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APRESENTAÇÃO

Prof. M.ª  Leila Chaves Cunha

Prezado(a) leitor(a)
Esta edição da Revista Caminhos – Dossiê Gestão, apresenta artigos relacionados à 

área da Ciências Sociais Aplicadas. Os trabalhos dividem-se em pesquisas teóricas e empíricas 
relacionadas ao ambiente organizacional.

O primeiro artigo tem por finalidade elucidar as características da Ciência 
Econômica: conceito, métodos utilizados, principais teóricos e suas contribuições para a 
evolução do pensamento. O segundo artigo tem por objetivo identificar o nível de utilização dos 
componentes da contabilidade gerencial pelos empresários das empresas de serviços contábeis 
da cidade de Rio do Sul/SC, no gerenciamento de suas próprias organizações. Os demonstram 
que o nível de utilização dos componentes da contabilidade gerencial é de 24,08%, mesmo 
que 60% dos entrevistados tenham formação de nível superior em contabilidade. Destacam-se 
como elementos mais utilizados os relacionados ao Orçamento e ao Controle Orçamentário e 
os de menor utilização os relativos ao Sistema de Custeio Estruturado e ao Sistema de Gestão 
de Valor. Por fim, conclui-se que quanto maior o número.

O terceiro artigo aborda a importância da informação para tomada de decisão nas 
organizações. Neste sentido, a informação é prioritária para a própria produção do capital, 
atuando diretamente no sistema produtivo. As fontes de informação para negócios constituem-
se de relatórios anuais de companhias, relatórios de pesquisas de mercados, dados sobre 
mercados, revistas técnicas, manuais, guias de design, revistas de negócios, publicações 
estatísticas, catálogos de manufaturas, jornais e publicações oficiais. O quarto artigo trata da 
presença do materialismo no comportamento do consumo ostentatório dos estudantes de uma 
instituição de ensino superior do Alto Vale de Itajaí. Os resultados obtidos demonstram que 
a maioria dos jovens pesquisados sente  prazer em fazer compras e estaria mais feliz em ter 
dinheiro para comprar os produtos desejados. Este comportamento, segundo os pesquisadores 
do tema, explicam a ligação entre a felicidade e o materialismo.

O quinto artigo pesquisa a participação das  microempresas - ME e empresas de 
pequeno porte - EPP nas licitações das prefeituras do Alto Vale do Itajaí e consta que, 39% dos 
municípios apresentaram mais de 75% de  suas  contratações decorrentes de licitações  ME e 
EPP, e 78% das licitações realizadas  foram na modalidade de pregão presencial. O sexto artigo 
apresenta o resultado da elaboração do planejamento estratégico para a empresa Maria Bonita 
Modas ME. A elaboração do planejamento estratégico exige a análise e avaliação de diversos 
critérios e variáveis, dentre os quais se destaca o porte do empreendimento e os objetivos dos 
empresários. 

O sétimo artigo apresenta uma perspectiva para a análise da atuação do histórico 
da descentralização em Santa Catarina no período de 1951 até a criação das secretarias de 
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Desenvolvimento Regional em 2003. Conclui-se que as principais causas dos fracassos dos 
modelos de descentralização foram os constantes processos de descontinuidade motivados pela 
alternância no poder, pela alteração das equipes treinadas para a implantação destes planos. O 
oitavo artigo discute as centrais de negócios e sua inserção no tradicional modelo de canais de 
distribuição. Conclui-se que, devido às peculiaridades de sua natureza, funções e objetivos, as 
centrais de negócios não deveriam ser consideradas como um novo integrante dos canais de 
distribuição, mas sim como uma estratégia de negócios adotada pelas empresas associadas

Sendo assim, desejamos uma ótima leitura a todos e esperamos que os trabalhos aqui 
apresentados contribuam, de alguma forma, para o seu aprimoramento pessoal e profissional.
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A DESCENTRALIZAÇÃO EM SANTA CATARINA NA BUSCA DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Luiz Alberto Neves1

                                                                                                 Ivo Marcos Theis2

                             
RESUMO
O artigo em pauta apresenta uma perspectiva para a análise da atuação do histórico da descentralização em Santa 
Catarina no período de 1951 até a criação das secretarias de Desenvolvimento Regional em 2003. O foco de 
atenção para este artigo é analisar através da ótica dos autores pesquisados  sobre o desenvolvimento regional para 
o entendimento de como a descentralização pode promover o desenvolvimento da região. Os diversos problemas 
regionais teoricamente não podem ser adequadamente examinados, sem adotar um tipo de enfoque centrado nos 
atores locais que observe como os diferentes grupos e categorias sociais percebem os processos e os problemas 
relacionados à região. Partindo-se deste marco teórico, apresentam-se dados relativos às tentativas dos governos 
do Estado de Santa Catarina, ao longo dos anos, buscar alternativas para dinamizar a economia regional. Conclui-
se que os constantes processos de descontinuidade motivados pela alternância no poder, pela alteração das equipes 
treinadas para a implantação destes planos e, a falta de vontade política foram as principais causas dos fracassos 
dos modelos de descentralização no Estado de Santa Catarina.

Palavras-chave:  Descentralização. Atores Locais.  Desenvolvimento Regional   

ABSTRACT
The present paper reports a perspective on the analysis of the historical performance during the decentralization 
process in Santa Catarina from 1951 until the creation of the Regional Development Secretaries in 2003. The focus 
of this research is to analyze through the lens of the researchers on regional development to try understanding 
how decentralization can promote the region development. The different regional problems may not be properly 
examined without adopting a kind of focused approach in which local participants observe how different groups and 
social categories perceive the processes and issues related to the region. Starting from this theoretical framework, 
we show data related to attempts of the governments of the State of Santa Catarina, over the years, looking for 
alternatives to improve the regional economy. In sum, the constant processes of discontinuity motivated by the 
alternation in power by amending the staff trained to implement these plans and the lack of political determination 
were the major failure reasons of decentralization models in the state of Santa Catarina.
 

Keywords : Decentralization. Local Participants. Regional Development.

INTRODUÇÃO

Este artigo em pauta apresenta uma análise da descentralização no Estado de Santa 
Catarina fazendo-se um estudo do período de 1951 a 2003, como se constituíram, as SDRs 
-Secretarias de Desenvolvimento Regional. Os diversos problemas regionais teoricamente não 

1 Bacharel em Ciências Econômicas e Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de 
Blumenau – FURB.
2 Professor Doutor, Orientador – Mestrado em Desenvolvimento Regional, Universidade Regional de Blumenau 
– FURB.
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podem ser adequadamente solucionados, sem que se adote um enfoque centrado nos atores 
locais, grupos e categorias sociais que tem conhecimento dos processos e dos problemas 
relacionados à região. 

O foco de atenção desta temática compreende as tentativas dos governos através de 
sucessivos planos de desenvolvimento e de descentralização, ao longo do período supracitado, 
na perspectiva de promover o desenvolvimento regional. Utiliza-se a ótica de autores sobre o 
desenvolvimento regional para o entendimento de como a descentralização pode promover o 
desenvolvimento das diversas regiões do Estado de Santa Catarina. Partindo-se deste marco 
teórico, apresentam-se dados relativos aos planos de descentralização do Estado que visa 
dinamizar a economia regional. 

A construção dos primeiros passos para a transformação na busca do desenvolvimento 
de uma região passa pelo conhecimento mútuo de uma comunidade, mas não se pode imaginar 
a promoção do desenvolvimento sem a presença do Estado. Segundo Souza (1998), por 
outro lado, a descentralização força o sistema político a encaminhar, mesmo que precária e 
temporariamente, soluções para as clivagens regionais brasileiras.

A busca da promoção do desenvolvimento integrado, sustentável e equilibrado, a 
diminuição das desigualdades regionais, foi ao longo dos anos a principal preocupação dos 
governos do Estado de Santa Catarina. Esta pesquisa tem por tema mostrar os diversos planos 
de descentralização dos governos do Estado de Santa Catarina na tentativa de promover o 
desenvolvimento econômico e social das regiões que formam este estado no período 1951 até 
2003.

Pretende-se com este trabalho verificar a importância da descentralização da 
estrutura de  governo no que se refere à democratização das ações sociais e a forma de atuação 
do estado no que diz respeito às prioridades regionais. Buscar-se-á atingir os objetivos deste 
trabalho identificando como ocorre o processo de descentralização, na busca de soluções que 
aproximem o governo do estado e os municípios. 

A pesquisa objetiva mostrar a dinamização da administração pública, visando assim 
investimentos para o estado. A descentralização, ao dividir um estado em várias micro-regiões, 
torna visíveis as particularidades e potencialidades regionais que em tese, facilitam a vinda de 
investimentos para o estado a partir da análise da diversidade econômica regional.

Buscaram-se as informações sobre os recursos recebidos na região através da coleta 
de dados junto a autores de obras sobre o assunto, revistas, jornais alem de publicações oficiais 
do Governo do Estado de Santa Catarina.

O estudo mostrou que os principais problemas para a efetivação plena da 
descentralização através dos planos de governo, no período anterior a implantação das Secretarias 
de Desenvolvimento, em 2003, foi a falta de continuidade dos trabalhos devido as alternâncias 
no governo e as mudanças ideológicas em relação a visão de que seria a descentralização de 
fato e de direito. 
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HISTÓRICO DA DESCENTRALIZAÇÃO EM SANTA CATARINA ( 1951-2003) 

A partir dos anos 70, teve início uma série de reformas administrativas visando 
descentralizar o poder e promover o desenvolvimento regional no estado, criando 
órgãos de planejamento, para direcionar as ações necessárias. Acredita-se que exista 
uma nova ordem internacional que está se desenhando para buscar homogeneização 
planetária pela desconcentração e a descentralização (SANTA CATARINA, 1999, 
p.12). 

Para Siebert (2001, p. 141) os planos de governo podem ser agrupados em três 
períodos distintos: a fase dos planos de investimentos, a fase de transição para o planejamento 
sistêmico e a fase de planejamento sistêmico. Na fase de planos de investimento, os planos de 
governo funcionavam como orçamentos paralelos. 

A tabela 1 mostra que os modelos de planos de investimentos inaugurados nos anos 
50, predominaram durante os 20 anos seguintes, dominando o cenário político no estado e, 
tinham como características principais, o planejamento centralizado. 

Tabela 1-  Planos de Investimento  
Sigla Título Período Governo

POE Plano de Obras Equipamentos 1951/1955 Irineu Bornhausen
POE Plano de Obras Equipamentos 1956/1958 Jorge Lacerda
POE Plano de Obras Equipamentos 1958/1960 Henrique Hülse
PLAMEG Plano de Metas do Governo 1961/1965 Celso Ramos
PLAMEG II Plano de Metas do Governo II 1966/1970 Ivo Silveira

Fonte – Siebert (2001 p. 141-2)

Segundo Siebert (2001) o planejamento regional em Santa Catarina já conta com 
pelo menos cinqüenta anos de história. No entanto, em grande parte deste período, seu resultado 
foi apenas plano de governo, para definir ações e investimentos, sem maior expressão territorial.  

A tabela 2 mostra a transição para o período de planejamento sistêmico. Entre 1971 e 
1975 o governador Colombo Machado Salles, através do GAPLAN “Gabinete de Planejamento” 
autarquia vinculada diretamente ao gabinete do governador, cria o PDC, Projeto Catarinense 
de Desenvolvimento que institui as Associações dos Municípios do Estado de Santa Catarina, 
órgãos importantes no planejamento regional do Estado.

Tabela 2 - Modelos de Transição para o Planejamento Sistêmico
Sigla Título Período Governo

PCD Projeto Cat. de Desenvolvimento 1971/1975 Colombo Machado Salles
Plano de Governo 1975/1979 Antonio Carlos Konder Reis
Plano de Ação 1979/1983 Jorge Bornhausen/Henrique Córdoba
Carta dos Catarinenses 1983/1987 Esperidião Amim

Fonte – Siebert (2001 p. 142).  

O governo quer ser parceiro e não um executor e quer fazer com que Santa Catarina 
seja novamente um bom exemplo para o País, afirma  Santa Catarina (1999, p. 4).



12 Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 9-21, jan./mar. 2014

No governo Konder Reis (1975/1979), com o lema “governar é encurtar distâncias” 
foi criada a CODESC, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, autarquia 
voltada ao desenvolvimento regional. Já os governos Bornhausen/Córdoba, entre 1979 e 1983 
e Esperidião Amim, em 1983/1987 desenvolvem o Plano de Ações e a carta aos Catarinenses 
respectivamente concluindo a fase de planejamento sistêmico.

A tabela 3 apresenta as ações de planejamento Sistêmico durante o período de 
1987 a 2002. A característica principal dos governos no período foi centralizar as ações de 
planejamento em autarquias criadas pelos governos do estado. 

Tabela 3 - Fase de Planejamento Sistêmico.
Título Período Governo

Rumo à Nova Sociedade Catarinense 1987/1991 Pedro Ivo Campos/Casildo Maldaner
Plano Sim 1991/1994 Vilson Kleinubing/Konder Reis
Governo Santa Catarina 1995/1998 Paulo Afonso Vieira/ José A. Hülse.
Mais Santa Catarina 199/2002 Esperidião Amin/ Paulo Bauer

Fonte – SIEBERT (2001 p. 142).  

No governo Pedro Ivo Campos e Casildo Maldaner (1987/1991), o GAPLAN foi 
desmembrado em SEPLAN, “Secretaria do Estado do Planejamento” e SEDUMA “Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente”.

Em 1991 assume o governo Vilson Pedro Kleinübing, tendo como seu vice-governador 
Antônio Carlos Konder Reis, com a renúncia do titular para concorrer ao Senado 
coube ao vice completar o mandato (1993-1994). Com o nome de “Plano SIM: 
para viver melhor Santa Catarina”, o plano tinha como objetivo central “alçar Santa 
Catarina a um novo estágio de desenvolvimento, abrindo caminho para que, ainda na 
virada desta década possa apresentar padrões de qualidade de vida compatíveis com 
os de alguns países do Primeiro Mundo” (SANTA CATARINA, 1991, p.1).

O período de Planejamento Sistêmico continua também durante o próximo mandato, 
porem com nova roupagem ideológica, já que houve alteração na sigla partidária com o  PMDB 
assumindo o destino do Estado de Santa Catarina.

No governo Paulo Afonso Evangelista Vieira, tendo como vice José Augusto Hülse, 
o Plano de Governo, “Viva Santa Catarina” tinha, segundo seus autores, como 
fundamentos os valores básicos que caracterizavam o posicionamento ideológico dos 
partidos, liderado pelo PMDB, que o compõe: liberdade, justiça e a solidariedade. 
Na concepção dos mesmos “estes valores foram adotados como uma opção firme 
no sentido de oferecer ao povo catarinense uma alternativa de governo moderno e 
efetivamente voltado para o homem como um todo, comprometido com a construção 
da dignidade da pessoa e o exercício da cidadania” (SANTA CATARINA, 1994, p.2).

Em 1998 retorna ao Governo do Estado para um segundo mandato Esperidião Amin 
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Helou Filho, tendo como vice-governador, Paulo Bauer, colocando que: “o governo que se 
instala deseja ter a PESSOA como foco principal da sua ação e objetivo final do seu trabalho” e 
que o trabalho não deva ocorrer de forma isolada, mas sim compartilhada, também, este Plano 
afirma buscar a mais ampla participação de todos os segmentos sociais. 

Cinco postulados estão presentes no último Plano: três deles, segundo seus autores, 
representam os objetivos de governo: incluir, crescer e preservar. O quarto, parceria, significa 
a forma de agir e o último, o bom exemplo, indicando a meta final e coletiva, segundo Santa 
Catarina (1999, p. 4).  Siebert (2001, p. 143) afirma que a descontinuidade administrativa 
provocou o enfraquecimento da estrutura organizacional e a desarticulação das equipes técnicas 
de planejamento, prejudicando a eficiência governamental nesta área. 

A partir da fase de planejamento sistêmico os governos estaduais passaram a se 
preocupar com planos de desenvolvimento territoriais, espaciais. Nestes planos, Siebert (2001) 
indica que a visão regional é apenas esboçada pela comparação dos dados de um município com 
outro e com a média da região e do Estado, para definição de um ranking. 

A tabela 4 mostra os Planos Territoriais elaborados no período de 1981 a 1999 pelos 
seguintes governos: Bornhausen/Córdoba, Vilson Kleinubing e Esperidião Amim.

Tabela 4 - Período de Planos Territoriais
Sigla Título Data

PDRU Política de Desenvolvimento Regional Urbano para S. C. 1981
PIDSE Programa Integrado de Desenvolvimento Sócio Econômico 1990
PBDR Plano Básico de Desenvolvimento Regional 1993
ZEE Zoneamento Ecológico Econômico 1999

Fonte -  SIEBERT (2001 p. 143).

No governo Bornhausen/Córdoba, entre 1979 e 1983, é instituído o Plano de 
Desenvolvimento Regional e Urbano de Santa Catarina PDRU com o objetivo de: “redução dos 
desequilíbrios regionais”, pela implantação de sistema de planejamento regional para combater 
êxodo rural, desemprego e preservar o meio ambiente. 

As prioridades do Governo eram: a geração de novas oportunidades de trabalho e 
renda, a agricultura e a criança. A quarta prioridade, como forma para viabilizar as três primeiras, 
o Governo definiu-a como modernização do Estado, diz Santa Catarina (1994).

Este mesmo plano no governo Vilson Kleinubing foi transformado em “PBDEE” 
Plano Básico de Desenvolvimento Econômico. A SEPLAN e SEDUMA foram fundidas e 
integradas à secretaria da fazenda formando a “SPF” – Secretaria de Estado da Fazenda e 
Planejamento. Os primeiros “PBDRs” concluídos em 1993 foram das associações de municípios 
“AMUNESC’ no norte de Santa Catarina. e “AMAVI” no Alto Vale do Itajaí. Estes trabalhos 
geraram o “Fórum de Desenvolvimento Regional” do Médio Vale coordenado pela FURB.

Nos governos de Esperidião Amim, em 1983/1987 e 1999/2002, foi elaborado o 
primeiro ATLAS Estadual do Brasil que é o de Santa Catarina, (1986) considerado um excelente 
subsídio ao planejamento territorial e, continua sendo recurso valioso para a compreensão 
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do território catarinense. Em 1999 o Zoneamento Ecológico Econômico eixo horizontal de 
desenvolvimento, integração e cooperação fronteiriça. Objetivo: apontar propostas básicas de 
desenvolvimento sustentável para as regiões. 

O planejamento ambiental é definido por Siebert (2001, p. 153) como o “processo 
indutor de atividades antrópicas, baseado nas potencialidades e condicionantes dos recursos 
naturais da biodiversidade da situação de vulnerabilidade dos ecossistemas e das características 
sócio-culturais das comunidades envolvidas”. 

No governo Pedro Ivo Campos e Casildo Maldaner, no período (1987/1991), foi 
elaborado o “P I D S E” – Programa Integrado de Desenvolvimento Sócio-econômico (1990). 
Santa Catarina “onde investir” o estado foi organizado por segmentos produtivos conforme 
tabela 5. A tabela 5 mostra os segmentos produtivos por regiões mapeados, pelo governo, para 
atrair investimentos para o Estado de Santa Catarina.

Tabela 5 - Segmentos Produtivos por Regiões
Segmento Região

Eixo alimentar Chapecó, Videira e Concórdia
Eixo cerâmico Içara, Tubarão e Urussanga
Eixo industrial Fraiburgo, São Joaquim e Videira
Eixo da madeira – papel e celulose Lages, Curitibanos e Caçador
Eixo metal mecânico Joinvile e Jaraguá
Eixo mobiliário Corupá, Campo Alegre e Mafra
Eixo têxtil Blumenau e Brusque

Fonte – SIEBERT (2001 p. 148).  

No plano executivo o Governo previa que a gestão dos serviços públicos e a execução 
de obras de interesse local fossem delegadas aos municípios e a segmentos organizados da 
sociedade.

No campo da administração pública cabia ao Estado empreender esforços de 
modernização aos métodos de trabalho e aos padrões organizacionais, adaptando-os às 
avançadas tecnologias da comunicação social e do processamento de informações, além de  
assumir o  papel de agente indutor do desenvolvimento.

A Administração Pública priorizava as seguintes diretrizes: governar com 
austeridade e eficiência, administrar com probidade, valorizar a função pública, promover 
a descentralização das ações do governo incentivando à participação popular nas decisões, 
acompanhamento da execução de obras e serviços de interesse local e regional, delegando aos 
municípios e segmentos organizados da sociedade.

Para os autores, daquele Plano de Governo Catarinense, as medidas paternalistas e 
paliativas que caracterizavam os governos autoritários, precisavam ser substituídas 
por uma “Nova Postura do Estado”, mais moderna, mais atuante, mais ousada 
e consistente com o seu irrecusável papel de fator de transformação da sociedade 
(SANTA CATARINA, 1986, p.6).
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Com a eleição de Luiz Henrique da Silveira, encerrado o mandato de Esperidião 
Amin, assume o Governo do Estado Luiz Henrique da Silveira, tendo como vice Eduardo Pinho 
Moreira, para o período de 2003-2006. O governo que assumiu em primeiro de janeiro de 2003 
pautou sua campanha por meio de uma proposta denominada “Plano 15” (SANTA CATARINA, 
2002).

 A nova proposta de governo defende a idéia de uma forte reestruturação do Estado, 
com a implementação de novas práticas administrativas, preconizando a descentralização, 
enfatiza também, a democratização das ações com transparência, buscando uma ampla 
participação da população e das comunidades de cada micro-região. 

Finalmente em 2003 foram criadas as Secretarias de Estado de Desenvolvimento 
Regional do Estado de Santa Catarina pelo atual governador, Sr. Luiz Henrique da Silveira, 
através da Lei Complementar nº 243 de 30 de janeiro de 2003 e, alterada pela Lei Complementar 
Nº 284 de 28 de fevereiro de 2005, estabelecendo uma nova estrutura administrativa do Poder 
Executivo. 

A descentralização, considerada como diretriz definitiva para a ação do atual 
governo, parte do princípio de que os problemas devem ser resolvidos o mais próximo possível 
de suas origens, facilitando o controle social sobre a eficácia de qualquer programa que se 
proponha resolvê-los.

Partindo dessa nova realidade, em Santa Catarina, criou-se um novo modelo de 
descentralização. Para que o Governo possa efetivamente estar presente em todo o território 
catarinense, fez-se uma reengenharia na estrutura governamental, para promover a redistribuição 
de funções sem aumentar cargos, substituindo funções centralizadas por regionalizadas. Essa 
regionalização fundamentou-se nas Secretarias e nos Conselhos de Desenvolvimento Regional. 

