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Apresentação

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão no momento a partir 
da criação da Editora UNIDAVI, através do coordenador da Revista de Divulgação 
Científica CAMINHOS e seu Editor Responsável, junto desta proposta o reitor 
constitui um conselho editorial norteado pelo planejamento de uma nova etapa 
de produções. 

Portanto, este novo fio condutor passa pensar a organização do processo de 
publicações. Esta nova estrutura verifica que é necessário criar novos estilos, com 
outras formas, cores e arte. E assim, as novas produções são constituídas a partir de 
suas próprias características, espaço onde a imagem de cada área de conhecimento 
com seus cursos devem aparecer para mostrar seu perfil. Tal mudança exige novos 
caminhos e outros olhares se apresentam para alinhar as exigências propostas ao 
Ensino Superior. 

O grupo a define para as próximas edições uma organização por áreas: 
área de Gestão, Biológicas e saúde, Humanidades e Educação, Tecnologias, onde 
o  estilo e estética, diagramação e formatação na forma eletrônica será publicada 
no site da editora, onde todos os integrantes da academia e da sociedade podem 
ter o acesso.

Assim sendo, iniciaremos pela primeira edição da Revista de Divulgação 
Científica CAMINHOS GESTÃO. Diante da missão de desenvolvimento 
científico no âmbito do Ensino Superior, com a preocupação de proporcionar a 
sociedade do Alto Vale do Itajaí à produção de conhecimento gerada nas ações 
de Ensino, Pesquisa e Extensão apresentam para a comunidade acadêmica e à 
sociedade, os resultados da iniciação de cada área.  

No que se refere ao contexto histórico das 10 edições anteriores já efetuadas, 
foram pensadas com a visão de integrar o Ensino, a Pesquisa e a Extensão através 
das ações no processo universitário, procurando mostrar o potencial acadêmico 
e cientifico das quatro áreas de conhecimento da UNIDAVI. 

Esta caminhada é possibilidade de mudar, de criar, integrar, aproximar, 
unir, estabelecer e provocar o provável dialogo da comunidade acadêmica, com 
a comunidade regional.
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Podemos até imaginar que o tempo construirá a história das edições 
anteriores e ao mesmo momento vai mostrar o valor das publicações e seus atores, 
penso que seus escritos de uma forma ou outra fizeram o marco teórico necessário 
daqueles que sempre pensaram em fazer o se podia num período de muitos desafios 
e de diversidades. As edições da revista Caminhos publicadas continuará no site a 
disposição e todos os que se interessam pela iniciação cientifica como um caminho 
da fazer a diferença em prol da qualidade de vida e do bem estar da sociedade. 

As novas edições da revista, ao iniciar pela CAMINHOS GESTÃO a 
editora aposta na via promover, instigar essa integração entre os seus atores, 
portanto, confiamos e agradecemos a todos o desafio de levar produzir e publicar 
seus trabalhos. 

Prof. MSc. Ilson Paulo Ramos Blogoslawski
Pró-Reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
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COMPARATIVO ENTRE AS EXPECTATIVAS DAS 
EMPRESAS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ E O PERFIL 

DO FUTURO PROFISSIONAL ENGENHEIRO DE 
PRODUÇÃO DA UNIDAVI

Leandro Simchak¹  
Leonardo Alexandre Visentainer²

Reginaldo Otto Nau³

RESUMO
Com esta pesquisa apresenta-se os profissionais Engenheiros de Produção visualizados 
pelas empresas do Alto Vale do Itajaí, bem como o perfil dos acadêmicos dos últimos 
semestres do curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI. Avalia-se também o 
interesse destes empresários em realizar trabalhos conjuntos com os Universitários e a 
Universidade criando parcerias. Participaram da pesquisa 32 alunos em fase de formação, 
no campus central de Rio do Sul, onde é oferecido o curso de Engenharia de Produção. 
A coleta de dados para identificar o perfil destes alunos deu-se através da aplicação de 
um questionário com 14 perguntas, que objetivam identificar o perfil sócio-econômico, 
dos alunos integrantes do referido curso. Toda a coleta de dados ocorreu no ano de 2007 
no período letivo. Também se aplicou um questionário diferenciado aos empresários da 
região no qual foram pesquisadas 15 empresas. Esta pesquisa justifica-se como subsídio 
aos coordenadores dos cursos de engenharia como ferramenta no processo de qualidade 
do curso de Engenharia de Produção, para contribuir positivamente no desenvolvimento 
de atividades complementares e extracurriculares, para que aumentem a satisfação e a 
permanência dos alunos no curso de Engenharia de Produção.

Palavras-chave: Avaliação, Educação, Engenharia, Engenheiro.

1 Engenheiro Mecânico. Professor das disciplinas de Resistência dos Materiais e Mecânica da Unidavi. E_mail: 
leandro@riosulense.com.br.

2 Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI. E-mail: leonardo@riosulense.com.br.
3 Engenheiro de Produção, formado pelo Curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI. E-mail: reginaldo.

otto.nau@gmail.com.
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ABSTRACT
This research presents the professional Production Engineer, viewed by the companies 
of Alto Vale do Itajaí, as well as the profile of students of the last years of the course 
of Engineering of Production of UNIDAVI. It is also evaluated the interesting of this 
companies to work together with University and students creating partnerships. Thirty-two 
students of the final phases, at main campus of Rio do Sul, where this course is available, 
have answered to this research. The collect of the data to identify the profile of these 
students was done through a questionnaire of fourteen questions, which intends to identify 
the social and economical profiles of the students of the mentioned course. The collect 
of data occurred during the year of 2007. It was also applied a different questionnaire in 
fifteen companies of the region. This research justify itself as a subsidy to the coordinators 
of the course of Engineering of Production, as a tool in the process of quality of the course, 
to positively contribute in the development of complementary activities, to increase the 
satisfaction and the permanence of the students in the Engineering of Production.

Key words: Evaluation, Engineering, Engineer, Learning.
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INTRODUÇÃO

A busca pela qualidade tem sido o alvo da maioria das empresas nos últimos 
anos.  No entanto, muitas delas não conseguiram sucesso.  O principal obstáculo à 
sua implantação não se resume à falta de recursos físicos e financeiros, mas refere-
se à maneira como as pessoas e os clientes são visualizados.

Neste sentido, as organizações necessitam repensar seus conceitos em 
relação ao comportamento organizacional bem como sua cultura, pois o que 
deve prevalecer é uma gestão participativa, para todas as pessoas participarem de 
maneira efetiva na busca de soluções e melhorias. Mas para que realmente essas 
mudanças aconteçam é necessário identificar os paradigmas (nos fornecedores 
e clientes) individuais e organizacionais que impedem quaisquer tentativas de 
mudança e integração.

No ano de 2002, ao completar 36 anos de atividades, a UNIDAVI lançou 
o primeiro curso de engenharia do Alto Vale do Itajaí com a implantação do curso 
de graduação em Engenharia de Produção.  A procura pelo curso de Engenharia 
de Produção tem correspondido às expectativas da instituição sendo caracterizada, 
num primeiro momento, por uma demanda reprimida, mas que hoje vem se 
consolidando entre alunos numa faixa etária mais jovem.

Fundamentado através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB (Lei nº 9.394/96) o Ministério da Educação e Cultura—MEC, através 
do o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais—INEP, vem 
implementando procedimentos de avaliação dos cursos das instituições de educação 
superior, visando avaliar a qualidade da educação superior brasileira, para tanto 
precisamos implantar programas internos de avaliação da qualidade.

Dentro deste contexto esta pesquisa tem por objetivo identificar e comparar 
o perfil dos acadêmicos dos últimos semestres do Curso de Engenharia de Produção 
da UNIDAVI com o perfil do profissional Engenheiro de Produção visualizado 
pelas empresas do Alto Vale do Itajaí.

Como objetivos específicos podemos definir a identificação do perfil 
dos profissionais Engenheiros de Produção visualizados pelas empresas do Alto 
Vale do Itajaí; Avaliar o perfil dos acadêmicos dos últimos semestres do curso de 
Engenharia de Produção da Unidavi; Avaliar o interesse dos empresários do Alto 
Vale do Itajaí em realizar trabalhos conjuntos com os acadêmicos de Engenharia 
de Produção da UNIDAVI e Identificar oportunidades de melhorias no curso de 
Engenharia de Produção, adequando-o as necessidades da região.
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Esta pesquisa justifica-se como subsídio aos coordenadores dos cursos de 
engenharia como ferramenta no processo de qualidade do curso de Engenharia 
de Produção, pois com a identificação e análise pode contribuir positivamente no 
desenvolvimento de atividades complementares que diminuam essas dificuldades e 
assim aumentar a satisfação e a permanência dos alunos nos cursos de engenharia.

METODOLOGIA

O tipo de pesquisa realizado é explicativo, e tem como preocupação principal 
identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de 
fenômenos ou fatos podendo ainda apontar para possíveis conseqüências ou 
resultados. 

Todo processo de implantação de uma proposta de avaliação visa responder 
quatro indagações fundamentais: 1) O que avaliar?; 2) Por que avaliar?; 3) Como 
avaliar; 4) Para quem avaliar? As respostas a estas questões são os norteadores de 
toda nossa pesquisa que pretende construir uma base sólida de conhecimentos 
para fundamentar a metodologia aplicada.  

Nesse sentido, iniciamos nossa pesquisa pela revisão da literatura existente, 
com o que se pretende catalogar os principais autores e obras na área da qualidade 
de ensino superior.  A pesquisa da literatura englobará material impresso em artigos, 
livros, dissertações e teses, assim como material digital disponível pela internet, e 
também visitas a bibliotecas de outras instituições de ensino.

Subsidiada por uma sólida revisão de literatura foi definida a técnica de 
avaliação e as questões a serem levantadas aos empresários e aos acadêmicos dos 
últimos semestres do curso.  

Certos de que a elaboração de um questionário é parte essencial da pesquisa 
para atingir os objetivos propostos, optou-se em elaborar o questionário e, sobre os 
dados levantados na amostra aplicar métodos estatísticos.  O questionário para os 
alunos foi elaborado com catorze itens e aplicado no ano de 2007, numa amostra 
de 32 alunos em fases finais do curso de Engenharia de Produção.
A seguir apresenta-se a relação das perguntas que constituíram o 
questionário aplicado aos alunos:
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TABELA 1 – Questionário aplicado aos Alunos.

O questionário para os Empresários foi elaborado com oito itens e aplicado 
no ano de 2007, numa amostra de 15 empresários de nossa região.

A seguir apresenta-se a relação das perguntas que constituíram o questionário 
aplicado aos Empresários

Fonte: Acervo do Autor.
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TABELA 2 – Questionário aplicado aos Empresários.

Sobre a construção do questionário destaca-se uma declaração introdutória.  
Para Rea e Parker (2000, p. 42) “o entrevistado deve saber que sua participação 
é valorizada e que não há respostas corretas ou incorretas. Deve-se garantir assim 
que sua participação é estritamente protegida em termos de confidencialidade”.

Estes dados foram então tabulados e com a análise de seus resultados, 
foram definidas as conclusões e sugestões desta pesquisa, objetivando-se melhorar 
o desempenho dos futuros alunos ingressantes nos cursos de engenharia da 
UNIDAVI. 

A análise dos dados levantados das respostas dos questionários é apresentada 
a seguir. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema de educação superior brasileiro vêm expandindo-se a taxas 
crescentes, as instituições do ensino superior sentem a necessidade de uma 
reavaliação em seu ensino para buscar um ensino de qualidade, capaz de formar 
profissionais dinâmicos e adaptáveis às demandas do mercado de trabalho.

Segundo Cunha (1980):

Fonte: Acervo do Autor.



13Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, v. 1, n. 1, p. 7-24, out./dez. 2010

Os novos e crescentes contingentes que demandam as escolas superiores 
têm uma “qualidade” cada vez mais baixa.  Na medida em que o ensino 
superior se abre, passa a englobar estudantes que freqüentam escolas de 
nível médio piores e, principalmente, aqueles cuja primeira socialização 
familiar não favorece um bom rendimento escolar.

Também Araújo (2002), diz:

“A questão do baixo nível de ensino tem-se refletido nos cursos de 
engenharia, principalmente nas dificuldades que os alunos ingressantes 
sentem para acompanharem as disciplinas que compõem os currículos 
‘básicos’ dos primeiros anos de sua formação.  Tal fato ocorre por falhas 
de aprendizagem em conteúdos do ensino médio e fundamental que 
deveriam dominar.  Grande parte das reprovações que ocorrem nos 
primeiros semestres pode ser atribuída a este fator”.

As instituições de ensino superior brasileiro necessitam hoje de uma gama 
de informações que fundamentam o diagnóstico de cursos, assim como uma 
visão global do sistema. Isso permite a fundamentação em base sólida para serem 
atendidos às exigências da sociedade no qual está inserida, dos alunos e professores. 
Neumann (2005, p.3).

De acordo com Bazzo (1993, p. 76):

“A educação da engenharia, como em todas as outras áreas, encontra-se 
no processo de autocrítica, na busca de novos caminhos que atendem às 
atuais exigências da sociedade, centradas em torno de suas preocupações 
atuais de sobrevivência, a espera de que a capacite para a manutenção 
da posição de formadora dos elementos solucionadores dos problemas 
dessa nova sociedade”.

Refletindo sobre o atual quadro educacional brasileiro, Barbosa (1995, 
p.2) declara:

Recentes pesquisas de opinião publica tem indicado a Educação como a 
maior preocupação brasileira. Em todos os grupos sociais vem crescendo 
um verdadeiro clamor pela melhoria da qualidade do ensino em todos os 
níveis. Há uma insatisfação generalizada de pais, alunos e profissionais 
do magistério diante do quadro educacional brasileiro.
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Um dos objetivos de qualquer curso de graduação deve ser a preocupação 
constante com sua qualidade.  Diversos aspectos devem ser considerados na 
avaliação da qualidade de um curso de engenharia: a coerência de sua estrutura 
curricular, a qualificação do seu corpo docente, a infra-estrutura e laboratórios 
oferecidos Neumann (2005, p.3).

Segundo Macedo (2001), a qualidade só poderá ser captada por um 
processo avaliativo, baseado nos critérios da transparência, garantindo a discussão 
dos resultados, a sua viabilidade e os meios para melhorá-la, caso seja necessário.

Todas as instituições contemporâneas, segundo Pereszluha (2000), existem 
para uma contribuição fora de si mesmas, para atender e satisfazer àqueles que 
não são seus membros, mas seus clientes ou potenciais clientes.  Assim, também 
se dá com empresas e instituições.  E, aqui em especial, cabe citar as escolas que 
não existem em proveito próprio dos seus professores e sim dos seus alunos.  A 
administração que esquecer disso será uma “desadministração” (DRUCkER, 
1997).
Baseado em nossa pesquisa, inicialmente apresentaremos o perfil 
dos alunos entrevistados e após o resultado das respostas dadas pelos 
empresários. 

PESQUISA AOS ALUNOS

Apresenta-se inicialmente qual o responsável pelo sustento da família, 
e conclui-se que em primeiro lugar, com 44%, o próprio aluno é o principal 
responsável pelo sustento da família, e o pai e a mãe aparecem em segundo com 
31%, sendo que correspondem ao pai 16% e a mãe com 6%. A opção cônjuge 
recebeu 3% das respostas restantes.

No Gráfico 1 apresentam-se os resultados da questão 2 referente à renda 
bruta familiar.
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Analisando o gráfico 1 da renda familiar, constata-se que 38% dos alunos 
responderam que sua renda está entre 7 e 10 salários mínimos e 22% responderam 
na faixa de 10 à 20 salários mínimos. Com 13% aparece a opção na faixa de 5 à 
7 salários mínimos e 12% entre 3 à 5 salários mínimos. Empatados com 3% de 
renda média familiar tem-se a opção de 20 à 30 salários mínimos ou mais de 30 
salários mínimos. Somente 9% ganham entre 2 e 3 salários mínimos.

Pode-se verificar também que 47% dos alunos entrevistados já haviam 
iniciado anteriormente algum curso técnico, e dos que iniciaram apenas 3% 
acabou abandonando o curso. Já a grande maioria, ou seja, 50% nunca haviam 
iniciado anteriormente qualquer curso técnico.

O Gráfico 2 apresenta o resultado da pergunta sobre qual o principal 
motivo da escolha do curso. 

GRÁFICO 2 – Motivo para escolha do curso.

GRÁFICO 1 – Renda bruta familiar.
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Pode-se observar que o principal motivo da escolha do curso para 69% dos 
acadêmicos entrevistados é por julgar esta área a mais adequada às suas aptidões; 
empatadas com 3% das respostas aparecem a opção prestígio econômico e prestígio 
social. O item outros motivos recebeu 25% das respostas.

Na questão referente se os alunos conhecem as atividades da profissão 
escolhida, 91% dos alunos afirmam conhecer as atividades profissionais que 
poderão exercer futuramente e 9 % responderam que não conhecem.

Também na questão referente à ocupação atual dos alunos, 59% diz que 
não atua na área da Engenharia de Produção, contra 41% que já trabalha na área, 
o que é apresentado no gráfico 3.

                           GRÁFICO 3 – Atua na área da Engenharia de Produção?

Na mesma linha de raciocínio apresentamos o gráfico 4, sobre a área de 
atuação dos alunos, divididos em diversos ramos como têxtil, metal-mecânica, 
alimentos, comercio, serviços, informática e outros. 

GRÁFICO 4 – Ramo de atividade em que atua.
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Verifica-se que 66% dos estudantes dos cursos de Engenharia de Produção 
da UNIDAVI atuam na área Metal-Mecânica. Empatados com 3% aparecem o 
setor de serviços, comércio e alimentos. Houve também alunos que optaram pela 
opção outro, com 25% das respostas.

Quando perguntado o que espera obter do curso, 44% dos alunos esperam 
obter uma melhora na situação profissional, 34% responderam a opção uma 
formação profissional voltada para futuro emprego, 22% responderam que 
pretendem aumentar seu conhecimento e cultura geral. Nenhum aluno respondeu 
que procurava uma formação teórica voltada para a pesquisa.

                        GRÁFICO 5 – Como ficou sabendo do curso de Engenharia da Unidavi?

Na questão de como ficou sabendo do curso de Engenharia da UNIDAVI, 
apresentada no gráfico 5, 38% dos alunos responderam a opção conversa com 
outras pessoas, 31% respondeu outros, 16% ficaram sabendo pela internet, 9% 
pelo rádio, 6% por jornal e nenhum dos entrevistados ficou sabendo por revista 
ou televisão.

Observou-se que dentre os motivos para a opção pela UNIDAVI, 97% 
dos alunos responderam que o fator localização foi o principal motivo, e apenas 
3% responderam pelo fato da instituição oferecer o curso de interesse. Nenhum 
aluno respondeu que o motivo da escolha do curso foi o preço das mensalidades, 
reconhecimento social da instituição, indicação da empresa, amigos/parentes ou 
qualidade dos cursos oferecidos pela instituição.

Em relação à idade de conclusão do ensino médio, 97% dos entrevistados 
concluíram o ensino médio com idade entre os 16 e 20 anos,  3% com idade entre 
21 e 30 anos. Não se obteve nenhuma resposta indicando entre 30 e 40 anos e 
também com idade acima dos 40 anos.
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Quanto a idade de ingresso no curso superior de Engenharia de Produção, 
63% dos entrevistados ingressaram no curso superior com idade entre os 17 e 21 
anos,  31% ingressaram no ensino superior com idade entre 22 e 30 anos, 6% 
entre 30 e 40 anos e nenhum com idade acima dos 40 anos.

No item referente a cidade que reside atualmente, 63% dos alunos residem 
em Rio do Sul, 10% no município de Ibirama, 6% em Trombudo Central, 
empatados com 3% em Salete, Lontras, Pouso Redondo, Taió, Presidente Getúlio, 
Imbúia e Ituporanga.

                              GRÁFICO 6 – O que o aluno está achando do curso de 
                                                      Engenharia de Produção.

Quando perguntado o que o aluno está achando do curso de Engenharia de 
Produção, 53% estão achando o curso bom, 44% acham o curso regular, 3% acham 
o curso ruim. Nenhum dos entrevistados disse que o curso era ótimo ou péssimo.

Fazendo uma análise geral do perfil dos alunos entrevistados constata-se 
que o maior número de alunos que trabalham na indústria metal mecânica (66%), 
tem um rendimento salarial mais alto, em torno de 7 à 10 salários mínimos. Sendo 
que as outras profissões apresentadas apresentam salário menor.

Também um fato que chama a atenção é que os próprios alunos, em sua 
maioria são responsáveis pelo sustento de sua família (44%).

Em geral, alunos ingressantes nos cursos de engenharia da UNIDAVI não 
tiveram uma formação anterior à universidade, somente o ensino médio regular 
em sua maioria, que concluíram entre os 16 aos 20 anos de idade. 

Outras características predominantes nestes estudantes é que eles conhecem 
as atividades que deverão desenvolver na profissão escolhida, o principal motivo pela 
escolha da UNIDAVI foi devido a sua localização (é a mais próxima da sua casa).
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PESQUISA AOS EMPRESÁRIOS

O questionário para os Empresários foi elaborado com oito itens e aplicado 
no ano de 2007, numa amostra de 15 empresários de nossa região. Entretanto 
alguns empresários no qual foi enviado o questionário não responderam a pesquisa.

Iniciamos a pesquisa perguntando qual o ramo de atividade da empresa, 
onde as respostas são demonstradas no gráfico 7.

                     GRÁFICO 7 – Ramo de Atividade da Empresa pesquisada.

Constata-se que 73% das empresas entrevistadas são do ramo metal-
mecânico, aparecem empatadas com 7% o ramo madeireiro e alimentício e 13% 
são de outros ramos como construção civil e têxtil.

Quando perguntado aos empresários sobre o seu conceito sobre a Unidavi, 
80% responderam ter um bom conceito sobre a Unidavi, 13% tem conceito 
regular e apenas 7% tem conceito ótimo.

                                 GRÁFICO 8 – Conceito sobre a Unidavi.
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Observou-se que 40% dos empresários conhecem o curso de Engenharia 
de Produção da Unidavi, 33% responderam apenas não, e 27% não conhecem o 
curso, mas gostariam de conhecer. O resultado é demonstrado no gráfico 9 abaixo.

