sua exploração), trazendo-o, inclusive,
para o cotidiano da população como promotor de atividades sociais a fim de gerar a consciência
de valorização e preservação do mesmo. Procura-se, desta forma, abordar o Rio Itajaí-Açu
como um fator de desenvolvimento para a cidade de Rio do Sul-SC.
O descaso com que os cursos d’água são tratados, como apresentado especialmente
por Gorski (2010), é um problema de tradição histórica e por isso é importante a sua abordagem
na tentativa de reverter a situação no que ainda for possível, propondo um novo enfrentamento
urbanístico utilizando o rio como um elemento estruturador da paisagem, com um convívio
equilibrado com a população e com uma nova maneira de encarar pelo poder público a gestão
dos sistemas fluviais.
Como Poleza (2003, p. 107) afirma, os rios precisaram impressionar para serem
notados e temidos pela população de Rio do Sul ao longo de sua história. E esta percepção
que para o bem comum, da cidade e do meio ambiente, precisa ser modificada, possivelmente
através da exploração do potencial cênico dos rios, sendo ele um elemento de contemplação na
cidade, transformando seus arredores em áreas de proteção mas também de lazer e recreação,
melhorando a percepção humana afetiva e sensorial em relação a ele, auxiliando na educação
ambiental da população que é essencial para melhoria da relação rio-cidade.
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO: UMA
AVALIAÇÃO DOS CLIENTES DA ROCHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM
SALGUEIRO/PE

Antônio Hugo de Oliveira Junior1
Leonardo Rodrigues Ferreira2

RESUMO
A pesquisa apresenta um estudo de caso desenvolvido em uma empresa essencialmente familiar que se inicia
no ano de 1982 na cidade de Salgueiro/PE, e que ao longo dos anos vem se expandindo para outras cidades do
estado como Petrolina e Olinda, cujo o objetivo geral que é analisar o grau de satisfação dos clientes em relação
aos serviços prestados em uma loja de material de construção localizada na cidade de Salgueiro/PE, onde foram
analisados aspectos como excelência no atendimento para tanto se buscou a metodologia da entrevista com as
opiniões de 223 clientes da loja e o método da análise de dados foi o NPS para medir o grau da satisfação do
cliente, onde foram encontrados resultados de satisfação e insatisfação dos clientes em uma escala de notas nos
indicadores de desempenho empresarial, após a análise dos dados se constatou todos os aspectos positivos e
negativos da empresa nos quesitos satisfação do cliente.
Palavras-chave: Satisfação. Clientes. Desempenho.
ABSTRACT
The research presents a case study developed in an essentially family-owned company that began in the year
1982 in the city of Salgueiro / PE, and that over the years has been expanding to other cities in the state such as
Petrolina and Olinda, whose general objective which is to analyze the degree of customer satisfaction in relation
to the services rendered in a construction material store located in the city of Salgueiro / PE, where aspects
such as excellence in service were analyzed for both the methodology of the interview with the opinions of 223
customers of the store and the method of data analysis was the NPS to measure the degree of customer satisfaction,
where were found customer satisfaction and dissatisfaction results in a scale of business performance indicators
indicators, after the data analysis was found all the positive and negative aspects of the company in the customer
satisfaction issues.
Key words: Satisfaction. Customers. Performance.