A CONSTITUIÇÃO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO

As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina 
foram criadas pelo governador Sr. Luiz Henrique da Silveira, através da Lei  nº 243 de 30 de 
janeiro de 2003 e, alterada pela Lei Complementar nº 284 de 28 de fevereiro de 2005, que criou 
as Secretarias de Desenvolvimento Regional.

Entende-se por Secretaria de Desenvolvimento Regional, uma autarquia ou 
representação do Governo Estadual, estabelecida fora da capital do estado, com funções 
político-administrativas como:

Representar o Governo do Estado nas suas respectivas regiões; elaborar o Plano 
de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, 
sob a coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento e com a participação da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável; elaborar os respectivos regimentos 



16 Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 9-21, jan./mar. 2014

internos, observando as particularidades regionais; executar obras e serviços públicos na região 
de abrangência, ou coordenar a sua execução; realizar reuniões periódicas com o Conselho 
de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de interesse 
da região; apoiar os municípios na execução dos programas, projetos e ações, visando ao 
desenvolvimento sustentável regional e municipal. 

Segundo Harvey (2004), uma aliança de classes em nível regional pode respaldar 
um padrão de governança, em que os pilares são, fundamentalmente, a saúde econômica e o 
bem-estar da coletividade regional.

Outras atribuições das SDRs constam na Lei Complementar nº 243 de 30 de janeiro 
de 2003 e, alterada pela Lei Complementar nº 284 de 28 de fevereiro de 2005 que criou as 
Secretarias de Desenvolvimento Regional.  

Identifica-se claramente o plano do governo em descentralizar a estrutura pública 
estadual, dando autonomia às Secretarias de Desenvolvimento Regional, pois quanto mais 
próximo do cidadão o poder de decisão, com relação às políticas públicas, melhor será a 
qualidade da prestação do serviço governamental. Existe também o compromisso de apoiar os 
municípios na viabilização da execução de obras locais.

Há duas alternativas possíveis quando se pretende de alguma forma retirar parte 
das atribuições do nível central de governo: a “desconcentração” e a “descentralização”. A 
desconcentração é uma forma de regionalização na qual a instância central de poder transfere 
uma pequena parte de suas atribuições de execução aos órgãos regionais, que não dispõem de 
poder total para decidir sobre as prioridades ou sobre o planejamento de obras de grande vulto.

 As soluções de desconcentração de atividades mais conhecidas envolvem a criação 
de administrações regionais, um exemplo seria a Secretaria do Oeste do Estado de Santa 
Catarina. Criada anteriormente às SDRs, normalmente encarregadas da execução de pequenos 
serviços de manutenção e de obras de menor porte, para facilitar o acesso das prefeituras e da 
população às repartições representativas do governo estabelecidas em alguns municípios.

A descentralização através da criação de Secretarias Regionais, como é o objeto 
deste estudo, por sua vez, implica a transferência efetiva de poder decisório para os agentes 
locais da administração regional. Significa, portanto, que os órgãos regionais têm autonomia, 
dentro de limites estabelecidos, para formular políticas locais, estabelecer prioridades e planejar 
o atendimento das demandas regionais.

De acordo com Boisier (1996, p. 129), a animação, enquanto função catalisadora 
do governo regional adquire maior importância na medida em que é reconhecida a sinergia 
como fundamento do desenvolvimento endógeno e, sobretudo, como base de capacidade local 
e regional de inovação, peça chave do desenvolvimento contemporâneo.

Com a descentralização, mantendo-se a unidade sem tirar o poder do governo 
municipal, sempre será parcial, o governo transfere uma parcela do poder de decisão que pode 
ser maior ou menor, porém, nunca será total. A descentralização pode abranger, além da execução 
de atividades, a decisão referente à formulação de políticas publica, à definição das prioridades 
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da região e o planejamento operacional de obras de interesse regional. Quanto maior for o grau 
de transferência dessas atribuições, maior será o grau de descentralização implantado.

Mais que em qualquer outra época de nossa história, as propostas de mudanças 
estão sendo acompanhadas com muita atenção pela sociedade brasileira e catarinense. O sonho 
de uma melhor qualidade de vida para todos tem sido alimentador de esperanças e sonhos, 
medos e incertezas. Sabemos, por experiência de vida, a dificuldade de se mudar algo, ainda 
mais em se tratando de política e sociedade, com suas demandas e desafios, sempre maiores, 
mais complexos. 

Em 2003 foi selado o destino destes medos e incertezas; pois chegou o momento, a 
oportunidade histórica de realizar as mudanças e, portanto, quebrar os paradigmas, sem mágicas, 
com muito trabalho e novas idéias sabendo que uma vez selado o compromisso de mudar, 
é preciso arregaçar as mangas e começar a difícil empreitada de mudar a vida, as pessoas, 
a nós mesmos, a nossa própria realidade. Quando da apresentação do plano de governo, o 
Sr. Luiz Henrique da Silveira pregava uma nova forma, ousada e moderna de governar: “A 
Descentralização e Regionalização das Ações do Governo Estadual”. Este novo formato de 
governo visa ser o Estado de Santa Catarina, referência em desenvolvimento sustentável 
nas dimensões ambiental, econômica, social e tecnológica, onde se promova a redução das 
desigualdades entre cidadãos e entre regiões e a melhoria da qualidade de vida da população. 
(Governador Luiz Henrique da Silveira instalação da Secretaria de Desenvolvimento Regional 
- Xanxerê no dia 21 de abril de 2003). 

Apesar do otimismo do governo gerenciar a descentralização administrativa de 
Santa Catarina, com a criação das secretarias regionais, está sendo mais difícil do que parecia 
no início. O governador e seus principais assessores, além de parlamentares aliados, vêm 
encontrando inúmeras dificuldades para operacionalizar essa engenharia, pelas mais variadas 
razões, a começar por disputas políticas regionais de cunho pessoal, principalmente, pela 
vaidade e estrelismo de lideranças políticas.

Em muitos municípios as diferenças entre PMDB e PSDB são bem acentuadas. Apesar 
dos acertos entre as lideranças no plano estadual, ainda se encontram resquícios nas 
bases, oriundos desse ou daquele episódio ou disputa - principalmente as eleitorais. 
As dificuldades são tantas que o governador teve de entrar no circuito para contornar 
divergências aqui e ali, usando o telefone e acionando colaboradores. Chegou a 
cancelar algumas agendas para se dedicar ao tema. Enquanto isso o secretário da 
Articulação Estadual, Miguel Ximenes, arrumou as malas, traçou um roteiro e se 
colocou na estrada para resolver as dificuldades. Sabe que terá muito trabalho em 
cidades como Mafra, onde as lideranças de São Bento do Sul colocam obstáculos. Terá 
de conversar muito em Jaraguá do Sul, Itajaí e, sobretudo, em Brusque. Cada caso é 
um caso, mas a solução para cada um pode ter conseqüências em outros níveis. Daí o 
cuidado no saber tomar a decisão. Não é tarefa fácil articular as forças regionalmente 
para que elas possam de fato cumprir o programa de governo. (A Notícia - SC - Canal 
Aberto - 11/02/2003).
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A luta interna entre os partidos que apoiavam o governo, dificultava as ações no 
sentido de definir quais seriam os indicados para os postos das secretarias de desenvolvimento 
regional. O governador teve que deslocar parte de seu efetivo para apagar os incêndios, que a 
luta por cargos provocava, como informa a assessoria de imprensa em 11 de fevereiro de 2003: 

Neste mesmo mês os secretários regionais tomaram posse Uma mudança na estrutura 
de governo que envolva diversos cargos públicos, certamente gera uma disputa entre os 
partidos da base de apoio seja em âmbito municipal, estadual ou nacional. A instalação 
de diversas Secretarias de Desenvolvimento Regional, no Estado de Santa Catarina, 
com status de governo regional, não estaria impune a críticas e descontentamentos. 
O governo teve que disponibilizar uma parte significativa de seu efetivo político para 
acalmar os mais exaltados e compor as alianças possíveis para viabilizar o projeto de 
descentralização. Apesar das dificuldades na composição dos secretários regionais, o 
governador anunciou através de sua assessoria de imprensa, a instalação da primeira 
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina em  março de 
2003 no município de São Miguel do Oeste

Coletiva, em evento realizado na capital do Estado de Santa Catarina, depois da 
realização de um Seminário de Capacitação dos Secretários Regionais e seus adjuntos. Com a 
posse do secretário de Desenvolvimento Regional, Manoel Mendonça, e gerentes, o governador 
Luiz Henrique instalou a 29a secretaria de Desenvolvimento Regional, em Joinville em 16 de 
Junho de 2003, onde afirmou:

A reestruturação que estamos propondo tem fundo ético. Busca a democratização das 
ações e a transparência. Visa o amplo engajamento e a participação das comunidades 
em cada microrregião, com a regionalização do orçamento, do planejamento, da 
fiscalização e das ações. Além de tudo, a reestruturação um objetivo sócio-econômico: 
combater a litoralização que vem esvaziando o campo e inchando as cidades. 
Reequilibrar harmonicamente a população catarinense em todo o território, com 
qualidade de vida, é o objetivo do nosso governo. (ASSESSORIA DE  IMPRENSA, 
2003).

Posteriormente mais sete secretarias foram criadas e o Estado conta em 2009 com 
36 secretarias de desenvolvimento regional no Estado de Santa Catarina, conforme mostra o 
mapa:
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Ilustração 1 - SDRs do Estado de Santa Catarina
Fonte – http://www.sps.sc.gov.br.

A intenção do governo, com a descentralização era promover a um só tempo, o 
desenvolvimento regional sustentável e construir um ambiente de cooperação e governabilidade, 
criando um círculo virtuoso de participação de vários atores da sociedade civil organizada, 
através dos Conselhos de Desenvolvimento Regional, servindo de mediador entre as demandas 
locais e o governo. Não basta o governo querer desenvolvimento mesmo tendo recursos 
financeiros.

Oliveira (1993, p. 23) assevera que o planejamento não é encarado, portanto, apenas 
como uma técnica de alocação de recursos, em qualquer nível, nem como uma panacéia; escapa, 
pois, a este trabalho discussão muitas vezes, bizantina sobre a “neutralidade” do planejamento e 
seu oposto, sobre seu caráter “revolucionário”. 

CONCLUSÕES 

A descentralização das ações dos governos nos países democráticos, nos últimos 
anos, vem sendo utilizada em larga escala na busca do desenvolvimento regional através 
de projetos elaborados com a participação efetiva dos atores locais. Segundo Isla (2005) a 
organização comunitária deve ser legalmente constituída e, o poder deve ser compartilhado 
entre a equipe do projeto e os representantes da comunidade.

Objetivamente sempre fez parte das aspirações de todas as regiões, a criação de 
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estruturas avançadas do governo descentralizando a tomada de decisões buscando solucionar 
os problemas regionais com a participação efetiva dos atores locais.

A construção e desenvolvimento de uma região passam pela participação da 
sociedade constituída formalmente através de entidades de representação influenciando nas 
ações de interesse coletivo. 

A forma mais justa e democrática é a que utiliza os conselhos de líderes comunitários, 
já que existem em todos os municípios associações de bairros atuantes. Essas lideranças estão 
preparadas para assumir funções de interesse comunitário, pois convivem diariamente com os 
problemas sociais comuns a todos os municípios e buscam sempre o consenso e participação 
dos integrantes da comunidade. 

Este artigo mostrou que para que ocorra o desenvolvimento são necessárias ações 
planejadas, focadas nas características econômicas, culturais e sociais de cada região. Nem 
sempre se devem seguir os conceitos e modelos de desenvolvimento ditados pelas economias 
dominantes, como uma receita de bolo, que invariavelmente buscam favorecer os grandes 
grupos de investidores externos.

As teorias de desenvolvimento regional propostas pelos autores consultados não 
substituem, mas complementam as ações atuais na busca do desenvolvimento econômico 
regional e, em sua maioria enfatizam a importância da ciência e tecnologia, a inclusão digital, 
social econômica e não apenas, e tão somente, buscar através da dinâmica do crescimento 
uma única alternativa de proporcionar o desenvolvimento, pois se sabe que o crescimento nem 
sempre promove a justa distribuição da renda e o desenvolvimento regional.

A pesquisa mostrou que as diversas tentativas de planejar o desenvolvimento do 
Estado, ao longo dos anos, foram, na maioria das vezes, articuladas a revelia dos atores locais, 
ou seja, a burocracia das autarquias estatais determinava os modelos que eram implantados e 
modificados a cada novo governo, dependendo da corrente ideológico-partidaria dos novos 
governantes.  

Neste contexto ficou evidenciado que o planejamento dos governos, na busca do 
desenvolvimento do Estado, sofreu constantes processos de descontinuidade motivado pela 
alternância no poder, pela alteração das equipes treinadas para a implantação destes planos e, a 
falta de vontade política das novas equipes de manter as idéias dos antecessores.

Conclui-se que a descentralização aproxima-se das aspirações dos governos e 
lideranças municipais, embora não contemple as promessas de democratização da administração 
pública. A mais recente tentativa de descentralização através da criação das Secretarias de 
Desenvolvimento Regional, não alterou o histórico de fracassos. As lideranças regionais, 
os atores locais e a sociedade formalmente constituída participam apenas parcialmente do 
processo,  através do voto, quando das eleições para eleger prefeitos prefeito e vereadores, que 
posteriormente constituem o Conselho de Desenvolvimento Regional, órgão deliberativo das 
Secretarias de Desenvolvimento Regional.
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A FILOSOFIA DA ECONOMIA: UMA ABORDAGEM INTRODUTÓRIA À CIÊNCIA 
ECONÔMICA 
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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade elucidar as características intrínsecas à Ciência Econômica trazendo uma 
abordagem introdutória que destaca, entre outros atributos, a origem do termo (economia) que remete à Grécia 
Antiga; seu conceito, que evidencia a atividade produtiva focando a alocação do recursos; os métodos utilizados 
por ela, correspondentes à forma de abordagem e interpretação dos problemas econômicos; principais teóricos e 
suas contribuições para a economia enquanto ciência social aplicada. 
 

Palavras-Chave: Filosofia da Economia. Ciência Econômica. Abordagem Introdutória.

ABSTRACT
The paper aims to clarify the intrinsic characteristics of Economic Science. It brings an introductory approach 
that highlights the origin of the term (economy) in Ancient Greece; its definition which demonstrates economic 
activity, focusing on the deployment of resources; the methods used in Economics corresponding to approach 
form and interpretation of economic issues; main theoreticians and their contributions to Economics as an Applied 
Social Science.

Keywords: Philosophy of Economics. Economic Science. Philosophy.

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo elucidar a Filosofia da Economia através de 
uma abordagem introdutória à Ciência Econômica, explicitando as características intrínsecas 
ao conceito (economia) e a ciência econômica.  

Para atingir o objetivo proposto, o artigo está dividido em três seções, além da 
introdução e considerações finais. Na primeira seção do artigo está disposto a origem e conceito 
do termo “economia”, além de uma breve abordagem das características intrínsecas da ciência 
econômica, na qual se expõe os principais temas de estudo que a ela estão relacionadas e as 
diversas formas de abordagem e interpretação dos problemas econômicos. Na segunda seção 
está descrito a evolução do pensamento econômico, destacando as principais correntes teóricas 

1 Doutor em Filosofia e coordenador do Grupo de Pesquisa em Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas – 
nivaldo@unidavi.edu.br
2 Bacharela em Ciências Econômicas e Desenvolvimento Regional-UNIDAVI. Mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Teoria Econômica pela PCE/UEM – caroline.hoffmann@hotmail.com 
3 Bacharela em Ciências Econômicas e Desenvolvimento Regional-UNIDAVI. Mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR/FURB. Pesquisadora do Grupo Núcleo de Pesquisas em 
Desenvolvimento Regional /NPDR-marciafuchter@gmail.com
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e os principais pensadores que permeiam o arcabouço da ciência econômica. Na terceira 
seção apresenta-se a forma como a ciência econômica relaciona-se com as demais áreas do 
conhecimento, revelando seu cunho interdisciplinar.

Quanto à metodologia de pesquisa, utilizou-se da modalidade de pesquisa descritiva 
e exploratória. Quanto às técnicas, foi empregada a pesquisa bibliográfica exploratória em fontes 
secundárias a fim de explorar com maior profundidade os assuntos pertinentes ao objetivo do 
trabalho. 

ORIGEM, CONCEITOS E CARACTERISTÍCAS INTRÍNSECAS DA CIÊNCIA 
ECONÔMICA 

Alicerçada à ciência geral “Sociologia”, a ciência econômica integra-se, portanto, 
ao campo das ciências sociais, diferenciando-se das demais no que diz respeito ao seu conteúdo, 
pois, o que interessa à Economia como ciência é a atividade econômica desempenhada pelo 
homem, em sociedade (GASTALDI, 2005).   

A origem etimológica do termo “economia” remete a Grécia Antiga e deriva 
das palavras oikos (casa, lar) e nomos (norma, lei) que unidas formam a palavra oikonomía 
(economia) que significa a administração do lar, compreendida por todos os seus componentes 
(VASCONCELOS E GARCIA, 2008). De acordo com Sousa (2003), Aristóteles já usava o 
termo para referir-se à administração particular do lar, porém entendia que este poderia ser 
utilizado para referir-se também a administração pública, monárquica e provincial. “A palavra 
“Economia”, na Grécia Antiga, servia para indicar a administração da casa, do patrimônio 
particular, enquanto a administração da pólis (cidade-estado) era indicada pela expressão 
“economia política” (SANDRONI, 2006, p. 271). 

Na atualidade o termo economia é definido segundo Sousa (2007, p. 02) “como a 
ciência que estuda o emprego de recursos escassos entre diferentes usos possíveis, com o fim de 
obter os melhores resultados, seja na produção de bens, ou na prestação de serviços [...]”.  No 
mesmo sentido, Sandroni (2006, p. 271) define economia, como

Ciência que estuda a atividade produtiva, focaliza estritamente os problemas referentes 
ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos para a produção de bens; estuda 
as variações e combinações na alocação dos fatores de produção (terra, capital, 
trabalho, tecnologia), na distribuição da renda, da oferta e procura, e nos preços das 
mercadorias [...].

 Portanto a economia estuda as relações sociais entre os homens, que praticam 
atividades conjuntas, a fim de empregar os recursos produtivos escassos para atender as 
necessidades humanas. Seu interesse é a análise das atividades sociais que agregadas influenciam 
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no contexto econômico social (GASTALDI, 2005).

Economia é a ciência que trata dos atos e fenômenos econômicos traduzidos em 
relações constantes, que representam as leis econômicas. Tem como objeto a atividade 
econômica exercida pelo homem de forma associativa. Como arte, a economia indica 
os meios para se promover o bem-estar econômico da sociedade humana (GASTALDI, 
2005, p. 3)

Interessa, portanto à Economia, a atividade econômica exercida dentro de uma 
sociedade de forma associativa, agrupadas e somadas e pelo modo como se ajustam no 
organismo social, com a intencionalidade de satisfazer às necessidades humanas. Sendo os 
desejos humanos ilimitados e os recursos limitados, o objeto da ciência econômica é a escassez.  
É devido à escassez que a produção passa a ser analisada tanto a curto, quanto a longo prazo 
(GASTALDI, 2005).

Como ciência a economia estuda a alocação dos recursos escassos na tentativa de 
obter os melhores resultados de produção e distribuição. A força motriz dos atos econômicos é 
o estudo das necessidades humanas, usando a técnica organizada e ordenada para transformar 
recursos escassos em riquezas a serem destinadas aos desejos ilimitados humanos de forma 
eficiente (GASTALDI, 2005).

Para Gastaldi (2005), perante a etimologia, a economia compreende métodos 
e modelos matemáticos para explicar o que é. Utiliza-se portanto, segundo Vasconcellos 
e Troster (2004), argumentos positivos. É uma ciência voltada à compreensão das relações 
econômicas objetivas, subdivididas em economia descritiva, que para Souza (2003), analisa 
fatos particulares utilizando dados empíricos e análises comparativas; teoria econômica, 
analisando o funcionamento do sistema econômico, na busca de obter leis que regem o mercado 
(micro e macroeconomia); a economia aplicada que utiliza a teoria econômica para justificar as 
causas observadas na economia descritiva.  Todas estas subdivisões fornecem os conhecimentos 
básicos para a tomada de decisão via políticas mais apropriadas. 

Segundo Gastaldi (2005), para explicar o que ela é, se parte em busca do que deve 
ser, passando a fazer parte das ciências morais, utilizando argumentos normativos que segundo 
Vasconcellos e Troster (1998) contém um juízo de valor sobre alguma medida econômica. Para 
Gastaldi (2005), quando se procura o que deve fazer para sê-la, torna-se parte do caráter das artes, 
questionando os métodos utilizados para aumentar o volume de riquezas individuais, privadas 
ou públicas, estabelecendo regras para conduzir a administração das entidades econômicas 
como casas, empresas, órgãos públicos e seus componentes. 
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 ATIVIDADE ECONÔMICA

O esforço humano para transformar os recursos naturais em bens materiais com a 
finalidade de suprir necessidades e desejos humanos constitui a essência da atividade econômica. 
De acordo com Gastaldi (2005, p. 6) atividade econômica “É a aplicação do esforço humano, 
visando obter, por meio de bens ou de serviços, a satisfação das necessidades”.

A atividade econômica está limitada à quantidade e à qualidade, pois, sendo os 
desejos humanos ilimitados e o recursos naturais limitados, nem todos os bens podem ser 
produzidos conforme a necessidade de mercado no curto prazo, precisando do espaço a 
longo prazo para adaptar-se as mudanças. Enquanto houver mudanças coletivas ilimitadas, a 
preocupação da economia será voltada a escassez natural dos recursos (GASTALDI, 2005). 

Segundo Souza (2003), a atividade econômica organiza-se a fim de resolver 
problemas fundamentais como: o quê e quais quantidades produzir, como e para quem produzir.

Sendo os recursos produtivos limitados o quê e quais quantidades produzir, 
depende das necessidades da população em dado período e da disponibilidade de recursos 
destinados à produção (SOUZA, 2003).  “O quê e quanto produzir: dada a escassez de recursos 
de produção, a sociedade terá de escolher dentro do leque de possibilidades de produção, quais 
produtos serão produzidos e as respectivas quantidades a serem fabricadas” (VASCONCELLOS 
e GARCIA, 2008, p. 3).

A segunda questão é como produzir.  Para realizar o processo de produção 
é necessário o uso da tecnologia. As técnicas usadas serão aquelas que reduzirem custos da 
empresa, numa relação de preço para sempre buscar a eficiência (SOUZA, 2003). 