GRÁFICO 9 – Conceito sobre a Unidavi.

Quanto a questão se o empresário sabe o que faz um Engenheiro de 
Produção e qual sua área de atuação, apresentado no gráfico 10, 54% diz saber, 
33% não conhece mas gostaria de conhecer e 13% respondeu apenas não.

                       GRÁFICO 10 – Conhece o que faz um Eng. De Produção.

Verificou-se entre a população pesquisada que houve unanimidade no 
quesito: Você contrataria um Engenheiro de Produção? 100% dos entrevistados 
dizem que contratariam.
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                            GRÁFICO 11 – Utilizaria serviços oferecidos pela Unidavi

Quando perguntado se a Unidavi dispusesse de laboratórios técnicos 
(metalúrgico, físico, químico, metrologia), se o empresário teria interesse em 
utilizar serviços oferecidos na área de Engenharia de Produção, 87% disse que 
utilizaria os serviços, e 13% não utilizaria os serviços oferecidos.

Os empresários responderam que gostariam de receber maiores informações 
sobre o curso de Engenharia de Produção da Unidavi, sendo esta massa 73% e os 
outros 23% não tem interesse em receber informações sobre o curso.

Constata-se com este resultado da pesquisa que existe uma lacuna que 
pode ser facilmente identificada, pois a informação sobre o curso de Engenharia 
de Produção não está chegando aos empresários de nossa região.

Este dado pode em muito auxiliar a coordenação do curso e a direção da 
instituição a buscar soluções práticas e eficazes para amenizar esta situação. 

Fato este pode ser confirmado, pois, quando pedido sugestões dos 
empresários a respeito do curso de Engenharia de Produção, as respostas de uma 
forma geral abaixo foram obtidas:

1. “A sugestão é uma maior participação de estagiários a nível de graduação, 
para poder treiná-los na empresa, e quem sabe até contratá-los após 
conclusão do curso.”

2. “Deveria haver uma maior divulgação deste curso. Acho que as empresas 
deveriam estar mais envolvidas e que a Universidade deveria trabalhar 
mais neste sentido”.

3. “Desde que os próprios Engenheiros pudessem emitir laudos técnicos 
reconhecidos e de acordo com as normas técnicas, e fosse certificada 
ISO9001”
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4. “A sugestão que eu quero deixar é que hoje em dia o mercado de trabalho 
esta disponibilizando vagas para pessoas com especialização, porém 
nem todo o empresário tem o conhecimento que existe um curso que 
prepara para esse mercado e eles acabam buscando profissionais fora. 
Seria  interessante que a Unidavi montasse uma comissão que ajudasse 
a divulgar o curso e também colocar os alunos para fazerem estágio nas 
empresas ajudando dessa maneira a ambientação profissional do aluno 
e também melhoria do processo das empresas ajudando-as a sobreviver 
nesse mercado competitivo”.  

Pode-se averiguar que existe um interesse das empresas em estar criando 
parcerias com a Universidade, podendo assim estar ajudando o futuro Engenheiro 
a construir sua carreira profissional. Dessa forma a Universidade prosperaria para 
o maior envolvimento social com a região bem como as próprias empresas por 
estarem atualizadas tecnologicamente com o ensino da faculdade.

CONCLUSÕES

Podemos entender com este trabalho a importância de se ter estratégias 
bem definidas para a divulgação do curso de Engenharia de Produção, e a criação 
de parcerias com as empresas da região formando vínculos com a Universidade. 
A conseqüência disto é o estreitamento da relação da universidade com o meio 
social no qual está inserida.

Podemos destacar nesta conclusão que os empresários de nossa região 
querem saber mais sobre o curso e estão dispostos a criar parcerias com a 
Universidade, utilizando até os serviços que a Universidade dispuser.

Da mesma forma, a presença das empresas do Alto Vale do Itajaí no curso 
de Engenharia de produção é modesta em relação ao potencial da região, mas por 
alguns motivos não identificados a integração não ocorre.

Hoje a Universidade deve ter sua visão destinada à satisfação das necessidades 
de aprendizagem de seus alunos, que devem ser conceituados como organização 
humana. A instituição de ensino deve ser vista como um Sistema onde integra 
recursos humanos e sociais.

Atualmente o perfil do profissional requerido pela sociedade é a de um 
indivíduo crítico, criativo, flexível, que saiba lidar com qualquer situação e 
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problema e que apresente respostas rápidas quanto à solução destes, e que saiba 
buscar informações e meios necessários para vencer os desafios diários no qual 
são submetidos os Engenheiros.

Deixamos como sugestão, para até a continuação deste trabalho e para dar 
continuidade ao processo de melhoria do curso de Engenharia de Produção, que 
seja elaborado um questionário ampliado ao que foi realizado para os empresários 
de nossa região buscando formas de parcerias. Propõe-se que os questionários 
devam ser alterados e expandidos para a adequação a novas pesquisas e novos 
objetivos

Destaca-se a importância de uma avaliação continuada do curso de 
Engenharia de Produção da Unidavi e até de todos os cursos existentes, pois um 
questionário pode ser utilizado como ferramenta simples e prática de encontrar 
e solucionar possíveis lacunas, servindo como um instrumento de melhoria 
do processo de ensino auxiliando assim a coordenação do curso e a direção da 
instituição a buscar soluções práticas e eficazes para amenizar determinadas 
situações. 

Devemos ter em mente que se quisermos modificar uma condição, primeiro 
temos de transformar a nós mesmos. E para nos modificar efetivamente, antes 
temos de ampliar as nossas percepções.

A Universidade deve estar preparada para receber os estudantes que 
seleciona.  Podemos concluir este trabalho segundo uma citação de Freitas e 
Silveira (1997):

A qualidade é a chave do tesouro em educação superior, mas poucas 
faculdades ou universidades a perseguem de maneira planejada e por meio de 
auto-avaliações dos fatores de qualidade de suas instituições.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo analisar o desempenho econômico dos municípios que compõem a 
região da SDR de Rio do Sul e seus impactos sobre algumas questões sociais. Para alcançar tal meta, 
o estudo esteve sob a luz das teorias contemporâneas de crescimento e desenvolvimento econômico. 
Partindo da premissa de que o crescimento econômico constitui um processo por meio do qual a 
renda per capita de uma determinada sociedade se eleva persistentemente, ocasionando mudanças 
estruturais quantitativas e qualitativas que, em última instância, podem ser traduzidas como 
desenvolvimento econômico, foram realizados comparativos entre os indicadores de desempenho 
econômico, como PIB e valor adicionado setorial e os indicadores de desenvolvimento humano 
(IDH) para os anos de 1991 e 2000. Os resultados apurados revelaram que a região apresentou 
crescimento econômico acompanhado de melhorias na qualidade de vida da população, especialmente 
no que tange aos quesitos longevidade e educação. Entretanto, este resultado não foi homogêneo. 
Metade dos municípios da amostra permaneceu, em 2000, no mesmo patamar de desenvolvimento 
humano detectado em 1991. Outra  metade elevou seu grau para alto desenvolvimento humano, 
porém, baseados em subsídios fracos para a continuidade do processo.

Palavras-chave: crescimento econômico, indicadores de desenvolvimento humano, desenvolvimento 
econômico.
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ABSTRACT
This research had for objective to analyze the economic performance of the cities that compose the 
region of the SDR of Rio do Sul and its impacts on some social matters. To reach such goal, the 
study she was under the light of the theories contemporaries of growth and economic development. 
Leaving of the premise of that the economic growth constitutes a process by means of which the per 
capita income of one determined society if it raises persistently, causing quantitative and qualitative 
structural changes that, last instance, can be translated as economic development, had been carried 
through comparative between the pointers of economic performance, as the GIP and added value 
sectorial and the pointers of human development (IDH) for the years of 1991 and 2000. The refined 
results had disclosed that the region presented folloied economic growth of improvements in the 
quality of life of the population, especially in what refers to the questions longevity and education. 
However, this result was not homogeneous. Half of the cities of the sample remained, in 2000, in 
the same platform of detected human development in 1991. Another half raised its degree for high 
human development, however, based in weak subsidies for the continuity of the process.

Key words: economic growth, pointers of human development, economic development.
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INTRODUÇÃO
 
O crescimento econômico de uma região pode ser visto claramente pelo 

desempenho de suas contas regionais agregadas, isto é, através do cálculo do 
produto que a economia da região foi capaz de gerar em determinado período. 
Porém, fundamentalmente baseado em quantidades, o relatório de crescimento 
econômico não permite uma análise qualitativa do desempenho da economia em 
prol do desenvolvimento econômico sustentável, refletido em desenvolvimento 
social.

Após várias décadas na busca de como promover o crescimento econômico 
passou-se a se considerar que este por si só não é suficiente. Atualmente, a 
preocupação gira em torno de como as pessoas são afetadas pelo processo de 
crescimento, ou seja, se os incrementos positivos no produto e na renda total estão 
sendo utilizados ou direcionados para promover o tão almejado desenvolvimento 
humano.

De acordo com Oliveira (2002), o crescimento econômico não faz sentido 
se não conseguir promover o desenvolvimento humano (social), entendido como 
a realização pessoal dos indivíduos de um país ou região. Dessa forma, para 
atingir o desenvolvimento pleno e sustentável, é preciso reduzir a exclusão social, 
caracterizada pela pobreza e pela desigualdade. 

O paradigma do desenvolvimento humano sustentável tem o crescimento 
econômico como o meio e o ser humano como o fim. A riqueza econômica não 
necessariamente expande as escolhas das pessoas, mas o uso que se faz da riqueza 
é decisivo, assim como a forma pela qual essa riqueza é criada. Assim, é preciso 
garantir as possibilidades e as oportunidades da geração presente, considerando a 
das gerações futuras. Isto significa tornar o desenvolvimento humano equânime 
e sustentável (IPEA, 1998).

Sabendo-se que a economia da região da SDR de Rio do Sul apresentou 
transformações significativas ao longo das últimas décadas, é importante averiguar 
os aspectos relacionados a esse  processo de crescimento econômico regional. 
Apresenta-se a necessidade de analisar se o incremento econômico possibilitou o 
tão buscado desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, torna-se fundamental confrontar o crescimento e o 
desenvolvimento econômico em todos os municípios da região e avaliar os 
reflexos nas questões sociais. Para atingir esse objetivo, faz-se uma revisão da 
literatura sobre os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico e sobre 
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desenvolvimento humano. Logo após, são qualificados os indicadores que foram 
avaliados no estudo. Após essa qualificação, apresentam-se os dados do estudo e 
suas análises. Por fim, apresenta-se as conclusões da pesquisa.

METODOLOGIA

A pesquisa em questão foi realizada por um grupo composto por 3 (três) 
docentes e 3 (três) discentes (bolsistas), que levantou informações que permitiram 
em primeira instância realizar uma abordagem geral sobre os aspectos econômicos 
e sociais dos municípios que compõem a região de Rio do Sul. Na segunda etapa, 
após breve caracterização, foi realizado um levantamento de dados socioeconômicos 
para auxiliar a ilustrar e explicar os cenários detectados.

É importante destacar que por região de Rio do Sul entendem-se os 
municípios que compõem a Secretaria Regional de Desenvolvimento (SDR) de 
Rio do Sul, conforme quadro 01, abaixo. A divisão político-administrativa realizada 
pelo Governo do Estado em 2003, sofreu alterações no decorrer de 2007, sendo 
que alguns municípios que fazem parte do rol da pesquisa já não integram mais o 
espaço geográfico delimitado inicialmente. No entanto, como este trabalho trata-se 
de uma continuidade de pesquisa anterior, para não haver prejuízos aos resultados, 
decidiu-se manter o mesmo universo de cidades abordadas desde o princípio.

                              QUADRO 01: Municípios que compõem a SDR de Rio do Sul
                              Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento, 2006

Esclarecida esta questão, prossegue-se tratando dos métodos da pesquisa. 
Neste estudo, privilegiou-se tanto os métodos qualitativos quanto os quantitativos 
de levantamento e tratamento das informações. Nesse sentido, a abordagem 
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quantitativa objetivou traçar um painel do desempenho econômico na região 
de Rio do Sul, como pano de fundo para entender o desenvolvimento sócio-
econômico da região. Inicialmente, pretendia-se que a pesquisa fosse do tipo 
teórico-empírica, complementando-se os estudos teóricos com a pesquisa de 
campo, porém, em função do tempo e da extensão da pesquisa, esta limitou-se 
ao estudo teórico. Também pode ser classificada como exploratório-descritiva, 
iniciando-se com um estudo exploratório o qual permite explorar a temática 
sob nova perspectiva, fornecendo elementos para a formulação de hipóteses e 
encaminhamento de futuros estudos confirmatórios (DE BRUYNE; HERMAN 
e SCHOUTHEETE, 1977).

 Na etapa exploratória caracterizou-se o quadro socioeconômico da região,  
através do levantamento dos dados referentes ao PIB –Produto Interno Bruto -, 
valor adicionado setorial, dados populacionais, PIB per capita, e o IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano-,  em fontes secundárias, entre as quais: IPEADATA, 
IBGE, Atlas de Desenvolvimento Humano do PNUD (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento),  e Secretarias de Estado de Santa Catarina.

 Com o panorama socioeconômico elaborado na etapa exploratória e com 
a elaboração da etapa descritiva, procurou-se atender aos objetivos específicos 
norteadores desse projeto, tratando os dados qualitativos. Quanto aos dados 
qualitativos utilizou-se a análise de conteúdo sugeridas por Triviños ( 1987) : a) 
pré-análise ou organização do material; b) descrição analítica; c) interpretação 
referencial, que  inclui o cotejo com o referencial teórico da pesquisa.  

A pesquisa do tipo teórica foi organizada através de levantamento de 
dados secundários, com consultas a bases de dados e obras que tratem o assunto. 
A pesquisa contou com o apoio de dados obtidos através de consultas a internet, 
livros, jornais, revistas textos para discussão, estendendo-se a outros veículos de 
comunicação que explorem o assunto. A pesquisa  exploratório-descritiva inclui 
um estudo que permite explorar a temática de forma a conduzir a formulação de 
novas hipóteses e encaminhamento de futuros estudos comprobatórios. 

Assim, quanto aos métodos em si, foram aplicados: leituras referentes à 
revisão bibliográfica, levantamento dos dados secundários através de: livros, jornais, 
revista, textos para discussão, internet, base de dados nas secretarias de Estado: da 
Educação, da Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão, base de dados do 
IBGE, do PNUD, IPEADATA, entre outros; Análise do material obtido durante 
as pesquisas; E, por fim, a correlação dos fatos dentro da esfera das informações 
obtidas, visando concluir a investigação. A devida reunião dos dados efetivará 
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a formulação de relatório conclusivo da pesquisa. Enfim, com essa perspectiva 
metodológica, partiu-se para a exploração do tema.

1 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 
ABORDAGEM TEÓRICA

 O debate em torno dos conceitos de crescimento e de desenvolvimento 
econômico é bastante rico no meio acadêmico. Conforme Souza (1995, p. 16), 
“Não existe uma definição universalmente aceita de desenvolvimento.” Para uma 
primeira corrente de economistas, de inspiração mais teórica, o crescimento 
é considerado como um sinônimo de desenvolvimento. Já para uma segunda 
corrente, voltada para a realidade empírica, o crescimento é condição indispensável 
para o desenvolvimento, mas não condição suficiente.

 Neste contexto, segundo Pinho e Vasconcellos (2003), o crescimento 
econômico implica na elevação contínua do produto nacional em termos globais ou 
per capita ao longo do tempo, ou seja, indica a eficiência do sistema produtivo. Esse 
crescimento contínuo ocasiona mudanças estruturais quantitativas e qualitativas 
para a população, tais como, redução da taxa de natalidade e mortalidade, que 
alteram a estrutura etária da população e da força de trabalho; ampliação do 
sistema escolar e de saúde; maior acesso aos meios de transporte, de comunicação 
e culturais e  maior integração com economias mundiais. As mudanças qualitativas 
remetem ao conceito de desenvolvimento econômico. 

De acordo com Oliveira (2002, p. 32), “O desenvolvimento, em qualquer 
concepção, deve resultar do crescimento econômico acompanhado de melhoria na 
qualidade de vida”. Isto implica dizer que as alterações da composição do produto 
interno e a alocação dos diferentes recursos pelos setores econômicos, devem estar 
dispostos de maneira a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social.

 Para Sandroni (2002), desenvolvimento econômico significa crescimento 
econômico acompanhado por melhorias do nível de vida da população e por 
alterações estruturais na economia. Para o autor, o desenvolvimento depende, 
ainda, das características de cada país ou região. Isto é, depende do seu passado 
histórico, da posição e extensão geográficas, das condições demográficas, da cultura 
e dos recursos naturais que possuem.

 Souza (1995), diz que para se caracterizar o desenvolvimento econômico 
deve-se observar ao longo do tempo a existência de variação positiva de crescimento 
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econômico, medido pelos indicadores de renda, renda per capita, PIB e PIB per 
capita, de redução dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade e melhoria 
dos níveis de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte.

Desta maneira, o desenvolvimento deve ser encarado como um processo 
complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política, humana 
e social. Segundo Oliveira (2002, p. 40): “Desenvolvimento nada mais é que o 
crescimento –incrementos positivos no produto e na renda – transformado para 
satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano [...]”. 

Na década de 90, o conceito de desenvolvimento econômico foi ampliado 
em virtude da preocupação em torno das questões ambientais, passou a ser tratado 
como desenvolvimento sustentável. Esse novo paradigma articula as questões do 
meio ambiente com os problemas sociais e econômicos, induzindo a uma nova 
abordagem do progresso tecnológico. Nesta nova visão a idéia de desenvolvimento 
está focada na necessidade de promover o desenvolvimento econômico satisfazendo 
os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura 
(WCED, 1987).

Enfim, o conceito de desenvolvimento entendido a partir da discussão 
acima está relacionado ao nível de crescimento econômico, aliado às características 
da distribuição de renda, das condições de saúde, de educação, de trabalho e 
de moradia da população, bem como às condições ambientais do país. Este 
conceito amplo de desenvolvimento está pautado em um elemento maior: o 
desenvolvimento humano.

 Conforme a Organização das Nações Unidas, através do PNUD:

“O conceito de desenvolvimento humano é, portanto, mais amplo do 
que o de desenvolvimento econômico, estritamente associado à idéia de 
crescimento. Isso não significa contrapô-los. Na verdade, a longo prazo, 
nenhum país pode manter – e muito menos aumentar – o bem-estar 
de sua população se não experimentar um processo de crescimento 
que implique aumento da produção e da produtividade do sistema 
econômico, amplie as opções oferecidas a seus habitantes e lhes assegure 
a oportunidade de empregos produtivos e adequadamente remunerados. 
Por conseguinte, o crescimento econômico é condição necessária para 
o desenvolvimento humano [e social] e a produtividade é componente 
essencial desse processo. Contudo, o crescimento não é, em si, o objetivo 
último do processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por si 
só, a melhoria do nível de vida da população” (PNUD, 1996, p.01).
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Partindo deste princípio, segundo Feijó (2001), desde a década de 1990, 
autoridades reconhecem que é necessário a produção de informações que 
possibilitem medir o desempenho dos países e regiões com respeito às condições 
econômicas, sociais e ambientais ao longo do tempo. O reconhecimento dessa 
necessidade resultou na iniciativa das Nações Unidas (através do PNUD – 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) em produzir relatórios 
sobre o desenvolvimento humano, cuja estatística chave é o IDH.

De acordo com Paulani e Braga (2000), o PNUD calcula o IDH desde o 
início dos anos de 1990 e atualmente estima para mais de 70 países, sendo que o 
cálculo agrega em sua metodologia três níveis:

i) Indicador de renda: que é renda per capita (considera o poder de compra 
entre os países);

ii) Indicador das condições de saúde (índice de longevidade); e,
iii) Indicador de condições de educação (média ponderada das taxas 

de alfabetização de adultos e da taxa combinada de matrícula nos ensinos 
fundamental, médio e superior).

 A avaliação destes indicadores é feita de maneira a considerar a privação 
das regiões em relação a cada uma das variáveis estudadas. A escala de limite 
das variáveis transita entre zero e um. Assim, após o cálculo efetuado, a região é 
classificada dentro dos seguintes índices:

•	 Menor que 0,500 – baixo desenvolvimento humano
•	 Entre 0,500 e 0,800 – médio desenvolvimento humano
•	 Acima de 0,800 – alto desenvolvimento humano

Cabe ressaltar ainda que dentre os índices de qualidade de vida, os mais 
relevantes são: taxa de mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer ou 
expectativa de vida. 

A partir dessa qualificação, é possível fazer-se a análise dos indicadores 
de desenvolvimento econômico e social da região de Rio do Sul, e detectar se 
o crescimento econômico refletiu-se em desenvolvimento ao longo do período 
analisado (1991-2000).  
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2 OS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 
   SOCIOECONÔMICO 

Segundo o relatório divulgado pelo PNUD (1996, p. 11), “[...]o processo 
de desenvolvimento humano, por sua natureza ampla e suas múltiplas dimensões, 
é de difícil mensuração”. Por esta razão, suas características e trajetórias são mais 
adequadamente captadas através de um conjunto vasto de indicadores estatísticos 
que focalizam as diversas dimensões desse processo e as novas oportunidades a 
que dá origem.

O grau de desenvolvimento econômico e social pode ser medido através de 
indicadores como o tamanho do PNB ou do PIB em termos totais ou per capita, 
pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pelo nível de degradação 
ambiental, dentre outros. A relação existente entre esses indicadores auxilia 
significativamente na análise das características de sociedades com maior ou menor 
grau de desenvolvimento.

Quando se trata de crescimento econômico um dos indicadores utilizados é 
o tamanho da taxa de crescimento do PIB ou do PNB em termos agregados ou per 
capita. A diferença entre o PIB e o PNB é que o primeiro corresponde ao somatório 
de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território nacional num 
dado período, sem levar em consideração se os fatores de produção são de 
propriedade de residentes ou não-residentes no país. Já o segundo corresponde ao 
valor agregado de todos os bens e serviços resultantes da mobilização de recursos 
nacionais que pertencem a residentes no país (VASCONCELLLOS E GARCIA, 
2004, p. 108-109).