1 INTRODUÇÃO
Algumas empresas vêm buscando métodos, para que seus clientes saiam satisfeitos de
seu estabelecimento, diante desse contexto Kotler (2000), diz que “qualidade é a totalidade dos
atributos e características de um produto ou serviço que afeta a sua capacidade de satisfazer as
necessidades declaradas ou implícitas.” Porém nem todas as empresas buscam saber se o cliente
está satisfeito, podemos exemplificar a relação dos seus preços praticados no que se refere a sua
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concorrência, a disponibilidade de produtos na loja, as condições de pagamento, o atendimento
dos seus colaboradores para com os clientes, o tempo de espera para ser atendido, entre outras
infinitas questões que podem fazer com que o cliente tanto se torne fiel àquela organização.
Tem-se a relevância da referida temática a fim de se mensurar a importância de expor
a satisfação do cliente por meio de uma avaliação, sendo isso um método importante para que a
empresa possa se destacar no mercado e sempre está informada sobre os questionamentos dos
clientes.
Justifica-se a escolha da referida temática da pesquisa, em virtude de que durante a
realização do estágio supervisionada na Rocha Material de Construção, observou-se que apesar
de estar a alguns anos no mercado, e de ser uma das maiores, se não a maior loja da cidade no
setor, é necessário ter conhecimento a partir dos clientes no que a loja poderia melhorar, onde
está tendo falhas dentro da empresa, se o cliente está satisfeito com a empresa, para que ela
possa identificar e aplicar melhorias, treinamentos, e entre outros.
O presente estudo se situa no comportamento do consumidor no que se refere a sua
satisfação com relação a empresa Rocha Material de Construção a localizada na cidade de
Salgueiro - PE, que deseja saber através do setor de pós-vendas prerrogativas como: o que o
cliente pensa em relação ao atendimento na empresa? Seja ela no ambiente interno, que no caso
seria os vendedores e atendentes de caixa, como no ambiente interno, que são os entregadores
e os ajudantes de entrega da empresa. Além disso, a empresa quer saber também se o cliente
demora a ser atendido ou não, o que eles (as) acham dos preços praticados na empresa com
relação aos concorrentes e a disponibilidade de produtos na loja.
A partir das informações ditas anteriormente, ressalto que esse artigo busca identificar o
nível de satisfação dos clientes da loja Rocha material de construção localizada no município de
Salgueiro – PE, sendo composta pela introdução, fundamentação teórica, onde expõe claramente
um melhor entendimento sobre satisfação do cliente com o auxílio de autores, procedimentos
metodológicos contendo características da pesquisa, pela experiência da pesquisa mostrando os
resultados e a análise e pôr fim a conclusão.
Temos como objetivo Geral: Analisar o grau de satisfação dos clientes em relação aos
serviços prestados em uma loja de material de construção localizada na cidade de Salgueiro
– PE. E os seguintes objetivos específicos: Fazer levantamento bibliográfico sobre a referida
temática; Verificar quais fatores é relevante na escolha de uma loja na visão dos clientes;
Verificar o perfil dos clientes; Mensurar o grau de satisfação dos clientes perante aos serviços
prestados; Avaliar a opinião dos clientes da empresa Rocha Material de Construção.
O empreendimento Rocha Materiais de Construção é uma empresa familiar, que
opera no ramo de materiais de construção atendendo na área de vendas, como na prestação
de serviços, fazendo a entrega dos produtos vendidos. Quando se trata da área de vendas é de
suma importância avaliar como está o comportamento dos clientes com relação ao atendimento
oferecido pela empresa.
Com o avanço e desenvolvimento da economia, existe grande busca por produtos e
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serviços no ramo da construção civil, afinal, muitas pessoas pensam ou projetam uma reforma
em sua residência, construir sua sonhada casa, além daquelas pessoas que seguem no ramo de
imóveis, e sempre tem que estar atento a tudo com relação ao setor. Isso faz que as organizações
tenham que se habituar para atender este número crescente de clientes e a buscar resultados
significativos no que diz respeito à satisfação do cliente e a qualidade dos produtos oferecidos.
A empresa a ser estudada que atua no ramo de material de construção, e está operando há
aproximadamente trinta e um anos, constantemente investindo em seu mix de produtos,
estrutura, atendimento, formas de pagamento, entre outros. Conta com vários clientes, mas
sempre procurando conquistar mais, estando ciente de que o cliente é a sua razão de existir
e que são eles responsáveis pelo seu crescimento ao longo dos anos. Desse modo a mesma
quer saber se os produtos oferecidos aos clientes e o atendimento prestado estão suprindo suas
necessidades através de avaliações pesquisas que mostrarão se empresa está seguindo pelo
caminho adequado.
Devido ao crescimento da concorrência de lojas do mesmo setor na região, essa análise
visa mostrar a respeito do comportamento dos clientes da empresa, qual é a opinião dele com
relação ao atendimento da empresa com relação às outras concorrentes, preços, ambiente, o que
ele vê para que possa ser mais bem atendidos.
Através das informações ditas anteriormente, este trabalho tem como intuito identificar
o que leva o consumidor a ficar satisfeito na organização trabalhada, verifica também quais são
as críticas dos clientes com relação aos serviços prestados da empresa, se o atendimento está
sendo feito de maneira correta, e a partir dessa análise, fazer com que o cliente sempre volte a
empresa, criando assim um vínculo entre as partes.
Esse estudo torna-se relevante, tanto para a academia como para o âmbito do mercado
atual e para empresa estudada, visto que a satisfação do cliente é um campo de grande crescimento
na atualidade em meio às organizações.
Esta análise é de importância para empresa, uma vez que por meio dos dados coletados
da pesquisa e feita à análise do grau de satisfação do cliente, a empresa conhecerá o perfil de
cada um, suas opiniões com relação ao atendimento na empresa, ouvirá críticas ou sugestões
de melhoria para um melhor funcionamento da organização, trazendo um resultado positivo
para ambas as partes (Organização e Cliente). Logo, por meio desse processo a empresa
identificará seus pontos fracos empresa, apontando soluções para melhorar o nível de satisfação
do consumidor, sempre visando o crescimento da empresa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nessa parte do trabalho, será explanado teorias relacionados a questão da satisfação do
cliente, seja ela pautados em um composto mercadológico, assim como a satisfação dos clientes
da empresa estudada, e por fim serão abordados temas relacionados ao marketing.
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2.1 MARKETING
De acordo com Kotler (2000), dentro de um contexto mercadológico, o marketing
tem um papel fundamental nesse processo, porquê é através da tarefa do marketing que a
organização irá conquistar seus consumidores, como por exemplo, fazer uma boa propaganda
para atrair novos clientes, mas não somente a propaganda, fazer uma boa promoção em um
determinado período pode ser um trunfo para a empresa conquistar novos compradores, além
desses aspectos existem vários outros dentro dessa área gigantesca do marketing que podem
ser benéfico para a organização, aspectos esses que serão elencados no decorrer desse trabalho.
O Termo Marketing tem sido conceituado de diversas formas ao longo dos anos por
diversos autores e estudiosos do assunto, e um dos principais gurus do tema Kotler (1998)
conceitua, “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o
que necessitam e desejam através da criação e troca de produtos de valor com outros. ”
Para Machline et al. (2003, p. 2):
O conceito de marketing pode ser entendido como a função empresarial que cria
continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a
empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing:
produto, preço, comunicação e distribuição.

Segundo Las Casas (2009), o marketing foi introduzido no Brasil por volta de 1954,
através da mercadologia. No ano de 1960 a Associação Americana de Marketing o definiu como
“o desempenho das atividades comercias que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor
ao consumidor ou usuário”, porem havendo muitos conflitos com essa definição a Associação
Americana de Marketing lançou um novo conceito para o mesmo.
Segundo (Las Casas, 2009, p. 07):
O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a
criação, a comunicação e a entrega de valor para o cliente, bem como a administração
do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público.

Segundo Kotler (2000, p.30) o marketing “ é um processo social por meio do qual
pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação
de produtos e serviços de valor com outros”, em outras palavras o marketing é a área responsável
por fazer que as pessoas comprem em uma determinada organização, através de métodos e
procedimentos que a empresa desempenha. Além disso, o marketing também observa e atua
para auxiliar onde a empresa pode trabalhar melhor por meio de sua posição geográfica, ou
seja, se refere à onde você está ofertando, como a logística e distribuição pode beneficiar ou
atrapalhar, dependendo de sua localização. É importante também saber a demanda daquele
produto que você está ofertando, está de acordo com as demandas do mercado? A embalagem
é descartável ou sustentável? Qual a cor da embalagem, o tamanho e o conteúdo. O marketing é
uma área muito ampla dentro da administração, através dela pode-se trabalhar diversos fatores,
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desde como você oferta seu produto ou serviço, suas estratégicas de divulgação para atrair
clientes, as maneiras que a organização faz para que seu cliente saiba que você existe, como a
empresa vai estabelecer seu preço, se seu empreendimento vai ser físico ou online, ou seja, o
marketing, se trabalhado de maneira adequada, pode trazer um grande diferencial competitivo
para a organização.

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO
Uma das áreas do marketing que pode auxiliar as organizações a conseguirem satisfazer
e fidelizar seus clientes é o marketing de relacionamento, hoje em dia, devido a concorrência as
empresam estão encontrando bastante dificuldade para reter seus compradores.
Devido a quantidade de concorrentes que existem hoje no mercado, há uma enorme
disputa na atração de clientes, visando um aumento da fatia de mercado. Por isso, as organizações
começaram a valorizar os consumidores conquistados devido a uma série de fatores e, entre
eles, os custos de vendas. (LAS CASAS, 2009, p. 28).
Kotler (2006, p.22), destaca a importância da Administração do Marketing para
o direcionamento das ações e satisfação do cliente, segundo o autor, se bem conduzido, o
marketing “[...] faz as pessoas comparem coisas que não querem”
É possível perceber que através de um marketing de relacionamento bem administrado
em uma organização trará diversos benefícios para a mesma, seja ela na fidelização dos clientes,
sua satisfação, pois com as novas tendências do marketing, a satisfação do cliente é sempre o
ponto de partida e a sua fidelização, o resultado das ações do marketing.