Como produzir: a sociedade terá de escolher ainda quais recursos de produção serão 
utilizados para produção de bens e serviços, dado nível tecnológico. A concorrência 
entre os diferentes produtores acaba decidindo como serão produzidos os bens e 
serviços. Os produtores escolherão, entre os métodos mais eficientes, aquele que tiver 
o menor custo de produção possível (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008, p. 3).

Em terceiro lugar para que produzir, é uma decisão de posicionamento da empresa 
em escolher os consumidores finais, a quem visarão sua produção (SOUZA, 2003). 

Para quem produzir: é decidido no mercado de fatores de produção (pelo encontro 
da demanda e oferta dos serviços dos fatores de produção). Para quem produzir é 
uma questão distributiva, ou seja, quem ou quais setores serão beneficiados pelos 
resultados das atividades produtivas (VASCONCELLOS, 2000, p. 23-24).

Depois de terem resolvido esses problemas fundamentais as empresas colocarão 



27Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 23-34, jan./mar. 2014

seus produtos e serviços no mercado. Posteriormente, no ambiente econômico se realizarão as 
trocas por meio da dinâmica da moeda (GASTALDI, 2005).

DIVISÃO DO ESTUDO E DOS SISTEMAS ECONÔMICOS 

Segundo Vasconcellos (2000), a teoria econômica é um só corpo de conhecimento, 
mas devido à diversidade de métodos utilizados em sua abordagem pode haver diferenças de 
acordo com a área de estudo. Então, costuma-se dividi-la em microeconomia, macroeconomia, 
desenvolvimento econômico e economia internacional. 

De acordo com Souza (2007) a microeconomia engloba o comportamento das 
firmas e famílias. “Microeconomia: estuda o comportamento dos consumidores e produtores 
e o mercado em qual interagem. Preocupa-se com a determinação dos preços e quantidades em 
mercados específicos.” 

De acordo com Dornbush e Fischer (2006) a macroeconomia abrange o estudo do 
comportamento da economia como um todo, incluindo períodos de recuperação e recessão.

Macroeconomia: estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados, 
como o PIB, consumo nacional, investimento agregado, exportação, nível geral dos 
preços etc., com o objetivo de delinear uma política econômica. Tem um enfoque 
conjuntural, isto é, preocupa-se com a resolução de questões como inflação e 
desemprego, a curto prazo (Vasconcellos, 2000, p 35).

  
A necessidade de estudar a questão desenvolvimento econômico origina-se de 

acordo com Souza (2011) na maior parte dos casos das crises econômicas capitalistas. Seu 
conceito depende da inspiração teórica que lhe da sustentação, mas, para este artigo entende-
se que o desenvolvimento econômico “[...] estuda modelos de desenvolvimento que levem 
a elevação do padrão de vida (bem-estar) da coletividade. Trata de questões estruturais, de 
longo prazo (crescimento da renda per capita, distribuição da renda, evolução tecnológica) 
(Vasconcellos, 2000, p. 36).”

 De acordo com Vasconcellos (2000, p. 36) a “Economia Internacional: estudo 
das relações de troca entre países, (transação de bens e serviços e transações monetárias). 
Trata da determinação da taxa de câmbio, do comércio exterior e das relações financeiras 
internacionais.” Cabe à Economia Internacional o estudo intra e internacional do comércio e 
da moeda, que envolve entre outros aspectos o protecionismo, balanço de pagamentos, taxa 
cambial e coordenação das políticas internacionais (KRUGMAN e OBSTFELD, 1999).  

Além da divisão do estudo econômico, faz-se relevante destacar os sistemas 
econômicos, pois, são formas diferentes de organização produtiva da sociedade, que refletem 
também diferenças quanto à forma de abordagem da ciência econômica. 
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Modos de produção são as características de um sistema produtivo desenvolvido 
em uma sociedade. Entre as formas mais comuns se destacam o socialismo e o capitalismo. 
Conforme Gastaldi (2005), Socialismo é um movimento de reação contra os abusos do 
liberalismo, defendendo o controle dos meios de produção pelo Estado. De acordo com Sandroni 
(2006, p. 784) o socialismo significa fundamentalmente o

[...] conjunto de doutrinas em movimentos políticos voltados para os interesses dos 
trabalhadores, tendo como objetivo uma sociedade onde não exista a propriedade 
privada dos meios de produção. Pretende eliminar as diferenças entre as classes sociais 
e planificar a economia, para obter uma distribuição racional e justa da riqueza social. 

Já o Capitalismo segundo Souza (2007) é caracterizado pela alocação dos fatores 
produtivos com a finalidade de obter lucro, tendo como base a livre iniciativa e a concorrência 
entre os indivíduos e as empresas. É um sistema econômico que se baseia na propriedade 
privada e nas trocas. 

Capitalismo: [...] A economia baseia-se na separação entre trabalhadores juridicamente 
livres, que dispõe apenas da força de trabalho e a vendem em troca de salário, e 
capitalistas, os quais são proprietários dos meios de produção e contratam os 
trabalhadores, para produzir mercadorias (bens dirigidos para o mercado) visando 
obter lucro (SANDRONI, 2006, p. 119).

 Além destes, outro modo de produção que é tratado, é o comunismo, que segundo 
Sandroni (2006, p. 169)

 

[...] doutrina que defende a abolição da propriedade privada, dos meios de produção, 
a distribuição igualitária dos bens produzidos pela sociedade e que a organização 
da riqueza social seja feita pela própria comunidade de produtores. Propõe ainda a 
extinção do Estado, o autogoverno da coletividade e o fim das classes sociais. 

Na atualidade a maior parte das nações tem sua economia pautada no sistema de 
produção capitalista. 

MÉTODOS DA CIÊNCIA ECONÔMICA  

O método econômico significa o conjunto de processos utilizados para demonstração 
da verdade. Etimologicamente significa o caminho para chegar a um determinado fim 
(GASTALDI, 2005). 
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Segundo Gil (1995), os modelos precisam ser consistentes e apresentam-se de 
várias formas. O método dedutivo parte dos princípios particulares considerados verdades 
para chegar à conclusão de forma lógica. É um método de raciocínio que utiliza premissas 
básicas para chegar a segundas e terceiras conclusões. 

A Escola Clássica de Economia define o método dedutivo através de Ricardo 
como adequado para as investigações econômicas, acreditando ter descoberto que em qualquer 
circunstância a influência do interesse próprio seria a forma infalível para determinar todas 
as leis que regem a sociedade. O método indutivo é inverso ao dedutivo, pois se utiliza de 
princípios de generalização para a coleta de dados, posteriormente chegando à particularidade. 
Segundo Gastaldi (2005), esse método também era conhecido como método histórico e passa a 
ser utilizado na Escola Histórica Alemã, pelos integrantes Roscher, knies, Hildebrand, Schmoller 
(Nova Escola Histórica) etc. com a finalidade de buscar as características das diversas relações 
de mercado e de todas as transformações a qual a sociedade está se relacionando para chegar a 
conclusões particulares.

Segundo Gil (1995), o método dialético parte das diferenças entre os métodos 
dedutivos e indutivos, um embate entre o indutista Schmoller e o dedutivista Menger, acabou 
fazendo-os concordar que tanto um método quanto o outro eram necessários para o raciocínio. A 
partir desse acordo a Escola Austríaca definiu a Ciência Econômica em três campos, a Economia 
Pura (dedutiva), Aplicada (indutiva) e a Arte Econômica. Entretanto esta divisão mostrava-se 
inviável, pois a Economia ao estudar um fenômeno envolvia as três divisões.

O método observacional está fundamentado na natureza sensorial, utilizando as 
ações ver e escutar para investigar de forma empírica. Quando minuciosamente aplicado como 
interrogação, observação direta dos indivíduos, ou baseada em documentos produzidos, pode 
ser fonte de resultados tão precisos como os da experimentação (GASTALDI, 2005).

O método comparativo corresponde à investigação das diferenças e semelhanças 
entre os acontecimentos econômicos. Sua ampla utilização na economia deve-se a possibilidade 
de comparar países, regiões, localidades a fim de determinar efeitos das medidas econômicas 
tomadas pelo governo, possibilitando a comparação macroeconômica capaz de proporcionar 
o controle de diversas variáveis e até mesmo proporcionar a comparação microeconômica 
(GASTALDI, 2005).

O método estatístico é um auxílio principalmente utilizado pelas ciências sociais, 
pois mediante a utilização de testes estatísticos, e a captação dos termos numéricos se obtém 
probabilidades de acerto e de erro de uma determinada conclusão. Este método é aceito por boa 
parte dos pesquisadores preocupados com a ordem quantitativa (GASTALDI, 2005). 

Segundo Gastaldi (2005), O método matemático utilizado pela primeira vez por 
Cornout, economista Francês, fundamenta-se em três leis: a lei da oferta e demanda, do custo 
de produção, e distribuição do produto entre os fatores de produção. Da mesma forma que os 
clássicos, os economistas matemáticos tendem a utilizar os métodos na busca do equilíbrio 
das relações econômicas. Utilizam possíveis conversões em equações algébricas para deduzir 
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efeitos práticos sobre o preço e o valor da atividade econômica.
O método psicológico cuja essência está ligada ao princípio da utilidade marginal. 

Os economistas psicólogos definiam a compra de bens e serviços conforme a necessidade 
última que o produto oferecia a cada um deles. A compra e venda está ligada ao lucro não por 
características do bem em questão, mas sim pela necessidade que cada indivíduo tem para com 
o bem. Para estes economistas as relações psicológicas são fatores mais importantes que a 
preocupação com os custos de produção para a medida de valor (GASTALDI, 2005).

Segundo Vasconcellos e Garcia (2008), como em qualquer outra ciência, a economia 
testa seus modelos com a finalidade de quantificá-los, a esse ramo da economia dá-se o nome de 
econometria, uma combinação de teoria econômica, matemática, estatística.      

 
EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO

 
Em períodos passados a atividade econômica era vista como parte integrante 

da Moral, da Ética e da Filosofia Social. Nessa época a atividade econômica era norteada 
por princípios gerais de ética, justiça e igualdade. As condições de troca eram regidas, por 
exemplo, pelo justo preço (Aristóteles), condenação dos juros e da usura (Tomás de Aquino) 
(VASCONCELLOS e GARCIA, 2008).

As ideologias seguidas até o período feudal não retratavam as características do que 
se denomina Ciência Econômica, pois não apresentam conhecimentos agregados e dirigidos 
a explicar os acontecimentos de mercado, ou seja, não existiam os estudos sistemáticos das 
relações econômicas (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008).

Somente a partir do século XVI, o mercantilismo passou a constituir algumas 
condições propriamente econômicas. A acumulação de riquezas para transformar uma nação 
em uma potência, fomentava o comércio exterior assinalando a importância da moeda. O 
mercantilismo era controlado pela ação intensa do Estado com a finalidade de promover o 
crescimento econômico (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008).

No século XVIII a escola francesa Fisiocrata sustentava que a terra era a única 
fonte de riqueza e que a organização do universo era regida pela Providência Divina. A Escola 
Fisiocrata surgiu como reação às leis mercantilistas. O principal colaborador dessa doutrina era 
Dr. François Quesnay que dividiu a economia em setores interligados. O aperfeiçoamento de 
sua obra Tableau Économique, permitiu a transformação do sistema de circulação monetária. 
Na visão de Quesnay, a função do soberano era intermediar, para que as leis da natureza 
fossem cumpridas. Para os Fisiocratas somente a natureza permitia o crescimento econômico e 
multiplicação da riqueza (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008). 

 Pouco tempo depois se consolidou a filosofia clássica, e Adam Smith mudaria 
definitivamente o conceito de organização econômica a partir dos seus estudos e da publicação 
da obra A Riqueza das Nações. O livro abrange toda complexidade econômica de mercado e sua 
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principal ideia era de que, o mercado deixado agir livremente se autorregularia através da “mão 
invisível”, e essa força natural conduziria o bem-estar à sociedade. Ao governo caberia cuidar 
somente de questões de organização administrativa, as quais os capitalistas não poderiam atender, 
e de forma alguma interviriam em questões econômicas, esse era o princípio do Liberalismo. A 
livre iniciativa do “laissez faire” era o argumento utilizado por Smith para expressar suas ideias. 
Da divisão de trabalho segundo Smith é que a produtividade iria aumentar, da especialização 
viria o incremento da produção (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008)

Partindo das ideias de Smith, David Ricardo desenvolveu alguns métodos 
econômicos analíticos, conhecido como A Teoria das Vantagens Comparativas onde parte de 
uma análise generalizada com poucas variáveis, produzindo os modelos de maior relevância 
de toda a história da Ciência Econômica. Os estudos de Ricardo segundo muitos historiadores 
deram origem às correntes neoclássicas e marxistas (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008).

John Stuart Mill foi o sintetizador das ideias clássicas, ao consolidar os conhecimentos 
de seus antecessores e incorporar outros elementos do funcionamento do mercado no final do 
período clássico e início do período neoclássico (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008)

Jean Baptiste Say retoma a obra de Smith ampliando-a e fica conhecido pela “Lei 
de Say” que explana: “toda oferta gera sua própria demanda”.         

Para Hunt e Sherman (2005), Thomas Malthus é um importante doutrinador do 
liberalismo clássico, em sua teoria aborda que os homens são motivados pelo desejo sexual, e 
por consequência a população que não esta submetida a controles tende a crescer em proporção 
geométrica de 1, 2, 4, 8, 16,... enquanto a produção de alimentos na melhor condição cresceria 
em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5,... Para Malthus a produção de alimentos jamais seria 
suficiente para alimentar toda a população. Algumas medidas de controle e prevenção deveriam 
ser tomadas no intuito de reduzir a taxa de natalidade e incrementar a taxa de mortalidade.

Conforme Vasconcellos e Garcia (2008), a Teoria Neoclássica privilegiava as 
questões microeconômicas, sedimentando o raciocínio iniciado por Ricardo.  Alfred Marshall 
em seu livro Princípios de Economia, publicado em 1890, embasou a análise econômica 
durante bom tempo. O comportamento do consumidor passou a ser analisado profundamente 
por meio da maximização da utilidade, e por parte das empresas a maximização do lucro. 
Através de estudos das funções de utilidade e produção foi possível chegar ao equilíbrio de 
mercado e devido a utilização de conceitos marginais, esse estudo ficou conhecido como a 
Teoria Marginalista. Foi na era neoclássica também que se acrescentou à Teoria Econômica 
contribuições da área de desenvolvimento econômico por Schumpeter (VASCONCELLOS E 
GARCIA, 2001).    

O Keynesianismo teve início com a publicação da obra Teoria Geral do Emprego, 
do Juro e da Moeda em 1936, por John Maynard Keynes. Depois da grande depressão de 
1929, Keynes dedicou-se a mostrar que o mercado não se auto ajustaria, era necessária a 
intervenção do Estado para manter a economia equilibrada. Nos momentos de crise o governo 
deveria aumentar os gastos públicos para estimular a demanda efetiva.  As ideias de Keynes 
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perduram até os dias atuais, visto que, o governo regula a economia através das políticas fiscais 
e monetárias (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008).

Para Milton Friedman, porém, a intervenção do governo deveria ser moderada 
porque os gastos do governo gerariam maior inflação e não afetariam a parte real da economia. 
Friedman dizia que o governo deveria intervir com oferta estável de moeda e isto traria maior 
estabilidade (VASCONCELLOS e GARCIA, 2008).

A Teoria Econômica passou por várias transformações durante os últimos séculos, 
resultado do aperfeiçoamento das teorias às novas realidades econômicas e sociais. Desse 
aperfeiçoamento surgiram novas correntes do pensamento econômico, os novos clássicos, 
novos keynesianos e pós-keynesianos e ainda as abordagens alternativas, como as críticas 
das oposições marxistas e institucionalistas. A partir de 1969 foi instituído o Prêmio Nobel de 
Economia, consolidando a importância da Teoria Econômica em seu caráter científico próprio 
(VASCONCELLOS e GARCIA, 2008).

INTERDISCIPLINARIDADE DA CIÊNCIA ECONÔMICA 

A Ciência Econômica é exercida pelo homem de acordo com a sua evolução, 
podendo ser variável ou permanente dependendo do meio ou sociedade em que se encontra. 
As condições do meio em que as atividades econômicas acontecem estão relacionadas com as 
condições apresentadas pelas demais ciências ou com sua interligação (GASTALDI, 2005).

No âmbito da geografia, ciência que estuda a Terra em suas condições físicas, 
a economia tem por objetivo o estudo da organização espacial dos fatores de produção e 
dos recursos naturais que podem ser transformados em riqueza ou mesmo sua distribuição 
quando sem transformação representam utilidade. Segundo Souza (2003), a sociologia 
relaciona a participação das classes sociais no produto global e tem ligação íntima pelo 
fator de interpretação de acontecimentos econômicos para compreender as necessidades da 
sociedade na sua complexidade de desenvolvimento e organização. Segundo Gastaldi (2005), a 
biologia é a ciência que estuda a vida dos corpos organizados e segundo Vasconcellos e Garcia 
(2004), a economia desenvolve suas concepções organicistas com base de que a economia se 
comportaria como um órgão vivo, utilizando termos como órgãos, circulação, funções, fluxos 
etc. A política segundo Souza (2003), fixa instituições, nas quais devem ser elaboradas as 
políticas, e atividades econômicas, com a finalidade de tomada de decisões. A partir da história 
Gastaldi (2005) a economia encontra toda narração histórica necessária para a comparação e 
compreensão dos acontecimentos econômicos. É também devido à história conforme Souza 
(2003), que os economistas aprenderam que alguns fatos podem se repetir ao longo do tempo, 
possibilitando a previsão. Para Gastaldi (2005), a psicologia fornece o conhecimento dos 
motivos psíquicos do comportamento humano que levam a atividade econômica e o consumo 
das riquezas. A matemática segundo Vasconcellos e Garcia (2001), permite o resumo dos 



33Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 23-34, jan./mar. 2014

conceitos e relações da economia. Para Gastaldi (2005), a lógica oferece uma análise que 
quando minuciosa proporciona deduções da realidade através da observação. Com a técnica, 
a economia obtém as melhores possibilidades de produção, usando as transformações 
tecnológicas para aperfeiçoar suas atividades. Junto à moral visualiza os problemas sociais 
e econômicos. A partir da estatística a economia obtém dados numéricos (resultados) para o 
estudo dos agregados e suas relações com as demais variáveis. O direito proporciona às normas 
jurídicas que regem a produção e comercialização, assim como as leis que mantém organizada a 
sociedade para promover o progresso, a contabilidade possibilita o controle exato da atividade 
industrial, fornecendo informações para análise e para a tomada de decisão. A ciência das 
finanças permite a administração pessoal e conjunta de forma a conduzir o melhor destino aos 
recursos individuais. Segundo Vasconcellos e Garcia (2008) da física a economia herdou o 
caráter mecanicista das noções de estática, dinâmica, velocidade, ciclo, força, e equilíbrio que 
transcorrem a atividade econômica.

Dessa forma percebe-se que a ciência econômica possui caráter interdisciplinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ciência econômica logrou desde sua origem inúmeros avanços, uma vez que, 
evoluiu em conformidade com as necessidades sociais e econômicas impostas nos diferentes 
períodos da história. Por se tratar de uma ciência vinculada ao ramo das ciências sociais tem 
relevante papel no entendimento e organização da sociedade, pois visa resolver os problemas 
sociais relativos à produção, comercialização e distribuição de produtos e serviços aos agentes 
econômicos. 

Através dos métodos científicos, a ciência econômica pode ser entendida como uma 
ferramenta de análise e interpretação da realidade econômica, buscando resolver os problemas 
ligados à alocação dos recursos limitados para a satisfação das necessidades humanas. As 
correntes do pensamento econômico trazem diferentes visões no que diz respeito às abordagens 
dos problemas. Cada qual, com seu arcabouço teórico permitem entender os diferentes 
desdobramentos das relações econômicas entre os indivíduos, empresas e demais instituições.

A possibilidade de interdisciplinaridade da ciência econômica com as demais 
áreas do conhecimento permite além da complementariedade, à evolução do seu corpo teórico, 
à medida que gera e se apropria de novos conhecimentos. A ciência econômica, a partir da 
visão holística permite pensar além da dimensão e da relação econômica, as questões sociais 
arraigadas na sociedade. 
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A PARTICIPAÇÃO DAS  MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
NAS LICITAÇÕES DAS PREFEITURAS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

 Adalgisa  Gehrke da Rosa1

Juliana Steinheuser2

RESUMO
As microempresas e empresas de  pequeno porte são as sociedades empresárias, as sociedades simples  e o  
empresário, ou a eles  equiparadas que  no ano-calendário obtenha  uma receita  bruta  igual ou superior a R$ 
360 000,00 (microempresa) e receita bruta  superior  a R$ 360 000,00 e  igual ou inferior a R$ 3 600 000,00 
(empresa de pequeno porte).  Para elaboração  deste  trabalho realizou-se  uma pesquisa de campo que abrangeu os 
municípios  do Alto Vale do Itajaí  ficando constatado que as ME’s e EPP’s  foram fortemente  ativas  nos  certames  
licitatórios em 2012,sendo que, 39% dos municípios apresentaram mais de 75% de  suas  contratações decorrentes 
de licitações  por  microempresas e empresas de pequeno porte, entretanto, 78% das licitações realizadas  foram 
na modalidade de pregão presencial. Em relação aos benefícios  dispostos na Lei Complementar 123 às pequenas 
empresas notou-se que: comporam o índice de  39%   as prefeituras que tiveram o uso do beneficio de desempate 
por favorecimento de pequenas empresas; e 64%  das prefeituras presenciaram o uso do favorecimento  por 
regularidade  fiscal   tardia. Quanto  ao conteúdo intrínseco na  Lei Complementar 123 foram apurados ainda 
dados conexos com feição do servidor público, concluindo-se que 43% julgaram-se dominar inteiramente  a lei 
e a usa  com frequência; apurou-se ainda que  43% das prefeituras são questionados pelas as empresas sobre os 
benefícios advindos da  Lei  Complementar 123  quando  presentes  no certame licitatório. Ao que se refere ao 
tratamento favorecido ferir o principio constitucional da isonomia foram  constatadas idéias distintas, sendo  que, 
39%  concordam com a  afirmativa e 32% discordam. 

Palavras-Chave: Licitação Pública. Microempresa. Empresa e Pequeno Porte.