A medida do PIB ou do PNB per capita é adotada como mecanismo para 
verificação da distribuição do produto agregado produzido pelo país entre sua 
população, ou seja, serve de indicativo da distribuição da renda no país. No entanto, 
segundo o PNUD (1996), utilizar somente o critério da distribuição do produto 
per capita não retrata a condição de desenvolvimento ou não de uma nação, pois 
este indicador não capta o bem-estar da população e não informa precisamente 
como o produto está sendo distribuído.

 Uma segunda forma de se analisar a distribuição da renda nacional é 
através do cálculo do Coeficiente de Gini. Este coeficiente permite verificar o grau 
de concentração da renda, da propriedade fundiária ou da produção. O índice de 
Gini varia entre zero e um, quando a concentração da renda em uma economia é 
muito pequena, este indicador aproxima-se de zero. Se o índice estiver próximo 
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de um, a concentração na distribuição do produto é maior. Assim, o uso deste 
indicador possibilita detectar de forma geral as distorções na distribuição da renda 
nacional. 

 Para a verificação do grau de desenvolvimento existem ainda outras formas 
de análise, entre as quais podemos citar: o modo como vive a sua população, sua 
taxa de crescimento, sua distribuição entre a área urbana e rural e a quantidade 
de pessoas aptas ao mercado de trabalho. A avaliação de como essas variáveis se 
comportam ao longo do tempo dão indícios do comportamento da economia em 
estudo. 

 Os indicadores acima qualificados servem de parâmetro para a medida 
do crescimento econômico, no entanto, conforme já mencionado, não refletem 
completamente as condições de melhoria ou piora na qualidade de vida da 
população. Pensando nesta condição, o PNUD propôs em 1990 a criação do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O cálculo do IDH tem como ponto 
de partida a concepção básica que, embora o desenvolvimento humano seja um 
processo pelo qual se ampliam as oportunidades do ser humano, três condições 
essenciais  estão presentes em todos os níveis de desenvolvimento: desfrutar de 
vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso aos recursos necessários 
para um padrão de vida decente (PNUD, 1996).

 Desta maneira, a divulgação do grau de desenvolvimento humano dos 
municípios é feita através do IDH-M (IDH – Municipal), que é composto por 
três subindicadores, sejam os quais:

•	 IDH – Educação – mede o nível de instrução da população levando em 
conta variáveis como a taxa de analfabetismo e os anos de escolaridade;

•	 IDH – Renda – mede o nível de renda da população considerando a 
capacidade de compra em cada país, ou seja, a renda per capita;

•	 IDH – Longevidade – mede o nível de saúde através da expectativa de 
vida ao nascer e a mortalidade infantil, entre outros.

Para a avaliação do desenvolvimento humano existem outros indicadores 
que aqui não foram apresentados, pois o presente estudo concentra-se na análise 
dos principais indicadores de desenvolvimento socioeconômico. Para tanto, para 
caracterização do desenvolvimento dos municípios utilizam-se os indicadores 
relativos aos aspectos gerais da população,  ao crescimento do produto e suas 
variações em termos totais e per capita, e em nível de concentração de renda, 
através do índice de Gini. As contribuições para  melhorias na qualidade de vida 
da população serão medidas através dos indicadores de desenvolvimento humano.
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 3 ASPECTOS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E SEUS 
REFLEXOS SOBRE AS QUESTÕES SOCIAIS

 Antes de se iniciar a análise dos indicadores econômicos e sociais dos 
municípios, é importante apresentar algumas características gerais do espaço que 
compõe a SDR de Rio do Sul.  Em primeiro lugar, apresenta-se o mapa da divisão 
político-administrativa estabelecida em 2003 como SDR de Rio Sul, a qual é 
composta pelos municípios ilustrados na figura 1.

FIGURA 1: Municípios que compõem a SDR de Rio do Sul.
Fonte: Secretaria Regional de Desenvolvimento de Rio do Sul, 2006.

 
A evolução das atividades econômicas, representadas aqui pelo crescimento 

do PIB, revela que a maioria dos municípios apresentou evolução positiva para 
período entre 1985 e 2000. Conforme pode ser visualizado na tabela 01, abaixo, os 
municípios de Laurentino e Taió tiveram uma queda no PIB em 1996 em relação a 
1985, passando de R$ 24.706,95 em 1985, para R$ 19.114,32 em 1996, e de R$ 
86.605,32 em 1985, para R$ 75.583,84 em 1996, respectivamente. Esta redução 
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pode estar associada a fatores como o desmembramento de parte do território 
para formação de novos municípios, ou perda da capacidade produtiva em razão 
do aumento da competição no mercado nacional.

 Outro aspecto que chama atenção é a queda do PIB do município 
de Trombudo Central entre 1996 e 2000, passando de R$ 72.508,74 para 
58.490,60. Inicialmente não existe uma explicação visível para o fato, merecendo 
uma investigação mais detalhada. Já a queda apresentada pelo município de 
Santa Terezinha pode estar associada a perda da dinâmica produtiva no setor 
agropecuário, especialmente em atividades ligadas ao extrativismo da madeira. 
Os demais municípios apresentaram crescimento positivo do PIB, alguns com 
maior intensidade, outros menor. 

              TABELA 01: Produto interno bruto municipal, 1985, 1996 e 2000 (em %)

              Fonte: IPEADATA, 2007.
                       Nota 1: * PIB Municipal - R$ de 2000(mil) - Deflacionado pelo Deflator 
                                      Implícito do PIB                                
                       Nota 2: n.d.: informação não disponível.
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A oscilação na evolução do PIB total pode estar relacionada às atividades 
econômicas realizadas no município. Aqueles que possuem maior intensidade na 
formação do produto no setor industrial e no setor de serviços, tendem a apresentar 
um resultado melhor em termos de consolidação do produto interno bruto.

Dados da evolução do valor adicionado setorial, entre 1985 e 2000, dão 
conta de que a economia de muitos municípios está fortemente respalda pelo setor 
agropecuário, como é o caso dos municípios de Agronômica, Mirim Doce, Rio 
do Campo, Rio do Oeste e Santa Terezinha. Já os municípios que permaneceram 
com forte pujança no setor industrial foram: Pouso Redondo, Rio do Sul, Salete, 
Taió e Trombudo Central. O município de Laurentino apresentou uma inversão 
setorial na produção de valor adicionado. Em 1985, 53% do total produzido 
concentrava-se no setor agropecuário. Já em 2000, 47,56% do total do valor 
adicionado estava concentrado no setor industrial (TABELA 01).

TABELA 02: Evolução setorial do valor adicionado municipal, 1985, 1996 e 2000  (em %)

Fonte dos dados brutos: IPEADATA, 2007.
Nota 1: n.d.: dados não disponíveis.
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A concentração das atividades econômicas em determinados setores reflete 
diretamente na distribuição da população rural e urbana dos municípios, bem 
como colabora para a evasão ou aumento do número de habitantes. A tabela 03 
a seguir demonstra os movimentos populacionais para os anos de 1991 e 2000.

TABELA 03: Distribuição da população municipal, 1991 e 2000

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano – PNUD, 2007.

 Conforme observa-se na tabela, em 1991, apenas os municípios de 
Rio do Sul, Taió e Trombudo Central é que apresentavam maior concentração 
populacional na área urbana. Os demais possuíam maioria habitando na zona 
rural. Esse quadro mudou em 2000. Neste ano a grande maioria dos municípios 
da região apresentou um aumento da urbanização. Permaneceram com alto índice 
de pessoas morando na área rural os municípios de Agronômica, Mirim Doce, 
Rio do Campo, Rio do Oeste, Taió e Santa Terezinha. Com  exceção de Taió, os 
demais municípios são aqueles que mantém a economia fortemente pautada no 
setor agropecuário.

 As informações iniciais acerca das características da economia e da 
população regional apontam alguns indícios relativos à evolução econômica e 
social. No entanto, não são suficientes para qualificar o crescimento econômico 
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e social. Para tanto, serão apresentados outros aspectos relativos à evolução 
econômica e social.

3.1 ASPECTOS ECONÔMICOS

A evolução do PIB total, conforme visualizado na tabela 01, demonstra que 
houve crescimento econômico regional, com exceção dos municípios de Santa 
Terezinha e Trombudo Central. Esse crescimento econômico está associado ao 
crescimento das atividades industriais e das atividades de serviços.

Em termos de distribuição do produto gerado ao longo dos anos estudados, 
percebe-se através da tabela 04 que a renda per capita se elevou em todos os 
municípios. Isso significa que o crescimento do PIB acompanhou o crescimento da 
população regional. Em 1991, a menor renda per capita estava situada no município 
de Santa Terezinha (R$ 85,71), e a maior renda per capita foi registrada em Rio 
do Sul (R$ 271,78). Em 2000, o panorama permanecia o mesmo. O destaque em 
termos de melhoria na distribuição de renda foi o município de Laurentino que 
em 10 anos praticamente dobrou a renda por pessoa, passando de R$ 173,90 em 
1991, para R$ 323,85 em 2000.

                      TABELA 04: Evolução do PIB per capita municipal e concentração de renda,  
                                           1991 e 2000

                      Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2007.
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Cabe ressaltar que o crescimento do PIB per capita municipal nem sempre 
veio acompanhado por melhoria na distribuição de renda. Este fato pode ser 
constatado quando se analisa o Índice de Gini. É interessante destacar que o 
município de Laurentino aumentou a concentração da renda, mesmo tendo 
apresentado a maior evolução da renda per capita, passando de 0,46 em 1991, 
para 0,50 em 2000. Rio do Sul, Salete e Taió também apresentaram aumento 
da concentração de renda. O caso mais alarmante fica por conta do município 
de Santa Terezinha, onde se constata a pior renda per capita e a maior evolução 
da concentração da renda, passando de 0,44 em 1991, para 0,62 em 2000. Tal 
aspecto reflete o decréscimo nas atividades econômicas aliado ao fato de que houve 
crescimento populacional no mesmo período.

3.2 ASPECTOS SOCIAIS

Conforme citado anteriormente, os aspectos econômicos são importantes 
para o processo de desenvolvimento, mas é preciso verificar se o crescimento 
econômico está sendo acompanhado de melhorias nos fatores distributivos e 
na qualidade de vida das pessoas. Como medida de desigualdade foi utilizado o 
índice de Gini com o objetivo de se verificar o grau de concentração da renda, 
onde percebeu-se que os valores da região estavam entre 0,44 e 0,57 para o ano de 
1991, e que em 2000, esse indicador teve relativo aumento em certos municípios, 
ficando no intervalo de 0,45 a 0,62. 

 Para verificar melhorias na qualidade de vida apresenta-se o Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH geral e seu desdobramento nos subindices de 
Renda, Educação e Longevidade.

Através da tabela 05, observa-se que em 1991 a região estudada encontra-
se classificada no patamar de médio desenvolvimento humano, sendo que o pior 
índice é registrado em Santa Terezinha (0,653), e o melhor índice é observado 
em Rio do Sul (0,760). Esta situação muda para o ano de 2000. Neste período, 
os municípios de Agronômica, Laurentino, Rio do Sul, Salete, Taió e Trombudo 
Central alcançaram o patamar de alto desenvolvimento humano, enquanto os 
demais permaneceram na posição de médio desenvolvimento humano, porém, 
com números superiores àqueles registrados em 1991.

Salienta-se que, considerando que no ano de 1991 todos os municípios 
estavam no intervalo de médio desenvolvimento humano e em 2000 muitos deles 



41Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, v. 1, n. 1, p. 25-45, out./dez. 2010

elevaram suas posições, denota-se, portanto, um salto qualitativo alçando por 
alguns municípios na década em estudo.

                            TABELA 05: Índice de desenvolvimento humano, 1991 e 2000.

                        Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, 2007.

Este salto qualitativo pode ser observado através dos sudindicadores de 
desenvolvimento humano apresentados na tabela 06. 
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    TABELA 06: Índices de desenvolvimento humano municipal de renda, de longevidade 
                          e de educação, 1991 e 2000.

     Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, 2007.

Alguns aspectos importantes são revelados pelos dados apresentados na 
tabela:

1. A melhoria na qualidade de vida da população de Agronômica decorreu, 
principalmente, pela elevação dos índices de longevidade e de educação. 
Esta mesma observação é válida para os municípios de Laurentino, 
Salete, Taió e Trombudo Central; 

2. O município de Rio do Sul alcançou o patamar de alto desenvolvimento 
humano puxado, essencialmente, por uma forte melhora no índice de 
educação;

3. Para o índice de renda é possível denotar que houve evolução positiva 
entre 1991 e 2000, no entanto, esta não foi tão significativa. Se o peso 
desse indicador fosse maior no cálculo do IDH, os municípios da região 
tenderiam a apresentar médio desenvolvimento humano;

4. Todos os municípios da SDR de Rio do Sul melhoraram seus 
indicadores de longevidade, no entanto, Mirim Doce, Rio do Sul, e 
Santa Terezinha permaneceram em estádio de médio desenvolvimento;
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5. Por fim, para o indicador de educação percebeu-se uma evolução 
generalizada, elevando todos os municípios da região ao patamar de 
alto desenvolvimento educacional.

Estas constatações remetem a algumas reflexões. A primeira delas refere-
se ao fato de que a região vem apresentando um crescimento econômico, mas 
que não está causando impacto significativo na elevação da renda das pessoas. 
Apesar da renda per capita ter aumentado, ela não chega a um patamar de alto 
desenvolvimento. 

A segunda diz respeito à elevação da qualidade de vida em termos do 
indicador de saúde, medido pela longevidade, e em termos de indicador de 
educação, representado pelas matrículas nos ensinos fundamental, médio e 
superior. O aumento desses indicadores sempre é positivo, pois representa 
melhorias nas condições de saúde, e maior acessibilidade à educação por parte da 
população, no entanto, não significa ensino de qualidade, muito menos eficiência 
no sistema de saúde.

É fundamental que todos os municípios alcancem estágios avançados de 
desenvolvimento, no entanto, tão importante quanto é que esse desenvolvimento 
seja pautado em qualidade e eficiência permanente dos fatores que compõem os 
índices estudados.

CONCLUSÃO

Tomando-se por base a idéia de que o crescimento econômico ocasiona 
mudanças estruturais quantitativas e qualitativas na sociedade, mudanças estas que 
podem ser traduzidas como desenvolvimento econômico, esta pesquisa teve por 
objetivo buscar subsídios que refletissem essa condição pressuposta pela literatura 
na região da SDR de Rio do Sul.

A revisão teórica permitiu explorar o conceito de crescimento e 
desenvolvimento econômico, conceito este que em última instância torna-se 
sinônimo de desenvolvimento humano. Através do levantamento de dados foi 
possível comparar os indicadores de desenvolvimento humano para os anos de 1991 
e 2000, com o desempenho econômico dos municípios, este último representado 
pelos indicadores de produção (PIB) e pelo valor adicionado setorial.

Os principais resultados apurados denotam que o crescimento do produto 
acompanhou o crescimento da populacional, exceto par ao município de Santa 
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Terezinha. Fato que pode ser a explicação para outra situação constatada: o 
crescimento da renda per capita não foi suficiente para elevar o subíndice de 
Desenvolvimento Humano de Renda para um patamar superior a 0,800, isto é, 
para a condição de alto desenvolvimento no quesito renda.

 No que tange ao Índice de Desenvolvimento Humano em si, percebeu-se 
que houve uma evolução regional. Os municípios de Agronômica, Laurentino, 
Rio do Sul, Salete, Taió e Trombudo Central passaram de médio desenvolvimento 
humano para alto desenvolvimento humano no final da década de 90. Esta 
melhoria esteve, principalmente, assentada no crescimento dos subindicadores 
de longevidade e de educação.

 Ao término desta pesquisa, pode-se concluir que a região da SDR de Rio 
do Sul, ao longo da década de 90, apresentou crescimento econômico que por 
sua vez refletiu positivamente nas questões sociais. No entanto, existe um longo 
caminho a ser percorrido, uma vez que, até então, metade dos municípios não 
havia alcançado um padrão alto de IDH. E aqueles que conquistaram tal posição, 
apresentavam bases frágeis para a continuidade do processo.
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RESUMO
O tema deste presente artigo elaborado como resultado do Projeto de Grupo de Pesquisa da 
Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, busca aumentar o 
interesse e conhecimento sobre a realidade das empresas exportadoras da região Alto Vale do 
Itajaí. O estudo realizado, através de um questionário enviado as empresas, possibilita identificar 
as principais motivações e estratégias relacionadas ao comércio exterior das empresas exportadoras. 
O processo de internacionalização (conceito mais amplo que exportação) causa um impacto na 
empresa, que tem como benefícios a modernização dos seus processos administrativos e sofisticação 
do marketing, melhoria da qualidade de seus produtos para que sejam aceitos em mercados exigentes 
(necessidade de certificações), diversificação dos mercados (causando diminuição dos riscos no 
mercado interno), aumento da produtividade, know-how internacional, novas idéias e crescimento 
empresarial. Segundo a AMAVI (Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí), a região oferece 
excelentes oportunidades de investimentos. Com renda socialmente distribuída, localização geográfica 
privilegiada no cenário de Santa Catarina, o Alto Vale do Itajaí apresenta economia diversificada, 
destacando-se, a agroindústria alimentícia, metal-mecânica, madeireira e confecção.
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ABSTRACT
The subject of this current article, wrote as a result of the Project  of Research Group, from 
Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, aims to increase the 
interest and knowledge about the  reality of the Exporter Companies of the Alto Vale do Itajaí 
region. The research was carried  through a questionnaire sent to the companies, in order to identify 
the main motivations and strategies related to the international markets of the companies. The 
process of internationalization (concept more important than just export) causes an impact in the 
company, that has as benefits, the modernization of your management process and improvements 
in the marketing techniques, a improvement in the products quality once them are accepted  in 
a more demanding market (certification needs), more markets are reached  (causing reduction of 
the risks from  the domestic market), increase of productivity, international know-how and bench 
marketing opportunities, new ideas and business growth. According to AMAVI (Alto Vale do Itajaí 
Towns Association), the region offers great investments opportunities. With a well distributed social 
gains and favorable geographic localization in Santa Catarina scenery, the Alto Vale do Itajaí shows 
a diversified economy, being the main industrial segments, the food industries, metal mechanic, 
timber industry and clothes.

Keywords: internationalization, international trade, export companies from the Alto Vale do Itajaí.
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INTRODUÇÃO

O cenário atual, considerando as mudanças econômicas, políticas e sociais, 
reforçados pela derrubada das barreiras comerciais entre países: “o fenômeno da 
globalização”, apresenta uma necessidade das empresas de buscarem diferenciais e 
vantagens competitivas na relação com as demais, para que estejam fortalecidas e 
possam continuar crescendo, procurando novos segmentos de mercado ou novas 
oportunidades comerciais. Entende-se que a internacionalização é uma exigência 
para que as empresas consigam sobreviver nos seus respectivos segmentos de 
mercado, pois com a globalização da economia nos últimos tempos, criou-se 
uma nova realidade competitiva, onde as empresas buscam diferentes formas de 
se enquadrar e se garantir nesse mercado global, e são inúmeras características que 
impactam diretamente nessa busca.

Enfim, existe uma grande necessidade de reforçar aos empresários todas 
essas mudanças globais, que exigem um planejamento estratégico mais refinado, 
e uma adaptação à realidade mundial, analisando quais as melhores formas 
de comercializar os seus produtos no mercado externo, buscar parcerias ou 
alianças internacionais, entre outras peculiaridades decisivas para o sucesso na 
internacionalização.

O objetivo geral deste trabalho é pesquisar o nível de internacionalização 
que as empresas da região Alto Vale do Itajaí alcançaram e descobrir quais as 
adaptações e mudanças organizacionais vivenciadas por causa da globalização, 
visando apresentar o nível de competitividade internacional e o crescimento 
sustentável das operações de comércio internacional das empresas. 

Dentre os objetivos específicos que buscamos aprofundar nesta pesquisa: 
Estudar as fases e os métodos da internacionalização de empresas brasileiras; 
diferenciar os conceitos de internacionalização, exportação e negociações 
internacionais; avaliar as formas de associação das Empresas do Alto Vale do Itajaí 
com empresas estrangeiras; analisar as principais estratégias de internacionalização 
utilizadas pelas empresas do Alto Vale e verificar as principais características e 
peculiaridades da inserção e promoção comercial dos produtos das empresas no 
mercado internacional.

Segundo Carnier (2004), a internacionalização dos mercados e o aumento 
da competitividade obrigam o surgimento de bens e serviços sempre melhores 
do que aqueles já existentes, estabelecendo-se assim uma relação intrínseca entre 
quem consome e quem produz, resultando num constante aprimoramento dessas 
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ofertas para conquistar o seu público. Quanto mais o consumidor evolui sob os 
aspectos cultural, social e econômico, melhor deverá ser o que lhe é oferecido pelo 
mercado. (CARNIER, 2004, p. 30).

METODOLOGIA

O seguinte trabalho apresenta uma pesquisa exploratória, tendo por 
finalidade, proporcionar maiores informações sobre o assunto; facilitar a 
delimitação de uma temática de estudo; definir objetivos ou formular hipóteses de 
uma pesquisa, envolvendo levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que 
tiveram experiência prática com o assunto e análise de exemplos que estimulem 
a compreensão do fato estudado.

O caráter da pesquisa é tanto qualitativo como quantitativo, pois busca 
reunir informações sobre um estudo inédito, porém, para alcançar os resultados do 
mesmo, é preciso classificar informações e estabelecer parâmetros para definir os 
resultados. Para localizar a relação de empresas exportadoras da região, utilizamos 
a ferramenta eletrônica do site www.exportadoresbrasileiros.gov.br, mantido 
pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), 
onde encontramos 83 empresas exportadoras nos 28 municípios da Região Alto 
Vale do Itajaí, porém apenas 70 empresas exportadoras ativas, sendo que apenas 
33 empresas responderam o questionário aplicado, buscando informações para 
definir o nível de Internacionalização das mesmas, uma participação de 47% da 
população desta pesquisa, porém, estas empresas representam cerca de 75% do 
total de exportações da região.