2.3 SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Um cliente feliz e satisfeito é um indicador de que a empresa está obtendo sucesso
dentro do ramo que está atuando, e para isso é importante atender as expectativas de seus
consumidores, segue abaixo alguns fatores que segundo o SEBRAE Mercados (2017) ¹ aponta
como determinantes para a satisfação do cliente:
1. As características do produto ou serviço: esse fator está relacionado a avaliação
que o cliente faz com relação aos serviços prestados ou um produto que ele adquiriu. Como
por exemplo, a avaliação em um hotel em que deseja passar suas férias, o consumidor vai
estar atento á algumas questões como: limpeza, conforto, cordialidade dos funcionários daquele
local, se o preço é justo, dentre outros.
2. As emoções do cliente: esse fator se caracteriza quando o cliente que avalia o clima
organizacional da empresa que ele está inserido seja para comprar algum produto ou adquiri um
serviço. Se o cliente percebe que aquele ambiente em que ele está emite boas energias, seu grau
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de satisfação com certeza será melhor.
3. As causas do fracasso ou do sucesso: Se episódios inesperados ocorrem, o cliente
busca a causa e pode assumir parcial ou plenamente a culpa por não ter atingido as próprias
expectativas. Isso influencia a percepção de satisfação. Alguém que pede determinado prato
em um restaurante e não gosta dele, por exemplo, pode entender que não fez uma boa escolha.
4. As percepções de justiça: esse fator é de suma importância para que o cliente se sinta
satisfeito, porque a partir desse fator ele vai fazer alguns questionamentos, como por exemplo,
se a empresa está praticando um preço justo para ele, se a organização está atendendo-a bem, e
que ela não está sendo indiferente com ele e o está atendendo de maneira diferente com relação
a outro cliente.
5. Outros clientes, colegas e parentes: esse fator é corriqueiro e acontece bastante
com vários clientes, essa situação acontece quando um amigo, parente ou conhecido avalia
positivamente a empresa e indica para alguém, mostrando sua percepção com relação por
exemplo ao atendimento na empresa a qual ele foi. 3
Esses são alguns de diversos fatores que existem quando se refere à satisfação do
cliente, poderíamos elencar aqui diversos, como o serviço pós-vendas, que é um dos pontos
chaves desse trabalho, e que pode mostrar para organização vários pontos nos quais ele pode
melhorar, e mostrar críticas e sugestões de melhorias, e vários outros.
Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 155) a partir do momento em que
a organização conquista o cliente, é importante que haja um bom relacionamento entre as
partes, e que a empresa conheça seus clientes individualmente, para que possa identificar suas
necessidades, seus desejos, a empresa pode fazer isso através da gestão de relacionamento com
o cliente, a partir de sistemas computadorizados, onde terão informações cruciais para que
a empresa identifique os gostos de seus consumidores. É sempre importante a empresa está
atenta a satisfação do cliente, porque um cliente satisfeito, se torna um defensor da organização
através do marketing boca a boca.
Para Lovelock e Wright (2002, p.116) “clientes altamente satisfeitos disseminam
informações positivas e, na verdade, se torna um anúncio ambulante e falante para uma empresa,
o que reduz os custos para atrair novos clientes”, ou seja, se a empresa atendeu as expectativas
dos clientes, com certeza ele voltará a fazer negociações com a empresa, além de fazer indicações
quando questionado sobre produtos e serviços daquela organização, e avaliando positivamente
a prestação do serviço aplicado. Nesse sentido podemos perceber o quão importante um cliente
é para organização, um cliente satisfeito, acaba se tornando fiel a empresa, e possivelmente ele
acaba trazendo mais clientes para empresa, por isso a importância da satisfação do cliente.
Segundo Kotler (2000, p.58) “ a satisfação do cliente consiste na sensação de prazer
ou desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um

A Satisfação do Cliente em foco. Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/a-satisfacao-do-clienteem-foco/>. Acesso em: 08/10/18
31
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produto em relação as expectativas do comprador”. A partir desse conceito é possível perceber
o quão importante é manter o cliente satisfeito na organização, quando o comprador vê que a
empresa apresenta boas propostas, e que ele se sinta beneficiado pelo modo como a organização
apresenta essas propostas, o cliente sempre voltará na empresa, e possivelmente no futuro se
tornando um cliente fiel.
A chave para se gerar um grande nível de fidelidade é entregar um alto valor para
o cliente. Segundo Michael Lanning, em Delivering profitable value, uma empresa
deve desenvolver uma proposta de valor competitivamente superior, assim como
um sistema de entrega de valor. A proposta de valor de uma empresa é muito mais
do que se posicionar em um único atributo; é uma declaração sobre a experiência
resultante que os clientes obterão com a oferta e seu relacionamento com o fornecedor.
(KOTLER, 2000, p.59).

De acordo com Johnston e Clark (2002), “a satisfação do cliente é algo que pode ser
administrado até certo ponto, influenciando as percepções e as expectativas dos clientes em
relação à entrega de serviço”, no entanto é necessário identificar o que os clientes buscam, para
enfim saber se a organização está atendendo as suas expectativas, no que se refere aos serviços
e produtos oferecidos pela empresa.
Logo, manter um bom relacionamento e saber o que os clientes buscam com cliente não
é tarefa fácil, cada comprador tem uma personalidade diferente, gostos diferentes, demandas
diferentes, mas quando você fideliza através de procedimentos que podem deixá-los satisfeitos,
a organização está dando um passo importante para seu sucesso.

2.4 METODOLOGIA NPS
O NPS, ou Net Promoter Score é um processo criado no EUA, por Fred Reichheld para
medir a satisfação do cliente, a partir desse procedimento a empresa pode identificar se seus
clientes são fiéis a sua empresa, e se a indicaria para outras pessoas, isso tudo é feito através de
uma nota que o cliente aplica a organização.
Segundo o Endeavor o NPS:
É a sigla para Net Promoter Score: uma metodologia criada em 2003 pela Bain &
Company, para mensurar o quão bem as empresas estão lidando com seus clientes
ou pessoas com as quais interage. O NPS pode inclusive ser um dos seus indicadores
de desempenho (KPI) de médio-longo prazo, sendo utilizado para implementar e
acompanhar melhorias. Não é algo que resolverá seus problemas do dia para a noite,
mas que te dará um panorama geral dos pontos fortes e fracos do seu negócio.