ABSTRACT
Microenterprises and small businesses are business corporations, companies and business simple, or they treated 
it in the calendar year get a gross income exceeding R $ 360 000.00 (micro) and gross income exceeding 000,00 
and R $ 360 or less R $ 3,600 000,00 (small business). For preparation of this work was carried out a field 
survey covering the municipalities of Alto Vale do Itajaí, getting found that the ME’s and EPP’s were strongly 
active in bidding contests in 2012, with 39% of the municipalities had more than 75% of their hiring resulting 
bids on microenterprises and small businesses, however, 78% of the bids were made   in the form of trading 
presence. Regarding benefits willing Complementary Law 123 small businesses was noted that: comporam index 
39% municipalities that had the benefit of using the tie by favoring small businesses, and 64% of municipalities 
witnessed by favoring the use of regular tax late. Regarding the intrinsic content of Complementary Law 123 were 
also calculated with data related feature of public servants, concluding that 43% considered themselves entirely 
dominate the law and use frequently, yet it was found that 43% of municipalities are challenged by the companies 
about the benefits from the Complementary Law 123 when present in the bidding process. Referred to the favored 
treatment hurt the constitutional principle of equality were found distinct ideas, being that 39% agree with the 
statement and 32% disagreed.

Keywords: Bidding. Microenterprise. Small and Company. 
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INTRODUÇÃO

Com o escopo de  expressar em números a participação das microempresas e 
empresas de pequeno porte nas licitações do  Alto  Vale do Itajaí no ano de 2012, busca-se 
conhecer legislação ao que  condiz o  assunto.  Assim sendo como enfoque principal, dar-se-á 
maior  atenção  ao obstante Lei Complementar 123 editada   em 14  de  dezembro de 2006, cujo 
se reporta as  licitações   no  capitulo V, sendo que neste, se é retratada  o tratamento favorecido 
e diferenciado que  é cominado  para  as  microempresas e empresas de pequeno porte nos 
certames  licitatórios, facilitando o seu acesso  aos  mercados servindo portanto como base  de 
suma importância para a  elaboração deste artigo.

Busca-se  sanar  a curiosidade de  qual  seria a participação  das  pequenas  empresas  
nas  contratações públicas decorrentes de licitações   no  Alto Vale do Itajaí em 2012.Não 
bastando apurar somente  os percentuais da  participação  das  pequenas  empresas, pretende-se   
conhecer o cotidiano e os procedimentos usados em cada município  pesquisado. 

Aos pontos  principais  desta pesquisa, dar-se-á  ênfase as ocorrências  em relação 
ao tratamento favorecido e diferenciado para as  microempresas e empresas de pequeno porte 
retratados no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, almeja-se   
entretanto conhecer  como  as prefeituras  da região enfrentam tais situações .

Sendo assim a  pesquisa  a ser realizada buscará alcançar uma análise sucinta dos 
municípios do Alto Vale do Itajaí  ao que se  refere   as licitações realizadas  no ano de 2012, de 
forma  que se possa   analisar a região traçando  um perfil comum .

REFERENCIAL TEÓRICO

LICITAÇÕES E  SUAS FINALIDADES

Na ideia de Meirelles (2009), diante da imensidade do cortejo de ofertas  existentes 
no mercado atual, a licitação caracteriza-se sendo  um procedimento  administrativo,  pelo  qual 
a  administração pública  tem  como  o  objetivo  de  selecionar  a  proposta  que  apresente  
maior vantagem,  para  que  haja  o  suprimento das necessidades  a  serem  contratadas. Assim é 
por via de competição que se realiza tal procedimento  administrativo, haja  vista que o mesmo 
deve ser regido pela intenção de oferecer igual  oportunidade a todos, diante de que a licitação 
seja um ato  de  plena moralidade e  eficiência  da administração pública.  

Diante do pressuposto de que há de se oferecer  igual oportunidade  a todos os  que 
se fazem interessados em tal procedimento, os mesmos devem sujeitar-se ao  cumprimento  das  
circunstâncias  que  estão  estipuladas  no instrumento  convocatório.
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[...] Quando a administração convida os interessados pela forma de convocação 
prevista na lei(edital ou carta convite), nesse ato  convocatório vem  contidas  as  
condições básicas  para  participar da  licitação, bem  como as normas a serem 
observadas no contrato que se  tem em  vista  celebrar; o  atendimento à convocação 
implica a aceitação dessas  condições  por  parte  dos interessados .Dai a  afirmação 
segundo o  qual  o  edital  é a  lei  da  licitação  e ,em  consequência , a lei  do  contrato. 
Nem  administração pode  alterar as condições, nem o particular pode apresentar  
propostas ou  documentação  em desacordo   com o  exigido  no  ato  convocação, sob 
pena de desclassificação ou inabilitação, respectivamente.(DI PIETRO,2007,p.326)

Para  Mukai (2008), a  definição de  licitação  é  “invitatio  ad offerendum” , ou seja,    
de um modo abrangente é o convite oferecido a particulares, que tem por objetivo a  execução 
de  uma obra, a prestação de um  serviço, a  alienação ou  um  fornecimento , onde  o poder 
público  seleciona  a melhor  proposta.

Segundo Justen Filho (2008;p.56), “a licitação é o procedimento administrativo 
disciplinado em   vista  do  atingimento  de  certos fins”. Ressaltamos  ainda  que  conforme:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. (LEI 8.666 de  21 de  Junho de 1993)

Fica claro então, que se deve fazer reger o principio constitucional da isonomia e  
de concordância ao que diz respeito também aos princípios básicos, também diretamente ligado 
com o artigo 37 da  CF para que  seja  eleita a  melhor  proposta.

MODALIDADES DE  LICITAÇÕES

Tendo-se a licitação  definida  como um procedimento,    a mesma   se  dispõe de  
formas  especificas na  condução do  seu  processo  definindo-se  então  como  modalidades  de 
licitação. Estão  elencadas na    Lei  das  Licitações   cinco modalidades no  artigo 22,das quais  
denominam-se : Concorrência;Tomada de preços;Convites;Concursos e Leilão.Ainda  não  
disposta  na  lei nº  8666  temos  a modalidade  de  licitação  Pregão; esta  que  inicialmente  fora   
criada  para  atender  exclusivamente à Agencia  Nacional  de  Telecomunicação (ANATEL)  
expressa na   Lei nº 9.472/97; em  seguida  citada  no  artigo 37  da  Lei nº 9.986/00 ficando 
assim  alongada a  sua  abrangência  á   outras  agencias  reguladoras nacionais; ainda  não 
bastando a modalidade  foi  aceita  também  para a  Administração  Pública Federal  sendo  
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citada na  medida provisória nº 2.026  para  que  essa modalidade abarcasse a Administração 
Pública Federal. Segue-se  ainda  disposta na  MP nº2.108/00, sendo  continuada pela Lei n. 
10.520/02, a qual expressou o uso do pregão em toda a Administração Pública; em  2005 com o 
Decreto Federal 5.450/05, regulamentou-se o procedimento para o pregão eletrônico.

As  diversas “modalidades”  de licitação representam, na  verdade, diversas formas  
de  regular o  procedimento  de seleção. As diversas espécies  de procedimentos  
distinguem-se   entre si  pela  variação  quanto à complexidade de cada fase do  
procedimento e pela variação quanto á  destinação de  cada uma  dessas  fases. 
No  entanto, qualquer que seja a espécie (modalidade) de  licitação sempre nela se 
verificam determinadas  etapas.(JUSTEN FILHO,2008,P.246)

Ainda  sobre o referido, afirma Meirelles ( 2009,p.326), “ licitação,  portanto,é 
o gênero, do qual as  modalidade são  espécies”,  de modo  simplista    de  acordo  com a   
afirmação,  podemos  concluir então,  que  cada uma   tem peculiaridades  distintas  enquadrando-
se portanto  á  fins  cabíveis .

PRINCÍPIO NORTEADOR DAS LICITAÇÕES

O  principio   da  isonomia é  tido como  o princípio  norteador  das  licitações, e  
busca  afiançar  que  todos  sejam tratados   diante da   igualdade de  direitos; é  defendido  em 
várias  normas   pelas  quais   as  licitações  são  orientadas.

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. (LEI 8666 DE 21  DE JUHO DE 1993)

Conforme Justen Filho ( 2008), é de fato que   a isonomia  significa    a  proibição 
à   contratação pública de  particulares sem potencial  para tal ocorrência, garantindo-se  então, 
a segurança  de  que   todos  tenham  livre acesso  para  que  concorram a  chance de    uma  
contratação pública, e é por  via  deste princípio que se  dispunha a   impossibilidade  de  
que  ocorra   fatos  inconcebíveis      no  processo  licitatório  que possam  vir a favorecer um   
concorrente em  especial. Explana-se  ainda , que é  inverídico  que a  isonomia  impossibilite  
total  diferenciação  entre  os   participantes do  certame licitatório , haja  vista que  é de  seu  
perfil  que    a  licitação  delimite  o  tratamento  diferenciado   entre  particulares.
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Meirelles  (2010), trata   o descumprimento  do  principio  da isonomia  como uma   
das razões mais  capciosas  pela qual a  Administração pública  poderá  demonstrar  o  seu  
desvio de poder  assim sendo,   este   é um   dos motivos  pelos   quais  são  detectados  casos 
de  favoritismo,  onde nem  se quer  puderam  ser  apontados  vantajosidade  na  administração 
publica ,  assim,   o  judiciário  tem anulado  editais e julgamentos. Deixa  claro no  entanto, que  
os  requisitos  mínimos   constantes  em  editais , não podem ser   designados  como  violação  
da isonomia , uma  vez que ,é relevante   que  se  determine   requisitos  que  garantam a 
vantajosidade e a  perfeita execução do objeto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A modalidade  de pesquisa a ser realizado  nesse  artigo  é  definida  como  
descritiva, tendo  como  preocupação principal   apurar  qual os percentuais de participação 
de microempresas empresas de  pequeno porte nas  contratações  resultantes de licitações no 
ano de 2012, bem  como a  aplicação da  Lei Complementar 123   , podendo ainda  apontar os 
procedimentos mais comuns  realizados nos certames.

O tipo de pesquisa incorrido neste trabalho é o de pesquisa de campo; 
Onde  foram  analisados pontos relevantes e  abordados em  questionários  dos  quais  

compõe  a pesquisa, desenvolvendo-se de  forma  gradual  e insistente, a pesquisa  lançada   Alto  
Vale  do  Itajaí  teve  muitas  dificuldades  enfrentadas e vencidas, sendo que,  ainda em  alguns 
pontos  não se obteve sucesso de  compartilhamento de informação. 

A pesquisa  deste trabalho foi realizada juntamente com os servidores públicos  dos  
quais são os responsáveis  pelos processos licitatórios em cada município podendo  abranger  
cargos de provimento efetivo,  comissionados  e  de confiança. A pesquisa foi realizada  por 
meio de abordagem  , sendo que  foram obtidos  dados através de  contatos telefônicos, e-mail 
e visitas In loco.

O universo da pesquisa   foram as prefeituras  que  compõe a microrregião do  
Alto  Vale  do  Itajaí, portanto  é composta  por dados  extraídos  referentes  as licitações dos 
municípios  de: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do 
Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim 
Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio 
do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos,  Vitor 
Meireles e Witmarsum.
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APRESENTAÇÃO DOS  RESULTADOS

DEFINIÇÃO  DE MICROEMPRESA  E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E A 
SUA PARTICIPAÇÃO NAS  LICITAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE 
DO ITAJAÍ

As  ME’s e  EEP’s são as  empresas  definidas no  Estatuto  Nacional  das  
Microempresas e Empresas de  Pequeno Porte  em seu  artigo 3º, portanto, são as  sociedades 
empresárias,a sociedade simples  e o  empresário,   enquadrada-se   como  microempresas  
aquelas empresas   que  no  ano-calendário   obtenha  uma receita  bruta de igual ou superior 
a R$ 360 000,00  e   empresas de pequeno porte  aquelas  que  no ano- calendário  aferirem   
receita bruta  superior  a R$ 360 000,00 e  igual ou inferior a R$ 3 600 000,00.

Buscando se   apurar  o percentual de  participação  desse  tipo  de empresa  nas  
contratações  feitas   em  decorrência  de  licitações  dos  municípios  do Alto  Vale do  Itajaí 
pode-se perceber ,   que   em  todos  os municípios dos  quais  pertencem a  esta  microrregião  
tem  suas  leis  regulamentadoras  devidamente  sancionadas,  das  quais  dão   as   devidas  
prefeituras  a legalidade   em proporcionar o  tratamento  favorecido e  diferenciado  as  pequenas 
empresas.

Vale lembrar que  a   modalidade de   licitação mais utilizada  nas   prefeituras    
do  Alto Vale  no ano de 2012 foi   a de  pregão presencial   , abrangendo  cerca de  78 %  das   
prefeituras   das  quais essa  modalidade  foi a mais  usada  no ano . 

Considerando  que  foram obtidos  resultado  distintos   dentre as  28 prefeituras  
pesquisadas, podemos perceber  que  com o  fito de se  apurar  qual a expressividade  das  
pequenas  empresas  nas  licitações  e   também     perante  as  contratações,  podemos  analisar 
o resultado  agrupando as prefeituras do   seguinte modo:
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Gráfico 1- Prefeituras Por Grupos Percentuais
Fonte: Coleta  de dados através da pesquisa.

Com percentuais de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte  
através de licitações de até 25%, podemos atribuir a estes municípios que seus percentuais   são 
inferiores a grande maioria, levando em consideração que estes representam para o Alto Vale  
do Itajaí um percentual de  11% no  ano de 2012.

Portanto a estes é considerável que a participação de pequenas empresas não é  
relevante nas contratações;  porém observa-se  apesar de baixa  participação, a mesma  existe,  e 
neste caso em ambos os municípios englobados nesse percentual usaram os benefícios  contidos 
na  Lei Complementar 123 dos quais  são  conexos  as  artigos 43  e 44, o que  coloca   estas 
empresas em  igual competição  com as  empresas normais. 

Com percentuais  correspondentes a partir de  25% até 50%, essas prefeituras  
ocupam no  cenário do Alto Vale em  relação as  contratações de  ME e EPP  decorrentes de  
licitações  uma fração de  25%, assim  a esta parcela  se  considera  que ainda  as  pequenas  
empresas  não  representam   uma  igualdade   com as  empresas normais nas  contratações.  
No entanto, é de  fato que,  a  esses percentuais  demonstram que a finalidade de se fomentar 
a participação das  empresas  pequenas vem ganhando  alento no  Alto  Vale, e é através da  
do Estatuto  Nacional da  Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  no que  condiz com 
as  licitações públicas  que isso tem acontecido, pois aos 25%  de prefeituras em questão foi  
registrado a  aplicação dos  benefícios decorrentes da lei.
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Para  as  prefeituras  que  apresentaram percentuais a partir de 50%  até   75%,    
fica  nítido que  a participação  de pequenas  empresas  nas  contratações é  bem  representada, 
sendo que  o percentual  de municípios que  obtiveram  índices    equivalentes  a  estes  chegou 
a  25%, é percebível  que  nesta parcela de municípios as ME’s e EPP’s  tem forte  grau de 
expressividade.

Para  a maior  parcela  de  municípios  do Alto Vale do Itajaí  que  corresponde 
cerca de  39% ,onde se é admitido  os percentuais    superiores  aos 75%  de  contratações de 
microempresas e empresas de pequeno porte  por licitação no ano de 2012 , portanto  nesses  é 
comum a   concorrência  entre  esse  tipo de  empresa e bem  como a  aplicação  da lei  geral 
que  beneficia  as  mesmas.

Com  base  nos  resultados   expressos e seguidamente  agrupados  por analogia, 
observa-se  que ,nas contratações públicas   que  decorreram de processos licitatórios  no ano 
de 2012 foi fortemente  demarcada a presença  de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte , retratando portanto, nessa pesquisa  que   o  perfil obtido no ano, foi de que  a maioria 
dos municípios  do Alto Vale são potenciais contratadores de pequenas  empresas, sendo que  
podemos  apurar  também ,que são conhecedores  dos benefícios  expressos em lei   dos  quais  
tem   como escopo principal o desenvolvimento  econômico social e econômico, bem  como  a 
aplicação das  políticas públicas e o incentivo as  inovações tecnológicas,  conforme  claramente 
citados  no artigo 47 da   Lei  Complementar  123.

VISÃO GERAL DO ESTATUTO  NACIONAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE FRENTE AS  LICITAÇÕES DO  ALTO VALE DO ITAJAÍ 

Vale  se  fazer  lembrar  que,  Estatuto  Nacional  da  Microempresa e Empresa  
de  Pequeno  Porte,  portanto de  matriz   constitucional, em  seus  artigos  42 a 49   retrata os  
benefícios   dispostos para  as micro e empresas de pequeno porte ,  dos  quais   sua  aplicação 
é cogente á  todas   as  entidades  que    realizam   licitações.      

 O tratamento   favorecido e privilegiado   para   as  micro e  pequenas  empresas, 
expressos  na  lei  Complementar 123 são  direcionadas  as  licitações  de  concorrência, tomada 
de  preço  e  ao pregão.  Assim   tais  benefícios  são  pertinentes  com: Regularidade  fiscal  
tardia,  criação de  empate  ficto, cédula de   crédito, licitação  exclusiva.

Deste modo, se  faz  necessária  a  aptidão  dos  órgãos   compradores   em relação 
a   esta  lei, para  que  de modo correto se  garanta a  sua aplicação  como  lei e jurisprudência , 
com isso garante-se  que  as  ME e EPP’s  assumam  o  papel  de  protagonistas  nas   compras  
públicas   e  que as mesmas  sejam as  principais  fornecedoras  de  bens e  serviços para  esses  
órgãos. 

Diante  ao que   foi  apurado  em pesquisa   realizada  nos  municípios que   compõe 
a   AMAVI, sobressai  o  resultado  dominante de 43%  dos  gestores municipais entrevistados  
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que atuam no  setor de  licitação  destes  municípios, e  que por  sua  vez  analisaram seus   
conhecimentos  ao que   condiz   com a  Lei  Complementar   123,alegam  ter  domínio total  da  
mesma,   sendo  expresso que   seu  uso é   freqüente  nos  certames licitatórios; portanto  vale  
lembrar  o percentual  de  gestores  que  desconhecem  a  Lei Complementar   ficou  zerado.

Gráfico 2-Definição de  Conhecimento Sobre  a Lei Complementar 123
Fonte: Coletada  de dados através da pesquisa.

Com o intuito de  responder  a pergunta: Em  relação a Lei  Complementar nº 
123,  você  como  gestor  público é  questionado sobre os  benefícios pelos interessados e 
curiosos  com qual frequência? Contando com a colaboração de 71% dos municípios   obteve-se 
o resultado que segue  exposto no gráfico  :

Todavia, as  respostas  auferidas  a tal  questionamento alcançaram  diferentes  
dimensões,   de modo  que é  decorrente   de  situações  incorridas  cotidianamente presenciadas 
e  solucionadas pelos  administradores   públicos  responsáveis   pelo  setor de   compras  desses  
municípios, que em uso de   seu     entendimento e   experiência   selecionaram  a melhor  opção  
correlata  a   realidade  de  seu município.
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Gráfico 3- Frequência de  Questionamentos sobre os  Beneficios da Lei Complementar 123
Fonte: Coleta de dados através da pesquisa.

  De  antemão, ressalvamos   que,  dentre  as  situações   prováveis  que  foram 
explicitadas no  questionamento  alcançaram  o percentual  de  43%  os municípios os  gestores 
que  alegaram  que nem  sempre  são  questionados  sobre  os benefícios  e favorecimento    das 
microempresas e empresas  de  pequeno porte, diante  da  situação   que  as  mesmas  nem  
sempre  se  fazem   presentes  nos  certames licitatórios traçando assim o perfil da  região 
abarcada , partindo  desse  argumento  obtido , é  fato que   ao  decorrer  do tempo  desde  a   
criação   do Estatuto da Microempresa  e Empresa de Pequeno Porte , já  se  fez  ao saber  dessas   
em  sua   maioria   das  quais participam das  licitações  do municípios  que   compõe o Alto 
Vale do Itajaí e  que   equivalem-se  do percentual  de municípios que    compõe  este  índice ,  
que o  tratamento  favorecido e privilegiado   dado  a essas  empresas é  relevante   e   que   já 
pode  ser  considerado de  saber  comum  das  empresas   que  participam   das licitações  destes 
municípios  sendo que  conforme  esplanada em pesquisa   as mesmas   já   cientes  da   situação   
atualmente   dispõe-se  a  questionar  sobre.

CRITÉRIO DE DESEMPATE COMO PREFERÊNCIA PARA  CONTRATAÇÃO 
DE  MICROEMPRESAS E EMPRESAS  DE PEQUENO PORTE 

Conforme a  lei em  questão o empate é  considerado quando há ocorrência de 
mais de  uma  proposta onde o valor pode ser idêntico, classificar-se  como  tal,  as propostas     
dentro  dos  limites percentuais  obstantes no  artigo 44,§ 1 e§ 2;em outras palavras,  terá como 
privilegio  a ME ou EPP  participante da licitação a possibilidade  de  reformular a  sua  proposta  
para um valor menor, diante da   situação  de que  a proposta por  ela apresentada  for 10% ou 
igual a  da empresa normal  que  tiver  sido  melhor classificada. A regra é aplicável também a 
modalidade  de licitação  de pregão, porém  o percentual  há de  ser  reduzido para 5% acima  
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da melhor proposta, a apresentação da nova proposta este deve  ocorrer no limite de 5 minutos 
após encerrar-se os lances.

Lembra-se na possibilidade de ocorrência   de empate entre as  empresas distintas 
do direito   de fruir dos benefícios, caso ocorra propostas idênticas ,a  solução  é que em 
consonância  com o  Regulamento  Federal , no artigo 5º,parágrafo 4º, inc.III o sorteio é a  
solução  cabível, em exceção ao pregão  explicitado no mesmo  artigo.

Vê-se  portanto, que não  existe uma igualdade  em  relação  aos  valores, daí surge 
o termo  empate  ficto, para  tanto se aclara a situação que o empate  que ocorre nesses  casos  
é uma  ficção de  empate, uma  vez  que  os  valores  das  propostas  não necessariamente são  
iguais. 

Considera-se no  entanto , a situação do  empate  ficto nas licitações  dos municípios 
da  AMAVI, uma  situação  um tanto  quanto comum. Se  fazendo valer  do  resultado  de 
pesquisa ,    cujo o objetivo  foi  delimitar a  ocorrência  desta  situação   no ano de 2012, chegou-
se  ao  percentual de  39%  das  prefeituras participantes,  que  por  via dos responsáveis  dos 
setores  de  compras   responderam em afirmativa  ter  presenciado  tal  ocorrência  de empate  
em  seus municípios.Portanto  o beneficio nesse  caso  se  faz  valer por  seu uso, elevando os 
índices de  micro e pequenas  empresas  vencedoras nos certames licitatórios.