1 GLOBALIZAÇÃO E A COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL

Segundo Bassi (1997), globalização é um processo de integração 
mundial que está ocorrendo nos setores de comunicações, economia, finanças 
e nos negócios. Por sua amplitude e velocidade, esse fenômeno está afetando 
profundamente indivíduos, empresas e nações, pois altera os fundamentos sobre os 
quais se organizou a economia mundial nos últimos 50 anos. A queda das barreiras 
alfandegárias, a formação de blocos econômicos, a velocidade nas comunicações, as 
mudanças tecnológicas e o fluxo de capitais internacionais são as principais forças 
que estão moldando uma nova ordem mundial. (BASSI, 1997, p. 29)
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Os especialistas dizem que o mundo em si é um processo de globalização, 
mudança constante que está sempre evoluindo, tendo como objetivo final a 
integração total dos povos. A expansão comercial e marítima européia no século 
XIV é o início desse processo, onde os desbravadores embarcavam em viagens 
pelos mares, na busca de novas rotas comerciais, e acabaram conhecendo novos 
lugares que nem sonhavam existir.

Com a revolução industrial,houve um impacto gigantesco no modelo 
de vida das pessoas, e iniciou-se a produção em larga escala. Após a 2ª Guerra 
Mundial, os países de forma geral iniciaram um processo de desenvolvimento 
social, econômico e tecnológico, desencadeando grandes e rápidas mudanças, 
que obrigaram as pessoas a estarem sintonizadas nesse processo evolutivo para 
não serem excluídas dessa “aldeia global”. 

Pipkin afirma que, no mercado externo, tem-se observado que um alto 
percentual de relacionamentos é gerado em razão das mudanças no ambiente 
competitivo. As empresas necessitam reforçar seus recursos, capacidades e 
competências em termos de produção e logística, pesquisa e desenvolvimento, 
recursos financeiros, comercialização, entre outros. (PIPkIN, 2002, p. 143).

O estágio de globalização atual comprova que as empresas precisam estar 
integradas ao mercado global, ou seja, devem buscar vantagens competitivas, 
planejamento estratégico, ganho de escala, redução de custos, aprimoramento 
administrativo e qualidade de nível internacional, para obterem sucesso a longo 
prazo. Essa maior abertura das economias favoreceu a criação de acordos regionais, 
sub-regionais e bilaterais, diminuindo as barreiras protecionistas. Dessa forma, 
o comércio internacional torna-se obrigação das empresas, trazendo novos 
desafios, como na logística, conhecimentos aduaneiros, cambiais, regulamentos 
internacionais, entre outros. Segundo Gama e Lopes (2002), exportar é uma 
alternativa estratégica de desenvolvimento, na medida em que estimula a eficiência. 
O aumento da competitividade provoca o aparecimento de bens e serviços cada 
vez melhores, estabelecendo uma relação intrínseca entre aquele que produz e 
aquele que consome, que resulta num aprimoramento por parte do produtor para 
a conquista do consumidor.

Segundo o pensamento de Bassi (1997), há duas estratégias de globalização 
de empresas:

 - Integração das atividades Internacionais – Estratégia aplicada de forma 
plena por multinacionais que atuam em diversos países, já que, através da integração 
das suas atividades internacionais, podem alcançar economias de escala e sinergias 
em produção, compras, marketing, finanças e Pesquisa & Desenvolvimento.
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- Expansão Internacional – Empregada tanto por empresas locais quanto 
por multinacionais e tem como objetivo ampliar a participação nos mercados 
internacionais através de exportações, franchising internacional, implantação de 
unidades ou aquisições de empresas no exterior.

Enfim, a globalização elimina as barreiras e distâncias comerciais entre os 
países e seus respectivos mercados, possibilitando uma empresa estar presente em 
vários continentes, através da internacionalização.

2 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Segundo Brasil (1996), internacionalização é a busca de uma vantagem 
competitiva sustentável no mercado internacional, através de investimentos 
irreversíveis e continuados. Esse processo busca aprimorar a produção e 
administração das empresas, que necessita de investimentos constantes. A partir 
do momento que a empresa encontra-se competitiva no mercado doméstico, 
ela deve incrementar seu Planejamento Estratégico para as operações globais: a 
internacionalização. (BRASIL, 1996).

Segundo os conceitos de kraus (2000), a diferença entre exportação e 
internacionalização pode ser melhor compreendida definindo o conceito de cada uma: 

Exportação – é o ato de vender produtos e/ou serviços para países 
ou mercados estrangeiros. A exportação também pode ser direta ou 
indireta. Direta, quando a empresa realiza toda a operação. Indireta, 
quando a empresa se utiliza de intermediários. Internacionalização – 
Processo ocorrido ao longo do tempo, no qual a empresa produtora 
exportadora amplia o seu envolvimento e comprometimento em 
operações internacionais. O grau de envolvimento pode variar de 
reduzido a elevado. (kRAUS, 2000, p. 61).

O Plano de Internacionalização das empresas estabelece que as mesmas façam 
questionamentos referentes à sua capacidade produtiva, estrutura organizacional 
e distributiva, adequação dos produtos para os mercados específicos, para então 
iniciarem o processo de Pesquisa de Mercado, para definirem a prospecção de 
futuros novos mercados. 

A internacionalização é um processo lento e gradual, feito passo a passo, 
no ritmo em que evoluem as negociações com os novos clientes e à medida que a 
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empresa adquire uma imagem de confiança no exterior. Geralmente, as empresas 
iniciam as vendas para o exterior de forma indireta (a venda é feita por empresas 
comerciais, cooperativas, entre outras) porque é preciso entender as particularidades 
da demanda de um mercado ainda desconhecido.

Segundo Pipkin (2002), os cinco elementos Estratégicos - chave na 
Formulação e Implementação de Estratégias Internacionais são: Recursos humanos 
com Capacidade Gerencial Internacional; Estratégias de Relacionamentos 
Internacionais; Posicionamento estratégico internacional; Segmentação de 
Mercados Internacionais e Mudança Organizacional.

Bassi afirma que ao passar do processo exportador para fases de maior 
comprometimento, a empresa brasileira, ou estrangeira, assume riscos de longo 
prazo e, por exemplo, após implantar uma subsidiária no exterior, esses laços são 
difíceis de serem desfeitos. Nas exportações, por outro lado, a empresa pode voltar 
atrás, e se retirar de um mercado com um volume de custos reduzidos, envolvidos 
nessa decisão (BASSI, 1997, p. 35).

O resultado de uma internacionalização bem sucedida torna a empresa 
muito competitiva e fortalecida para possíveis crises nos mercado interno e externo, 
tornando-se uma agente transformadora na sociedade em que está inserida.

Segundo a literatura de marketing, existem dois modelos de 
internacionalização, que foram desenvolvidos na década de 70, entre eles o 
modelo de Uppsala, e o I-model. 

Forte e Junior (2006) explicam que:

 O modelo de Uppsala, ou modelo dinâmico de aprendizagem, foi 
desenvolvido na década de 1970 por Johanson e Wiedersheim-Paul 
(1975) ao estudarem as firmas suecas Sandvik, Atlas, Copco, Facit e 
Volvo. Os autores observaram que a trajetória de tais firmas em mercados 
internacionais apresentava algumas características comuns entre si. 
Tais características foram denominadas cadeia de estabelecimento e 
distância psíquica, o que, em linhas gerais, significa que quanto maior 
o grau de conhecimento da firma sobre o mercado, maior a tendência 
em investir recursos nesse mercado. Segundo o modelo, o processo 
de internacionalização se dá em quatro estágios de desenvolvimento 
gradual: 
a) atividades de exportação irregulares;
b) atividades de exportação por meio de representantes;
c) atividades de exportação por meio de subsidiária de vendas 
estabelecidas no mercado externo;
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d) a empresa estabelece unidades de produção/ manufatura no mercado 
externo. Forte e Junior (2006, p. 383).

Segundo Alem e Cavalcanti (2005):

O segundo modelo, denominado I-model, ou modelo de estágios, 
considera cada estágio uma inovação da firma (Andersen, 1993). A 
inovação é definida incluindo tanto melhorias na tecnologia como 
melhores métodos ou processos. Nos mercados internacionais, as 
inovações que proporcionam vantagem competitiva antecipam as 
necessidades tanto no mercado interno como no mercado externo. 
Alem e Cavalcanti (2005, p. 47 e 48).

A estratégia de expansão internacional das empresas deve ser feita seguindo 
algumas etapas, para que se inicie o conhecimento de como gerenciar e controlar 
atividades no exterior. A primeira etapa é a exportação através de intermediários 
(representantes ou agentes comerciais, que possuem conhecimento do mercado 
a ser atingido, sendo estes remunerados por uma comissão sobre o valor FOB 
da mercadoria, que varia entre 2% a 7%, dependendo do mercado e produto 
em questão). Este contato diário com o intermediário aumenta o know-how da 
empresa com o desenvolvimento das negociações. 

A segunda etapa é a exportação direta, após o aumento de conhecimento 
sobre o mercado em questão, tornando a operação mais rentável, tendo como 
pré-requisito, profissionais capazes de negociar de forma estratégica com clientes 
internacionais. A seguir, vêm as operações Joint ventures para atuar em mercados 
específicos juntamente com outras empresas, Licenciamentos Internacionais 
(Franchising), geralmente para serviços e alimentação rápida, e por último, a 
aquisição de empresas e fábricas no exterior, tornando-se a empresa uma própria 
distribuidora dos seus produtos no mercado de destino, sendo este o maior nível de 
internacionalização de uma empresa. Este último estágio de expansão internacional 
da empresa, que cria uma só estratégia mercadológica para um produto ou serviço, 
abrangendo todos os mercados em que atua.

Segundo Bassi (1997), a empresa deve analisar como importante ação para 
desenvolver parcerias no mercado global, as alianças estratégicas internacionais, que 
visa desenvolver associações formais ou informais com fornecedores de produtos 
tecnologicamente diferenciados com clientes globais e mesmo com concorrentes 
internacionais. Gera melhoria da eficiência operacional, atualização tecnológica, 



55Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, v. 1, n. 1, p. 47-68, out./dez. 2010

aumento de vendas no mercado local através de complementação de portfolio de 
produtos ou expansão das vendas internacionais.

3 LOGÍSTICA INTERNACIONAL

Segundo Bassi (1997), o diferencial competitivo na globalização da logística 
é a garantia da regularidade no fluxo internacional de abastecimento a menores 
custos. As atividades ligadas à logística de matérias-primas e produtos finais 
adquirem grande importância para empresas que decidem integrar e expandir 
suas atividades internacionais. (BASSI, 1997, p. 91)

Podemos observar que algumas regiões têm maior vantagem sobre outras, na 
questão da infra-estrutura, porém, com uma estratégia de logística forte é possível 
explorar melhor os processos de produção, tendo assim uma relação eficiente 
entre a entrega da matéria-prima até o transporte final do produto acabado, 
sendo que o comércio exterior demanda eficiência na produção e na negociação 
das mercadorias, e a colocação dos produtos no mercado exige o aproveitamento 
adequado dos meios de transporte disponíveis.

A região Alto Vale do Itajaí apresenta muitas deficiências na sua infra-
estrutura. É necessário uma melhora considerável e adequação da malha rodoviária 
e investimentos em aumento de capacidade e tecnologia para os portos, para reduzir 
os custos na atividade exportadora. Atualmente, no estado de Santa Catarina 
existem quatro portos: Itajaí, São Francisco e Imbituba, e o mais recente, o porto 
de Navegantes, que iniciou suas operações no final do ano de 2007, e há também 
na região norte do Estado, na cidade de Itapoá, o início das obras para mais um 
porto. O porto de Itajaí é o 2º colocado brasileiro em movimentação de cargas, 
sendo apenas o 5º em infra-estrutura, mostrando que este porto apresenta alta 
ocupação em relação as suas condições físicas, sendo que este fato obriga um 
investimento constante em tecnologia e capacidade, que não vem acontecendo 
de forma adequada.

4 MARKETING INTERNACIONAL

Seguindo o pensamento de Bassi (1997), a cultura organizacional é um 
fator importante de sucesso nos negócios internacionais, pois cada empresa está 
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estruturada de uma forma com sua força organizacional e comportamental, e é 
preciso aceitar a forma de agir das outras empresas e de outras culturas. Mesmo 
com as vantagens da comunicação da atualidade, o contato pessoal continua sendo 
a forma mais eficaz de promover a integração internacional, permitindo formar 
uma rede de relações pessoais e informais, sendo a base mais importante para a 
globalização de uma empresa.

O processo de seleção de mercados é filtrado por uma série de fatores, entre 
eles, fatores econômicos, políticos, legais e culturais que permitem à empresa 
proceder a uma seleção preliminar dos mercados mais atrativos. (kEEGAN, 1995)

A maior exposição das diversas economias nacionais aos mercados mundiais 
aumentou significativamente a interdependência entre os Estados. Apesar da 
crescente competição mundial, no âmbito macroeconômico, existe a intenção de 
se aumentar o grau de colaboração entre os vários agentes econômicos nacionais 
para a promoção de interesses comuns. (PIPkIN, 2002, p. 135)

Pipkin também afirma que a empresa, expandindo-se globalmente, tem 
a oportunidade de reforçar sua posição e sua identidade nos mercados externos. 
Dessa maneira, verifica-se que o plano estratégico de marketing internacional 
ajuda as organizações a identificar as oportunidades existentes nos mercados-alvo, 
fornecendo importantes informações para o planejamento corporativo global da 
companhia. (PIPkIN, 2002, p.152).

Constata-se que a flexibilidade também é uma marcante e necessária 
característica em planos estratégicos de marketing internacional. Esta flexibilidade 
permitirá, a cada unidade de negócios, monitorar constantemente a mudança 
do perfil da demanda, ou seja, das necessidades e desejos dos consumidores e as 
ações dos competidores. O processo estratégico internacional deve ser flexível, 
permitindo que os planos possam ser estabelecidos. Portanto, o sucesso nos 
mercados estrangeiros está intimamente ligado a um bem-sucedido processo de 
formulação e implementação de estratégias de marketing internacional.

5 EXPORTAÇÕES DA REGIÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ

A região Alto Vale do Itajaí, localizada no centro do estado de Santa 
Catarina, é formada por 28 municípios; população aproximada de 247.478 
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habitantes(Estimativa IBGE 2004); área de 7.514 km2 (IBGE 2003) e PIB 
aproximado de US$ 1.700 milhões (IBGE 2002). Segundo a AMAVI, a região 
oferece excelentes oportunidades de investimentos. Com renda socialmente 
distribuída, garante equilíbrio social e qualidade de vida. Possui infra-estrutura 
de transportes e comunicação, a ser consolidada com a duplicação da BR-470 e a 
reimplantação da ferrovia no Vale do Itajaí. A região localiza-se próxima dos portos 
disponíveis no estado (Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba e Navegantes). O 
Alto Vale do Itajaí apresenta economia diversificada, destacando-se, a indústria de 
confecção, metal-mecânica e a agroindústria alimentícia, indústrias madeireira, 
metal-mecânica, têxtil, de papel, cerâmica e as agroindústrias, em especial os 
frigoríficos de gado e suínos, conservas e laticínios.

Referente às informações da Balança Comercial do Alto Vale do Itajaí, 
constatamos que as exportações dos municípios do Alto Vale representaram apenas 
2,93% de todo o estado de SC em 2006, uma queda muito forte, considerando 
que em 2005, este percentual representava 4,53%. No ano de 2007, houve uma 
certa recuperação nas exportações da região, acompanhando o aumento de 20% 
das exportações do estado, mantendo-se com 2,85% das exportações relativas do 
estado. 

TABELA 01 - Balança Comercial da Região Alto Vale do Itajaí - 2007 / 2006 / 2005- US$ 
Milhões FOB

Fonte: MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior)
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O município de Rio do Sul, maior exportador da região, por exemplo, havia 
exportado em 2005, US$ 165.573.316,00, e em 2006, este valor reduziu para 
US$ 88.042.545,00, e recuperando uma parte dessas perdas em 2007, alcançando 
US$ 132.049.808,00.

TABELA 02 – Exportações e Importações dos Municípios da Região Alto Vale do Itajaí -2007 / 
2006 / 2005- US$ FOB.

Fonte: MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior)

As demais cidades da região (Atalanta, Aurora, Chapadão do Lageado, 
Imbuia, Petrolandia, Presidente Nereu, Santa Terezinha, Vidal Ramos e Vitor 
Meireles) não tiveram nenhuma exportação e/ou importação registrada nos 
últimos três anos.
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6 RESULTADOS OBTIDOS 

Após classificação dos dados pesquisados e informados no questionário 
pelas empresas, apresentamos os seguintes resultados referente às atividades 
internacionais das empresas exportadoras da região Alto Vale do Itajaí:

                                         TABELA 03 – Tempo de Exportação das Empresas

                              Fonte: Acervo dos autores

Na Tabela 03, verificamos que 30% das empresas exportam entre 10 a 20 
anos; 24% exportam entre 1 a 5 anos, e 15% exportam a mais de 20 anos. Estes 
dados mostram que a Região possui várias empresas que conhecem o mercado 
global há muito tempo, sendo este um fator positivo.

           TABELA 04 – Percentual das Exportações do total do Faturamento da Empresa

            Fonte: Acervo dos autores

As exportações representam acima de 50% do faturamento em 33% das 
empresas, sendo que estas empresas podem ser consideradas de certa forma, 
internacionalizadas, pois os negócios internacionais são decisivos para a mesma, e 
que para manter este percentual de faturamento, necessitam de uma boa estrutura 
voltada para a exportação. Para 24% das empresas, as exportações representam 
apenas 10% do faturamento, revelando que estas empresas apenas mantém 
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um pequeno envolvimento na atividade exportadora, e assim, não podem ser 
consideradas empresas globais.

Duas questões apresentaram resultados satisfatórios, entre elas, 75% 
das empresas possuem um setor próprio para tratar das suas exportações e/
ou do seu processo burocrático; e 21% das empresas, costumam visitar seus 
clientes internacionais ou visitar feiras no exterior trimestralmente, e outras 
21% semestralmente, mostrando comprometimento e interesse nas operações 
internacionais.

Um dado de certa forma negativo aponta que os investimentos em 
promoção de marketing no mercado internacional, representam de 0% a 1% do 
faturamento para 57% das empresas participantes da pesquisa, mostrando que 
as mesmas não consideram o reconhecimento de sua marca no mercado exterior 
como prioridade, ou pelo fato de estas exportarem de forma indireta, ou seja, 
através de representantes ou agentes, que realizam o trabalho de prospecção de 
vendas, sendo este também, um investimento para fomentar as vendas externas. 
Apenas 39% das empresas informaram que realizam pesquisas de mercado para 
atingir novos mercados.

                                          TABELA 05 – Principais mercados de destino das exportações



61Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, v. 1, n. 1, p. 47-68, out./dez. 2010

                                           Fonte: Acervo dos autores

Dentre as regiões de destino das exportações do Alto Vale do Itajaí, a 
América do Sul representa 36%, Europa 26%, América do Norte 19%, América 
Central 12%, Ásia e África somam 7%. Dentre os principais países, podemos 
citar os EUA com 11%, maior parceiro comercial da região, Argentina 10%, 
Uruguai 6% e Inglaterra com 5%. Sobre estas informações, é curioso o fato de 
não haverem países da Oceania, entre outros países importantes da Ásia (Japão e 
China), importantes forças econômicas mundiais. Porém, é visível na tabela uma 
grande diversidade de países de destino das exportações da região.

Para 82% das empresas, a necessidade de adaptar os produtos ao mercado 
global não é um fator complicador, ou motivo para desistência da negociação; 
demonstrando que as empresas compreenderam o conceito de marketing 
internacional referente adaptabilidade e particularidades culturais de cada região. 
Esta flexibilidade produtiva facilita o atendimento de diversas demandas mundiais.
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    TABELA 06 – Principais formas de exportação

    Fonte: Acervo dos autores

Dentre as principais formas de exportação, encontramos a Exportação 
indireta com 53%, em segundo lugar, a exportação direta, com 41%, e em terceiro 
lugar, Joint ventures, com 4%. Esta informação é muito importante para apresentar 
o nível de internacionalização das empresas, visto que a atividade exportadora 
inicia com a exportação indireta, direta, Joint Ventures, licenciamento, e o maior 
nível de envolvimento global é a aquisição de fábricas e / ou investimentos direto 
no exterior, mostrando que nenhuma empresa alcançou um nível de grande 
envolvimento internacional neste aspecto. 

      TABELA 07 – Principais motivos que levam a empresa exportar aos países acima

      Fonte: Acervo dos autores

Dentre os principais motivos que levam as empresas a exportar, 53% 
responderam que são as oportunidades comerciais favoráveis, por exemplo, 
mercado com força compradora do produto da empresa, representante ativo, 
acordos comerciais que facilitam a compra do produto no país importador, entre 
outros.
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      TABELA 08 – Vantagens percebidas ao participar do mercado internacional

      Fonte: Acervo dos autores

Dentre as principais vantagens na participação da atividade internacional, 
30% das empresas informaram que a principal vantagem é o mercado mais 
abrangente, com maior demanda, com 21%, o ganho de know-how nas relações 
internacionais e na produção, e com 19% as vantagens financeiras / cambiais, entre 
elas, a isenção dos impostos sobre a venda de mercadorias, que não incidem nas 
exportações. É interessante observar que apenas 13% das empresas vêem vantagens 
na criação de uma marca global, ou seja, ainda não há um efetivo interesse em 
investir em longo prazo, o que aumentaria o grau de importância das empresas 
no exterior, e consequentemente, aumento suas vendas. 

Além destes questionamentos, as empresas informaram quais os portos 
que utilizam para o escoamento das suas exportações: Itajaí (45%), São Francisco 
(33%), Paranaguá (6%), Santos (6%) e Imbituba (5%). Quanto à infra-estrutura 
e prestação de serviços dos mesmos, 48% das empresas consideram regular, 31% 
consideram bom, e 13% consideram ruim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de pesquisa teve como principal desafio reunir informações 
referentes às atividades internacionais das empresas exportadoras da região Alto 
Vale do Itajaí, sendo que foi necessário buscar dados estatísticos de exportação no 
site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, 
além da participação efetiva das empresas.

Na primeira consulta realizada ao portal www.exportadoresbrasileiros.
gov.br, localizamos 83 empresas registradas como exportadoras. Ao iniciar o 
contato com as mesmas, verificamos que apenas 70 empresas estavam efetivamente 
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exportando e/ou importando. O questionário formulado teve a intenção de 
descobrir o nível de envolvimento das empresas com as atividades globais, os 
investimentos e interesses na internacionalização, e qual a opinião dos empresários 
quanto à importância da internacionalização para as suas empresas, e para a região. 
Houve participação de 33 empresas no envio dos questionários, representando 
47% da quantidade total, porém, o faturamento das exportações dessas empresas, 
através de estimativas, representam cerca de 75% das exportações de toda a região, 
sendo este dado muito significativo para garantir que os resultados obtidos na 
pesquisa são representativos no seu universo e próximos da realidade.