Esse método mede a interação da empresa com o cliente através de uma pergunta,
indagando se numa escala de 0 a 10, qual seria a probabilidade de indicar a empresa para um
amigo ou conhecido. Dentre essas notas existem a definição de qual seria os tipos de cliente que
a empresa trabalha a partir da nota dada do comprador, que podem ser definidos como:
Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 116-139, jan./mar. 2019.

123

Detratores: clientes que deram notas de 0 a 6. Por estarem insatisfeitos, podem “falar
mal” de sua empresa.4
Neutros: clientes que deram notas de 7 a 8. Estão satisfeitos com sua empresa, mas
não foram “surpreendidos” ou “encantados” por seus produtos ou serviços. Não serão fiéis.5
Promotores: clientes que deram notas de 9 a 10. Estes clientes realmente ficaram
satisfeitos com o nível de serviços e qualidade dos produtos da empresa e passam a fazer uma
verdadeira “propaganda gratuita”, recomendando e até se orgulhando de serem clientes.6
Com essas informações em mãos, ele poderá corrigir erros dentro da organização ou
reforçar ações que estão dando certo. Na verdade, cria-se um ciclo virtuoso em que depois de
controlar, o administrador planeja novas ações, cada vez melhores, em um processo de melhoria
contínua para a empresa.
Conforme Paulillo (2018) existe diversas vantagens de se utilizar esse método,
tais como: Ser um método de fácil aplicação, rápido de fazer de se se implementar; Várias
instituições de pesquisa e empresas de consultorias utilizam esse método, ou seja, é uma pratica
reconhecida; O resultado é um valor quantificável, ou seja, você identifica o percentual de
clientes que fazer a propaganda gratuita de sua empresa, como também o percentual daqueles
que difamam a imagem da empresa; E por fim, comparar as áreas da empresa a partir dos
resultados obtidos, para por exemplo identificar as disfunções do setor, ou saber qual área da
empresa que está tendo um bom destaque na visão dos clientes
A partir das informações ditas acima, podemos perceber que o método NPS é um
procedimento muito eficiente, e que pode trazer informações valiosas para a organização,
informações essas que podem elencar os clientes fiéis aos clientes difamadores.

2.5 CALCULANDO O NPS: NET PROMOTER SCORE
De acordo com Paulillo (2018): A primeira etapa a fazer é calcular a percentagem
de clientes Detratores, clientes Neutros e clientes Promotores que sua empresa tem. O Net
Promoter Score será a diferença entre a percentagem de clientes Promotores da percentagem de
clientes Detratores.
Vamos citar um exemplo: se 80% de seus clientes são Promotores, 10% são Neutros e
5% são Detratores, seu Net Promoter Score será de 75%.
Agora você poderá classificar sua empresa dentro desta escala:

PAULILLO, Gustavo. Tudo sobre NPS e modelo de pesquisa de satisfação pronto. Disponível em: <https://www.
agendor.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-de-satisfacao/
5
PAULILLO, Gustavo. Tudo sobre NPS e modelo de pesquisa de satisfação pronto. Disponível em: <https://www.
agendor.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-de-satisfacao/
PAULILLO, Gustavo. Tudo sobre NPS e modelo de pesquisa de satisfação pronto. Disponível em: <https://www.
agendor.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-de-satisfacao/
4
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•
Organizações na Zona de Excelência: de 75 a 100 de NPS
•
Organizações na Zona de Qualidade: de 50 a 74 de NPS
•
Organizações na Zona de Aperfeiçoamento: de 0 a 49 de NPS
•
Organizações na Zona Crítica: de -100 a -1 de NPS
A partir desses resultados obtidos a partir das notas obtidas pelos clientes será possível
planejar ações de melhoria ou manter as práticas já adotadas pela empresa.7 (PAULILLO, 2018)

2.6 PÓS VENDAS COMO UM DIFERENCIAL COMPETITIVO
Se manter no mercado atualmente está sendo um dos desafios mais frequentes entre as
empresas, seja ela do setor de tecnologia, automobilístico ou no setor de material de construção
que é o foco do trabalho apresentado. Existem diversas maneiras para as empresas tentarem se
manter no mercado e se destacarem entre as outras, e uma das ferramentas em que a empresa
consegue medir o nível de satisfação do cliente, como também conquistar novos é aplicando o
pós-vendas, um método simples, mas de um valor enorme. (PAULILLO, 2018)
Segundo Patrick Monteiro (2016) em seu artigo publicado no site administradores.
com:
O pós-venda que possui eficácia na satisfação dos seus clientes, torna-se um diferencial
competitivo para a empresa, pois irá atrair novos consumidores e consequentemente
fidelizá-los, pois os clientes gostam de segurança no que estão consumindo, sendo
assim a preferência deles serão em adquirir produtos e/ou serviços de uma marca que
possui referências positivas em ouvir os seus clientes, pois caso ocorra algum tipo de
problema no consumo, os clientes terão a certeza de que serão ouvidos e amparados
pela empresa

O pós-vendas quando bem aplicado pela empresa, pode lhe trazer diversos benefícios,
tais como a identificação do nível de satisfação do cliente, as demandas que possivelmente os
clientes trazem para empresa, bem como a identificação de alguma falha existente, para então
tentar dirimi-las.
Ultimamente, de acordo com mercado contemporâneo competitivo o pós-vendas vem
sendo ultimamente uma ferramenta bastante utilizada por algumas empresas, no qual estão
investindo bastante, além de ser um procedimento bem quisto pelos consumidores. É necessário
que a empresa implante um pós-vendas que atenda às necessidades dos clientes, e que ele se
sinta seguro em está adquirindo um serviço ou produto daquela empresa, para que a organização
identifique nos clientes, a partir de deu perfil, por exemplo, o que o cliente mais gosta de
comprar, como o cliente se comporta em situações de conflito entra a empresa e o cliente, ou
até se o consumidor irá indicara a empresa para outros indivíduos.
PAULILLO, Gustavo. Tudo sobre NPS e modelo de pesquisa de satisfação pronto. Disponível em: <https://www.
agendor.com.br/blog/modelo-de-pesquisa-de-satisfacao/
7
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De acordo com Berro (2010, p.01) o objetivo maior do setor de pós-vendas é fazer
com que o cliente confie na empresa, mantendo-o satisfeito, transmitindo segurança através
dos serviços prestados e produtos oferecidos pela organização, construindo assim um bom
relacionamento entre ambas as partes, para que a empresa possa ter um resultado favorável
para ela, e que todos possam ser beneficiados.
A importância do pós-vendas em uma organização vai além do fechamento da compra
do cliente com o vendedor, o cliente espera que a loja supere as expectativas dele (a), o comprador
espera ser bem tratado, e o pós-vendas traz essa preocupação de o cliente ser bem tratado.
Tem vários métodos de serem feitas o pós-vendas, e uma das maneiras é através de ligações
para avaliar como ele foi atendido na loja, avaliar se a empresa apresenta boas condições de
pagamentos, o que o cliente leva em consideração na realização de uma compra, ou seja, isso
tudo faz com que o cliente perceba a preocupação da empresa para com ele. Além das ligações,
outro procedimento pode ser a visita de um analista de pós-vendas na residência do cliente da
organização, pois a partir de um diálogo cara a cara, o cliente pode se manifestar com mais
sinceridade para fazer a avaliação da empresa no que se refere ao seu nível de satisfação.