É  fundamental que  se  saiba ainda ,que em  conformidade  ao que   diz a lei, o 
simples  fato de  poder usufruir de benefícios e privilégios, não traz as empresas  enquadradas  
como  ME e EPP a garantia de serem reputadas  como  vencedoras, haja  vista  que, à  ela  é 
somente  dada a oportunidade de  modificar sua proposta, cabendo a mesma  essa  decisão 
de  fazer ou não.Ainda lembra-se do principio  constitucional da  vantajosidade, que para  a 
entidade pública   resume-se em  contratar a empresa  que lhe  oferecer maior vantagem, ficando 
assim  destituída  de autorização de  contração de  empresa  contraria  a isso. Em  conclusão, os 
benefícios e privilégios revelam a essas  empresas  maiores  chances, porém  não poderá    tratar-
se como uma obrigação de   da  entidade pública de  contratá-las.
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Gráfico 5- Uso da Lei em Caso de  Desempate
Fonte: Coleta  de dados através da pesquisa.

O FAVORECIMENTO   CONFERIDO  ÀS ME’S E EPP’S  NAS  LICITAÇÕES 
COM O USO  DA  REGULARIDADE  FISCAL   TARDIA

 Este  beneficio  elencado no  Estatuto  Nacional da Microempresa e  Empresa  
de  Pequeno porte  é  sem   sombra  de  dúvidas  uns  dos   mais  utilizados  pelas  empresas  
nos  processos   licitatórios , deste modo nos  municípios  que  compõe esta microrregião é   
condizente  que   diante   dos  dados levantados   na pesquisa  realizada,  obteve-se  o percentual  
de  64%  das    prefeituras  das   quais  participaram  da  pesquisa ,  que  em  no ano de  2012   
diante  a  ocorrência de  processos  licitatórios   fizeram o uso  dessa possibilidade.

A  aplicação  desse  benefício é  não é admitido  para  as modalidades de licitação 
de    concurso e leilão,  portanto  a  todos  os  outros  tipos   é   aceito .

A  regularidade   fiscal tardia  citada   acima,    trata-se    da  situação  que  decorre  
dos  artigos   42 e  43  da   Lei Complementar 123,assim  podemos  explicitar  seu  conteúdo de  
forma   prática , diante   da possibilidade   de que   as  ME e EPP tem  como o privilegio  poder, 
em  caso de   alguma  restrição   no  ato de   se  comprovar a  regularidade  fiscal  apresentar  o 
mesmo  no  em um prazo de 2 dias  úteis prorrogáveis  por  tempo igual.
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Gráfico 6-Uso da Lei em  Caso de Irregularidade Fiscal
Fonte: Coletada  de dados através da pesquisa.

No entanto  diga-se,  que a vantagem esta na chance  dada  à  estas  empresas de   
não  serem     excluídas  do  certame  licitatório,   caso  a mesma  deixe de  apresentar esse  tipo 
de  documentação  até o momento da  abertura  dos envelopes ou do julgamento do certame 
.Porem é importante   ainda   destacar,  que  esse privilegio em  hipótese alguma   dispensa   
essas  empresas de  apresentar   os  documentos  que  provem a sua  regularidade  fiscal  em 
outras  palavras  apenas  é  dada  a  oportunidade  de  regularizar  algo que   esteja  irregular,  
caso  não ocorra a  empresa  é   considerada inapta  para  o certame.  

LICITAÇÃO POR COTAS

Assegura-se o direito  de  se  estabelecer licitações em  que  o ente   reserve  a cota  
de  25% do objeto que  se tem a intenção de contratar  para as  pequenas  empresas, no que  diz  
respeito as  aquisições  condizentes  com   bens e  serviços de natureza divisível.

Sendo este terceiro  beneficio  que  é expresso na lei  complementar 123, e também  
tratado no decreto federal nº 6 204/07, este   deve   estar  devidamente  acoplado  com  o 
principio da vantajosidade, em  contraponto  que  sua  aplicação  se  deve a garantia  de que a  
Administração  Pública  haverá de  obter  vantagem  na  licitação.

Tendo em  vista   que  o  Alto Vale do Itajaí obteve  percentuais muito baixos  em 
relação a  aplicação de tal  beneficio, podemos  descrever então  que  se  tratando   de  nível 
regional  a  ocorrência desse  tipo de  licitação diferenciada  e  que  privilegia  as  pequenas 
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empresas  da região  pode  ser  considerado  praticamente  nulo, pois   apenas  4%  dos 
municípios  entrevistados realizam  tal  espécie de licitação, o que   corresponde a  somente  um  
dos    vinte municípios  entrevistados .

Gráfico 8- Licitações com  Cotas de  até 25% para  Microempresas e  Empresas de  Pequeno 
Porte.
Fonte: Coleta  de dados através da pesquisa.

Ainda   diante  deste,  não  fica excluída  a possibilidade  de que   a licitação possa  
vir a ter   a participação de  ME e EPP  que  participem do certame , sendo que   disputem por  
cotas   não  destinadas a  elas.

O TRATAMENTO FAVORECIDO E DIFERENCIADO  PARA ME E EPP VERSUS 
O PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA 

Conforme  já  explanado , podemos  definir que a isonomia é  o principio  que 
norteia os processos licitatórios, sendo que o mesmo é expresso em  várias  normas. Assim 
vale  lembrar que o objetivo  dos quais se tem intenção nesse  principio é o de proporcionar   
igualdade   a todos os  interessados em contratar, sendo que  em virtude  deste, as empresas  
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classificadas  como microempresas e empresas de pequeno porte tem a  chance de  vencer  as 
licitações das  quais  concorram  com as  empresas   normais, uma vez que  este  fato  as mantém  
em igualdade .

Em face  ao que  foi  exposto  sobre conceito de isonomia  pode-se  afirmar que  
gera  de modo geral     dúvidas em relação as microempresas e empresas de pequeno porte nos 
certames licitatórios, sendo  que ao se propor o tratamento favorecido e diferente ,ocorrem 
divergências sobre  a hipótese   de que o favorecimento  das pequenas empresas pode infringir  
o principio  constitucional da isonomia.

Diante  da presunção desta dúvida, a pesquisa  realizada  questionou  aos  gestores 
municipais, se  os mesmos consideram que  a  Lei Complementar 123,  quando se  trata das 
contratações  públicas  fere ou não o principio  constitucional da isonomia. Portanto, para tal 
questionamento  foi de grande valia a  experiência dos gestores,  bem  como  contou-se com  o 
grau de  esclarecimento que os mesmos possuem pra  exercer  tal função.

Assim,  ao  apurar os resultados  da pesquisa  podemos   constatar que  dos 
municípios participantes, apontou-se um  percentual  de  39%  de  gestores que   afirmam  que   
a  aplicação  desta  lei complementar é  uma  violação da isonomia .Se  tratando  desse ponto  
de  vista  ainda  em pesquisa , ficou relatado que um dos pontos  relevantes  da  afirmação, é  de  
acreditar que  as  empresas  normais  em  virtude de  seu  porte e  esclarecimento do  assunto, 
podem    criar  empresas  menores   com fim  exclusivo de  usufruir  dos benefícios, o que  gera 
por  consequência uma  desigualdade   ainda  maior.  

Gráfico-9 A Lei Complementar 123, quando trata das  licitações públicas  fere ou não o 
pricipio constitucional da isonomia?
Fonte: Coleta  de dados através da pesquisa.
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Ao se tratar da parte que descorda que  o  Estatuto Nacional da  Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte fere a isonomia , atribui-se o percentual de  32% dos entrevistados. 
Portanto, percebemos que   nos municípios  abrangidos pela pesquisa , existe um confronto  de 
opiniões  e de entendimento, quando se  tratando  de isonomia versus benefícios para as ME e 
EPP. Os índices, portanto , nos  induzem a  uma  analise mais  aprofundada.

Cabe  aqui  se  frisar,  que  se  atribui  aos 39%  dos  municípios que  acreditam  que  
é por via do tratamento favorecido e diferenciado  dado  as pequenas empresas  que se infringe 
o principio da isonomia,  e que  demonstram  ser a maioria entre os pesquisados, a  afirmação 
errônea  de  sobre o  assunto. Justifica-se a   afirmação, analisando-se que em consonância aos  
artigos 5º  e o artigo 37 inciso XXI   da C.F  e  a   Lei 8 666 é  justo  essa  diferenciação,  pois  
às  pequenas empresas é  dado  a  oportunidade  de  concorrer,   é evidente  que se  dá  o  ensejo 
de   oportunidade   de vencer  uma licitações  dispondo  de   subsídios legais, porém isso  não  
significa a garantia de que   as mesmas  irão vencer o  certame,  proporcionando  concorrência 
de  forma igualitária com  as  empresas  normais.

Conclui-se então,   que em contradição    com maioria,  os  32% dos municípios 
pesquisados, tem  ciência   e  são  conhecedores  do conceito  e   correto entendimento sobre 
a isonomia e  em decorrência  disso  atribuem    ao  Estatuto Nacional da  Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte , ao que  condiz as  contratações públicas, uma perfeita  aplicação  
do principio  constitucional  em questão.

CONCLUSÕES

O presente  artigo teve como um dos  objetos  identificar qual a participação das  
microempresas e empresas de pequeno porte  nas licitações das prefeituras  do Alto  Vale  
do Itajaí no  ano em 2012.Diante  das informações  apuradas na pesquisa realizada, pode-se  
concluir  que  na região, todas as prefeituras declararam  vencedoras  microempresas e empresas 
de pequeno porte nas licitações do ano, ficando expresso que os índices  de contratação dessas  
empresas variaram entre 10%  e 95%  na região, demonstrando portanto,  que  as pequenas  
empresas estão presentes e tem papel  relevante  nas licitações públicas da região.

Comparando-se  o conglomerado  de municípios acoplados na  pesquisa , constatou-
se que; o percentual de prefeituras que  tiveram mais de 50% de  suas  contratações decorrentes 
de licitações  por  microempresas e empresas de pequeno porte  chegou a  alcançar 64% em 
2012 tendo-se  uma conclusão concisa de que é   significativamente expressiva a participação 
destas empresas nas  contratações  das prefeituras  do Alto Vale do Itajaí; sendo fortemente  
ativas  as pequenas  empresas  foram as mais contratadas  para  as aquisições públicas neste ano.

De  forma sucinta a pesquisa apontou  dados relativos  as modalidades  de licitação 
que  mais   foram praticadas  nesse período na  região abarcada, ficando intitulada a  modalidade  
de pregão presencial a mais  usada sendo que  chegou a  alcançar  78%  do  total de licitações 
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realizadas, seguindo-se  da modalidade de convite com 18%, e uma pequena parcela da 
modalidade de concorrência  que  obteve o percentual ínfimo de 4%. 

Retratando a feição dos servidores públicos responsáveis pelos  certames  licitatórios 
em  cada prefeitura acerca dos  benefícios  intrínsecos na  Lei Complementar 123 para as  
pequenas empresas nas  licitações públicas,   pode-se concluir que, 43% dos gestores municipais  
domina inteiramente  a lei e a usa  com freqüência, seguindo-se  de uma  classe que representa 
21% dos que  alegaram  saber da  lei, mas  em  contraposição usam a mesma  raramente, com 
um percentual relativamente  baixo representado por 7%   existem os  servidores que  usam a 
Lei  Complementar 123 com freqüência e no entanto não dominam a mesma  necessitando de  
consulta constate da legislação.

Não bastando delimitar o comportamento somente por parte da administração 
pública sobre o assunto, e com o intuito de  conhecer também o comportamento das  ME’s e 
EPP’s, foi possível  através  da  entrevista concluir que,  43% das prefeituras são questionados 
por parte das pequenas  empresas sobre os benefícios advindos da  Lei  Complementar 123  
quando  estão participando da licitação, no entanto destaca, que nem sempre  esse tipo de  
empresa  esta presente. Ainda  com percentual de 18% ficam  definidas as prefeituras que são 
em  todas  as licitações  questionadas  sobre o tema,  e  com parcela   significante neste quesito 
ficam caracterizadas por 11% do total  aquelas  prefeituras que nunca e em nenhum momento  
foram questionadas  por parte das  empresas  sobre  esse   assunto.

Em menção  a outro dos  objetivos específicos deste, buscando a resposta de  como  
se procede  os  certames  licitatórios  em  cada   ente frente a Lei Complementar 123, pode-
se  concluir que  da parcela  de prefeituras que se  dispunham a  compartilhar informações  
cotidianas  dos processos  licitatórios  pode-se elucidar  que  os benefícios  advindos do  Estatuto 
Nacional da   Microempresa e Empresas de Pequeno Porte  nas licitações mais usados na região 
são  os de: Favorecimento  nos  casos de desempate compreendendo o índice de  39% de 
ocorrência nas licitações; e proeminentemente o favorecimento   conferido  às ME’s e Epp’s  nas  
licitações com o uso  da  Regularidade  Fiscal   Tardia, auferindo-se a esse beneficiamento um 
percentual elevado, ou seja, dos totais de municípios 64% presenciaram o uso  deste benefício  
no ano de 2012 nas  suas  licitações. Quanto a possibilidade de  criação de licitação destinadas  
exclusivamente   para Microempresa e  Empresas de Pequeno Porte  também obstante em 
lei,  foi observado que  nenhuma prefeitura participante  da pesquisa  realiza esse tipo de  
favorecimento; e  no que  condiz  com a  possibilidade de licitações por  cotas  destinadas  para  
pequenas  empresas somente  1 prefeitura realiza tal procedimento.

 Retratando as  conclusões e opiniões  condizentes ao tema foi apurado a concordância 
por parte  dos  servidores públicos que  comandam as licitações  em cada município ao que  
se refere  ao tratamento favorecido e diferenciado  para as  microempresas e  empresas de 
pequeno porte   ferir principio  constitucional da isonomia  , sendo assim  constatou-se opiniões  
divergentes , ficando registrado que  39% dos participantes da pesquisa  concordam  com o 
questionamento e 32%  discordam.
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Ao  findar    este trabalho conclui-se que, todos os  objetivos  relativos  ao  mesmo  
foram  alcançados e que foi  possível  aprofundar-se no assunto de modo a verificar como se  
procede  os certames  licitatórios na  região, percebendo-se entretanto que   é de uso comum 
e  conhecimento  do obstante na Lei Complementar 123, bem  como foi  muito  expressiva  a 
participação  das microempresas e  empresas de pequeno porte   nas  licitações públicas  dos  
municípios do Alto Vale do Itajaí  em 2012.
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A PRESENÇA DO MATERIALISMO NO COMPORTAMENTO DO CONSUMO 
CONSPÍCUO DOS ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DO ALTO VALE DE ITAJAÍ

Mehran Ramezanali 1

Alcir Texeira2

Charles Roberto Hasse3 

RESUMO
A atual conjuntura econômica do Brasil mostra a expansão considerável da classe média e consequente aumento do 
poder da compra da sociedade. Dentre outros bens e produtos de necessidade básica, os produtos de luxo são alvo 
de procura destes novos consumidores. O principal objetivo deste estudo é verificar o comportamento do consumo 
ostentatório dos acadêmicos dos diversos cursos em uma instituição de ensino superior na região do Alto Vale de 
Itajaí. Para coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas fechadas adaptado dos autores conforme a 
revisão de literatura realizada. A pesquisa abrangeu uma amostra aleatória de 457 estudantes de diferentes cursos e 
para tratamento dos dados coletados utilizou-se as técnicas de estatística descritiva. Observou-se pelos resultados 
obtidos que a maioria dos jovens pesquisados sente  prazer em fazer compras e estaria mais feliz em ter dinheiro 
para comprar os produtos desejados, no que os pesquisadores do tema explicam a ligação entre a felicidade e o 
materialismo.

Palavras-chave: Materialismo. Consumo. Comportamento do Consumidor.

ABSTRACT
The current economic condition in Brazil shows the considerable expansion of the middle class and increasing 
in purchasing power of society as consequent. Among other goods and products of basic necessity, luxury goods 
are subject to demand for these new consumers. The main objective of this study is to assess the behavior of the 
conspicuous consumption of the various academic courses at an institution of higher education in Alto Vale do 
Itajaí. For data collection used a questionnaire with closed questions adapted from the authors as the literature 
review. The survey covered a random sample of 457 students from different courses and for processing the data 
collected was used descriptive statistical techniques. It was observed by the results that most young people surveyed 
feel the pleasure in shopping and would be happy to be able to afford the desired products, the researchers of the 
subject explain the link between happiness and materialism.

Keywords: Materialism. Consumption. Consumer Behavior.

INTRODUÇÃO

“O contentamento é uma riqueza natural; o luxo uma pobreza artificial.” (Sócrates)      
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Os produtos de luxo existem no mercado desde os primeiros tempos da civilização 
humana. Estes produtos serviam para diferenciar as classes sociais e evidenciar a exclusividade 
dos seus usuários na sociedade. Mas o materialismo não se caracteriza somente pelo consumo de 
produtos de luxo, aplica-se no consumo de todo tipo de produto e influencia no comportamento 
do consumidor. Este consumismo está relacionado com a felicidade e bem estar dos indivíduos 
dentro do contexto de consumo e o poder de comprar os produtos de que deseja possuir.

Os estudos e historia da humanidade mostram que sempre existiu um mercado para 
estes tipos de produtos, onde os ricos e os monarcas das diversas nações do mundo tiveram 
desejo de adquiri-los. Dentro deste contexto o materialismo exerce um relevante papel, pois, 
somente as pessoas que possuem tendência de se destacar na vida social através de posse 
material buscam aquisição dos produtos de luxo. O nosso cotidiano e nossos papéis sociais são 
acompanhados por um conjunto de produtos, atividades e rituais como: objetos de luxo, hábitos 
de higiene pessoal, lazer e entretenimento. Conforme Solomon (2000) as pessoas são definidas 
pelos produtos que consomem.

Nas ultimas décadas a busca pelos produtos de luxo e pelo mercado de luxo teve 
crescimento considerável. As marcas e grifes de luxo estão em evidencia cada vez maior. E, até 
mesmo algumas instituições de ensino superior estão oferecendo cursos de pós-graduação para 
preparar profissionais para atender este mercado.

O materialismo faz parte das atividades diárias dos seres humanos; a luta pela 
sobrevivência e as exigências do cotidiano que são vivenciadas traz pensamentos como: sem 
dinheiro a vida seria muito difícil. A felicidade e o conforto estão interligados e são alvo dos 
desejos dos humanos. A posse material e conquistas financeiras são os objetivos de nossos 
desafios no sentido de buscar um futuro melhor, uma profissão com maior retorno financeiro e 
outras escolhas que contemplem esta sensação consciente ou inconsciente. Conforme Kapferer 
e Bastien (2009) o luxo foi o resultado visível de ostentação de estratificação social hereditário 
dos reis, sacerdotes e da nobreza, contra os senhores e plebeus. O luxo é uma cultura, o que 
significa que se deve entendê-lo e praticá-lo com talento e espontaneidade (Kapferer e Bastien, 
2009, p. 313).

Os autores pesquisados, em especial Belk (1983, 1984, 1985); Richins e Dawson 
(1992); Ponchio, Aranha e Todd (2006) e seus trabalhos reforçam a possibilidade de aplicação da 
pesquisa em busca de resultados que indicam o nível de materialismo dos jovens universitários 
e sua relação com gênero e o curso. Portanto, o questionamento que fundamenta esta pesquisa 
considera que o materialismo pode mudar de pessoa para pessoa, levando a dúvida se isto 
realmente ocorre na amostra de alunos universitários desta investigação. Além disso, é possível 
responder, por meio deste estudo, se pode haver diferenças no nível de materialismo em relação 
às turmas de diferentes cursos em uma mesma instituição de ensino superior.  

Diante deste questionamento, o objetivo principal deste estudo é verificar a 
presença de materialismo no comportamento do consumo dos acadêmicos de cursos superiores, 
identificando as características e atributos no comportamento consumidor.



57Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 55-66, jan./mar. 2014

Este objetivo se justifica com a análise de indicadores mercadológicos divulgados 
em diversos meios de comunicação onde se sinaliza o crescimento do mercado de luxo no 
Brasil e grande atratividade do mercado brasileiro para as empresas de produtos de luxo. O 
comportamento do consumidor brasileiro mostra a procura pelos produtos de luxo nos vários 
canais de distribuição. Este tendência atual se reflete de forma progressiva nos jovens e futuras 
gerações. Neste sentido é importante o estudo de materialismo nos jovens e analise das suas 
percepções com os estudos apresentados pelos autores citados na revisão de literatura.

Como forma de fundamentar o questionamento da pesquisa e o objetivo mencionado, 
fundamenta-se o artigo a partir do tema materialismo e comportamento do consumidor.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“O luxo não está na riqueza e 
no excesso de enfeites, mas na ausência de 

vulgaridade.” (Coco Chanel)

MATERIALISMO

Indivíduos podem ser ligados à bens materiais com intensidades diferentes. A 
importância que as pessoas dão a bens materiais e os valores podem ser muito diferentes ao 
longo da vida de cada um. Um jovem pode dar atenção a bens materiais como forma de mostrar 
a outras pessoas que ele tem sucesso na sua profissão ou ainda que possua condições financeiras 
para ter posse de bens não disponíveis a qualquer pessoa. 

Belk (1984), ao tentar mensurar materialismo utilizou construtos, os quais 
denominou: possessividade, não generosidade e inveja. A possessividade, no entendimento do 
autor refere-se à tendência ao controle sobre a posse. Já a não generosidade é definida pela “má 
vontade a conceder ou emprestar a posse aos outros” (BELK, 1984, p. 292, tradução do autor). 
E a inveja, Belk (1984) define como a falta de prazer de alguém haja vista a superioridade, em 
relação ao que outrem possui.

Assim, o fundamento do conceito de materialismo atribuído por Belk (1984), 
considerando a importância atribuída às posses mundanas, está no mesmo diapasão de Richins 
e Dawson (1992), os quais salientam a supremacia de valores relacionados à posse. Para 
Graham (1999) os autores citados interpretam o materialismo como um construto multifacetado 
e desenvolvem escalas para a sua definição.

De acordo com Belk (1983) a cultura de consumo é definida como uma cultura 
de maioria e através de seus desejos, compras, status e provocações de inveja. Sirgy (1998) 
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comenta que o materialismo pode levar à insatisfação do ser humano, isso porque o indivíduo 
pode ter expectativas relacionadas a experiências relacionadas com a afetividade (experiência 
de emoções intensas) e cognitivismo (avaliação dos padrões de vida). Neste ponto o autor cita 
que os valores afetivos relacionados aos objetos podem ser vistos como não reais os quais 
resultam em insatisfação.