Na grande opinião das empresas pesquisadas, estas apontam a desvalorização 
cambial dos últimos quatro anos como um dos principais motivos a não buscarem 
de forma mais agressiva a internacionalização, além do Custo Brasil (problemas com 
infra-estrutura, prestação de serviços onerosos e ineficientes), a concorrência com 
os produtos chineses, o incentivo do governo de empresas de países concorrentes, 
ineficiência dos órgãos intervenientes na exportação (Receita Federal, Ministério 
da Agricultura, etc.). Para o setor alimentício, o embargo da carne suína brasileira 
na Rússia (que durou quase dois anos e foi encerrado em dezembro de 2007), fez 
despencar as exportações da região, e para o setor madeireiro, a crise da construção 
civil americana durante o ano de 2007 afetou diretamente as empresas do setor. 
Porém, praticamente todas as empresas informaram que continuam insistindo 
na atividade exportadora e com interesses num processo de internacionalização 
mais abrangente, pois este é a única maneira de promover forte desenvolvimento 
econômico, cultural e estrutural da região, e aumentar o bem estar da população 
do Alto Vale do Itajaí. Este aumento de competitividade internacional das empresas 
torna as mesmas mais fortes e seguras no mercado interno, e os investimentos 
necessários para adquirir um nível de internacionalização maior, gera crescimento 
econômico a toda a região.

Enfim, é possível concluir que o nível de Internacionalização das empresas 
da região Alto Vale do Itajaí pode ser considerado baixo, para empresas que 
exportam um pequeno percentual do seu faturamento, que exportam há pouco 
tempo e que não mantém um investimento para incrementar as exportações. 
Porém, também pode ser considerado médio, para as empresas que exportam 
acima de 50% do total do faturamento, que exportam há mais de 10 anos e que 
investem significativamente nas operações internacionais. Esta afirmação é feita 
após a análise dos pontos positivos e negativos encontrados nos questionários. 

Seguem algumas sugestões para estas empresas, buscando o aumento do 
nível de internacionalização: 
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- Maiores investimentos em materiais promocionais (catálogos, folders, 
website), participação em feiras internacionais, focadas no produto de venda, 
parcerias com representantes que já tenham o mercado desenvolvido, e que 
trabalhem com metas de vendas, sempre acreditando no potencial do mercado 
externo;

- Para as empresas com maior envolvimento, diversificar suas ações externas 
com mais parcerias, joint-ventures, abertura de escritórios no exterior e mesmo, 
industrialização ou compra de empresas no exterior, porém, todas estas ações 
devem estar amparadas por análises de viabilidade.

Deve-se concluir também que o aumento do nível de internacionalização 
das empresas implica em maior necessidade de ter mão-de-obra especializada em 
negócios internacionais, e também a necessidade de investimentos nas demais áreas 
da empresa, para proporcionar sempre as melhores condições de competitividade 
e de técnicas administrativas.

Os resultados deste Projeto de Pesquisa sugerem um estudo mais aprofundado 
sobre o tema, e a divulgação e ampliação destes resultados é muito importante para 
melhorar o conhecimento sobre o tema e sobre a realidade regional.

Gostaríamos de agradecer as 33 empresas exportadoras da região citadas 
abaixo, que aceitaram, de forma receptiva, a participar e contribuir ao Projeto 
de Pesquisa:

- Rohden Portas e Painéis Ltda
- Rohden Artefatos de Madeira Ltda
- Frigorífico Riosulense S/A - Pamplona
- Hergen S/A Maquinas e Equipamentos
- Beatriz Ind. E Com. De Madeiras Ltda
- Manoel Marchetti Industria e Comercio Ltda
- Naxos Comercio de Utilidades Domésticas Ltda
- Industria e Comércio Auxiliadora Ltda
- Caldemaq Caldeiras Equipamentos Ind. Ltda
- Induma S/A Industria de Papel e Papelão
- Biochamm Caldeiras e Equip. Industriais Ltda
- Industrial Rex Ltda
- Fort Exportação & Importação Ltda
- Comércio de Madeiras San Diego Ltda
- Interplaquel Exp. Imp. Ltda
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- G13 Madeiras Ltda
- Ind. E Com. De Pedras Ramos Universo Ltda
- H. Bremer & Filhos Ltda
- Cerâmica Rainha Ltda
- Madeiras Schlindwein Ltda
- Móveis Schlup Ltda
- Pré-Vale Pré Moldados de Concreto Ltda
- Heidrich S/A Cartões Reciclados - HCR
- Rohden Indústria Lignea Filial 
- Indústria Agro Comercial Cassava S/A
- Máquinas Omil Ltda
- Decorbras Ind. Com. Lam. Comp. Dec. Ltda
- Copabras Compensados e Painéis Ltda
- Royal Ciclo Ind. De Comp. Ltda
- Metalurgica Riosulense S/A
- Engecass Equip. Industriais Ltda
- Madeiras Venturi Ltda
- Possamai Industria Metalurgica Ltda
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RESUMO
Este artigo é resultado da continuidade do Projeto de Grupo de Pesquisa da Universidade para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, da área de Comércio Exterior, desenvolvido 
por professores e acadêmicos desta área de estudo, que busca aprofundar e estreitar o conhecimento 
e relacionamento da Universidade com as principais empresas exportadoras e importadoras da 
Região Alto Vale do Itajaí, que abrange 28 municípios do estado de Santa Catarina no Brasil. 
O estudo tem a intenção de verificar os efeitos do câmbio e do momento econômico sobre as 
empresas, sendo que no decorrer do desenvolvimento do projeto, passamos a vivenciar uma intensa 
crise financeira global, que teve início nos Estados Unidos em Setembro de 2007, com a crise do 
Subprime (excesso de crédito no país e alavancagem financeira), e que retornou de forma intensa 
em Agosto de 2008, revelando algumas fraquezas antes desconhecidas das instituições financeiras 
americanas e conseqüentemente na Europa e demais continentes, atingindo a economia mundial 
como um todo. Esta crise vem causando uma forte redução no consumo mundial durante o segundo 
semestre de 2008, redução da atividade industrial e comercial, de investimentos, dificuldades para 
obtenção de crédito, aumento das taxas de desemprego, entre outras conseqüências. As exportações 
e importações da Região Alto Vale do Itajaí serão analisadas a fim de verificar o impacto desta crise 
nas empresas da região. 
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ABSTRACT
This article is the part II of the Project of Research Group, from Universidade para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, of Foreign Trade site, developed by professors and academics 
from that course, and aims to make deeper and narrow the knowledge and relationship of the 
University with the mainly Exporter and Importer companies from the Alto Vale do Itajaí Region, 
that includes 28 cities of  Santa Catarina State in Brazil. This study has the intention of verify the 
Exchange rate effects and the economic moment of the companies, since that during the project 
development, we started to face an intense worldwide financial crisis, that had started in the United 
States on September 2007, with the sub prime crisis on the real state sector (credit in excess in the 
country and financial increasing debts), and came into an intense way during August 2008, revealing 
some weaknesses not known  before by the American  financial institutions and consequently, 
affected  Europe and other continents, reaching all the worldwide economics. This crisis has been 
causing a strong reduction on world consumption during second semester of 2008, industrial and 
commercial activities reduction, also on the investments, difficulties to achieve credit, unemployment 
rate increase and other consequences. The Alto Vale do Itajaí region exports and imports will be 
studied in order to verify the impact of this crisis on the region. 

Keywords: international trade, international economy, exchange, economic moment of exporter 
companies from Alto Vale do Itajaí. 
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INTRODUÇÃO

O momento de crise econômica mundial, vivenciado com mais intensidade 
a partir do segundo semestre de 2008, é uma situação recente, e que está desafiando 
as principais economias mundiais, envolvidas em intenso estágio de globalização 
ao impactar na capacidade de resistência dos governos e empresas aos seus efeitos. 
O objetivo deste projeto é dar continuidade a temática abordada no último ano, 
no qual foi verificado o nível de internacionalização das empresas exportadoras da 
Região Alto Vale do Itajaí, facilitando a visualização do panorama do envolvimento 
desta região, no cenário internacional de negócios. 

O estudo atual centra-se nas oito principais empresas exportadoras da região, 
identificando através de entrevistas, o direcionamento estratégico das mesmas na 
realização das suas atividades internacionais e as principais dificuldades enfrentadas 
no mercado externo, neste momento de crise econômica global, ou seja, descobrir 
de que forma as empresas estão reagindo frente a este cenário econômico de 
mudanças e variações no “senso de humor” das economias mundiais, afetando-
as diretamente, seja pela redução da oferta de crédito, pela variação brusca na 
cotação das principais moedas, pela instabilidade financeira em diversos países,  
pela redução da demanda e investimentos e pela  vulnerabilidade externa dos 
países, que se acentua. 

Enfim, o aumento no número de negócios internacionais tem gerado 
incertezas, que dificultam a previsão de perspectivas das empresas e de seu 
posicionamento diante dos seus segmentos de atuação e quais ações que devem 
ser tomadas para a sua sobrevivência e a busca do crescimento econômico de 
forma geral. Os sinais de recessão na maior economia do mundo, os Estados 
Unidos e a crise financeira mundial instalada, com a redução do crédito, e a falta 
de confiança dos investidores nas empresas e países, reduziu consideravelmente 
o consumo mundial, que vinha crescendo em ritmo acentuado nos últimos 
quatro anos, causando a redução da atividade econômica em todas as economias 
mundiais. Sendo assim, as empresas precisam agir rapidamente, adaptando seu 
planejamento estratégico para essa realidade, reduzindo investimentos e tendo a 
obsessão pela redução de custos.

O objetivo geral deste trabalho é descobrir os efeitos da crise cambial e 
econômica global em curso, sobre as exportações e importações das empresas do 
Alto Vale do Itajaí e as medidas tomadas para suportar e minimizar a redução do 
nível das atividades internacionais destas empresas. 
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Dentre os objetivos específicos apontados como roteiro para o 
desenvolvimento da pesquisa estão: verificar as perspectivas das empresas para o 
incremento do nível de internacionalização no período de cinco anos; estudar as 
principais práticas cambiais e econômicas adotadas atualmente pelas empresas da 
região; apresentar dados da balança comercial do Alto Vale do Itajaí (2006-2008) 
e demais dados estatísticos sobre o Comércio Exterior da região e identificar as 
principais mudanças no planejamento estratégico das empresas frente ao novo 
cenário econômico, destacando as suas vantagens competitivas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

ECONOMIA INTERNACIONAL

É importante neste momento em que vivenciamos a crise no sistema 
financeiro dos Estados Unidos e provável recessão econômica avaliarmos a 
vulnerabilidade externa do Brasil, deixando evidente nossa fragilidade produtiva 
e limitada capacidade competitiva, em decorrência direta da falta de políticas de 
produção e de comércio exterior.

As três vulnerabilidades internacionais enfrentadas pelo Brasil são:
- estrutural – ausência de política ativa para superar as barreiras internas 
que dificultam a diversificação das exportações e formações de Preço 
FOB, CIF e DDP;
- operacional – déficits na balança comercial;
- exógena – efeitos das crises internacionais sobre a economia, entre elas 
a redução das linhas de crédito, redução da demanda externa e pressão 
sobre as importações de mercadorias (AEB, 2008).

As elevadas reservas cambiais são importantes e fonte de segurança, porém, 
para que o país tenha resistência econômica e consiga crescer constantemente 
é necessário forte modernização da economia, reformas político-institucionais, 
aumento da competitividade e produtividade, novas tecnologias e processos 
produtivos, diversificação da produção para exportação (redução da dependência 
de exportação de commodities), melhorias da infra-estrutura e logística, entre 
outros. Enfim, é necessário reduzir as barreiras internas às exportações e efetiva 
política de exportação.
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Segundo Moreira presidente da AEB (2008), a economia brasileira ainda 
não está preparada para crises externas mais duradouras, como a atual “crise 
internacional compartilhada”, e diz que um equívoco na análise do comércio 
exterior é a importância dada a poucos fatores setoriais corretivos de preços, como 
determinantes para a competitividade, como por exemplo, a taxa de câmbio.

GLOBALIZAÇÃO

Segundo a AEB – Associação de Comércio Exterior do Brasil (2008), “o 
efeito colateral da globalização é todos pagarem um preço pelos eventuais equívocos 
cometidos nas economias líderes, com o agravante dos países subdesenvolvidos e 
emergentes terem de realizar maior esforço, por precisarem conciliar a necessidade 
de sustentar crescimento econômico e manter os compromissos de abertura da 
economia com inserção internacional”.

A globalização já é um tema tão usual no nosso dia-a-dia, que o conceito 
já não é mais tão importante, pois o ritmo de consumo mundial e a velocidade 
imediata que as informações alcançam em todos os lugares do globo, exigem 
novos conceitos e respostas como o da semiglobalização. Para Ghemawat (2008, 
p. 19), o conceito de semiglobalização define que “os níveis de integração entre 
as fronteiras dos países estão aumentando de modo geral e, em muitos casos, 
estabelecendo novos recordes, mas estão muito longe de uma integração completa 
e assim continuarão por décadas”.

De acordo com Ghemawat (2008, p. 28), uma força importante para “a 
integração internacional é o conjunto de mudanças nas políticas que levou muitos 
países, especialmente a China, a Índia e a ex-União Soviética, a sair do isolamento 
e participar mais amplamente na economia internacional”. Ghemawat (2008, p. 
40) ainda afirma que “o desafio da estratégia global como sendo uma questão de 
atingir um equilíbrio entre os extremos da customização local e da padronização 
global”.

Conforme pensamento de Ghemawat (2008, p. 230), ao contrário dos 
prognósticos de diversos pensadores econômicos da década de 50, “a atividade 
internacional teve um surto no pós-guerra e, rompendo recordes anteriores à 
guerra, inspirou respostas diferentes, (...), o otimismo em relação à globalização 
ganhou forças com a queda do Muro de Berlim, no final da década de 80; o rápido 
crescimento na Ásia, particularmente na China. (...) A crença de que o estado 
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semiglobalizado do mundo, muito longe do localismo completo ou da integração 
completa, é uma base melhor para a estratégia empresarial do que previsões incertas 
sobre mudanças nesse estado”.

CÂMBIO

Segundo Vasquez (2002), câmbio “é uma operação financeira que consiste 
em vender, trocar ou comprar valores em moedas de outros países ou papéis que 
representem moedas de outros países”.

O atual mercado de câmbio brasileiro é caracterizado por possuir dois 
segmentos: O mercado de taxas flutuantes (MCTF), criado pela resolução 1.552 
de 21/12/88; e o mercado de taxas livres (MCTL), criado pela resolução 1.690 
de 18/03/90. Um dos principais motivos para criação da MCTF era trazer 
formalidade para o mercado, bem como restringir as disponibilidades dos recursos 
aos montantes comprados e vendidos no próprio segmento. Podemos destacar 
neste mercado operações relativas a viagens internacionais, serviços diversos e 
transferências unilaterais. No mercado de taxas livres, por sua vez, os participantes 
podem contratar livremente as taxas de compra e venda de moeda estrangeira, 
seja para entrega pronta ou futura. Podemos destacar as operações comercias de 
importações e exportações e aquelas sujeitas ao registro declaratório no SISBACEN.

Alguns autores têm chamado atenção para a importância da administração 
da taxa de câmbio real no processo de desenvolvimento econômico. Pereira (1998) 
ressalta o uso da taxa de câmbio como ferramenta fundamental na condução da 
política macroeconômica e, portanto, no processo de desenvolvimento econômico. 
Ao analisar as diversas possibilidades de regimes cambiais, destaca a estratégia de 
sucesso do leste asiático que teria na política cambial um de seus segredos.

Sabendo que as operações de câmbio consistem na troca (conversão) da 
moeda de um país por outra moeda, podemos descrever as operações da seguinte 
forma: 

 Compra: recebimento, pelo banco, de moeda estrangeira contra entrega 
de moeda nacional.

Venda: Entrega, pelo banco, de moeda estrangeira contra recebimento 
de moeda nacional. A necessidade destas conversões podem surgir em função 
de exportações, importações ou transferências. Assim, em função de suas 
características e peculiaridades, podemos classificar as operações de câmbio:
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Quanto à natureza: Comerciais ou financeiras;
Quanto ao tipo: Manual ou sacado;
Quanto ao prazo: Pronto ou futuro
Quanto à contratação: Compra ou venda

METODOLOGIA E MATERIAIS DE PESQUISA

A metodologia adotada para esta pesquisa utilizou-se do método qualitativo, 
pelo fato que esta é a mais adequada para compreender as dimensões que o tema 
escolhido abrange, analisando através das experiências relatadas por profissionais 
da área todos os aspectos envolvidos. Este método se torna ideal para buscar 
o entendimento do significado e intencionalidade das falas, vivências, valores, 
percepções, necessidades e atitudes desses profissionais; e a partir destas estabelecer 
os resultados obtidos.

A metodologia qualitativa é aquela que incorpora a questão do significado 
e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 
sociais. O estudo qualitativo pretende apreender a totalidade coletada 
visando, em última instância, atingir o conhecimento de um fenômeno 
histórico que é significativo em sua singularidade. (MINAYO, 1994, p. 10)

Para Barbosa (1980, p. 58) este método “pressupõe que um número limitado 
de casos é expressivo de uma situação social mais abrangente. Portanto, a lógica 
da pesquisa qualitativa é diferente dos métodos quantitativos”.

O estudo tem seu desenvolvimento através da modalidade de pesquisa 
exploratória. Gil (2002, p.41) afirma que “a pesquisa exploratória tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com vista a torná-los 
mais explícitos ou a construir hipóteses”.

O objetivo da pesquisa exploratória é buscar entender as razões e 
motivações subentendidas para determinadas atitudes e comportamento 
das pessoas. Ela é freqüentemente utilizada na geração de hipóteses 
e na identificação de variáveis que devem ser incluídas na pesquisa. 
A pesquisa exploratória proporciona a formação de idéias para o 
entendimento do conjunto do problema, enquanto que a pesquisa 
descritiva procura quantificar os dados colhidos e analisá-los 
estatisticamente (MALHOTRA, 2001.) 
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A técnica de coleta de dados aplicada neste estudo foram às entrevistas em 
profundidade, semi-estruturadas, evitando-se perguntas que pudessem dirigir 
respostas para o que se tem em mente, procurou-se dialogar com o entrevistado 
dentro de um campo descontraído, em que se propicia o máximo de liberdade 
de expressão para se focalizar os temas já apontados. Nesta fase, utilizamos um 
roteiro para as entrevistas, contendo perguntas em forma de tópicos sobre os quais 
se pretendia conversar.  As questões serviram de base para identificar as impressões 
gerais sobre as condições econômicas em geral, e possíveis situações que possam vir 
a interferir na continuidade dos planejamentos estratégicos empresariais. Segundo 
McDaniel (2003, p.202), as entrevistas com executivos são as “entrevistas com 
usuários de produtos industriais (...) ou tomadores de decisões no seu local de 
trabalho”.

Conforme Malhotra (2001, p.156) “a pesquisa com dados qualitativos 
é a principal modalidade utilizada nos estudos exploratórios e consiste em um 
método de coleta de dados não-estruturados, baseado em pequenas amostras e 
cuja finalidade é promover uma compreensão inicial do conjunto do problema 
de pesquisa”

O universo desta pesquisa é a Região Alto Vale do Itajaí, tendo as empresas 
exportadoras e importadoras como a população. A amostra consiste nas oito 
principais empresas exportadoras e importadoras da região.

RESULTADOS DA PESQUISA

COMÉRCIO EXTERIOR DA REGIÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ

A região Alto Vale do Itajaí registrou um aumento nas exportações no ano 
de 2008 de 20% em relação ao ano de 2007, havendo uma recuperação expressiva 
nos últimos três anos. A mesma recuperação é apresentada nas importações da 
região, que demonstra o investimento das empresas na modernização de seus 
parques fabris e também na importação de matérias-primas, oportunizando uma 
redução de custos na produção. 

As exportações catarinenses mantêm a média de 5% do total das exportações 
brasileiras, acompanhando o crescimento do Brasil de forma geral, mesma situação 
do Alto Vale do Itajaí em comparação ao estado catarinense.
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    Tabela 1 - Balança Comercial do Brasil, Santa Catarina e Região Alto Vale do Itajaí de 
                     2006 a 2008 (US$ Milhões FOB)

    Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; editado pelos autores

O município de Rio do Sul, capital da região, definitivamente recuperou-
se da queda das exportações ocorrida no ano de 2006. Nos últimos dois anos, o 
crescimento nas exportações foi de 90%, lembrando que o mercado da Rússia ainda 
mantém as barreiras sanitárias para as exportações de carne suína do Frigorífico 
Riosulense S/A, maior exportador da região, ou seja, a empresa se reposicionou 
no mercado mundial, abrindo novos mercados para as suas exportações. Além 
da carne suína, o município registra exportações de máquinas e equipamentos 
industriais, caldeiras, elevadores, entre outros produtos.

Tabela 2 - Exportações e Importações dos Municípios da Região Alto Vale do Itajaí - 
                 2006 a 2008 (US$ Mil FOB)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; editado pelos autores
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É interessante notar que Rio do Sul foi o 8º maior exportador do estado de 
Santa Catarina e 173º do Brasil, ocupando uma posição expressiva. Os municípios 
de Pouso Redondo (4º) e Salete (6º) encontram-se nas primeiras posições pelas 
exportações de Portas de Pinus das empresas Rohden Portas e Painéis Ltda 
e Rohden Artefatos de Madeira Ltda, consecutivamente. As importações do 
município de Taió, 10º maior exportador e 2º maior importador da região no 
ano de 2008, demonstram o potencial desta cidade neste quesito, sendo realizadas 
em sua grande maioria pela empresa Agrocomercial Sandri Ltda, um dos maiores 
importadores da Região, juntamente da NH Indústria e Comércio Ltda, outra 
grande importadora, localizada em Rio do Sul.