3 METODOLOGIA
Metodologia, em um sentido geral, constitui a escolha de procedimentos sistemáticos
para a definição e esclarecimento de dados, como por exemplo, a explicação de como foi feito
um trabalho, um artigo ou até mesmo um acontecimento corriqueiro.
Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p.57) “a pesquisa é uma atividade voltada para a
investigação de problemas teóricos ou práticos por meio do emprego de processos científicos”.
Logo, é a partir dessas pesquisas que irão ser descritas todas as atividades feitas durante o
trabalho.
Para o desenvolvimento da pesquisa, quanto a metodologia, primeiramente fezse estudos via internet e livros, para levantamento bibliográfico para adquirir conhecimento
teórico sobre o tema escolhido. Pesquisou-se sobre satisfação do cliente, marketing, método
NPS, marketing de relacionamento.
O presente trabalho apresenta uma pesquisa do tipo exploratória, bibliográfica e
também descritiva, utilizando-se também de uma metodologia qualitativa e quantitativa por
trabalhar com dados estatísticos e trabalhar com as opiniões dos clientes para analisarem se eles
têm alguma crítica ou sugestões de melhorias.
De acordo com Gil (2002, p.44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em
material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Para Oliveira
(1999, p.119), “a pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de
contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”.
Na pesquisa exploratória foram feitas ligações para os clientes cadastrados para avaliar
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o nível de satisfação do cliente, assim como analisar como foi o atendimento na empresa, para
saber se o mesmo foi bem atendido e o consumidor teria alguma crítica relacionada a organização,
como também sugestões de melhorias. Nessa pesquisa foram analisadas as opiniões de 223
clientes da loja, vale salientar que os clientes analisados forma clientes que fizeram compras
de produtos para serem entregues na residência, onde as informações coletadas forma inseridas
numa planilha do Excel para posteriormente analisar as opiniões que serão apresentadas nos
tópicos a seguir.

3.1 COLETA DE DADOS
Na pesquisa elaborada foram analisados 223 clientes da loja Rocha Material de
Construção dos clientes que atenderam as ligações e responderam todo o questionamento, aloja
hoje apresenta 10476 clientes cadastrados, sendo esses clientes tanto fornecedores, clientes
inativos, clientes que não compram há um determinado período, enfim no sistema, a quantidade
de clientes que é somada insere todas as informações, e o método para análise utilizado foi
perguntas voltadas ao atendimento da empresa, no que se refere ao atendimento dos vendedores,
ao atendimento do caixa, ao atendimento na entrega do material (no que se refere ao atendimento
do motorista e ajudante que o acompanha para a entrega do material na residência do cliente),
tempo de espera no atendimento, condições de pagamentos, preços praticados com relação
à concorrência, variedades de produtos, tempo de entrega do produto ( onde o cliente iria
classificar como demorado, no tempo previsto, ou rápido). Dentro desses questionamentos,
os índices utilizados para avaliar os atendimentos foram os seguintes: péssimo, ruim, regular,
bom, muito bom e ótimo. Já para o tempo de entrega do material foram usados os índices, que
os clientes poderiam classificar como: demorado, no tempo previsto e rápido. Ainda dentro
do contexto, no método NPS, pediu-se para o cliente entre 0 a 10, qual seria a probabilidade
dele indicar a empresa a um amigo ou conhecido. E por fim foi analisado o cliente levaria em
consideração em primeiro lugar quando ele realiza uma compra na organização, tendo como
alternativas: qualidade do produto, menor preço (se referindo aos preços dos produtos da loja,
se são justos e estão de acordo com o mercado), marca do produto, atendimento da empresa,
formas de pagamento e variedades de produtos.