Na concepção de Richins e Dawson (1992) materialismo é definido como o modo e 
grau de importância em se atribui valor para a posse e compra de bens materiais para o alcance 
dos objetivos pessoais e profissionais do indivíduo. Ainda, para esses autores, os indivíduos 
materialistas são aqueles que atribuem aos bens materiais, grande importância às suas vidas e 
também aqueles que adotam como medida de sucesso de um indivíduo a quantidade de bens 
materiais que o mesmo possui, acreditando que quanto mais novas aquisições e posses maiores 
será a felicidade. Mas nem sempre felicidade significa satisfação com os produtos adquiridos. 

Assim Richins (1994) comenta que uma melhor compreensão da relação entre 
o significado de consumo e valores pessoais nos permitirá avaliar melhor a eficácia destes 
sistemas na prestação de satisfações a diferentes tipos de consumidores e mais entender 
completamente o papel do consumo na sociedade. Segundo definição do Twitchell (1999) “o 
processo de consumo é criativo e até mesmo emancipatória”. Um dos objetivos dos estudos na 
área de materialismo e consumo é entender as razões que levam ao consumo.

Um estudo nas diferentes culturas pode mostrar o materialismo e a importância do 
consumo para os consumidores. Eastman et al, (1997) concluíram na sua pesquisa que o consumo 
por status nos países pesquisados (China, México e EUA) possuem a mesma significância 
e nível de importância para os estudantes. Para Wong (1997) as variáveis individuais que 
podem ser mais significativos na determinação do nível de materialismo são as construções de 
individualismo-coletivismo.

 Para Roberts (2000) o desejo por bens materiais pode ser inato, mas certas medidas 
devem ser encontradas nessa sua expansão mundial. Quanto a sua expansão Burroughs e 
Rindfleisch (2002) comentam que à medida que o materialismo compromete o bem estar pode 
depender dos valores da sociedade. Na opinião dos autores o materialismo pode ser visto como 
os valores que um consumidor determina para aquisição e posse dos bens materiais. 

O estudo realizado pelo Tatzel (2003) indica que o significado do materialismo é 
mais restrito em ganância, embora o fato de impressionar os outros não pode ser dispensado. 
Talvez a ganância mencionada pelo autor tivesse a mesma significada que a não generosidade 
citado por Belk (1984). Em relação aos produtos de luxo Wang e Wallendorf (2006) realizaram 
duas pesquisas utilizando amostras divergentes (estudantes e adultos) e produtos, eles descobrem 
evidências consistentes de que o materialismo é negativamente relacionado com a satisfação 
do produto com alto potencial de status, mas não relacionadas com a satisfação do produto em 
categorias de produtos com menor potencial para o status.

A percepção de valores dos objetos pelos indivíduos é fator destacado por 
Wiedmann, Hennigs e Sibels (2007) quando se referem ao nível de luxúria presente nos 
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indivíduos, considerando que a concepção de luxúria do indivíduo está relacionada ao alto nível 
de prestígio que impacta em efeitos físicos e psicológicos do indivíduo. De acordo com Caldas 
(2010) muitas pessoas passam a sua vida acumulando dinheiro e posses em busca de felicidade. 

MATERIALISMO E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Estudos sobre materialismo dentro do comportamento do consumidor vêm sendo 
estudados desde a década de 1950, mas pesquisas sobre materialismo têm sido realizadas 
sob diversas perspectivas, dentre elas a relação com a aquisição de produtos de luxo (Wang 
e Wallendorf, 2006); (Wiedmann, Hennings e Siebels, 2007), em relação a consumidores de 
baixa renda (Aranha, Ponchio e Todd, 2006) e manifestações do materialismo em relação a uma 
população específica (Friedman, 1985); Eastman (2006).

Consumidores querem comprar produtos por diversos motivos, muitas vezes além 
do que o benefício que o produto oferece. A compra de produtos ou serviços pode variar desde 
a obtenção de seu atributo básico, passando por razões pessoais e percepção de valores como 
reconhecimento público ou por grupos específicos, crenças, demonstrações sociais, formação 
de opinião para influenciar o comportamento de compra de terceiros (Anderson & Engledow 
1977), entre várias outras. 

Os resultados da pesquisa da Richins (1994) mostram que os valores de uma pessoa 
material podem ser comunicados através de estereótipos socialmente construídos sobre bens e 
sobre a relação entre propriedades e seus proprietários. Sobre posse e desejo de posse Twitcher 
(1999) explica que seres humanos adoram as coisas ou bens materiais e num grau considerável 
vivemos para os bens e as coisas materiais. 

Para Graham (1999) no seu estudo mostra que os comportamentos de consumo 
são identificados como consequências de aspectos específicos do materialismo e deixar a 
possibilidade de que eles também podem servir como causas do materialismo. Roberts (2000) 
realiza um estudo para verificar a relação entre materialismo, status e compra compulsiva 
entre acadêmicos nos Estados Unidos e especificamente sobre materialismo descobriu que a 
aquisição de bens materiais e a posse são centro da vida dos pesquisados e que o materialismo 
é um estilo de vida onde consumo é o objetivo principal. 

Para Goldberg et al. (2003) o estudo de materialismo auxilia explicar o 
comportamento do consumo dos jovens. Tatzel (2003) explica que ser um consumidor e ter 
que lidar com dinheiro e posses é a parte necessária e inevitável   da vida. Praticamente tudo o 
que fazemos é algum tipo de comportamento do consumidor, e isso vai além do intercâmbio 
econômico direto de compra. Conforme Wang e Wallendorf (2006) embora o materialismo é 
um valor individual e relativamente estável, pode mudar a medida que os indivíduos colocam 
diferentes ênfases no decorrer de sua vida. 
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Caldas (2010) no seu recente estudo menciona que se o comportamento do 
consumo é impulsionado pelas necessidades existencialistas, o aumento de bem estar material 
pode influenciar na satisfação das necessidades básicas. Mishra e Mishra (2011) no estudo 
realizado na Índia mostram que os consumidores possuem tendências materialistas, atitude 
positiva em relação aos comerciais da TV. Os autores estudam a relação entre alguns aspectos 
do comportamento do consumidor e materialismo, ainda neste estudo verificam a validade da 
escala do materialismo do Dawson e Richins.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para elaboração deste estudo adotou-se a metodologia de pesquisa descritiva 
e conclusiva tendo como abordagem quantitativa e utilizou-se a técnica de levantamento de 
campo para coleta de dados. De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como 
objetivo a descrição das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. A 
pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para modificá-
la (CHURCHILL, 1987). 

A população de pesquisa compreende os universitários dos cursos de Administração, 
Direito, Ciências Contábeis e Psicologia de uma Instituição de Ensino Superior no Alto Vale 
de Itajaí, totalizando 3500 estudantes. Considerou-se ao nível de confiabilidade de 95,5% e 
uma margem de erro de 5% utilizando a técnica estatística para calcular a amostra de 457 
respondentes.

Para coleta de dados foi elaborado um questionário auto-preenchível pelos 
respondentes adaptado conforme o questionário utilizado pelos autores Ponchio, Aranha e 
Todd (2006) no seu estudo com a população de baixa renda no Brasil e com base na pesquisa 
realizada e nas propostas de Belk (1985) e Richins (2004). O questionário abrangeu perguntas 
sobre o perfil do respondente e sete perguntas sobre os traços de materialismo com base nos 
teóricos pesquisados Belk (1985) e Richins (2004) buscando a percepção dos entrevistados em 
relação ao materialismo e a felicidade com foco no comportamento do consumidor referenciado 
na fundamentação teórica. Realizou-se um pré-teste com cinco acadêmicos para verificar o 
instrumento de coleta de dados e a sua validação. Nas respostas utilizou-se a escala baseada 
em Likert de cinco pontos sendo que Discordo totalmente = 1 e Concordo totalmente = 5 para 
mesurar as opiniões dos respondentes.

Para analise dos dados coletados aplicou-se a estatística descritiva com a utilização 
do software estatística de STATISTICA. Os resultados obtidos pelo tratamento estatístico dos 
dados são apresentados em forma de gráfico e tabela, com respectivas considerações a seguir.
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RESULTADOS DA PESQUISA

A tabela 1, abaixo, apresenta os dados de estatística descritiva para melhor definição 
das dimensões de materialismo mencionado pelos autores Belk (1985) e Richins (2004) – 
Centralidade (C), Felicidade (F) e Sucesso (S). O prazer em fazer compras e ter condições 
financeiras para comprar mais coisas é destacado nos dados coletados. Admirar pessoas que 
possuem bens materiais é discutido pelos autores como influencias dos fatores sociais no 
comportamento do consumidor. Gastar dinheiro com produtos caros, explica a exclusividade 
e tentativa de ser diferente e impressionar os outros. A média das respostas dos acadêmicos 
e o desvio padrão são medidas que auxiliam a verificar a confiabilidade da escala adaptada. 
Percebe-se que as médias mais altas estão referentes variáveis relacionadas com a felicidade.

Tabela 1. Estatísticas selecionadas para materialismo.

Descrição n Média Mín. Máx. D e s v i o 
Padrão 

Eu admiro pessoas que possuem bens, carro e roupas 
caras. (S) 457 2,39 1,00 5,00 1,26 

Eu gosto gastar dinheiro com coisas caras. (C) 457 2,26 1,00 5,00 1,20 

Fazer compras me da muito prazer. (F) 457 3,08 1,00 5,00 1,38 

Eu ficaria muito mais feliz se tivesse condição de 
comprar mais coisas. (F) 457 3,74 1,00 5,00 1,29 

Eu gosto de possuir coisas que impressionam outros. 
(S) 457 2,17 1,00 5,00 1,25 

Eu  gosto de muito luxo na minha vida. (C) 457 2,21 1,00 5,00 1,17 

Me incomoda quando não posso comprar tudo que 
quero. (F) 457 2,74 1,00 5,00 1,29 

Fonte: elaborado pelos autores.

A tabela 2 expõe o perfil dos pesquisados tendo como jovens entre 18 a 25 anos 
cursando administração e direito o seu destaque. A tendência atual da população brasileira, 
segundo dados do IBGE (2010) pode-se perceber um numero maior da população do sexo 
feminino em relação ao masculino em todos os setores da sociedade, o que se se confirma na 
pesquisa com 57,1% dos respondentes sendo do gênero feminino. Os cursos de administração 
e direito são os principais com maior numero de alunos. 

Tabela 2. Perfil dos acadêmicos.
IDADE CURSO
18 a 25 372 81,4% Administração 213 46,6%
26 a 35 63 13,8% Ciências Contábeis 32 7,0%
36 a 45 16 3,5% Ciências Econômicas 23 5,0%
46 a 55 6 1,3% Direito 137 30,0%

Engenharia Produção 26 5,7%
Psicologia 26 5,7%
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GENERO
Feminino 261 57,1%
Masculino 196 42,9%

Fonte: elaborado pelos autores

É possível verificar no gráfico 1 a presença de materialismo no comportamento do 
consumo dos estudantes pesquisados conforme o curso universitário. Ter condição financeira 
de comprar os produtos desejados na opinião dos acadêmicos provoca mais felicidade do que 
simplesmente gastar o dinheiro. A escolha da profissão do futuro pode ter relações com o nível 
de materialismo nos indivíduos, pois esta profissão pode proporcionar condições para alcançar 
a felicidade através do materialismo e o que poderá ser o objeto de futuras pesquisas.  Nos 
cursos de direito, engenharia de produção e contabilidade percebe-se índices mais elevados. 
O índice mais baixo no curso de psicologia mostra falta de interesse dos acadêmicos pelos 
produtos de luxo. Os índices não mostram a existência de relação entre o curso de respondente 
e o nível do materialismo.

 

Gráfico 1. Relação curso dos respondentes e o consumismo         
 Fonte: Elaborado pelos autores

A baixa da taxa de juros incentivada pelo governo federal na tentativa de aumentar 
o interesse da população pelo consumo de produtos e bens duráveis, pode estar relacionada com 
o comportamento do consumidor brasileiro no presente período. 

Este comportamento é percebido pelos resultados de pesquisas que mostram a 
presença do materialismo e tendência clara pelo consumismo na população da região, o que 
pode sinalizar os efeitos de endividamento por falta de incentivos do governo em esclarecer a 
população quanto às questões referente a finanças pessoais. O aumento do poder aquisitivo das 
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pessoas, os incentivos dos bancos e as agencias governamentais podem estimular os desejos 
reprimidos da população.

Para melhor ilustração dos resultados deste estudo, no gráfico 2 pode-se visualizar 
as variáveis pesquisadas e o gênero da população de pesquisa. A diferença entre o gênero 
e a intensidade de materialismo é alvo de estudo dos diversos pesquisadores. Conforme os 
índices do gráfico os entrevistados de sexo feminino mostraram maior interesse em gostar fazer 
compras, com índice 3,8 e os homens com índice de 2,8 no mesmo variável.  Este processo 
pode confirmar-se pelo comportamento do consumidor feminino que considera compras como 
diversão e uma forma de distrair no censo comum. Embora os índices relacionados em variável 
(ter condição de comprar) sejam consideravelmente altos, os entrevistados não mostram 
interesse em gostar de gastar dinheiro. 

      
  

Gráfico 2. Relação gênero dos respondentes e o consumismo
  Fonte: Elaborado pelos autores

CONCLUSÕES

A complexidade do mercado do luxo e o crescimento deste mercado, atualmente 
conduzem à necessidade de busca por informações dos consumidores e suas preferências 
mais precisamente suas opiniões e respostas dos futuros consumidores de produtos de luxo. O 
fenômeno de materialismo é o impulsionador deste processo de busca pelos produtos de luxo 
e alto valor no mercado. A sociedade atualmente em sua maioria das vezes julga os indivíduos 
pela quantidade de posse e posição social que pertence. Este julgamento é mais um fator que 
aciona o materialismo. 
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As perguntas relacionadas à felicidade dentro do conceito de materialismo que 
tiveram mais destaque nas respostas fornecidas pelos respondentes são sentir feliz em realizar 
compras e ter mais felicidade em possuir dinheiro para compras dos bens e produtos que desejam. 
Em seguida observa-se que o fato de não ter condição de realizar compras é um dos fatores que 
é destacada nas respostas dos acadêmicos. Percebe-se que realizar compras causa a felicidade 
dos pesquisados e não poder comprar as coisas poderá frustrá-los, o que indica a ausência da 
felicidade. Para Roberts (2000) os indivíduos que possuem alto nível de materialismo colocam 
a posse e aquisição de bens materiais como principal objetivo de suas vidas.

Analisando o gênero dos pesquisados e as dimensões de materialismo do 
Belk e Richins, conclui-se que a dimensão de felicidade no formato de realizar compras é 
consideravelmente alta no gênero feminino, e possuir coisas que impressionam os outros no 
sexo masculino. Possuir condição de realizar compras e comprara mais coisas é destacada em 
ambos os sexos de forma igual.

Finalmente, pode-se perceber a importância deste tipo de estudo do comportamento 
do consumidor e sua aplicação para as empresas que trabalham com os produtos de luxo. As 
variáveis da pesquisa como “ter o prazer de comprar as coisas” e “sentir-se mais feliz em 
poder realizar mais compras” são os indicadores da presença de materialismo na população 
pesquisado. Essas considerações também indicam um nível alto de materialismo nos acadêmicos 
dependendo da escolha do curso e sinalizam a ligação que existe entre a felicidade e ter recursos 
financeiros de realizar compras. Para Twitchell (1999) “obter e gastar” é hoje a matriz da 
definição da etnia, família até mesmo a religião.

A análise dos dados coletados está em consonância com as teorias apresentadas na 
fundamentação teórica, onde o comportamento observado dos acadêmicos acerca de materialismo 
encontra-se nas discussões do Belk (1985) em relação à possessividade e dos autores Richin e 
dawson (1994) da posse e aquisição de bens material. Em relação ao materialismo Tatzel (2003) 
enfatiza a crença de que a felicidade vem através da aquisição de bens materiais.

Em relação às respostas dos pesquisados sobre produtos de luxo e a sua comparação 
com as pesquisas realizadas pelos autores Wang e Wallendorf (2006) e a definição do Twitcher 
(1999) referente os seres humanos e suas adorações pelas coisas mundanas, percebe-se a clara 
tendência dos jovens consumidores pelos produtos que fornecem status e diferenciação e 
sua relação com o materialismo. O gênero e o materialismo também foram pesquisados pelo 
Ponchio, Aranha e Todd (2006) o que neste estudo pode-se concluir também a existência desta 
relação entre as variáveis. 

Como limitação deste estudo pode-se considerar a concentração da população de 
pesquisa sendo os acadêmicos e tendo um perfil pouco similar por serem todos estudantes do 
curso superior. O estudo possibilitou testar a confiabilidade de materialismo adaptada para o 
contexto e realidade diferente. Para futuras pesquisas, sugere-se uma amostra maior e técnicas 
estatísticas multivariadas, que poderão trazer análises mais apuradas sobre os conceitos 
abordados.
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A UTILIZAÇÃO DE COMPONENTES DA CONTABILIDADE GERENCIAL NA 
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo identificar o nível de utilização dos componentes da contabilidade gerencial 
pelos empresários das empresas de serviços contábeis da cidade de Rio do Sul/SC, no gerenciamento de suas 
próprias organizações. A pesquisa de campo se baseia nos elementos da contabilidade gerencial previstos pela IFA 
(International Federation of Accountants) e detalhado por Frezatti (2005), cujos dados foram coletados por meio de 
questionário de perguntas fechadas em que as opções de respostas se apresentaram em cinco níveis, onde se pode 
constatar o perfil do respondente, a classificação da carteira de clientes e a utilização dos referidos componentes. 
Os resultados da pesquisa apontam que, na percepção dos respondentes, o nível de utilização dos componentes 
da contabilidade gerencial, pelos gestores das empresas prestadoras de serviços contábeis da cidade de Rio do 
Sul/SC, é de 24,08%, mesmo que 60% dos entrevistados tenham formação de nível superior em contabilidade. 
Destacam-se como elementos mais utilizados os relacionados ao Orçamento e ao Controle Orçamentário e os de 
menor utilização os relativos ao Sistema de Custeio Estruturado e ao Sistema de Gestão de Valor. Por fim, conclui-
se que quanto maior o número de clientes (tamanho da empresa), maior é o nível de utilização dos componentes 
da contabilidade gerencial, o que corrobora com os estudos já realizados.

Palavras-chave: Componentes. Contabilidade Gerencial. Empresas de Serviços Contábeis. 

ABSTRACT
This study aims to identify the level of use of components of managerial accounting, business by business 
accounting services in Rio do Sul, Santa Catarina, Brazil, in the managing of their own organizations. The literature, 
which provides the theoretical background on the subject, shows the application of management accounting in 
organizations through the use of various methods and forms. However, on this research are used the elements of 
managerial accounting provided by the IFA (International Federation of Accountants) and detailed by Frezatti 
(2005). The data were collected with a questionnaire based on closed questions where the response options were 
presented in five levels, where it is possible to see the profile of the respondent, the classification of customer 
management and use of components by managers of service from accounting companies. The survey results, on 
the participators perception, indicates 24.08% for components of managerial accounting by managers of financial 
service companies in the city of Rio do Sul / SC, even though 60% of interviewed are graduated in accounting. 
The elements of the Budget and the Budget Control stand out as the most used ones; otherwise the System of 
Structured Costing and the System of Management Value as the least used ones. In conclusion, it was identified 
that the greater the number of customers (company), the higher the level of use of components of management 
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accounting, which confirms the results of previous studies.

Keywords: Components. Managerial Accounting. Business Accounting Services.

INTRODUÇÃO

Em geral, a literatura conceitua contabilidade como uma ciência que estuda as 
variações patrimoniais das entidades com a finalidade de geração de informações para a tomada 
de decisões por parte dos seus usuários. Para Hendriksen e Van Breda (1999), contabilidade é 
um processo de comunicação de informação econômica para propósitos de tomada de decisão 
tanto pela administração como por aqueles que necessitam dos seus relatórios. Neste sentido, 
a contabilidade atende às necessidades de informação tanto dos usuários externos quanto dos 
internos. Para Iudícibus (2000), a contabilidade é mais do que mero registro; é um dos principais 
instrumentos de gestão. O objetivo da contabilidade vai além do fornecimento de informações 
sobre o histórico econômico e financeiro de uma entidade, na medida em que, com base na 
leitura e interpretação dos seus relatórios, oferece condições ao usuário de olhar para o futuro e 
tomar melhores decisões baseadas num sistema de informações.

Hansen e Mowen (2001) dividem o sistema de informações contábeis de uma 
organização em dois subsistemas principais: um sistema de contabilidade financeira e um 
sistema de contabilidade gerencial. Uma das principais diferenças entre os dois sistemas está 
no usuário-alvo dessas informações.  Enquanto a contabilidade financeira atende aos usuários 
externos, ou seja, investidores, agências governamentais, bancos etc., a contabilidade gerencial 
produz informações para usuários internos, por meio da identificação, coleta, mensuração, 
classificação e relato, que as utilizam no processo de custeio, planejamento, controle e tomada 
de decisão.

Por sua vez, no mundo globalizado, a tomada de decisão passa a ter maior 
importância devido ao cenário mais competitivo. Este fato, segundo Atkinson (et al, 2000), 
apresenta desafios e cria oportunidades para os contadores gerenciais. Neste sentido, Souza 
(2003) destaca que a informação passa a ter maior relevância, inclusive, no aspecto gerencial, 
considerada como um fator de sucesso para os diversos tipos de organizações. 

Para a FENACON (2009), é praticamente impossível para as empresas, 
independentemente de seu porte, crescerem e sobreviverem sem um sistema de gestão. 
Inicialmente, somente as grandes corporações faziam uso de tais sistemas. Entretanto, com o 
desenvolvimento de novas tecnologias, as provedoras de softwares de gestão passaram a fornecer 
sistemas gerenciais adaptados, também, para as pequenas empresas, já que as informações 
gerenciais são necessárias para as empresas dos diversos segmentos e portes.

Nos estudos referenciados no presente trabalho, autores como Frezatti (2009), 
Soutes (2009) e Souza, Lisboa e Rocha (2003) direcionaram suas pesquisas para as empresas de 
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médio a grande porte. Frezatti (2009) justifica que as organizações de pequeno porte apresentam 
uma série de dificuldades em termos de obtenção de informações confiáveis. Soutes (2009) 
não justifica a escolha das 500 empresas maiores e melhores em vendas editadas pela revista 
exame, mas elenca como objetivo específico a verificação se as empresas que utilizam artefatos 
gerenciais possuem desempenho ou porte diferenciado das que não os utilizam. Ainda, Souza, 
Lisboa e Rocha (2003) utilizam, em sua pesquisa, o universo das multinacionais subsidiárias 
brasileiras, mas não justificam tal escolha.