No ano de 2008, dez municípios da Região não registraram exportações 
ou importações: Atalanta, Aurora, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Imbuia, 
Mirim Doce, Petrolândia, Santa Terezinha, Vidal Ramos e Vitor Meireles.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA COTAÇÃO DO DÓLAR X REAL 
– 2002 À 2008

O Gráfico 01 apresenta a cotação do real brasileiro em relação ao dólar dos 
últimos sete anos. A desvalorização do real em relação ao dólar chegou a cotação 
de US$ 1,00 = R$ 3,74 em Outubro/02. 

A partir deste período até o mês de agosto de 2008, o dólar apenas se 
desvalorizou perante a moeda brasileira, reduzindo os lucros das empresas 
exportadoras, pois o comércio internacional não permite aumentos de preços em 
demasia, também motivados pela competitividade internacional e o aumento do 
consumo mundial ocorrido neste período.
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             Gráfico 1 – Cotação Real (R$) x Dólar (US$) – 01/2002 a 12/2008
             Fonte: http://fx.sauder.ubc.ca/plot.html

Ao contrário desta tendência, o preço das principais matérias-primas, 
como a madeira, ferro, aço, entre outras, tem aumentado consideravelmente. Em 
Agosto/08, a cotação do dólar chegou a US$ 1,00 = R$ 1,56, redução de 58% 
nos últimos seis anos. Neste período, o Brasil vivenciou sua maior evolução no 
comércio exterior, resistindo as variações cambiais e registrando um aumento da 
participação brasileira no comércio mundial.

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

Durante o ano de 2008, as empresas participantes do Projeto foram 
entrevistadas pelos integrantes da pesquisa, proporcionando um grande aprendizado 
e um maior conhecimento da realidade destas empresas. Segue abaixo os resultados 
colhidos, de acordo com as perguntas utilizadas como Roteiro das entrevistas:

1 – A empresa buscou aumentar o volume e o valor das suas exportações? 
Comente.

EMPRESA 01 – A empresa já vinha nos últimos dois anos mantendo uma 
média de 35% do volume exportado. Neste ano (Jan a Ago/08), já estamos com 45% 
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de mercado externo e a meta é fecharmos o ano com 50% de exportações em relação 
ao faturamento total da empresa. Com o aumento no preço e a crescente demanda 
dos alimentos, a empresa cresceu em volume (23,6% no período de Janeiro a Agosto 
2008) se comparado com o mesmo período de 2007. E em valores crescemos 87% no 
mesmo período. Isto representou um aumento de 51% no preço médio dos produtos.

EMPRESA 02 - A empresa criou em 2008 uma filial na Europa, visando 
aumentar as suas vendas naquele mercado.

EMPRESA 03 e 06 - Sim. A empresa vem crescendo no seu faturamento de 
exportações nos últimos anos, cerca de 8% ao ano. Porem, neste ano, deverá haver 
uma pequena redução em comparação a 2007, devido a crise econômica deste ano, 
causando uma forte redução do consumo nos nossos principais mercados-alvo.

EMPRESA 04 – Sim. Houve a abertura de novos mercados, como a 
Finlândia, aumento de vendas na Suécia e EUA, atendendo grandes montadoras, 
que garantem um nível bom de exportação.

EMPRESA 05 - No início dos anos 70, a empresa iniciou com 100% de 
exportações. Com a abertura do mercado doméstico, passou a exportar 1/3 de 
sua produção e atualmente esse número reduziu até uma média de 15% de seus 
produtos. Seu ponto forte hoje está sendo os produtos com valor agregado, menos 
suscetíveis aos custos de matéria-prima.

EMPRESA 07 – A empresa manteve o mesmo percentual de exportações 
nos últimos três anos, tendo o Mercosul como principal mercado, através de 
exportações diretas. 

EMPRESA 08 – A empresa tem apenas mantido suas exportações, 
representando cerca de 15% do faturamento total. Vem buscando exportar 
produtos com maior valor agregado.

2 - A empresa buscou aumentar o volume e o valor das importações de 
insumos e/ou bens neste período? Comente

EMPRESA 01 - A nossa matéria-prima vem da região, fornecemos os 
produtos para as indústrias processadoras. As importações referem-se apenas a 
máquinas para a indústria ou peças de reposição. 

EMPRESA 02 - Não houve necessidade de importação. As principais 
matérias-prima são compradas no Brasil com preços competitivos em relação ao 
mercado global, por serem abundantes no país.

EMPRESA 03 e 06 - Sim. A empresa já vem importando insumos há algum 
tempo, como vidro, ferragens, trilhos e outros, e vem aumentando este volume 
em cerca de 5 a 10% ao ano.
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EMPRESA 04 – Sim. Aumentou muito desde 2007 no momento em que 
o dólar desvalorizou-se a R$ 2,20. Importamos matéria-prima para a venda de 
alguns produtos específicos. 

EMPRESA 05 – Foi pioneira nas importações de óleo de Sasafraz e fécula. 
Vem buscando algumas importações de produtos acabados e insumos químicos.

EMPRESA 07 – Sim. A principal matéria-prima da empresa é importada, 
sendo este volume muito grande. Com a desvalorização do dólar nos últimos anos, 
a empresa chegou ao seu ápice em 2008, pois os custos de produção diminuíam 
gradativamente, e a empresa sempre conseguiu agregar maior valor com novos 
produtos, atingindo uma grande lucratividade nos dois últimos anos.

EMPRESA 08 – Por uma questão de sobrevivência e pela própria situação 
do mercado, a empresa iniciou suas importações com matéria-prima da China e 
após importação de produtos acabados. O fator negativo é que a China trabalha 
em um cenário internacional diferente, atuando de forma imediatista, deixando 
os produtos com condições instáveis.

3 – Quais as principais vantagens competitivas da empresa no momento 
atual?

EMPRESA 01 - Com a instabilidade cambial fica muito difícil fazermos 
um planejamento a longo prazo, isto dificulta bastante as nossas operações. Porém 
nas ultimas semanas tivemos uma valorização do dólar e isto ajuda não apenas 
nossa empresa, como todas as empresas do setor. Então precisamos aproveitar o 
momento. Porém, é preciso agir com cautela visto que com o aumento do dólar 
os insumos tendem a aumentar. 

EMPRESA 02 - Capacidade técnica instalada, certificação ISO 9000 e 
selo ASME, necessários para atuar no mercado europeu.

EMPRESA 03 e 06 - Verticalização da empresa, capacidade de produção, 
diversidade de produtos e reconhecimento da qualidade internacional, que agora 
está sendo imprescindível para o sucesso nas vendas nacionais.

EMPRESA 04 – Qualidade, reconhecimento do mercado, um setor de Pós-
Venda bem desenvolvido, prazo de entrega enxuto, flexibilidade no fornecimento 
de pequenos lotes para reposição e aumento da capacidade de produção.

EMPRESA 05 e 08 - Grande capacidade de produção, produtos com 
diferencias e flexibilidade de produtos que atendam diversos segmentos.

EMPRESA 07 – A importação de matéria-prima e o setor de criação de 
novos produtos, muito eficiente neste sentido, e que vem garantindo boa expansão 
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da marca da empresa, que também participa constantemente de feiras e está 
presente em revistas internacionais.

4 - Houve mudanças no Planejamento Estratégico da Empresa em 
relação as suas atividades internacionais?

EMPRESA 01 - A primeira mudança da empresa foi a redução de custos 
em todas as áreas.. A principal estratégia adotada foi a criação de nova linha de 
produtos, o que nos permitiu agregar valor. Com isto, houve a abertura de novos 
mercados, e estamos sempre na busca constante de melhorias da indústria e no 
desenvolvimento de novos produtos para uma maior abrangência no cenário 
mundial. 

EMPRESA 02 - Em função da criação da filial, houve esforço para aumentar 
as vendas, e esta foi uma decisão muito importante da empresa.

EMPRESA 03 e 06 - Foco no mercado interno pelo fato de estar com a 
demanda aquecida, e pela readequação dos volumes exportados.

EMPRESA 04 – A empresa tem investido muito no aumento da capacidade 
produtiva, e devido aos sinais da crise econômica mundial, estamos segurando os 
investimentos por um tempo.

EMPRESA 05 - Alterações no valor agregado dos produtos para procurar 
alavancar a rentabilidade e minimizar os efeitos da crise cambial.

EMPRESA 07 – Praticamente não houve grandes mudanças. Apenas 
pequenos ajustes anuais e revisão de orçamentos.

EMPRESA 08 – Diminuir a dependência perante as montadoras, reduzindo 
assim o poder dos clientes sobre a empresa.

5 – A empresa busca aproveitar-se de incentivos fiscais e financeiros 
para tentar reverter a crise cambial? (Drawback, Proex e outros).

EMPRESA 01 - Os incentivos fiscais disponíveis decorrentes de importação 
e exportação, quando aplicáveis no negócio da empresa, são utilizados. Em relação 
a crise cambial, são utilizados alguns instrumentos de proteção as oscilações 
cambiais, como o ACC.

EMPRESA 02 - A empresa utiliza somente o PROEX.
EMPRESA 03 e 06 - Sim. Como a empresa exporta 100% da sua produção 

(até Julho/08), sempre tivemos grandes volumes de fechamento de câmbio, e com 
isso, as ferramentas cambiais sempre foram bem desenvolvidas e utilizadas. Este 
motivo também facilita a utilização do Drawback, já que todos os produtos são 
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exportados. A empresa utiliza-se de ACC, ACE, Drawback, Proex e outros, sendo 
todos em grande escala.

EMPRESA 04 – A empresa pretende iniciar a utilização de Drawback e 
Drawback verde-amarelo a partir de 2009. A empresa vem apenas utilizando os 
recursos do BNDES nos investimentos para o aumento da capacidade produtiva.

EMPRESA 05 e 08- Não utilizamos nenhum tipo de retorno de impostos 
ou incentivos fiscais também. Estamos planejando a utilização de Drawback nos 
próximos anos.

EMPRESA 07 – A empresa vem utilizando importações por conta e ordem, 
que consiste na importação por uma empresa comercial importadora que possua 
este benefício e esteja localizada no estado de SC, permitindo a cobrança de apenas 
4% de ICMS. Este incentivo fiscal do governo é válido nos estados de SC e ES.

6 - Qual a perspectiva da empresa para os próximos cinco anos? E de 
que forma a empresa pretende se posicionar nesse cenário?

EMPRESA 01 - A empresa está em constante crescimento, e estamos 
ansiosos para abertura de novos mercados, tais como, Venezuela, Chile, China, 
Japão e em um futuro próximo a Europa. Temos qualidade e força de vontade 
para nos adequarmos às exigências destes países e consolidarmos a nossa marca 
nestes mercados. 

EMPRESA 02 - Nos próximos cinco anos devemos incrementar nova 
presença no exterior. Estamos aguardando uma definição melhor da profundidade 
da crise atual.

EMPRESA 03 e 06 - Com a recente crise financeira global, que atinge 
fortemente a empresa pelo fato de que o mercado imobiliário americano foi o 
epicentro da crise, não há direcionamento no momento. Há a necessidade de rever 
projeções e sempre buscar novos mercados.

EMPRESA 04 – A empresa sempre buscou o planejamento a longo prazo, 
como aumento de 30% das exportações nos próximos dois anos, e a principal 
meta é montar uma linha de produção em mercados estratégicos, como o México, 
Índia ou China, além de aumentar o número de distribuidores em todo o mundo.

EMPRESA 05 – A meta para próximos anos é aumentar as exportações 
em 25%.

EMPRESA 07 – Crescimento de 20% no faturamento, aumentar os gastos 
em promoção de marketing e manter o foco na lucratividade e diferenciação de 
seus produtos.
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EMPRESA 08 – A meta para próximos anos é aumentar em 20% as 
exportações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O regime cambial flutuante em vigor na economia brasileira permite que 
a taxa de câmbio – preço da moeda estrangeira em Reais – oscile de acordo com 
a oferta e procura da moeda estrangeira dentro da economia brasileira. Qualquer 
medida de contenção acarreta custo para os cofres públicos, uma vez que há a venda 
ou compra de moeda ou derivativos. A sinalização de um governo sobre a pretensão 
de uma taxa de câmbio para sua economia atrai especuladores no mercado 
financeiro, testando a capacidade financeira do governo na manutenção desta. Por 
este motivo, o governo não emite pronunciamentos diante de questionamentos 
para uma taxa ideal.

As preferências dos empresários por uma taxa cambial se divergem, cada 
segmento tem necessidades distintas para fomentar seus negócios. Com exemplo, 
na exportação, uma moeda nacional desvalorizada favorece na competitividade 
dos seus bens e serviços ofertados ao mercado, assim como para empresas com 
atuação nacional, serve como barreira para produtos importados, em contraponto 
na economia nacional, este cenário pode acentuar índices inflacionários. 

A alternativa para aumentar a competitividade das empresas não está na taxa 
de câmbio mais favorável ao mercado, mas sim nas condições estruturais e econômicas 
que um país disponibiliza à sua indústria doméstica. O caminho para aumentar 
a competitividade das empresas brasileiras, seja com atuação nacional ou global, 
e mesmo enfrentar a acirrada e impiedosa concorrência mundial está na atuação 
do governo brasileiro em subsídios básicos, aliviando o custo Brasil, que envolve 
investimentos na infra-estrutura logística, portos, aeroportos, estradas e rodovias para 
escoamento dos seus produtos; acessibilidade a financiamentos e créditos.  

O maior desafio deste projeto consistiu na realização das entrevistas com 
as principais empresas exportadoras e importadoras da região, com os diretores e 
gerentes das mesmas, exigindo bons conhecimentos gerais para tratar de diversos 
assuntos nas áreas de Comércio e Economia Internacional, além de discutir sobre 
os segmentos em que as empresas participantes atuam.

Dentre as empresas participantes, foi possível notar que uma empresa aproveitou 
de forma inteligente a desvalorização da moeda americana nos últimos seis anos para 
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aumentar a importação de insumos e tornar o seu produto mais competitivo no 
mercado em que atua. Houve também a necessidade de interromper por um período 
de tempo os investimentos em aumento da capacidade produtiva, por motivos da 
crise atual. Outras empresas buscaram aumentar os destinos das exportações, e mesmo 
aumentar as vendas no mercado interno, tentando garantir um equilíbrio em suas 
vendas e diminuir o impacto das turbulências do mercado externo.

De certa forma, a desvalorização acumulada do dólar serviu para o 
amadurecimento das empresas, pois estas foram obrigadas a melhorar sua estrutura 
interna para continuarem ativas no mercado internacional, ou seja, tornando as 
empresas mais rígidas e fortalecidas.

Foi possível analisar e concluir que as empresas participantes da pesquisa 
mostraram-se preparadas e possuem um bom planejamento estratégico para 
suportar períodos de retração nos principais centros econômicos e destinos de suas 
exportações. Praticamente todas as empresas visualizam boas oportunidades, tanto 
no mercado internacional, como no doméstico, importante para diversificação 
dos riscos de mercado que existem quando as vendas se concentram em poucos 
destinos. Este momento exige cautela da indústria de uma forma geral, sendo 
necessário corte de custos, manutenção da carteira de clientes, desenvolvimento 
de novas parcerias e atenção as oportunidades de mercado.

Gostaríamos de agradecer às empresas que aceitaram participar e contribuir 
neste Projeto, através das entrevistas, informações e opiniões concedidas, 
indispensáveis para a realização e o sucesso deste trabalho:

- Biochamm Caldeiras e Equip. Industriais Ltda;
- Frigorífico Riosulense S/A – Pamplona;
- Indústria Agro Comercial Cassava S/A;
- NH Indústria e Comércio Ltda
- Metal Técnica Bovenau;
- Metalúrgica Riosulense S/A;
- Rohden Artefatos de Madeira Ltda;
- Rohden Portas e Painéis Ltda;
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo mensurar o grau de satisfação dos usuários da Biblioteca 
Central da UNIDAVI, campus Rio do Sul, focando a infra-estrutura, fontes de informação, serviços 
oferecidos  e atendentes. Esta pesquisa caracterizou-se por ser exploratória, descritiva e quantitativa. 
A população foi constituída pelos acadêmicos dos  cursos de graduação oferecidos pela Universidade 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí no primeiro semestre do ano de 2007, a amostra 
foi do tipo estratificada, sendo selecionados 1998 sujeitos. A coleta dos dados foi desenvolvida 
por meio de questionário com questões predominantemente fechadas. Os resultados deste estudo 
indicam que, segundo, as áreas do conhecimento CINCE, 83,5% dos usuários estão satisfeitos com 
as instalações da Biblioteca, 72,5% dos acadêmicos entrevistados responderam que as fontes de que 
os serviços oferecidos pela Biblioteca atendem as exigências e 84,1% afirmam que os atendentes 
suprem suas expectativas. Para a área CIMESB, a infra-estrutura satisfaz as necessidades de 56,1% 
dos entrevistados, as fontes de informação atendem as necessidades de 73% dos acadêmicos, para 
76,1% dos entrevistados os serviços oferecidos complementam as necessidades informacionais e 
85,5% dos entrevistados responderam que os atendentes suprem suas expectativas. De acordo com 
a área CHALEC, para 85,8% dos acadêmicos a infra-estrutura atende as necessidades, 76,6% 
responderam que as fontes de informação atendem as necessidades, os serviços suprem as necessidades 
de 80,5% dos entrevistados e o pessoal supre as expectativas de 81,9% dos entrevistados. Para a área 
CSA, 83,2% dos entrevistados a infra-estrutura satisfaz as necessidades, as fontes de informação 
oferecidas complementam as necessidades de 71,5% dos entrevistados, 74,2% dos entrevistados 
responderam que os serviços oferecidos satisfazem as necessidades informacionais  e 82,4% dos 
entrevistados responderam que o pessoal suprem as expectativas.

Palavras-chave: Bibliotecas Universitárias; Infra-estrutura; Fontes de informação; Serviços de 
Informação.
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ABSTRACT
The present work has its main aim to measure the satisfaction level of the users from de UNIDAVI 
Central Library, in Rio do Sul - SC, focusing on four service quality categories:  the infrastructure, 
the information resources, services offered, and Staff (librarian and her co-workers) of this academic 
environment. This research was characterized by being an exploratory, descriptive and quantitative 
study. The subjects were constituted by undergraduate students – from the academic courses offered 
by Universidade para o Desnvolvimento do Alto Vale do Itajaí, during the first semester of the 
year 2007, and the stratified sample was based on the collected data from 1998 subjects.  The data 
were collected through a questionnaire with closed questions. The findings indicate that according 
the areas of knowledge CINCE, 83% of the users are satisfied with the library infrastructure – 
environment, equipment and physical facilities. Besides that, 72,5% of the costumers answered that 
the information resources category covers their necessities, 74,7% of the respondents agree with the 
quality the services offered, while 84,1% of them affirm that the staff matches their expectations. 
In the CIMESB area, the infrastructure satisfy the expectative and needs for 56,1% of the students 
interviewed, the information resources  is doing quite well for 73% of the interviewed students, 
the informational services satisfy 76,1% of the population under research, while for 85,5% of the 
respondents all staff fills their informational necessities. In the CHALEC area, 85,8% of the users 
agree that the infrastructure offered is sufficient,   76,6%  of them affirm that the informational 
resources satisfy their necessities, as well as the services offered (80,5%), and the staff are doing 
quite well for 81,9%. For the CSA area, the numbers are: 83,2%  for the infrastructure, 71,5% for 
the informational resources, 74,2% for the services offered. In addition, 82,4% of the users affirm 
that the library staff are always willing to help them.

Key-words:  university libraries, informational resources, informational services.
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INTRODUÇÃO
A globalização aliada a fatores relacionados ao desenvolvimento científico e 

tecnológico provoca grandes mudanças nas organizações. As novas exigências do 
mercado trazem como consequência a busca pelo acesso à informação de forma 
ágil e rápida, fazendo com que as organizações desenvolvam serviços de acordo 
com as necessidades dos clientes.

A concorrência está presente em todas as organizações, sejam provedoras 
ou prestadoras de serviços e meras soluções técnicas não bastam para criar uma 
posição competitiva, é preciso diferenciar-se e destacar-se.

Ao longo dos anos, as Universidades Brasileiras vêm tentando adequar 
seus métodos aos novos paradigmas que surgem, procurando adaptar-se em uma 
infra-estrutura que as auxiliem no desempenho de suas funções, afinal a educação 
é, sem dúvidas, um fator primordial para o desenvolvimento econômico e social 
de um país.

As Universidades são vistas como unidades de ensino, pesquisa e extensão, 
precisam de Bibliotecas atuando como Centros Disseminadores de Informação 
que atendam as necessidades de seus usuários que buscam nas Instituições mais 
conhecimento.

A Biblioteca Universitária é uma organização provedora de serviços que 
faz uso das ferramentas da administração como estratégias, gestão, qualidade, 
produção, marketing, de forma integrada para atingir sucesso organizacional.

No mundo dos negócios, é visível que as Bibliotecas não conseguem 
acompanhar a evolução na mesma intensidade com que as empresas, porém 
procuram adaptar-se. Será que isso se deve porque as Bibliotecas não consideram a 
informação como um negócio realmente? É importante destacar que a informação 
é negócio, que o usuário é cliente.

A busca constante para suprir os questionamentos de seus usuários faz 
com que as Bibliotecas atualizem-se diariamente com os mais variados tipos de 
materiais bibliográficos, buscando novos serviços, adequando sua infra-estrutura 
e qualificando seus atendentes.

Desta forma, tem-se a necessidade de mensurar o grau de satisfação dos 
usuários da Biblioteca Central da UNIDAVI, campus Rio do Sul, focando a infra-
estrutura, fontes de informação, serviços oferecidos e quanto ao atendimento para 
que se possa tomar as melhores decisões não apenas baseado em fatos e opiniões 
mas em dados estatísticos.
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Diante do exposto, é importante afirmar que os conceitos da administração 
são aplicáveis dentro das Bibliotecas, uma vez que estas precisam ser administradas 
fazendo-se o uso do que há de mais moderno nessa área do conhecimento, para 
que as funções de organizar, armazenar e disseminar a informação sejam bem 
desempenhadas e melhor ainda, para que os usuários obtenham a satisfação.

Sabe-se que a comunidade acadêmica enxerga a Biblioteca como um 
importante espaço para complementação de seus estudos, sendo assim, aliando-se 
as tecnologias às teorias da administração percebe-se que este é o caminho rumo 
à satisfação do usuário.