4 ANÁLISE DA PESQUISA
Neste capítulo é apresentada a empresa, bem como, os resultados obtidos por meio
da aplicação da pesquisa realizada junto aos clientes da loja de material de construção,
sendo realizadas perguntas relacionadas ao nível de satisfação referente ao desempenho das
características da loja, já com relação ao perfil dos clientes, a loja forneceu acesso ao sistema
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para verificação de onde reside aquele comprador.
Um dos setores quem crescendo ao longo dos anos é a venda de materiais de construção
no varejo, de acordo a revista EXAME, o negócio apresentou um desempenho 3 % em janeiro
desse ano, no entanto, vinha de uma queda de 9% com relação ao mês de dezembro do ano
anterior, todos os dados dessa análise são da Pesquisa Tracking mensal da Anamaco.
Ainda com relação à pesquisa apresentada pela revista EXAME “Ao todo, foram mais
de 500 lojistas entrevistados, e – como resultado – o setor de tintas foi o que contou com a
queda mais acentuada na comparação com dezembro, chegando a -30%. Em seguida, a queda
mais acentuada foi na categoria de revestimentos cerâmicos (-9%). Ainda é essencial apontar
que, segundo o estudo, todas as regiões do Brasil indicaram médias negativas em comparação
com o mês de dezembro. No Nordeste, por exemplo, as vendas recuaram 16%, seguido do
Sudeste, com 9%. No Centro-Oeste a queda foi de 6%, no Sul 4% e no Norte 3%”.
Foi analisado na pesquisa que, de acordo com alguns especialistas na área que no
início do ano é o período mais complicado para o setor, devido a fatores como: férias dos filhos,
chuvas, boletos para pagar, contas feitas no período natalino, assim como IPVA e IPTU. E é a
partir do mês de março que as condições estão mais favoráveis, e é a partir daí que o setor da
um salto de vendas, afinal, muitas pessoas pensam ou planejam ou fazer uma reforma em sua
residência, construir sua sonhada casa, e dentre outras.
De acordo com a pesquisa “No Brasil, o setor de material de construção conta com
mais de 148 mil lojas, representando cerca de 9% do PIB do país. De acordo com especialistas,
a cada R$1,00 produzido na construção é gerado R$1,88 na produção geral. O ramo ainda se
destaca como o quarto maior gerador de empregos no Brasil e, além disso, remunera mais
de 11% a mais que outros setores da economia. De maneira geral, o comércio de material de
construção cresceu mais de 8% entre os anos de 2007 e 2014, principalmente incentivados por
pessoas que desejam realizar reformas domésticas”.
Neste meio surge a Rocha Material de Construção, localizada na Rua Joaquim Sampaio,
na cidade de Salgueiro – PE, fundada em 1982, inaugurada a 1ª loja na cidade de Salgueiro, no
mesmo ano, posteriormente a loja de Petrolina em 1989 e por último a loja de Olinda em 1996,
todas iniciaram no ramo de madeira, ampliando suas atividades para a venda de material de
construção em geral. Competem no mercado com qualidade nos produtos, preço e variedade,
além do diferencial da entrega dos produtos que dispõe ao público. Seu lema é “Economia na
sua obra do começo ao fim”.
A loja de Salgueiro ocupa uma área de 6.856 m², sendo 1.892 m² de área de venda, e
108 m² de área para produtos sob encomenda (boutique).
Dentre as lojas citadas acima o foco principal é a que está situada em salgueiro, que
atualmente conta com 38 funcionários, sendo distribuídos:
•
Uma diretora, responsável pela organização.
•
Uma pessoa na função de administrador (a) de marketing
•
Uma pessoa na função de gerência de vendas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duas pessoas na função de gerência administrativa
Três pessoas na função de motorista
Nove pessoas na função de ajudante
Três pessoas na função de auxiliar de escritório
Duas pessoas na função de auxiliar de serviços gerais
Uma pessoa na função de conferente
Duas pessoas na função de estoquista
Duas pessoas na função de caixa
Duas pessoas na função de auxiliar administrativo ( Aprendiz)
Oito pessoas na função de vendedor (a)
Uma pessoa na função de carpintaria

4.1 PERFIL E CONSIDERAÇÕES DOS ENTREVISTADOS
Foi verificado o perfil dos clientes para analisar quais as cidades mais atendidas pela
loja estudada.
Tabela 1: Cidade onde reside o cliente
Cidades
Quant. De pessoas
Salgueiro – PE
194
Parnamirim – PE
16
Serrita – PE
4
Terra Nova – PE
3
Verdejante – PE
2
Cedro – CE
2
Pena Forte – CE
2
TOTAL
223
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

%
87
7,17
1,79
1,34
0,90
0,90
0,90
100,00

Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 10 (n. 33), p. 116-139, jan./mar. 2019.

129

Figura 1: Cidade onde reside

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador

A análise dos resultados demonstra que a maioria dos clientes reside na cidade de
Salgueiro – PE (87%), seguido dos que residem em Parnamirim (7,17%), seguido da cidade de
Serrita-PE (1,79%), Terra Nova–PE (1,34%), e Verdejante-PE, Cedro-CE e Perna Forte com
0,9%.
Em seguida verificaram-se o bairro onde os clientes residem, mostrando quais são os
que têm mais atendimento, no que se refere às cidades atendidas.
Tabela 2: Bairro onde reside o cliente
Bairro
Barriguda
Bomba
Brisa da Serra
Caravan
Centro
Cohab
Condomínio Maria América
Copo de Cristal
Divino Espirito Santo
Granja
Imperador
Loteamento Asa Branca
Loteamento Jardim América
Loteamento Monte Alegre
Loteamento Renascença
Loteamento São Francisco
Minervina Franklin
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora das Graças
Nossa Senhora de Fátima

Quant. De Pessoas
1
3
3
1
26
11
3
6
8
6
6
1
1
4
1
1
3
21
1
26
3

%
0,45
1,34
1,34
0,45
11,66
4,93
1,34
2,69
3,59
2,69
2,69
0,45
0,45
1,79
0,45
0,45
1,34
9,42
0,45
11,66
1,34
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Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Nova Olinda
Novo Evereste
Novo Salgueiro
Planalto
Prado
Primavera
Santa Margarida
Santo Antônio
Uri
Vila dos Funcionários
Centro - Parnamirim
Cohab - Parnamirim
Dezinho Anjo - Parnamirim
Loteamento Primavera - Parnamirim
Simpatia – Parnamirim
Zona Rural – Parnamirim
Centro - Serrita
Conjunto Habitacional - Serrita
Loteamento Novo Horizonte-Serrita
Centro – Terra Nova
Sítio Destino – Zona rural de Terra
Nova
Zona Rural - Verdejante

1
7
2
6
12
10
3
12
1
3
1
8
2
1
1
3
1
2
1
1
2
1

0,45
3,14
0,90
2,69
5,38
4,48
1,34
5,38
0,45
1,34
0,45
3,58
0,90
0,45
0,45
1,35
0,45
0,90
0,45
0,45
0,90
0,45

1

0,45

Padre Jose Maria Prado - Verdejante 1
Cedro – Cedro (cliente não soube 1
informar)
Centro - Cedro
1
Centro – Pena Forte
1
Zona Rural – Pena Forte
1
TOTAL
223
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
100,00

Figura 2: Bairro onde reside

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador
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A partir dessa análise é possível perceber que a maioria de seus clientes está localizada
na cidade de Salgueiro – PE, sendo que os bairros predominantes são: Centro(11,66%), Nossa
Senhora das Graças(11,66%), Nossa Senhora Aparecida(9,42%), Planalto(5,38%), (Santa
Margarida(5,38%) e Cohab com 4,93%.
Com relação ao gênero, foi analisado também o percentual se os clientes são mais ou
do gênero masculino, ou do gênero feminino.
Tabela 3: Gênero
Gênero
Quant. De Pessoas
Masculino
140
Feminino
83
TOTAL
223
Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador

%
62,78
37,22
100,00

Figura 3: Gênero

Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador

É possível perceber que a maioria dos clientes analisados na empresa é representada
pelo gênero masculino (62,78%), seguido logo depois pelo gênero feminino (37,22%), a partir
dessa análise é possível perceber que se devem criar táticas para que a empresa possa ter uma
atenção um pouco maior do público feminino.