Considerando-se que as informações gerenciais são necessárias, também, às 
empresas de menor porte, que é a realidade das organizações de serviços contábeis da cidade 
de Rio do Sul – SC, pode-se, então, justificar o universo escolhido para o desenvolvimento 
da presente pesquisa, uma vez que se direciona a todas as empresas de serviços contábeis da 
cidade, relacionadas pelo Sindicato dos Contabilistas do Alto Vale do Itajaí, independentemente 
do porte das mesmas.

Outro fator considerado na escolha do universo é o fato de que, pela essência de 
sua atividade, as empresas de serviços contábeis possuem dados organizados e confiáveis 
que, teoricamente, podem ser utilizados como subsídios na tomada de decisões, bem como 
no auxílio à gestão do seu negócio. A contabilidade gerencial, que tem por objetivo, segundo 
Ching (2005), atender às necessidades de planejamento, controle e avaliação de desempenho 
das organizações, se utiliza desses sistemas como meio para alcançar os seus propósitos.

O planejamento, o controle e a avaliação podem ser realizados com a utilização de 
diversos métodos e formas, com base em diferentes elementos. Assim, para a realização desta 
pesquisa utilizam-se alguns elementos da contabilidade gerencial indicados no pronunciamento 
da IFA (International Federation of Accountants), citados por Frezzatti (2005), que compreendem: 

a) Sistema de custeio estruturado
b) Planejamento estratégico e orçamento formalizados
c) Relatórios gerenciais
d) Programa de redução de desperdício 
e) Sistema de gestão de valor. 
Vale destacar que os elementos definidos pela IFA foram detalhados por Frezatti 

(2005) com a finalidade de identificar os quesitos para a aplicação na sua pesquisa, e oportunamente 
denominados como componentes. De modo geral, pode-se afirmar que a utilização de tais 
elementos da contabilidade gerencial atende as diversas necessidades empresariais, tanto em 
termos de controle, quanto de planejamento, orçamento e avaliação de desempenho.  
Da mesma forma, as empresas de serviços contábeis, de grande ou pequeno porte necessitam 
desses elementos para auxílio aos gestores nos processos de tomada de decisões. 

No entanto, segundo Figueiredo e Fabri (2000), os principais problemas enfrentados 
pelas empresas de serviços contábeis são causados, principalmente, pela falta de habilidade 
gerencial, pela pouca atenção dada a sua própria prática contábil e pelos preços inadequadamente 
calculados. Por outro lado, as empresas de serviços contábeis contam com profissionais que, 
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em tese, possuem habilidades e competências necessárias para a aplicação dos elementos 
gerenciais, na medida em que apresentam formação voltada ao uso das informações como apoio 
à gestão empresarial.

Assim, este fato apresenta subjacente uma importante questão para pesquisa: 
qual o nível de utilização dos componentes da contabilidade gerencial pelos empresários da 
contabilidade na cidade de Rio do Sul/SC? 

Esta questão leva a reflexão e a análise sobre se o conhecimento científico – 
acompanhado do discurso de que a contabilidade não é apenas mero sistema de registro de 
dados passados, e sim um dos principais instrumentos de gestão organizacional – é aplicado na 
prática profissional das empresas de serviços contábeis.

Em resposta e este questionamento, e considerando-se como objeto de estudo as 
empresas de serviços contábeis da cidade de Rio do Sul/SC, independentemente do seu porte, a 
presente pesquisa tem como objetivo analisar o nível de utilização dos elementos da contabilidade 
gerencial pelos empresários contábeis no gerenciamento de suas próprias organizações. 

  

COMPONENTES DA CONTABILIDADE GERENCIAL

A informação é a base para a administração do negócio de forma mais segura. 
De acordo com Atkinson, et. al. (2000), a informação gerencial contábil é uma das fontes 
informacionais  primárias para o controle e a tomada de decisão das empresas. Neste sentido, 
Atkinson et. al. (2000), Soutes (2006), Frezatti (2005), Ching (2005), citam em seus trabalhos a 
definição dada pelo Instituto de Contadores Gerenciais dos Estados Unidos (IMA), o qual define a 
contabilidade gerencial como um processo contínuo de melhoria de planejamento, desempenho, 
mensuração e operação de sistema de informação financeira e não-financeira. Segundo Ching 
(2005, p. 4), “tal processo direciona a ação gerencial, motiva comportamentos, suporta e cria 
valores culturais necessários para uma empresa alcançar seus objetivos estratégicos, táticos e 
operacionais”. 

Para o alcance dos objetivos elencados no conceito de contabilidade gerencial, faz-se 
necessária a identificação dos meios utilizados para tal fim. Na literatura pesquisada encontram-
se diversos termos como, por exemplo: ferramentas, elementos, artefatos, componentes etc. 
Contudo, segundo Frezatti (2005), não há termo único que possa abranger, satisfatoriamente, 
todos os termos mencionados, na medida em que se referem a coisas diferentes, com abrangências 
distintas.

Autores como Frezatti (2005), Soutes (2006) e Padoveze (1999) citam em seus 
trabalhos o pronunciamento do International Federation of Accountants – IFAC, o qual foi 
nominado como International Management Accounting Practice 1 (IMAP1), e que referencia 
quatro possíveis estágios de evolução da Contabilidade Gerencial, quais sejam:

	Estágio 1. Antes de 1950, tinha como foco principal as seguintes atividades: 
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apuração dos custos e controle financeiro por meio do orçamento, previsões e 
controle de processos.

	Estágio 2. Ênfase no suprimento de informações através de tecnologia, processo 
decisório e contabilidade por responsabilidade.

	Estágio 3. Nesse momento o foco passa a ser os projetos de redução de 
desperdício e gestão de custos.

	Estágio 4. A criação de valor passou a ter relevância com a utilização de drivers 
que relacionam clientes, acionistas e inovação organizacional. 

 Contudo, Frezatti (2005) detalha os estágios definidos pelo IMAP1 com o objetivo 
de identificar as variáveis que compreendem as suas pesquisas. O quadro 1 apresenta a proposta 
do autor.

Quadro 1: Elementos, estágios e componentes
Elementos Estágios Componentes
Sistema de custeio 
estruturado 1 Métodos de custeio: absorção, ABC e variável direto

Planejamento 
estratégico 1 Visão da empresa, missão, objetivos de longo prazo e plano operacional

Orçamento 1 Análise do orçado X realizado, demonstrações financeiras projetadas, 
planos de investimentos

Controle orçamentário 1
Receitas, despesas e custos, lucro líquido, retorno sobre o patrimônio 
líquido, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, preço de venda, calculo do 
custo do serviço, margem de contribuição, custo padrão

Segmentação de 
entidade 2 Centro de custos, centro de investimento, unidade de negócios

Foco de relatório 2 Grupo de produtos, áreas empresariais, mercados, clientes, projetos
Informação sobre 
integração de sistemas 2 ERP implementou completamente, em parte e ERP não existente

Programa de redução 
de desperdício 3 Programa de redução de desperdício

Sistema de gestão de 
valor – indicadores 4 Retorno sobre patrimônio líquido, EVA (valor econômico agregado) BSC 

(Balanced Scorecard)
Fonte: Frezatti (2005), adaptado pelos autores

Souza, Lisboa e Rocha (2003) definem como práticas de contabilidade gerencial 
a utilização dos seguintes elementos: métodos de custeio, análise das relações custo-volume-
lucro, métodos de predeterminação de custos, elaboração e uso de plano orçamentário. E, 
justificam a utilização destes itens, por ser fruto de observações quanto à intensidade das 
discussões apresentadas na literatura sobre o assunto.  

Entretanto, ao abordarem a temática em suas pesquisas, com a caracterização da 
utilização da contabilidade gerencial nas organizações, as conclusões dos diversos autores são 
distintas. 

Souza, Lisboa e Rocha (2003) descrevem que as empresas não têm dado, em termos 
práticos, ressonância aos pronunciamentos de alguns pesquisadores em favor da necessidade 
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de adoção de práticas de contabilidade gerencial que produzem informações mais apropriadas 
às mudanças ocorridas no ambiente empresarial. Para os autores, no atual ambiente decisorial 
das empresas, a contabilidade gerencial ainda é preponderantemente tradicional. Neste mesmo 
sentido, Frezatti (2005) conclui que as contribuições mais recentes tem menor aderência, ou 
seja, são menos praticadas, levando-se em conta que algumas são disponíveis de longa data. 

Soutes (2006) conclui que as empresas brasileiras utilizam artefatos modernos da 
contabilidade gerencial, pois evidencia que em um universo de 90 (noventa) respondentes, 
apenas 10 (dez) não as utilizam. As demais utilizam pelo menos um dos artefatos pesquisados. 

Por fim, cabe ressaltar que a análise feita por Soutes (2006) considera a utilização 
mesmo que seja de apenas um artefato da contabilidade gerencial, o que diverge da pesquisa de 
Frezatti (2005), que analisa o nível de utilização levando-se em consideração o agrupamento 
dos componentes.

AMBIENTE DO ESTUDO

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Perfil Socioeconômico (2008), a cidade 
de Rio do Sul, onde foi aplicada a pesquisa, apresenta as seguintes características: localiza-
se na região do Alto Vale do Itajaí, entre a Serra do Mar e a Serra Geral, a 240 quilômetros 
de Florianópolis, com população de 56.919 habitantes (dados de 2007). Tem como atividades 
econômicas principais, em primeiro lugar a indústria, com 1.381 estabelecimentos, e em 
segundo lugar as empresas de prestação de serviços, com 1.184 estabelecimentos. Do total dos 
empreendimentos, 73,51% são Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (limite previsto 
na Lei Complementar no 123/06). 

Com relação à formação superior, o mesmo instituto indica que há 2 (duas) 
instituições de ensino superior que oferecem o curso de Ciências Contábeis na cidade, sendo 
que uma delas oferece o curso desde o ano de 1986.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa se caracteriza como exploratória, descritiva, de cunho quanti-
qualitativo, em que se procura priorizar a experiência das empresas de serviços contábeis 
em termos do nível de utilização dos componentes da contabilidade gerencial no seu próprio 
gerenciamento. É exploratória na medida em que procura se familiarizar com o assunto nas 
empresas contábeis, e descritiva, levando-se em consideração que o pesquisador “... procura 
conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la” (Rudio, 1990, p.55).

 Além disso, é de cunho quanti-qualitativo uma vez que, por meio da observação, 
utiliza-se de questionário para a delimitação do problema e o levantamento dos dados. Segundo 
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Richardson (1999, p.79), “o aspecto qualitativo de uma investigação pode estar presente até 
mesmo nas informações colhidas por estudos essencialmente quantitativos, não perdendo seu 
caráter qualitativo quando são transformados em dados quantificáveis”.

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se, como instrumento, um questionário 
com perguntas fechadas, inicialmente aplicado por meio de pré-teste com cinco respondentes, 
o que resultou na versão final, assim dividido: apresentação da pesquisa; análise do perfil do 
respondente; caracterização dos clientes; métodos de alocação de custos; e nível de utilização 
dos elementos da contabilidade gerencial.

Convém ressaltar que no presente artigo utiliza-se a expressão elementos para 
identificar os meios agrupados, e componentes para identificar o detalhamento desses elementos. 

As opções de resposta foram dispostas em níveis, de 01 a 05, onde o primeiro 
representa o menor grau de utilização dos componentes da contabilidade gerencial, e o último 
representa a utilização para a tomada de decisões, na percepção dos respondentes.

Assim, os componentes da contabilidade gerencial indicados no questionário foram 
baseados no detalhamento realizado por Frezatti (2005), e pautados no pronunciamento da 
IFA (International Federation of Accountants). Cabe destacar que se utilizam os elementos 
e componentes que apresentam alguma relação de proximidade com o ramo de atividade das 
empresas pesquisadas, os quais foram distribuídos, no questionário, na seguinte ordem:

a) Sistema de custeio estruturado
b) Planejamento Estratégico
c) Orçamento
d) Controle orçamentário
e) Programa de redução de desperdício
f) Sistema de gestão de valor. 
A população alvo do estudo compreende as empresas de serviços contábeis da cidade 

de Rio do Sul – SC, que engloba, segundo relatório fornecido pelo SINDICONT (Sindicato dos 
Contabilistas do Alto Vale do Itajaí, 2009) um total de 44 (quarenta e quatro) empresas. Destas, 
identificaram-se 40 (quarenta) ativas, das quais 38 (trinta e oito) responderam a pesquisa e duas 
02 (duas) não responderam. Desse modo, 95% da população fizeram parte da pesquisa, sendo 
que os questionários foram entregues diretamente para as mesmas.

A análise dos dados foi realizada por meio de tabelas onde os componentes de 
cada elemento foram dispostos de maneira a identificar a frequência com que tais componentes 
foram citados pelos respondentes, em cada nível. Logo após, foi elaborada uma tabela com o 
agrupamento dos resultados das médias de utilização por componente, considerando-se apenas 
o nível 05, como forma de identificar a efetiva utilização para a tomada de decisões.

Além disso, foi realizada uma análise de cluster que, segundo Maroco (2003), são 
técnicas de análises que dividem os dados em grupos, classificando-os pela homogeneidade. 
Na presente pesquisa foram agrupadas as organizações de prestação de serviços contábeis por 
número de clientes que possuem, como meio de avaliar o nível de utilização, considerando-se 
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que quanto maior o número de clientes, maior é a organização, e mais controle necessita para a 
gestão do próprio negócio.

PERFIL DO RESPONDENTE

De modo geral, no Brasil, as organizações contábeis são formadas por escritórios 
individuais e por empresas. O Conselho Federal de Contabilidade, em sua resolução no 825/98, 
utiliza o nome de organização contábil, tanto para escritório individual, quanto para empresa 
contábil. Contudo, a diferenciação somente acontece quando são emitidas resoluções específicas.

Além disso, as organizações contábeis apresentam características específicas 
relacionadas ao porte, ao tipo de prestação dos serviços e a estrutura organizacional, que Liba 
(apud Souza, 2003) identifica:

	A maioria delas são organizações enquadradas na categoria de pequeno e médio 
porte.

	Prestam serviços de escrituração contábil, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, 
encaminhamento de documentos, atos e registros, alteração e cancelamento das 
organizações.

	São subdivididas em organizações especialistas que se dedicam ao atendimento 
de determinada atividade ou ramo empresarial, e organizações generalistas, que 
se dedicam ao atendimento das mais diversas atividades e ramos empresariais.

	Possuem estrutura familiar simplificada ou são organizadas em sociedades em 
que todos os sócios oferecem dedicação exclusiva.

De acordo com os dados divulgados pelo Conselho Federal de Contabilidade (2009), 
até julho de 2008 havia no Brasil mais de 67 mil organizações contábeis, nas quais trabalhavam 
em torno de 208.347 contadores.

Em termos específicos, na cidade de Rio do Sul, a presente pesquisa busca traçar 
o perfil do respondente considerando-se aspectos como: sexo, idade, tempo de atuação na área 
contábil, função, tempo de atuação na referida função e formação, cujos resultados são os 
seguintes:

a) Em relação ao sexo dos respondentes, 65,8% são do sexo masculino e 34,2% são 
do sexo feminino.

b) Em relação à idade, identifica-se que o intervalo com maior percentual (44,7%) dos 
respondentes está entre os 22 e 30 anos. Já, o intervalo de 31 a 40 anos, representa 
36% do universo, enquanto que o menor percentual é o dos respondentes com 
idade abaixo de 22 anos.

c) Em relação ao tempo de atuação na área contábil, o maior percentual está no 
intervalo de 17 a 25 anos, representando 44,7% dos respondentes, e os menores 
são abaixo de 8 anos e acima de 35 anos, ambos representando 7,9% do universo.
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d) Quanto à função exercida na organização pelos respondentes, observa-se que 
36,8% exercem a função de contador, 21,1% a função de administrador, e apenas 
7,9% dos respondentes são proprietários da organização. 

e) Quanto ao tempo que exercem a referida função, o resultado fica dividido em 
dois intervalos: menos de 8 anos, representado por 37% da população; e entre 8 
e 16 anos, representado por 39% da população.

f) A formação dos respondentes é, na maioria (60%) contadores; 29% são técnicos 
em contabilidade, e a minoria (11%) são administradores. Assim, comparando-se 
estes resultados com os da função desenvolvida na organização, pode-se concluir 
que pelo menos 21% dos respondentes desempenham algum tipo de função 
administrativa. No entanto, apenas 11% tem formação acadêmica específica.

g) Para a identificação do perfil da carteira de clientes, das organizações entrevistadas, 
considerou-se o faturamento e a forma de tributação das empresas/clientes. Neste 
sentido, para a determinação do porte, considerou-se como Micro Empresa e 
Empresa de Pequeno Porte o enquadramento previsto na Lei Complementar no 
123/06 (empresas que tem faturamento bruto anual abaixo de R$ 2.400.000,00); 
de Médio Porte aquelas que faturam anualmente entre R$ 2.400.000,00 e R$ 
12.000.000,00 e de Grande Porte as que faturam acima de R$ 12.000.000,00 por 
ano. Assim, com base neste enquadramento, os resultados encontrados foram os 
seguintes:

g.1) Em relação ao porte dos clientes, verifica-se que 41% são empresas de 
médio porte, 32% são micro empresas e apenas 1% é de grande porte.

g.2) Quanto à forma de tributação dos clientes, 60% são enquadradas no 
simples nacional, 22% são no lucro presumido, 14% são no lucro real, e 
apenas 4% são imunes e isentas.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da pesquisa são descritos em forma de tabelas, na mesma ordem em 
que se apresentam no Quadro 1. Já, a análise das questões relacionadas ao nível de utilização 
dos elementos da contabilidade gerencial é representada pelo somatório das respostas dos 
componentes que compõem o bloco dos elementos. 

Destaca-se que os respondentes são num total de 38 (trinta e oito). Como alguns não 
responderam a todas as questões, o número de respostas de cada bloco representa o resultado da 
multiplicação dos respondentes pelo número de componentes.

Considerando-se que os elementos da contabilidade gerencial auxiliam os gestores 
no processo de tomada de decisão nas suas organizações, então, os dados são analisados a partir 
deste princípio. Ou seja, a ênfase da análise se dá quanto à efetiva utilização desses elementos 
para a tomada de decisão. Portanto, somente enfatizam-se os resultados intermediários que 
apresentam quantidade de respostas relevantes. 
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SISTEMA DE CUSTEIO ESTRUTURADO

Em relação a este elemento – que pode ser definido como um conjunto de técnicas e 
procedimentos que organizam e formalizam o custeamento de produtos e serviços – identificou-
se que somente 6,25% dos respondentes (7 de um total de 112) utilizam qualquer tipo de sistema 
de custeio como ferramenta de gestão, mesmo que este se insira no estágio 1 previsto pelo 
IMAP1. A maioria das respostas (61) está na opção “Conheço, mas não utilizo”, conforme se 
destaca na Tabela 1. 

Tabela 1: Sistema de Custeio Estruturado.

Sistema de 
Custeio Não conheço

C o n h e ç o , 
mas não 
utilizo

Conheço e utilizo 
parcialmente

Conheço e utilizo 
integralmente

Conheço e utilizo 
como ferramenta de 
gestão

Absorção 7 15 7 4 4
ABC 8 25 3 0 1
Variável e 
Direto 6 21 8 1 2

 Total 21 61 18 5 7
% 18,75% 54,46% 16,07% 4,46% 6,25%

Fonte: Dados da Pesquisa.

A pergunta que direcionou esta parte da pesquisa foi quanto à utilização dos 
métodos de alocação dos custos como forma de determinação dos preços dos serviços prestados, 
utilizando-se de alguma forma de custeio informatizado – como planilhas – com o objetivo de 
buscar informação quanto ao preço praticado, conforme se apresenta na Tabela 2. Cabe salientar 
que nesta parte da pesquisa não foram utilizados os termos propostos por Frezatti (2005), ou 
seja, “sistema de custeio estruturado”, bem como as opções de respostas não foram dispostas 
em níveis.

Tabela 2: Método de alocação do custo
Sistema de alocação de Custo Sim Total %
Custo por departamento 9 23,7%
Alocação de custo por processo 4 10,5%
Outras planilhas 19 50,0%
Não utiliza qualquer forma 6 15,8%
Total 38 100%

Fonte: Dados da Pesquisa

Deste modo, a questão apresentou os seguintes resultados: 15,8% dos entrevistados 
não utilizam qualquer forma de alocação de custos; 23,7% das organizações utilizam a alocação 
de custos por departamento; 10,5% alocam os custos por processos; e 50% dos respondentes 
utilizam outras planilhas como forma de alocação dos custos.



77Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 67-86, jan./mar. 2014

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico é definido por Maher (2001) como o detalhamento dos 
passos a serem tomados para o atingimento dos objetivos da organização, pois eles fornecem 
a diretriz geral a ser seguida. Neste sentido, é importante que os passos sejam detalhados e 
apresentados no plano estratégico de longo prazo. Os resultados da pesquisa se apresentam na 
Tabela 3, que detalha os respectivos componentes.

Tabela 3: Planejamento Estratégico

Planejamento 
Estratégico

Não
definida

Definida, 
mas não 
registrada

Descrita mas não 
divulgada aos 
colaboradores

Descrita e 
divulgada para 
toda organização

Divulga e utiliza no 
gerenciamento

Visão da empresa 3 9 6 11 7
Missão da empresa 2 10 3 14 7
Objetivos de Longo 
Prazo 5 10 4 8 9

Plano Operacional 3 12 5 9 7
Total 13 41 18 42 30
% 9,03% 28,47% 12,5% 29,17% 20,83%

Fonte: Dados da Pesquisa    

Pode-se verificar que, dos componentes relacionados ao Planejamento Estratégico, 
considerando-se um total de 144 respostas, 30 se inserem na opção “divulga e utiliza no 
gerenciamento”, o que representa 20,83% dos respondentes. Além disso, 41 se encontram 
na opção “definida, mas não registrada”, e 42 na opção “descrita e divulgada para toda 
organização”. Com isso, pode-se concluir que os respondentes demonstram certa preocupação 
com o planejamento da organização, mas ainda não incorporaram a “cultura” da utilização 
deste elemento no gerenciamento de seus negócios.

 Da mesma forma, destacam-se na Tabela 3 os resultados para os componentes 
missão e visão da empresa, em que 14 e 11 respondentes, respectivamente, afirmam que estão 
“descritas e divulgadas para toda organização” mas que, no entanto, parecem não utilizar no 
gerenciamento de seus negócios, uma vez que em ambos os casos apenas 7 responderam utilizar 
como componente de gestão. 