O objetivo  da pesquisa é Mensurar o grau de satisfação dos usuários da 
Biblioteca Central da UNIDAVI, campus Rio do Sul, focando a infra-estrutura, 
fontes de informação, serviços de informação e atendentes.

ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MÉTODOS

Com o surgimento das organizações, busca-se desenvolver a engenharia 
humana para aumentar a produção. A seguir, serão  apresentadas as principais 
abordagens das teorias da administração partindo do início do século XX até os 
tempos atuais.

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

O desenvolvimento da administração e das teorias da administração 
surgiram como ferramentas para o progresso empresarial. Os primeiros trabalhos 
neste sentido surgiram após a Revolução Industrial. No século XX, Taylor e Fayol 
desenvolveram os primeiros trabalhos sobre Administração. Surge então a chamada 
Abordagem clássica da Administração.

Taylor desenvolveu a Teoria da Escola de Administração Científica que 
procurava aumentar a eficiência racionalizando o trabalho, sendo assim, Stoner; 
Freeman (1994, p. 24) afirmam que: “[...]buscava determinar cientificamente os 
melhores métodos para a realização de qualquer tarefa e para selecionar, treinar 
e motivar trabalhadores”. 

Fayol desenvolveu a Teoria Clássica que, de acordo com Stoner; Freeman 
(1994, p. 27) foi: “uma tentativa pioneira de Henri Fayol de identificar os 
princípios e as habilidades que servem de base à administração eficaz”.
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 Mais tarde, em 1920, surge a Teoria da Escola comportamental que acima 
da eficiência dava maior atenção às pessoas. Conforme, Stoner; Freeman (1994, 
p. 30) a:

Escola comportamental: Um grupo composto por estudiosos da 
administração com formação em sociologia, psicologia e campos afins, 
que usaram seus conhecimentos diversificados para compreender e 
administrar com eficácia as pessoas dentro das organizações. (STONER; 
FREEMAN, 1994, p. 30).

A Teoria X e Y retrata os diferentes estilos de administrar, de acordo com 
Bateman  (1998, p. 57) vale destacar que:

“[...] os administradores da Teoria X acreditam que os trabalhadores 
são preguiçosos e irresponsáveis, requerendo supervisão constante e 
motivação externa para se atingirem os objetivos organizacionais. Já os 
administradores do tipo Teoria Y acreditam que os empregados querem 
trabalhar e que podem dirigir e controlar a si mesmos.”

As modernas teorias da administração preocupam-se com os aspectos 
internos dando ênfase ao uso da tecnologia no ambiente de trabalho e nas relações 
interpessoais, assim as empresas passam a se preocupar mais com o capital humano 
do que simplesmente a produção.

As teorias surgidas com a administração vêm mudando a forma como as 
Bibliotecas desenvolvem suas atividades, procurando mais eficiência e adaptando-
se ao ambiente empresarial de modo a reunir agrupamentos humanos, recursos e 
matéria-prima a fim de atingir seus objetivos. 

Hoje, a mudança é fator primordial para o sucesso, seja na utilização 
de elementos tecnológicos, seja respondendo as transformações impostas pela 
sociedade.

A estratégia para se enfrentar os desafios e resolver os problemas é que dá 
o indicador do grau de eficácia da organização, ou seja, a maneira de abordar 
problemas e aproveitar oportunidades depende quase que totalmente do clima 
que regem a vida organizacional.
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ADMINISTRAÇÃO X BIBLIOTECA

De acordo com Stoner; Freeman (1994, p. 4) a administração pode ser 
definida como: “A administração é o processo de planejar, organizar,liderar e 
controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos 
os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos”.

Porém, não basta apenas definir o termo administração, é importante ficar 
bem claro  o que significa cada um dos processos, assim Stoner; Freeman (1994, 
p. 5) destaca:

Planejar significa que os administradores pensam antecipadamente em 
seus objetivos e ações, e que seus atos são baseados em algum método, 
plano ou lógica, e não em palpites. Organizar é o processo de arrumar 
e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os mesmos de 
uma organização, de modo que eles possam alcançar eficientemente 
os objetivos diferentes. Liderar significa dirigir, influenciar e motivar 
os empregados a realizar tarefas essenciais. Controlar, finalmente 
o administrador deve certificar-se de que os atos dos membro da 
organização de fato em direção aos objetivos estabelecidos. Esta é a 
função de controlar, exercida pela administração, e que envolve três 
elementos principais: 1)estabelecer padrões de desempenho; 2) medir 
o desempenho atual; 3) comparar esse desempenho com os padrões 
estabelecidos; e 4) caso sejam detectados desvios, executar ações 
corretivas.

Desempenhar funções administrativas e alcançar vantagens competitivas 
são fundamentos postos em prática na gerência de Bibliotecas, assim, as mesmas 
utilizam-se de técnicas de administração para desempenho de suas atividades.

A preocupação com uma gestão eficaz das BU’s é um grande desafio, 
principalmente no que diz respeito a serviços oferecidos, fontes de informação, 
infra-estrutura e atendimento aos usuários.

Bibliotecas são basicamente prestadoras de serviços que atuam como 
organizações complexas. Prestam serviços a um público diversificado e 
cada vez mais exigente, que não está preocupado com nossa estrutura 
administrativa, financeira ou como nosso plano estratégico. Disponível 
em:  http://www.snbu2006.ufba.br/soac/viewpaper.php?id=122. Acesso 
em 23 de jul. 2007.
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A administração de Bibliotecas é uma preocupação recente. Neste sentido, 
Dias (1985 citado por VOLPATO, 2002, p. 21), destaca que “Há uma grande 
necessidade de se dar mais atenção à administração de Bibliotecas como um meio 
de enfrentar os problemas, sempre presentes de escassez de recursos, e também 
para aumentar a eficácia nesse aspecto do trabalho do bibliotecário”.

As Bibliotecas, como qualquer organização formal, possuem objetivos que 
são formulados de acordo com a sua universidade e que estão sujeitas à influência 
do ambiente externo no qual a universidade encontra-se inserida.

As BU’s, embora não sejam organizações empresariais e, consequentemente, 
não visem ao lucro, têm que pensar na informação como produto e em seus 
usuários como clientes. Desta forma, atender as necessidades informacionais de 
seus usuários através de seus serviços é fator primordial. 

GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Todo o negócio tem uma percepção diferente do cliente, por causa dos 
diferentes tipos de produtos ou serviços oferecidos. Independente do seu tamanho, 
uma organização tem que desenvolver e implantar bons planos para satisfazer o 
cliente. 

De acordo com Lacombe (2004, p. 64) o Cliente é “aquele que usa bens 
e serviços proporcionados por uma empresa para satisfazer as suas necessidades”.

É oportuno, destacar que: “por cliente, deve-se entender não somente 
o consumidor final do produto ou serviço a ser fornecido, mas também os 
componentes internos das organizações”. (MOURA, 1999, p.3).

A empresa que deseja proporcionar satisfação aos seus clientes externos deve, 
prioritariamente, investir na formação, preparação e satisfação dos seus clientes 
internos, ou seja, dos empregados que, quando plenamente satisfeitos, atenderão 
ainda melhor seus clientes externos.

A cada dia, os usuários, consumidores ou clientes, de uma maneira geral, 
tornam-se mais exigentes nas transações de compra e venda, o que acaba refletindo 
principalmente nos serviços de atendimento a clientes das empresas, obrigando-as 
a continuamente reavaliá-los e revê-los.

Quando o cliente procura os seus produtos ou serviços ele vai a busca de 
satisfazer uma necessidade e cabe a sua organização superar esta para fazer com 
que este se torna um cliente potencial em seu mercado.
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NECESSIDADES DOS CLIENTES

É de fundamental importância nas organizações, que seus clientes percebam 
o quão importantes são naquele momento. Deve-se conversar com o cliente, 
escutando-o  atentamente o que ele tiver para dizer. “A sondagem exige a capacidade 
de se concentrar nos desejos ou problemas específicos dos clientes, de modo a 
propor opções viáveis adequadas à situação específica”. (MACNEILL, 1997, p. 35).

Durante todo o processo em que se está prestando um atendimento, toda 
a tenção deverá ser voltada a este cliente, pois é neste momento que ele forma sua 
opinião sobre a organização.

O atendente deve instigar seus clientes para que eles forneçam o máximo 
de informações sobre o produto e/ou serviço que ele deseja para que, desta forma, 
seja oferecido o que ele realmente procura.

O atendimento às necessidades dos clientes é determinante para reter e 
captar novos clientes. Segundo Mirshawka (1993, p. 48), “a satisfação do cliente 
pode ser explicada como sendo um estado no qual as necessidades dos clientes, 
seus desejos e suas expectativas são atendidos ou excedidos”.

É necessário que se observem as manifestações e preferências das pessoas por 
determinados bens e serviços. Devem-se entender bem os conceitos de necessidade, 
desejos e demanda para entender melhor os clientes. Conforme kotler (1998, p. 
27), tais conceitos podem ser definidos como:

Necessidade Humana: é o estado de privação de alguma satisfação básica; 
Desejos: são vontades para a satisfação específica das necessidades mais 
profundas; Demanda: são desejos de produtos específicos apoiados 
na habilidade e vontade de comprá-los.Deve-se pesquisar, além das 
necessidades formuladas pelos clientes, as necessidades não mencionadas 
com o objetivo de descobrir o que, muitas vezes, o cliente não consegue  
se expressar.

As pessoas possuem necessidades humanas que estão organizadas dentro 
de uma hierarquia a partir da necessidade menos urgente para a mais urgente. A 
teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow identifica cinco níveis 
das necessidades humanas, seguindo uma ordem de importância, partindo das 
necessidades fisiológicas até a necessidade de auto-realização conforme ilustração 1.
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                                          Ilustração 1: Hierarquia das necessidade de Maslow.
                                    Fonte: MACNEILL 1997, p. 24.

Utilizou-se da teoria de Maslow adaptando-a para as necessidades dos 
clientes, afinal as ações dos homens são uma função direta de suas necessidades, 
o quadro 1 mostra  as necessidades dos clientes.

    Quadro 1: Preocupações dos clientes vinculada as necessidade de Maslow.
    Fonte: MACNEILL 1997, p. 26.
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Albrecht (1998, p. 105)  destaca 4  níveis da hierarquia de valor para o 
cliente:

1. Básico: atributos absolutamente essenciais da experiência, tangíveis 
ou intangíveis, sem os quais é inútil tentar fazer negócio. Exemplo: O 
carro deve estar adequadamente montado, acabado e preparado para 
ser entregue. 2. Esperados: atributos associados da experiência que o 
cliente se acostumou a considerar como fazendo parte da prática geral 
de negócio. Exemplo: Alguém deve explicar as características do carro. 3. 
Desejados: atributos que os clientes não esperam necessariamente, mas 
os conhecem e apreciam se a experiência os incluir. Exemplo: Alguém 
dá sugestões úteis a respeito dos cuidados com o carro. 4. Inesperados: 
atributos “surpresa”, que adicionam valor para o cliente, além dos seus 
desejos ou expectativas normais. Exemplo: O vendedor entrega o carro 
na casa do cliente, ou em seu escritório.

Procurar atender suas necessidades, desejos, carências, de certa forma, 
superando suas expectativas e, encantando-o, numa relação que permita alcançar 
sua fidelidade. “O bom atendimento pode ser definido como aquele que concede 
ao cliente um pouquinho a mais do que ele espera”. (HOPSON; SCALLY, 1995, 
p. 11).

Todas as pessoas envolvidas na organização devem, em todos os momentos, 
compreender o cliente e preocupar-se com o bom atendimento e não esperar 
que esta seja uma atitude do colega ou que será colocada em prática a partir do 
próximo cliente.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Para kotler (1998, p. 53) “Satisfação é um sentimento de prazer ou de 
desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto 
(ou resultado) em relação às expectativas das pessoas”.

A satisfação dos clientes é uma pré-condição para a construção de relações 
duradouras, ou seja, quando as pessoas estão totalmente satisfeitas com os produtos 
ou serviços prestados, elas se sentem envolvidas em algo mais do que uma simples 
transação comercial. 

Neste sentido, é importante destacar:



99Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, v. 1, n. 1, p. 89-122, out./dez. 2010

 “[...] os consumidores que estiverem apenas satisfeitos estarão dispostos 
a mudar quando surgir uma melhor oferta. Os plenamente satisfeitos 
estarão menos dispostos a mudar. A alta satisfação ou o encanto cria 
afinidade emocional com a marca, não apenas preferência racional. O 
resultado é a alta lealdade do consumidor.” (kOTLER, 1998, p. 53).

As organizações que conseguem aumentar as expectativas dos consumidores 
principalmente no que diz respeito à qualidade de produtos ou serviços prestados 
e melhorando as condições de atendimento, com certeza,  estão surpreendendo 
positivamente seus clientes.

Vale destacar que “[...]o bom atendimento não é apenas sorrir para o cliente, 
mas fazer com que o cliente sorria para você.” (HOPSON; SCALLY, 1995, p. 89). 

A satisfação dos clientes deve ser a razão de todas as organizações. Bee 
(1995, p. 14) destaca os benefícios dos clientes satisfeitos:

Clientes satisfeitos provocam menos estresse. São poucos os que, tendo 
que lidar com um cliente insatisfeito, não conhecem as pressões que 
tais situações causam.
Clientes satisfeitos tomam menos o nosso tempo. Lidar com queixas e 
problemas pode consumir muito tempo e eles sempre surgem quando 
você está mais ocupado.
Clientes satisfeitos falam de sua satisfação a outras pessoas, o que amplia 
sua boa reputação.
Clientes satisfeitos trazem satisfação ao trabalho e podem ajudar a 
motivar você e sua equipe.
Clientes são seres humanos - é natural querer proporcionar um 
atendimento atencioso, prestativo e eficiente.

A empresa que mantém o cliente feliz torna-se imbatível, os clientes tornam-
se mais leais e compram cada vez mais. Manter os clientes felizes é a melhor defesa 
contra a concorrência.

A satisfação é algo móvel e muito variável, porque as pessoas possuem 
necessidades muito diferentes umas das outras em diferentes momentos e 
circunstâncias. 
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EXPECTATIVAS DOS CLIENTES

Não basta satisfazer expectativas. A empresa deve antecipar-se às necessidades 
e anseios do cliente de modo a encantá-lo. Neste sentido,  Pintaud (2002, p. 55) 
“acredita que para oferecer um produto ou serviço que os clientes aceitam como 
excelente requer que a empresa conheça as expectativas deles”.

Todo e qualquer cliente tem a necessidade de ser bem atendido, 
independente do produto e/ou serviço que ele está procurando. 

Inovar para atender plenamente o cliente permite direcionar os trabalhos, 
assim como investimentos em pesquisa, educação e aperfeiçoamento contínuo 
dos produtos e serviços, manutenção ou substituição de instalações físicas, 
equipamentos e mobiliários focando o bem estar do cliente.

É preciso que a empresa converse com seus clientes sobre o que é considerado 
valor para eles, dentro daquilo que a organização oferece. 

Neste sentido destaca-se: 

“Gerenciar a satisfação do cliente é o meio pelo qual uma empresa obtém 
fatos. Essas informações são necessárias para melhorar continuamente 
a forma como a empresa lida com as necessidades e expectativas dos 
clientes, bem como com as necessidades de possíveis clientes, as 
percepções do mercado, o comportamento do cliente, a atividade 
competitiva e outros dados externos. Essas informações podem proceder 
de cartões de comentários/reclamações, de entrevistas pessoais, de 
pesquisas de opinião sobre a satisfação do cliente ou de outras formas 
de avaliação” [...]. (WING, 1998, p. 119 citado por PINTAUD, 2002, 
p.59).

A gerência precisa estar envolvida efetivamente para que o sucesso seja 
alcançado. Neste sentido  Sussan; Johnson (1997, citado por  MIRANDA, 2005  
p. 12) destaca:

A alta gerência deve estar totalmente comprometida com a filosofia 
de procurar identificar e exceder as expectativas e necessidades do 
cliente, criando uma visão acompanhada por um intensivo “feedback”, 
assegurando a garantia da qualidade no processo. Segundo os autores, 
este é o início da qualidade.
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COMPREENDENDO O CLIENTE

O cliente é a razão da existência de qualquer empresa, principalmente 
num período em que os produtos e serviços se assemelham e são de tão fácil 
acesso devido ao grande avanço da tecnologia, por isso o que faz a diferença é a 
forma como o cliente tratado. Hoje, as empresas já estão cientes da importância 
de analisar e conhecer o cliente/consumidor, e que depende dele para sobreviver.

“Sabe-se que conquistar novos clientes é uma tarefa árdua e que custa 
dinheiro para a empresa. Mas, mais importante do que se preocupar com isso, 
é reconhecer que a empresa que retém o cliente provavelmente se torna mais 
competitiva no mercado e garante, de forma superior, a sua continuidade.” ( 
PINTAUD, 2002, p.59).

Quando os clientes reclamam é imprescindível atendê-los de forma 
receptiva, ao invés de defensiva, manter calma e saber ouvir atentamente o que 
o cliente tem a dizer em busca dos fatos para ajudá-lo a resolver o problema.  A 
partir do momento em que eles percebem que tudo se resolveu rapidamente, ele 
acaba se tornando um cliente mais leal.

O cliente dever ser visto como o alvo a ser atingido. Tem que ser mais 
ouvido, mais estudado e as reclamações devem servir como oportunidade para 
a empresa conhecer os aspectos ainda ignorados sobre seus produtos ou serviços 
para que, assim, possa desenvolver estratégias que  resultem em soluções.

A empresa deve ter em mente que a crítica pode ser uma oportunidade 
única para a solução de problemas e para o aperfeiçoamento do atendimento ou 
dos próprios produtos. Contudo, nem todas as empresas sabem o que fazer com 
as reclamações de seus clientes. 

GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE EM BIBLIOTECAS

A satisfação dos clientes das Bibliotecas está ligada ao compromisso aos 
serviços oferecidos, como agilidade, rapidez e praticidade na solução de eventuais 
problemas, bem como à variedade e qualidade do acervo disponível.

kotler (1998, p.55) explica que “Satisfação é o sentimento de prazer ou de 
desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto 
(ou resultado) em relação às expectativas da pessoa.”
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A satisfação está ligada à qualidade do produto que se oferece e/ou do serviço 
que a empresa oferece. Só quem percebe qualidade é quem consome o produto 
e/ou serviço, ou seja, não adianta uma empresa ter produtos e/ou serviços com 
excelente qualidade do ponto de vista técnico, se, ao serem oferecidos ao mercado, 
o público-alvo não perceber.

A preocupação com a satisfação dos usuários deve ser objetivo principal de 
toda a equipe de uma Biblioteca, independente se a atividade desenvolvida esteja 
ligada direta ou indiretamente com este usuário.

Aproximar-se do usuário e procurar saber o que ele deseja faz com que se 
sinta valorizado, muitas vezes, o usuário vai à Biblioteca sem ter clareza do que 
está procurando, assim cabe à pessoa que o atender conversar de modo a instigar 
qual a necessidade para poder ajudá-lo. “O bom atendimento é o elemento mais 
importante para promover o alto conceito da Biblioteca.” (PRADO, 1992, p. 6).

O contato com os clientes é fundamental. Para isso, em uma Biblioteca é 
preciso que os atendentes sejam treinados e capacitados para oferecerem aos seus 
usuários realmente o que eles procuram naquele momento, pois as necessidades 
dos clientes são momentâneas e mudam constantemente. Neste sentido, Wing 
(1998 citado por PINTAUD, 2002, p. 57) afirma que “Os funcionários de linha 
de frente mantêm contato regular com os clientes, consequentemente, eles têm 
bastante conhecimento das percepções e expectativas dos clientes”.

Para poder oferecer um bom atendimento, focando a satisfação dos usuários 
é preciso não somente a dedicação de tempo da coordenação, mas também a 
dedicação por parte do pessoal de linha de frente dos atendentes das BU’s e estar 
informado sobre os serviços prestados pela Biblioteca.

Ser prático e objetivo é fundamental no atendimento aos usuários das 
BU´s, pois na maioria das vezes quando os usuários procuram a Biblioteca, estão 
em horário de aula e por isso não têm tempo a perder. Deste modo, é importante 
que os atendentes realmente conheçam o seu “negócio”.

A equipe da Biblioteca deve estar preparada, conhecer seus produtos e 
serviços para atender a vários tipos de usuários com exigências e personalidades 
diferentes. Desta forma, é preciso colocar à disposição destes usuários, serviços 
que superem as suas expectativas.

O treinamento deverá ser oferecido não apenas ao pessoal que atua 
diretamente com os usuários, mas a todos que estão envolvidos no contexto e 
que, de alguma forma, influenciam sobre a satisfação do cliente.

As Bibliotecas, hoje, precisam estar sempre à frente das necessidades de seus 
usuários para surpreendendo-os. É de fundamental importância que o usuário 
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seja colocado em primeiro lugar já que a Biblioteca tem sua razão de ser atender 
as necessidades de seus usuários.  

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

Nem sempre, os clientes estão satisfeitos com os serviços que recebem, 
pois se queixam de entregas com atraso, da tecnologia inadequada para o serviço 
oferecido, de falta de atenção dos atendentes, do horário de atendimento e filas.

O termo serviço pode ser dos mais variados, independente do ramo de 
atuação e atividade desenvolvida pela organização. 

Para Lacombe (20004 p. 284) “Serviço é qualquer atividade intangível  que 
uma parte pode oferecer para outra, proporcionando-lhe um benefício que não 
resulte na posse de algo.”

Já para Grönroos (1995, p. 36):

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais 
ou menos intangível – que normalmente, mas não necessariamente, 
acontece durante as interações entre cliente e empregados de serviços e/
ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas de fornecedor de serviços - que 
é oferecida como solução ao(s) problema(s) do(s) cliente(s).

Devido a sua diversidade, há certa dificuldade em definir os serviços, pois 
muitas vezes é difícil compreender o modo pelo qual os serviços são criados e 
entregues aos clientes. Afinal, muitos produtos e insumos são intangíveis.

Em todo e qualquer tipo de prestação de serviço, faz-se necessário que 
os fornecedores de serviços saibam agradar seus clientes e, ao mesmo tempo, 
administrar uma operação com produtividade, lucratividade e dispondo de pessoal 
agradável e competente.