4.2 ANÁLISE DO ATENDIMENTO DA EMPRESA NA VISÃO DOS CLIENTES
Para analisar o atendimento da empresa, foram selecionados índices, que foram
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apresentados no tópico de coleta de dados deste trabalho, esses índices foram de suma
importância para identificar como a empresa atendia os clientes, se ela estava atendendo de
maneira satisfatória, ou se estava deixando a desejar na visão deles, classificando como péssimo,
ruim, regular, bom, muito bom e ótimo, no que se refere ao atendimento feito pela empresa, e
com relação ao tempo de entrega do produto o cliente iria classificar como demorado, no tempo
previsto, ou rápido. Ainda dentro da situação, no método NPS, pediu-se para o cliente entre 0
a 10, qual seria a probabilidade dele indicar a empresa a um amigo ou conhecido. E por fim foi
analisado o cliente levaria em consideração em primeiro lugar quando ele realiza uma compra
na organização, tendo como alternativas: qualidade do produto, menor preço (se referindo aos
preços dos produtos da loja, se são justos e estão de acordo com o mercado), marca do produto,
atendimento da empresa, formas de pagamento e variedades de produtos.
A primeira pergunta feita para os clientes foi indagado como era na visão deles,
classificados o atendimento com relação à entrega do material, nessa situação, levou-se em
conta o atendimento do motorista e do ajudante, quando o material é entregue na residência.
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que mais de 90% dos entrevistados avaliaram
o atendimento entre bom e ótimo, ou seja, menos de 10% classificaram o atendimento entre
péssimo e regular.
Tabela 4: Análise do atendimento na entrega do produto na residência do cliente.
TOTAL

ÍNDICES
Péssimo

Ruim

Regular

Nº de
0
1
6
clientes
analisados
% dos
0%
0,45
2,69
clientes
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Bom
148

M u i t o Ótimo
Bom
23
45

223

66,37

10,31

100,00

20,18

Na segunda pergunta feita para os clientes da organização foi indagado como eles
classificariam o atendimento dos vendedores na empresa. Segue os dados obtidos:
Tabela 5: Análise do atendimento dos vendedores da loja.
TOTAL

ÍNDICES
Péssimo

Ruim

Regular

Nº de
1
2
7
clientes
analisados
% dos
0,45
0,9
3,14
clientes
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Bom

Ótimo

82

Muito
Bom
45

86

223

36,77

20,18

38,56

100,00
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Na terceira pergunta, foi argumentado para os clientes como ele classifica o tempo
de espera no atendimento, levando em consideração que ótimo significa que o atendimento
na empresa é feito de forma rápida e que o cliente não precisa aguardar muito tempo para ser
atendido, e se o cliente classificar como ruim ou similar, significa que os colaboradores da
empresa são ociosos, e que o atendimento é demorado, os vendedores não dão a atenção devida,
e entre outros aspectos. Segue os dados obtidos:
Tabela 6: análise do tempo de espera no atendimento.
TOTAL

ÍNDICES
Péssimo

Ruim

Regular

Nº de
1
3
23
clientes
analisados
% dos
0,45
1,35
10,31
clientes
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Bom

Ótimo

89

Muito
Bom
41

66

223

39,91

18,38

29,6

100,00

Na quarta pergunta feita para os clientes analisados foram questionado as condições de
pagamentos, e como eles classificariam. Segue os dados obtidos:
Tabela 7: análise das condições de pagamentos segundo os clientes da empresa.
TOTAL

ÍNDICES
Péssimo

Ruim

Regular

Nº de
0
0
11
clientes
analisados
% dos
0
0
4,93
clientes
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Bom

Ótimo

130

Muito
Bom
30

52

223

58,30

13,45

23,32

100,00

Na sexta pergunta foi indagado aos clientes como eles classificariam o atendimento
dos colaboradores que ficam no caixa da loja. Segue os dados obtidos:
Tabela 8: análise do atendimento dos colaboradores que ficam no caixa da loja
TOTAL

ÍNDICES
Péssimo

Ruim

Nº de
0
0
clientes
analisados
% dos
0
0
clientes
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Regular

Bom

Ótimo

163

Muito
Bom
21

2

37

223

0,9

73,1

9,41

16,59

100,00
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Na sétima pergunta, foi indagado para o cliente, como ele classificaria os preços
praticados pela organização estudada com relação aos concorrentes da localidade. Segue os
dados obtidos:
Tabela 9: análise dos preços praticados pela empresa com relação aos concorrentes.
TOTAL

ÍNDICES
Péssimo

Ruim

Nº de clientes 0
3
analisados
% dos
0
1,34
clientes
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Regular

Bom

Ótimo

116

Muito
Bom
20

52

32

223

23,32

52,02

8,97

14,35

100,00

Na oitava pergunta foi pesquisado aos compradores da loja como elas classificariam a
disponibilidade/variedades de produtos na loja, no que se refere a disponibilidade do produto,
é quando o cliente vai comprar determinado produto na loja, e sempre tem em estoque. Segue
os dados obtidos:
Tabela 10: análise da variedade e disponibilidade de produtos na loja
TOTAL

ÍNDICES
Péssimo

Ruim

Nº de
0
0
clientes
analisados
% dos
0
0
clientes
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Regular

Bom

Ótimo

69

Muito
Bom
68

7

79

223

3,14

30,94

30,49

35,43

100,00

Na nona pergunta questionada com os clientes, foi analisada a entrega do material ou
produto que o consumidor compra na loja, onde eles argumentaram se a entrega do material foi
feita em um período demorado, foi entregue no tempo previsto, ou foi entregue rápido.
Tabela 11: análise do tempo de entrega do material na visão dos clientes
TOTAL

ÍNDICES

Nº de clientes
analisados
% dos clientes
analisados

Demorado

No Tempo
Previsto

Rápido

13
5,83

141
63,23

69
30,94

223
100,00

Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

No décimo questionamento feito aos clientes, e um dos mais importantes foi onde
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questionei se eles teriam alguma crítica da empresa no que se refere ao atendimento, ou alguma
sugestão de melhoria. Em questão, 162 clientes relataram não ter nenhuma crítica com a
empresa, ou sugestão de melhoria. Os outros 61 clientes ou apresentaram alguma crítica para
com a organização, ou sugeriram alguma melhoria para empresa, dentre os quais destacarei
abaixo:
•
Críticas: melhoria nos preços em pagamentos á vistas, melhoria no atendimento
de alguns vendedores com os clientes, alguns materiais que foram entregues em endereços
errados.
•
Sugestões: aumento na variedade de alguns produtos, volta de alguns produtos
que vendiam na loja como blocos, telhas e outros materiais para construção em geral, criação
de página ou site na internet para melhorar a interação com os clientes, mais rapidez na entrega
na residência do cliente.