No que se refere a uma Biblioteca Universitária prestadora de Serviço de 
informação,  Gianesi Corrêa (1996 citado por  AGRASSO, p. 32) destaca: 

O serviço está intimamente ligado à vivência do usuário, enquanto os 
bens manufaturados podem ser adquiridos. Portanto, os serviços não 
são palpáveis, e sim intangíveis e de difícil mensuração. Deste modo, a 
diferença principal entre bens e serviços está na participação do usuário, 
que vivencia a criação do serviço.
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A prestação de serviços em uma Biblioteca está voltada ao cliente, ou 
seja, seus usuários e deve acompanhar os avanços tecnológicos, identificar as 
necessidades dos usuários e importante conhecer o perfil dos freqüentadores e 
saber quais são seus anseios para identificar suas demandas informacionais. 

É preciso que as Bibliotecas promovam uma interação entre a informação 
e o seu usuário, dar a atenção necessária ao receber e analisar as solicitações de 
serviço, detalhar as necessidades de cada usuário, especificar o tipo de pesquisa 
ou de material bibliográfico necessário e mais adequado àquele usuário naquele 
momento. Além disso, com o grande avanço da tecnologia e o uso da rede 
mundial de computadores (Internet), surge à necessidade de estar constantemente 
disponibilizando novos serviços, que atendam às necessidades dos usuários de 
forma eficaz. No entanto, para que isto ocorra, são necessárias avaliações e análises 
dos serviços e dos usuários, pois a mudança é constante, principalmente no mundo 
da informação.

Hoje se sabe que a acessibilidade de um serviço de informação é o 
principal fator determinante no seu uso. Alguém julgará o serviço 
inacessível se precisar de muito esforço para utilizá-lo. Lancaster. (1996, 
citado por SOUZA, 2004, p. 83)

Independente da categoria, as Bibliotecas precisam prestar serviços que 
atendam as necessidades informacionais de seus usuários de forma rápida e precisa.

Para Ramos (1999, p. 32):

“[...] o monitoramento contínuo das atividades da Biblioteca leva a um 
maior conhecimento sobre as mesmas, o que aumenta a probabilidade 
de se identificar oportunidades de melhoria e de elaboração de 
estratégias, para que se possa oferecer produtos e serviços com grau de 
excelência  cada vez maior, com vistas a satisfação do usuário.”

É de fundamental importância identificar e aplicar constantemente 
indicadores que avaliam os serviços e fontes de informação oferecidas pelas 
Bibliotecas universitárias, desta forma identificam-se o perfil e as necessidades 
destes usuários.

Os serviços oferecidos pela Biblioteca Central da UNIDAVI estão dispostos 
no quadro a seguir:
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Quadro 2: Serviços oferecidos pela Biblioteca Central UNIDAVI.
Fonte: Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI.



106 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, v. 1, n. 1, p. 89-122, out./dez. 2010

As BU’s devem estar prontas para adaptar-se às novas condições tanto sociais, 
quanto tecnológicas, para oferecer a seus usuários novos serviços. Para Lancaster 
(1996, p. 13) “as modernas tecnologias da informática e das telecomunicações 
estão mudando o próprio conceito que temos de Biblioteca”.

Neste sentido, é importante frizar que, com o surgimento do computador 
e principalmente com o advento da Internet, as Bibliotecas puderam aprimorar 
e expandir seus serviços buscando maior efetividade.

É preciso buscar junto ao usuário qual é sua realidade e necessidade para 
estar avaliando e melhorando os serviços oferecidos. Os próprios usuários são que 
selecionam o que melhor atende as suas necessidades, visto que, com o avanço da 
tecnologia da informação, eles acabam sendo cada vez mais exigentes. 

FONTES DE INFORMAÇÃO

Hoje, a informação apresenta-se em vários recursos informacionais e 
precisa ser avaliada constantemente devido à grande evolução em diversas áreas 
do conhecimento. Neste sentido, as BU´s assume um papel fundamental no 
processo do conhecimento e na organização de todas as informações que deverão 
ser disponibilizadas de forma clara e compreensível para o uso de seus usuários.
O acervo bibliográfico de uma Biblioteca deverá conter as mais variadas 
formas de informação registradas de modo a assegurar a relevância para 
as necessidades da universidade atendendo as exigências específicas das 
grades curriculares dos cursos de graduação, mas também que satisfaçam 
os programas de pós-graduação e projetos de pesquisa oferecidos pela 
universidade. 

A realização de estudos de uso de um acervo bibliográfico possibilitará a 
Biblioteca identificar quais as fontes são mais utilizadas pelos seus usuários. A 
pesquisa sobre o uso dessas fontes informacionais deve ser analisada de acordo 
com a retirada de materiais para empréstimos e também em relação aos que são 
consultados e que ficam sobre as mesas ou outro método definido pela própria 
Biblioteca.

De acordo com Miranda (1993 citada por BERTUCCI, disponível em: 
http://snbu.bvs.br/snbu2000/docs/pt/doc/t069.doc. Acesso em 05 de out. 2007>), 
acervos, “são um patrimônio que exige recursos vultuosos, com o risco sempre 
presente de aquisições socialmente menos justificáveis[...].”
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A aquisição de material bibliográfico deverá ser permanente de modo a 
oferecer a seus usuários um acervo atualizado.

As BU’s, além de proporcionar o desenvolvimento do saber e despertar 
a imaginação, lançando mão do seu mundo dos livros, referências, periódicos 
e multimeios também poderá organizar comemorações, exposições, palestras e 
atividades culturais que venham a acrescentar aos seus usuários.

A BC da UNIDAVI campus Rio do Sul oferece os seguintes materiais 
bibliográficos que servem como fontes de informação conforme quadro 3. 

Quadro 3: Número de Títulos e Exemplares do Acervo da Biblioteca Central UNIDAVI – 200
Fonte: Biblioteca Central

INFRA-ESTRUTURA

A estrutura física da Biblioteca deve permitir ao usuário facilidade de fluxo, 
instalações com espaços para estudo individual e em grupo, proporcionando aos 
usuários maior comodidade e tranqüilidade. 
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No que tange à acessibilidade, as Bibliotecas devem proporcionar a todos 
os usuários livre acesso de acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 
2003 que dispõe sobre os requisitos de acessibilidade considerando a necessidade 
de assegurar aos portadores de deficiência física e sensorial, condições básicas 
de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e 
instalações das instituições de ensino

Dentro da estrutura de uma biblioteca universitária, a acessibilidade 
envolve tantos aspectos urbanísticos (estacionamento, caminhos de 
acesso etc.), como aspectos arquitetônicos ( iluminação, ventilação, 
espaço para circulação entre ambientes, banheiros, rampas adequadas 
etc.) e aspectos de informação e comunicação (sinalização, sistemas de 
consulta e empréstimos, tecnologia de apoio para usuários portadores 
de deficiências, sistemas para acesso remoto etc.). Qualificando todos os 
aspectos anteriores se encontram os aspectos atitudinais como as pessoas 
compreendem e constroem o processo de acessibilidade -, o que pode 
valorizar ou degradar os projetos originais. Disponível em: < http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S0100-52001000200005&script=sci_arttext>. 

Fatores como iluminação, temperatura, ruídos também devem ser levados 
em consideração quanto à infra-estrutura da Biblioteca tanto no que se refere à 
conservação do acervo quanto ao bem estar do usuário.

A temperatura e umidade são fatores que contribuem fortemente 
para a deterioração de materiais bibliográficos, além de favorecerem a 
proliferação de agentes biológicos. Deve-se manter a temperatura entre 
19° a 23° centígrados e a umidade relativa do ar entre 50% e 60% ( o 
ideal é 55%) através de aparelhos específicos como: Aparelho de ar-
condicionado – ajuda o controle de temperatura do ambiente – na falta 
deste é importante o uso de ventilador.  Higrômetro – mede a umidade 
relativa do ar. Termo-Higrômetro – mede a temperatura e a umidade.   
Desumificador – retira a umidade do ambiente. A luz solar (UV), não 
deve incidir diretamente sobre o acervo, bem como a luz branca (lâmpadas 
fluorescentes), que devem ser mantidas numa boa distância da coleção pois 
são altamente prejudiciais ao papel, tornando-os escuros (amarelados), 
devido à degradação da lignina presente na sua composição. Recomenda-
se o uso de filtros protetores nas janelas e nas lâmpadas. Persianas nas 
janelas amenizam a ação da luz solar. Disponível em: http://www.forum.
ufrj.br/Biblioteca/artigo.html. Acesso em 17 de set. 2007.
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A Biblioteca Universitária tem sido alvo de reflexão por parte de seus 
profissionais e dos dirigentes universitários, buscando compartilhar informações 
através de relatos de experiências para projetar ações de gestão, tecnologia e serviços 
para o futuro.

O Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI compreende em, conforme quadro 4:

Quadro 4 : Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI e sua localização
Fonte: Biblioteca Central

Dividida em três pisos,  a Biblioteca Central encontra-se assim estruturada:
Térreo: Coordenação, Secretaria e Seção de Desenvolvimento e 

Processamento das Coleções;
Primeiro piso: Seção de Atendimento ao Usuário, Coleção de Referências, 

Periódicos e Multimeios, Cabinas de Estudo Individual, Sala de Vídeo, 
Computadores para Acesso as Bases de Dados, Terminais de Consulta, Banheiros, 
Elevador e Xerox;

Segundo piso : Informática, Salas de Estudo em Grupo, Coleção de Livros 
Didáticos, Técnicos Científicos e Literatura, Terminais de Consulta e Banheiros. 

RECURSOS HUMANOS

As organizações modernas devem priorizar o desenvolvimento das pessoas, 
com vistas a reter os talentos humanos, ou seja, devem preocupar- se em capacitar 
seus profissionais, preparando-os para as atividades empresariais, buscando o 
desenvolvimento de suas competências com foco nos resultados e sua satisfação 
em relação à organização.

Como resultado da combinação de recursos humanos e de outros recursos, 
as empresas geram resultados diferentes, de acordo com o seu ramo de atividade, 
neste sentido (Chiavenato, 1995, p.7) destaca que:
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“[...] empresas de prestação de serviços: são as que oferecem trabalhos 
especializados como transporte, educação, saúde, comunicação, 
informação/conhecimento, lazer, serviços de manutenção etc. Essas 
empresas não produzem mercadorias, mas atividades profissionalizadas. 
São exemplos de empresas prestadoras de serviços”.

A Biblioteca, enquanto organização, deve possuir pessoas habilitadas para 
desenvolver e prestar serviços de acordo com as necessidades de seus usuários. 
Neste olhar, Prado (1992, p. 16). Destaca: “ É imprescindível que os funcionários 
da Biblioteca estejam cônscios de suas responsabilidade, que sejam ditados de 
grande desejo de servir e que procurem tornar o mais útil possível o material de 
sua biblioteca”. 

É fundamental que a Biblioteca desenvolva programas de treinamento a 
seus colaboradores dando diretrizes claras e rápidas que possam produzir mudanças 
no ambiente de trabalho.

É indispensável que o pessoal, de acordo com as diversas faixas de 
atribuições, além de dominar suas próprias funções, compreenda 
também como essas funções se enquadram no trabalho do departamento, 
como um todo. Será interessante um estágio nas diferentes seções, para 
habilitar o pessoal em diversos trabalhos, pois quando houver falta de 
algum funcionário essa ausência não deverá acarretar desordem na 
rotina do serviço. Esse treinamento precisar ser contínuo, para manter 
o pessoal em forma. (PRADO, 1992, p. 6).

O bom ambiente de trabalho não só melhora o dia a dia dos colaboradores 
como também transmite um efeito positivo aos clientes.

Para Moura (1999, p.25), “toda empresa que almeja alcançar níveis 
excelentes de satisfação de seus clientes terá de, necessariamente, dispor de uma 
força de trabalho motivada, capacitada e comprometida com os objetivos do 
negócio.”

É fundamental que as Bibliotecas desempenhem os fatores motivadores, 
relativos ao trabalho em si, para um desempenho superior, neste sentido Herzberg 
(1990 citado por NAkAMURA, 1994, p.63) destaca os fatores mais eficazes na 
motivação de pessoas:

Reconhecimento: necessidade do indivíduo de ser reconhecido pelo 
seu trabalho por alguém como: o supervisor, o administrador de forma 
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impessoal, o cliente, o colega e até pelo público em geral; Realização: 
fracasso e ausência de realização relacionada em fazer um trabalho 
completo e solucionar problemas; Possibilidade de crescimento: 
capacidade de superar a própria habilidade individual, capacidade de 
aprender novas técnicas e adquirir novas perspectivas profissionais; 
Progresso: mudança pessoal e profissional na organização com vistas 
à questão de status; Responsabilidade: relacionada com o próprio 
trabalho, com o trabalho de outras pessoas e aquisição de novas 
responsabilidades; Trabalho em si: situações como variação da rotina, 
criatividade, oportunidade de carreira.

Para criar uma situação motivadora para as pessoas dentro de uma 
organização é fundamental que se descubra quais as grandes necessidades de seus 
funcionários buscando-se satisfazê-las ou superá-las, obtendo-se, assim, a satisfação 
das pessoas no trabalho, pois se sentirão completamente valorizadas e motivadas.

“O número de funcionários deve ser suficiente para que todos os 
departamentos sejam bem atendidos e tenham possibilidade de 
apresentar um trabalho correto e a tempo [...]”. (PRADO, 1992, p. 6).

Durante a seleção, é fundamental esclarecer ao entrevistado a rotina, as 
competências e atribuições da Biblioteca que serão desempenhadas. Baseando-se 
neste raciocínio é oportuno informar que:

Não há dúvida que as organizações devem ser capazes de encontrar as 
pessoas adequadas para, através delas, promoverem respostas satisfatórias 
no atendimento aos clientes. As empresas precisam, portanto, de 
habilidade e preparo para identificar as pessoas ideais nos locais certos. 
(PINTAUD, 2002, p. 85).

O Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI possui um corpo funcional 
conforme quadro 5.
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Quadro 5: Corpo de funcionários e estagiários do Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI
Fonte: Biblioteca Central

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se por ser exploratória, descritiva, e quanti-
qualitativa. Sendo assim, a pesquisa exploratória “tem como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal 
o aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituições”.(GIL, 2002, p. 41).

Em se tratando da pesquisa descritiva  é importante destacar que:

“[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 
de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem 
ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática”. (GIL, 
2002, p. 42)

O método quantitativo caracteriza-se pelo emprego de quantificação 
tanto nas coletas de informações, no tratamento delas por meios de técnicas de 
estatística, desde as mais simples como o percentual, até as mais complexas como 
o coeficiente de correlação.

Conforme Richardson (1999, p. 70), a modalidade quantitativa “caracteriza-
se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 
quanto no tratamento delas, por meio de técnicas estatísticas”. Nada mais é do 
que garantir a precisão dos resultados evitando distorções nas posteriores análises.

O método qualitativo é empregado em estudos que descrevem a complexidade 
de um determinado problema, analisando assim, a interação de certas variáveis. 
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Geralmente, as investigações qualitativas que se voltam para uma análise qualitativa 
têm como objetivo definir situações complexas ou estritamente particulares.

Para Richardson (1999, p. 79) é importante destacar:

A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção 
do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para atender a natureza de um fenômeno social. Tanto assim é 
que existem problemas que podem ser investigados por meio da 
metodologia quantitativa, há outros que exigem diferentes enfoques e, 
conseqüentemente, uma metodologia de conotação qualitativa.

A população que contém a totalidade dos sujeitos trata-se da comunidade 
acadêmica da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, 
campus de Rio do Sul situado a Rua Dr. Guilherme Gemballa, 13 – Rio do Sul, 
SC, totalizando 2576 alunos.

Utilizando-se destes dados, procedeu-se o cálculo do tamanho da amostra 
de toda a comunidade acadêmica conforme fórmula de cálculo de Barbetta (2002)

A amostragem estratificada é um processo onde a população é dividida 
em subpopulações, assim de acordo com Barbetta (2002, p. 49) “A técnica de 
amostragem estratificada consiste em dividir a população em subgrupos, que 
dominaremos de extratos” Ainda sobre amostragem estratificada Barbetta (2002, 
p. 49) acrescenta-se: “Devemos escolher um critério de estratificação que forneça 
estratos bem homogêneos, com respeito ao que está sendo estudado.

Para Mattar (2002, p.104) questionário “é o documento através do qual as 
perguntas e questões serão apresentadas aos respondentes e onde são registradas 
as respostas e dados obtidos”. 

A coleta de dados foi por meio de um questionário estruturado com 
perguntas fechadas claras e objetivas para garantir uniformidade de entendimento 
dos acadêmicos da UNIDAVI, campus Rio do Sul.

Em decorrência da análise e interpretação dos dados para mensurar o grau 
de satisfação dos usuários da Biblioteca Central da UNIDAVI focando infra-
estrutura, fontes de informação, serviços e atendentes, após coleta dos dados  os 
mesmos sofrerão tratamento estatístico, visando à tabulação dos dados coletados 
que serão  analisados e interpretados através de tabelas e gráficos para observação 
dos resultados.

Ainda na mesma linha de considerações, optou-se por analisar e interpretar 
os dados conjuntamente. Segundo Gil (2002) a análise e interpretação são 



114 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, v. 1, n. 1, p. 89-122, out./dez. 2010

dois processo que apesar de conceitualmente distintos aparecem estreitamente 
relacionados.

É importante relatar que as tabelas e os gráficos não serão apresentados 
no artigo por terem gerado um número significativo de 84 tabelas e 147 gráficos 
tornando-se inviável. Entretanto, optou-se por mostrar tabela e gráfico geral 
organizado por área de conhecimento.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Partindo-se da análise e interpretação dos dados, passa-se a responder as 
questões de pesquisa que conduziram o desenvolvimento do trabalho, chegando 
aos seguintes dados: 

Com relação à infra-estrutura oferecida pela Biblioteca Central da 
UNIDAVI:

Em análise geral, verificou-se que todos os quesitos satisfazem as necessidades 
dos usuários com indicador com 84,1%. 

Em relação ao detalhamento, dos itens, 15% dos acadêmicos pesquisados 
desconhecem, nunca utilizaram ou não responderam esta questão, 13,6% utiliza às 
vezes e 71,4% responderam que a infra-estrutura lhes atende sempre ou quase sempre.

b) Com relação às fontes de informação oferecidas pela Biblioteca Central 
da UNIDAVI:

Em uma análise geral, todos os quesitos pesquisados satisfazem 72,4% as 
necessidades dos acadêmicos entrevistados. Detalhando percebe-se que apenas 
60,4% dos professores  utilizam a Biblioteca como espaço alternativo para suas 
aulas. Mais de 75% dos alunos responderam que as coleções de referências, livros 
didáticos e periódicos atendem as necessidades informacionais. 

No que se refere ao detalhamento dos itens, 54% dos acadêmicos pesquisados 
desconhece, nunca utilizou, somente utilizou às vezes, ou não respondeu e 46% 
utilizam sempre ou quase sempre.

c) Com relação aos serviços  de informação existentes na Biblioteca Central 
da UNIDAVI:

Referente aos serviços oferecidos, verificou-se, em uma análise geral, 
que para 75,2% dos acadêmicos entrevistados estes atendem as necessidades 
informacionais.O empréstimo domiciliar atende 80,1% as necessidades dos 
acadêmicos. Para 81% dos acadêmicos entrevistados o serviço de alerta (devoluções) 
atende as necessidades.
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Em relação ao detalhamento dos itens, 36,1% dos acadêmicos pesquisados 
desconhecem, nunca utilizaram ou não respondeu esta questão enquanto que 
19,2% utilizam os serviços somente às vezes e 44,7% responderam que utilizam  
sempre ou quase sempre os serviços.

d) Com relação aos atendentes da Biblioteca Central da UNIDAVI e às 
expectativas da comunidade acadêmica:

Para 83,4% dos acadêmicos entrevistados, os atendentes suprem suas 
expectativas.

É importante reconhecer que cabe apresentar através da tabela abaixo 
relacionada as áreas com seus respectivos cursos quanto ao grau de satisfação dos 
acadêmicos e quanto à Biblioteca Central da UNIDAVI.

Tabela 1: Grau de satisfação dos acadêmicos da UNIDAVI por área de conhecimento focando 
                infra-estrutura, fontes de informação, serviços e pessoal

                       Tabela 2: Grau de satisfação dos acadêmicos de Ciências Socialmente Aplicáveis
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            Tabela 3: Grau de satisfação dos acadêmicos de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde

                   Tabela 4: Grau de satisfação dos acadêmicos de Ciências Literárias, Linguagens 
                                  e Artes Educação e Comunicações
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                    Tabela 5: Grau de satisfação dos acadêmicos de Ciências Naturais, da 
                                   Comunicação e das Engenharias
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CONCLUSÃO

Os resultados mostram que o grau de satisfação de usuário da Biblioteca 
Central da Unidavi está acima de 70%, embora, tem-se a consciência de que 
não se deve estagnar-se diante deste percentual, pelo contrário a meta da equipe 
é superar as expectativas do Usuário e estar sempre à frente. O ponto básico de 
tudo isto é continuar investindo em infra-estrutura, fontes de informação, serviços 
e pessoal. Para tal, torna-se fundamental a continuidade deste estudo com as 
seguintes sugestões:

Cabe levantar neste sub-tópico algumas sugestões, para subsidiar o grau 
de satisfação dos usuários da Biblioteca Central da UNIDAVI, campus Rio do 
Sul focando a infra-estrutura, fontes de informação, serviços e atendentes. São 
os seguintes:

Identificar os acadêmicos no que se refere ao detalhamento dos itens;
Traçar o perfil dos acadêmicos que nega totalmente o detalhamento do item;
Aprofundar a pesquisa quanto à infra-estrutura, fontes de informação, 
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serviços de informação e atendentes no que tange ao detalhamento dos itens;
Identificar no que tange os serviços de informação existentes nas áreas  

CSA, CHALEC, CIMESB, CINCE, quais as reais necessidades de informação.
Vale ressaltar que a pesquisadora, além de expor todas as sugestões acima, 

ainda sugere campanha de marketing da seguinte forma:
Do sistema de Bibliotecas da UNIDAVI;
Da infra-estrutura;
Das fontes de informação;
Dos serviços de Informação oferecidos pela Biblioteca;
Do atendimento ao usuário
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