4.3 CALCULANDO O NPS DA EMPRESA
Para calcular o NPS, foi feito uma pergunta ao cliente no que se refere a indicação
da empresa, questionando o seguinte” em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você
indicar nossa empresa para um amigo ou conhecido? ”. No ponto 6.5 desse trabalho está bem
explanado de como se deve calcular o NET PROMOTER SCORE, logo abaixo será apresentado
os resultados obtidos a partir das informações coletadas dos clientes.
De acordo com a pergunta que foi feita aos clientes, apresentada no parágrafo anterior,
foi encontrado os seguintes resultados:
Tabela 12: análise das notas que os clientes deram no que se referem a indicarem ou não
a empresa.
Escala de 0 a 10
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Quant. De Pessoas
1 pessoa
1 pessoa
1 pessoa
10 pessoas
53 pessoas
47 pessoas
110 pessoas
223 Pessoas

%
0,45
0,45
0,45
4,48
23,77
21,07
49,33
100,00

Com relação ao que vimos o item 6.5, para calcular o NPS, é necessário subtrair o
percentual encontrado dos seus clientes Promotores, pelo resultado encontrado dos seus clientes
detratores.
Como os clientes detratores são aqueles que dão nota de 0 a 6, a soma dos clientes
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detratores encontrados na organização estudada são 3 pessoas, equivalente a 1,35 %. Clientes
Promotores são aqueles que deram nota de 9 a 10, somando os resultados encontrados, o resultado
são 157 pessoas, equivalente a 70,4%. Subtraindo o percentual dos clientes promotores, dos
clientes detratores encontramos o resultado de 69,05 %, o que significa dizer que a organização
se encontra em zona de qualidade de acordo com a metodologia NPS, que classifica a zona de
qualidade quando a empresa fica entre 50 a 74 de NPS.
Dentro do contexto do tema pesquisado, foi indagado ainda para os clientes um último
questionamento, para identificar o que eles levam em consideração em primeiro lugar quando
realizam uma compra na loja Rocha Material de Construção, seguem os dados analisados pelas
afirmações dos clientes:
Tabela 13: análise na percepção dos clientes, para identificar o que levam em consideração
em primeiro lugar ao realizarem uma compra na empresa.
TOTAL

ÍNDICES
Atendimento
da empresa
Nº de clientes
105
analisados
% dos clientes
47,08
analisados
Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

Qualidade
do Produto

Preço

Formas de
Pagamento

47

Marca
do
Produto
7

9

Variedade
de
Produtos
223
2

53
23,77

21,08

3,14

4,03

0,9

100,00

Figura 4: Motivos que levaram os clientes a comprarem na empresa

Fonte: dados obtidos pelo pesquisador

A partir dos dados acimas encontrados, podemos perceber que a empresa se encontra
estável no mercado, e que apresenta um bom desempenho em todos os questionamentos
segundo a opinião dos clientes. Um dos pontos que devemos classificar como crucial foi o
resultado obtido do ultimo questionamento feito aos clientes, indagando o que eles levam
em consideração quando realizam uma compra na, e com unanimidade pode-se perceber a
importância do atendimento, os clientes gostam de ser bem atendidos, e que a empresa esteja
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sempre disposta a tratar-lhe com cordialidade, de forma imparcial, e que sempre atenda suas
demandas. Além do atendimento, foi percebida a importância dada à qualidade na visão dos
clientes, devido ao grande avanço tecnológico, as inovações surgem de maneira mais rápida, os
procedimentos estão cada vez mais avançados nas empresas, e os clientes estão acompanhando
esse avanço, fazendo esse diagnóstico para avaliar se aquele produto é de qualidade. Empresas
que tem um atendimento diferenciado, e que além desse aspecto produz ou comercializa
produtos de qualidade, tendem a crescer e a se destacar no mercado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do estudo feito na organização, é possível identificar a importância de satisfazer
o cliente. O mercado atualmente está altamente competitivo, e hoje em dia para as empresas
não basta apenas vender aquele produto/serviço para obter lucro, é necessário que a empresa
perceba qual é a demanda dos clientes, analise seu perfil, e acima de tudo que sempre o atenda
de forma que ele possa sair satisfeito da organização, para que futuramente ele venha se tornar
um cliente fiel.
Por meio dos resultados, percebeu-se também que é interessante ouvir críticas e
sugestões dos clientes, para que a partir disso, a empresa possa identificar onde ela está tendo
falhas para poder dirimi-las, ou onde está tendo mais desempenho para poder investir mais
nesse setor, funcionário ou produto/serviço.
Não podemos deixar de argumentar sobre a importância do atendimento para conseguir
conquistar e fidelizar clientes, onde foi possível perceber no ultimo questionamento feito aos
clientes da organização, se a empresa atende bem os clientes, as chances dele voltar a empresa e
realizar novas compras são altas, e além disso, a chance do comprador indicar são bem maiores,
que é o que foi percebido nos resultados obtidos através da pesquisa realizada na empresa.
Porém, se a empresa não atende bem seus compradores, não tem um preço justo no que se
refere ao preço de mercado, e não procura resolver os problemas de seus consumidores, ela vai
acabar fracassando na sua missão organizacional, sem contar que os clientes irão disseminar
para outras pessoas que sua empresa não passa segurança no atendimento, não atende bem,
ocasionando mais problemas para a organização.
De acordo com a pesquisa, um fator importante que foi apresentado, é de grande
relevância a ferramenta de pós-vendas nas empresas.
Uma boa pós-venda mantém clientes fidelizados e deve ser tão bem cuidada quanto a
conclusão do negócio. Ao manter um bom atendimento inclusive após o fechamento
da compra, o cliente percebe a seriedade e a importância que sua empresa dá aos
consumidores e cria uma relação mais sólida e fidelizada com a empresa. 8

A importância da Pós-vendas. Disponível em: https://blog.contaazul.com/importancia-da-pos-venda/. Acesso
em 28/11/18
8
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É necessário está atento as todas as situações que a empresa irá enfrentar, uma
organização encara diversos obstáculos para alcançar seu ápice organizacional, mas mesmo
diante de toda e qualquer situação a satisfação do cliente deve está no topo de suas prioridades
e suas diretrizes ao longo de seu percurso no mercado.
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