ORÇAMENTO

Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 230) definem o orçamento como “uma 
ferramenta que apóia os gestores em suas funções de planejamento e controle”. Além disso, de 
acordo com os autores, o interessante é que os orçamentos apóiam os gestores – com sua função 
de controle – não apenas para examinar o futuro, mas também para examinar o passado.



78 Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 67-86, jan./mar. 2014

Neste sentido, levando-se em consideração a totalidade dos componentes, observa-
se que 35,4% dos respondentes (40 respostas) utilizam o orçamento como ferramenta de 
gestão, o que demonstra certa preocupação com a utilização dos componentes de orçamento no 
gerenciamento de suas organizações. Já, na outra extremidade da Tabela 4, com 35 respostas, a 
opção “não possui”, indica que 30,97% dos respondentes não utilizam qualquer dos componentes 
de orçamento no gerenciamento de suas organizações. 

Tabela 4: Orçamento.

Orçamento Não
Possui

Possui mas não 
há acompanha-
mento

Possui e 
acompanha
 parcial-mente

Acompanha
regularmente, mas 
não utiliza para 
tomada de decisões

Utiliza 
como 
ferramenta 
de gestão

Análise do Orçado X 
Realizado 12 2 4 7 13

Demonstrações 
Financeiras 
Projetadas

13 1 6 5 13

Plano de 
Investimentos 10 2 4 7 14

Total 35 5 14 19 40
% 30,97% 4,42% 12,39% 16,81% 35,40%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Vale destacar que os três componentes pesquisados, conforme Tabela 4, apresentaram 
comportamento semelhante nas diversas dimensões analisadas. 

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Horngren, Sundem e Stratton (2004) registram que “os orçamentos são ferramentas 
do gestor para entender, planejar e controlar as operações. Assim, a pesquisa detalha na Tabela 
5 os resultados para os diversos componentes que fazem parte deste elemento de gestão. 

Tabela 5: Controle Orçamentário

Controle Orçamentário Não
realiza

Realiza,
mas não 
acompanha

Realiza e 
acompanha 
parcialmente

Analisa 
regulamente, 
mas não utiliza 
para tomada de 
decisões

Utiliza como 
ferramenta 
de gestão - 
tomada de 
decisões

Receitas 1 3 4 7 23
Despesas e Custos 2 1 5 7 23
Lucro Líquido 2 1 7 4 24
Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido 15 3 3 3 11

Fluxo de Caixa 6 3 6 3 19
Ponto de Equilíbrio 9 3 3 4 16



79Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 67-86, jan./mar. 2014

Preço de Venda 5 3 7 2 17
Cálculo do Custo dos 
Serviços 4 1 6 5 21

Margem de Contribuição 11 2 2 7 14
Custo Padrão 13 4 1 3 16
Total 68 24 44 45 184
% 18,63% 6,58% 12,05% 12,33% 50,41%

Fonte: Dados da Pesquisa.

As respostas que apresentam maior incidência neste quesito são as opções “utiliza 
como ferramenta de gestão – tomada de decisões”, com 184 de um total de 365 respostas 
(50,41%), e em segundo lugar a opção “não realiza”, com 68 (18,63%) respostas. Novamente, 
os extremos da Tabela 5 apresentam números mais altos de respostas. Mesmo assim, percebe-se 
que os respondentes dão maior importância para os componentes deste elemento de gestão nos 
seus negócios.

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO

Conforme os dados da pesquisa, na Tabela 6, pode-se observar que 13 das 
organizações pesquisadas não possuem o programa implantado, 10 possuem e acompanham 
parcialmente, e outras 9 o utilizam como ferramenta de gestão.

Tabela 6: Programa de Redução de Desperdício.

Programa de 
Redução de 
Desperdício

Não
Possui

Possui, mas não há 
acompanhamento

Possui e 
acompanha 
parcialmente

Acompanha 
regularmente, mas 
não utiliza para 
tomada de decisões

Utiliza
como 
ferramenta 
de gestão

Programa de Redução 
de Desperdício 13 4 10 2 9

Total 13 4 10 2 9
% 34,21% 10,53% 26,32% 5,26% 23,68%

Fonte: Dados da Pesquisa.     

Estes resultados demonstram que, do universo pesquisado, 34,21% (13 de um total 
de 38) dos respondentes não se encontra, ainda, num estágio mais avançado da utilização da 
informação gerencial, pois não possuem o programa implantado. Mas, por outro lado, percebe-
se que há preocupação quanto a este controle na medida em que 26,32% dos respondentes (10 
do total 38) “possui e acompanha parcialmente” e pelo menos 9 utilizam como ferramenta de 
gestão nos seus negócios.
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SISTEMA DE GESTÃO DE VALOR – INDICADORES

Neste elemento, os resultados da pesquisa demonstram que a opção “conheço, mas 
não utilizo” apresenta um número maior de respostas (68 de um total de 114), e 23 não conhece 
os componentes. Juntos, estes números representam 79,83% das respostas, o que indica que a 
maioria não utiliza estes componentes no gerenciamento de suas organizações. 

Tabela 7: Sistema de gestão de Valor - Indicadores
Sistema
de gestão 
de valor – 
indicadores

Não conheço
Conheço, 
mas não 
utilizo

Conheço 
e utilizo 
parcialmente

Conheço
e utilizo 
integralmente

Conheço e utilizo como 
ferramenta de gestão

Retorno sobre 
o Patrimônio 
Líquido

5 24 5 0 4

EVA (Valor 
Econômico 
Agregado)

6 23 6 0 3

BSC 
(Balanced 
Scorecard)

12 21 3 0 2

 Total 23 68 14 0 9
% 20,18% 59,65% 12,28% 0% 7,89%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Para finalizar, conforme dados da Tabela 7, a opção “conheço e utilizo como 
ferramenta de gestão” apresenta apenas 9 (7,89%) respostas, e a opção “conheço e utilizo 
integralmente” não apresenta qualquer resposta positiva em seus três componentes pesquisados. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A pesquisa foi estruturada observando-se aspectos como: ambiente da pesquisa, 
perfil dos respondentes e o nível de utilização dos elementos da contabilidade gerencial previstos 
pela IFA.

Quanto aos aspectos relativos ao ambiente da pesquisa e ao perfil dos respondentes 
observou-se que na cidade de Rio do Sul existe o curso superior de Ciências Contábeis desde o 
ano de 1986, o que contribui para um índice de 60% dos respondentes com formação superior 
na área. Destaca-se, ainda, que outros 29% são técnicos em contabilidade e apenas 11% tem 
formação fora da área. Já, os clientes das organizações são, na maioria (73%), empresas de 
pequeno e médio porte e somente 1% de grande porte. Este último dado indica que as empresas 
de maior porte da região possuem contabilidade própria, isto é, não se utilizam de serviços 
terceirizados. Além disso, apenas 13% das empresas de serviços contábeis possuem mais de 



81Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 67-86, jan./mar. 2014

150 clientes, conforme dados da pesquisa.
Quanto ao nível de utilização dos elementos da contabilidade gerencial, os resultados 

foram apresentados nas Tabelas de 1 a 7 levando-se em conta os componentes (detalhamento) 
de cada elemento (agrupamento dos componentes), cuja análise gráfica é apresentada pelo 
somatório das respostas dos componentes; elementos, dos quais se pode destacar o seguinte:

a. Sistema de custeio estruturado – apenas 7 das 112 respostas indicam a utilização 
dos componentes deste grupo na gestão dos negócios. No entanto, 32 respondentes utilizam 
outras formas de alocação dos custos para determinação do preço dos serviços prestados.

b. Planejamento Estratégico – 101 das 144 respostas se encontram em níveis 
intermediários, ou seja, são componentes considerados pelos gestores, embora não aplicados 
no gerenciamento das suas organizações.

c. Orçamento – neste elemento destaca-se o componente “Orçado X Realizado” 
em que 12 dos 38 respondentes não o possuem e 13 o utilizam.

d. Controle Orçamentário – aqui vale destacar o componente “Retorno sobre o 
Patrimônio Liquido” onde 15 dos 35 respondentes não o utilizam no gerenciamento dos seus 
negócios, e apenas 11 utilizam-no como componente para a tomada de decisão. 

e. Programa de Redução de Desperdício – 13 dos 38 respondentes não possuem e 
somente 9 utilizam no gerenciamento.

f. Gestão de Valor – 91 das 114 respostas não utilizam qualquer dos componentes 
deste elemento.

Como resumo da identificação do grau de utilização dos componentes gerenciais 
pelos gestores das empresas de serviços contábeis no gerenciamento das suas organizações, a 
Tabela 8 agrupa os elementos considerados na pesquisa, na qual se substituiu a descrição dos 
níveis de utilização por números. Assim, o número 1 (um) indica o menor grau de utilização, e 
o número 5 (cinco) o maior. 

Tabela 8: Agrupamento dos Elementos – %
 Elementos 1 2 3 4 5 Total
Sistema de Custeio 
Estruturado 18,76% 54,46% 16,07% 4,46% 6,25% 100%

P l a n e j a m e n t o 
Estratégico 9,03% 28,47% 12,50% 29,17% 20,83% 100%

Orçamento 30,97% 4,43% 12,39% 16,81% 35,40% 100%
Controle Orçamentário 
(Analise) 18,63% 6,58% 12,05% 12,33% 50,41% 100%

Programa de Redução 
de Desperdício 34,21% 10,53% 26,32% 5,26% 23,68% 100%

Sistema de Gestão de 
Valor – Indicadores 20,18% 59,65% 12,28% 0,00% 7,89% 100%

Média 21,96% 27,35% 15,27% 11,34% 24,08% -
Fonte: Dados da pesquisa.

Para a determinação da efetiva utilização, na percepção dos respondentes, 
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considera-se o nível 5 (cinco) já que os demais níveis não correspondem aos conceitos da 
Contabilidade Gerencial, que é a utilização da informação para a tomada de decisão. Assim, 
a tabela 8 indica que um Sistema de Custeio Estruturado é efetivamente utilizado por apenas 
6,25% dos respondentes, o Planejamento Estratégico é utilizado para a tomada de decisão por 
20,83% dos respondentes, o Orçamento por 35,4%, o Controle Orçamentário por 50,41%, o 
Programa de Redução de Desperdício por 7,89%, e o Sistema de Gestão de Valor por 7,89%. 
Em média, 24,08% utilizam os componentes gerenciais na tomada de decisão.

Verifica-se que os indicadores mais utilizados, por ordem, são o Controle 
Orçamentário e o Orçamento, os quais estão inseridos no Estágio 1 da evolução da Contabilidade 
Gerencial nominados pela International Management Accounting Practice 1 (IMAP 1) e no 
detalhamento sugerido por Frezatti (2005). No entanto, o Sistema de Custeio Estruturado, 
mesmo também inserido no nível 1, apresenta a mais baixa utilização, comparativamente com 
os demais do mesmo estágio.

Resumidamente, identificou-se que, em média, 24,08% das empresas pesquisadas 
utilizam os elementos da contabilidade gerencial na gestão de seus negócios, mesmo que 60% 
dos entrevistados tenham formação de nível superior em contabilidade. Este resultado reforça o 
previsto por Figueiredo e Fabri (2000), quando registram que os principais problemas enfrentados 
pelas empresas contábeis são causados, principalmente, pela falta de habilidade gerencial, pela 
pouca atenção dada a sua própria prática contábil e pelos preços inadequadamente calculados.

Também, verificou-se a utilização dos componentes da contabilidade gerencial 
utilizados para a tomada de decisão (nível 5), considerando-se o número de clientes que as 
empresas de serviços contábeis possuem (prestam serviço), pois se presume que quanto maior 
o número de clientes, maior o porte da empresa e, consequentemente, maior a necessidade de 
controles. Neste sentido, a Tabela 9 apresenta o número de clientes por intervalo.

Tabela 9: número de clientes por intervalo
Porte da empresa/
Intervalo <50  ≥50 <100 ≥100 <150 ≥150
ME 154 758 130 176
EPP 47 386 60 143
Médio 18 32 45 9
Grande  17 5 2
Totais 219 1.193 240 330
% 11,05% 60,19% 12,11% 16,65%

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme se pode observar pela Tabela 9, a maior concentração em termos de porte 
dos clientes atendidos pelas empresas contábeis – e classificados no presente artigo em Micro 
Empresas, Pequeno Porte, Médio Porte e Grande Porte – estão no intervalo de 50 a 100, onde 
se concentram 60,19% dos clientes. 
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Já, a Tabela 10 demonstra o resultado da utilização dos componentes da contabilidade 
gerencial (nível 5) pelas organizações de serviços contábeis, considerando-se o número de 
clientes por intervalos.

Tabela 10: Utilização por número de clientes - %.
Intervalo <50  ≥50 <100 ≥100 <150 ≥150
Número de empresas por intervalo 9 17 6 6
Sistema de Custeio     
Absorção 11,10% 5,89% 33,34% 0% 
ABC  0%  0% 16,67%  0%
Variável e Direto  0%  0% 16,67% 16,67%
Média de utilização por elemento 3,70% 1,96% 22,23% 5,56%
Planejamento Estratégico     
Visão da empresa 5,89% 17,64% 33,34% 33,34%
Missão  da empresa 5,89% 17,64% 33,34% 33,34%
Objetivos de Longo Prazo 5,89% 23,52% 16,67% 50,00%
Plano Operacional 5,89% 17,64% 16,67% 33,34%
Média de utilização por elemento 5,89% 19,11% 25,01% 37,51%
Orçamento     
Análise do Orçado X Realizado 33,33% 29,41% 50,00% 33,34%
Demonstrações Financeiras Projetadas 22,22% 29,41% 66,67% 33,34%
Plano de Investimentos 33,33% 29,41% 50,00% 50,00%
Média de utilização por elemento 29,63% 29,41% 55,56% 38,89%
Controle Orçamentário     
Receitas 55,56% 52,94% 66,67% 83,34%
Despesas e Custos 55,56% 52,94% 66,67% 83,34%
Lucro Liquido 55,56% 52,94% 66,67% 100,00%
Retorno sobre o Patrimônio Líquido 22,22% 11,76% 50,00% 33,34%
Fluxo de Caixa 44,45% 41,17% 66,67% 66,67%
Ponto de Equilíbrio 33,34% 35,30% 66,67% 33,34%
Preço de Venda 22,22% 41,17% 66,67% 50,00%
Cálculo do Custo do Serviços 44,45% 58,82% 66,67% 50,00%
Margem de Contribuição 33,34% 29,41% 66,67% 33,34%
Custo Padrão 33,34% 29,41% 66,67% 33,34%
Média de utilização por elemento 40,00% 40,59% 65,00% 56,67%
Programa de Redução de Desperdício     
Programa de Redução de Desperdício 11,10% 23,53% 50% 16,67%
Sistema de gestão de valor - indicadores     
Retorno sobre Patrimônio Líquido 0% 11,76% 16,67% 16,67%
EVA (Valor econômico Agregado) 0% 5,89% 16,67% 16,67%
Bsc ( Balanced Scorecard) 0% 0% 16,67% 16,67%
Média de utilização por elemento 0% 5,88% 16,67% 16,67%

Fonte: Dados da pesquisa.

De modo geral, as empresas com maior número de clientes são as que mais utilizam 
os componentes da contabilidade gerencial para a tomada de decisões, como o Planejamento 
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Estratégico, em que 25,01% das empresas no intervalo de 100 à 150 utilizam, e 37,51% em 
organizações com número de clientes superior a 150. Assim, para os mesmos intervalos, 
destacam-se: Orçamento (55% e 38,89%), Controle Orçamentário (65% e 56,67%) Programa de 
Desperdício (50% e 16,67%), e Sistema de Gestão de Valor (16,67% em ambos os intervalos).

Tal resultado corrobora com os estudos de Frezatti (2005), ao verificar o nível de 
aderência da utilização da contabilidade gerencial, previstos na literatura, por empresas de 
médio e grande porte (considerando-se o faturamento), que conclui que a aderência é maior em 
empresas de grande porte do que nas de médio porte.

Nesta mesma direção, os resultados da presente pesquisa, também, apontam 
que empresas com maior número de clientes possuem maior utilização dos elementos da 
contabilidade gerencial para a tomada de decisões. 

  

CONCLUSÕES

Há certa congruência entre os diversos autores da área – citados ao longo deste 
trabalho – quanto à importância atribuída à utilização de elementos da contabilidade gerencial 
na gestão dos negócios nas organizações. Embora as pesquisas mencionadas tenham verificado 
a utilização de tais elementos em empresas de médio e grande porte, a necessidade de controle 
e utilização de componentes de gestão ocorre, também, em empresas de menor porte.

Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo a identificação do nível de 
utilização dos elementos da contabilidade gerencial pelos empresários das empresas de serviços 
contábeis da cidade de Rio do Sul/SC, no gerenciamento de suas próprias organizações. A 
observação foi operacionalizada por meio de uma pesquisa estruturada, embasada nos elementos 
nominados pelo International Management Accounting Practice 1 (IMAP 1) e no detalhamento 
sugerido por Frezatti (2005).

Percebe-se que os resultados corroboram os achados dos autores citados, de que a 
maior utilização se dá entre as organizações de maior porte, respeitadas as proporcionalidades, 
pois empresas de serviços contábeis da cidade de Rio do Sul/SC com maior número de clientes 
apresentam maior índice de utilização dos elementos pesquisados, segundo informações dos 
respondentes.

Os resultados também apontam que a maior utilização está relacionada ao 
Orçamento, com 35,40%, e Controle Orçamentário com 50,41% de utilização, em relação aos 
demais elementos propostos na pesquisa. E, a menor utilização está no Sistema de Custeio 
Estruturado (6,25%) e no Sistema de Gestão de Valor – Indicadores, com 7,89% de utilização.

Como apenas 6 das 38 organizações pesquisadas possuem mais de 150 clientes, 
pode-se concluir que a maioria não se enquadra como empresa de grande porte. Mas, 
considerando-se a importância da utilização dos componentes gerenciais pelas organizações, 
independentemente do porte, pode-se verificar que, na prática, o índice de utilização não é 
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expressivo, mesmo que em tese os contadores sejam os profissionais mais habilitados e com 
competências para a efetiva utilização de tais elementos.

Contudo, consideram-se como limitações da presente pesquisa, no aspecto 
metodológico, os próprios níveis de utilização dos componentes da Contabilidade Gerencial, que 
foram identificados a partir da percepção dos respondentes, bem como os métodos estatísticos 
utilizados, como as análises de frequência e de clusters. Vale destacar que outros métodos 
podem ser aplicados como forma de aprofundamento do estudo.  

 Diante do cenário apresentado, em termos de utilização dos elementos da 
contabilidade gerencial, e considerando-se que as organizações da cidade de Rio do Sul/SC 
se mantêm no mercado ao longo do tempo, cabe questionar qual a forma de controle, e que 
elementos de gestão são utilizados pelos empresários contábeis para gerir os seus próprios 
negócios, o que pode se apresentar como sugestão para futuras pesquisas.

Além disso, o fato de que a maioria dos respondentes é contadores, pode levar a outro 
questionamento como, por exemplo, sobre o conteúdo ofertado pelas instituições de ensino, 
órgãos de classe e outras instituições ligadas à formação profissional. Será que as instituições 
tratam dos conceitos e da utilização da contabilidade gerencial como elementos de gestão e 
tomada de decisão? Ou, ainda, sobre quais são as necessidades dos profissionais pesquisados em 
termos de conhecimento específico para a aplicação dos elementos da contabilidade gerencial 
na gestão de suas organizações.
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INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS E/OU INDÚSTRIAS

Simone da Silva Conceição1

RESUMO
O presente artigo aborda a importância da informação para tomada de decisão das empresas  e o quanto a informação 
é necessária para que as empresas tornem-se competitivas ao mercado. Na era da Internet e com a expansão do 
processo produtivo industrial, a informação torna-se mercadoria a ser negociada no mercado dominado pela lei da 
oferta e da procura. A informação é prioritária para a própria produção do capital atuando diretamente no sistema 
produtivo. Portanto, é de suma importância que as fontes informação realmente funcionem, para que o usuário 
possa detectar os problemas e ter a satisfação de resolvê-los, usando as ferramentas que o mundo da informatização 
nos oferece das mídias mais tradicionais aos bancos de dados, listas de discussões na Internet, dentre outros.

Palavras-Chave: Informação. Fontes de Informação. Tomada de Decisão.

ABSTRACT
This article discusses the importance of information for decision making of companies and how the information 
is necessary for companies to become competitive to the market. In the era of the Internet and the expansion of 
the productive process, the information becomes a commodity to be traded in the market dominated by the law 
of supply and demand. The information is a priority for the own production of capital working directly in the 
production system. It is therefore of paramount importance that the information sources really work, so that the 
user can detect the problems and have the satisfaction of solving them, using the tools of information technology 
in the world offers the more traditional media to databases, lists discussions on the Internet, among others.

Keywords: Information. Sources of  Information. Decision Making.

INTRODUÇÃO

Vivemos momentos de desenvolvimento célebre e a informação ocupa um papel 
importante que deve estar presente na tomada de decisões das empresas para resolver problemas 
específicos. A informação para ser segura e precisa, depende de fontes fidedignas, que são 
merecedoras de nosso crédito. Montalli (1996, p. 98) conceitua 

“a informação para negócios como aquela que subsidia o processo decisório de 
gerenciamento das empresas industriais de prestação de serviços e comerciais, 
nos seguintes aspectos: companhias, produtos, finanças, estatísticas, legislação e 
mercado” diferenciando-a da informação tecnológica, que é definida como aquela que 
trata da informação necessária utilizada e da informação gerada nos procedimentos de 
aquisição, inovação e transferência de tecnologia nos procedimentos de metrologia, 
certificação de qualidade e normalização e nos processos de produção”.

1 Bibliotecária e Mestre em Engenharia de Produção (UFSC). E-mail para contato: conceicao.simone@yahoo.
com.br 
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Para Klintoe (1991, p. 56), “a informação é a chave do processo e enquanto não 
for organizada é prejudicada”. Destaca o referido autor que a informação “é um artigo de 
utilidade, uma matéria-prima que possui um valor como outras matérias-primas”. A informação 
é o mínimo e o essencial para que a indústria progrida e não se prejudique. Precisamos ter a 
consciência de documentar, organizar e disseminar a informação da melhor forma possível.

Montalli (1991), entretanto ressalta o quanto a informação é capaz de aumentar o 
poder de criação e de manter uma empresa com padrões de qualidade e competitiva no mercado: 

“a informação gera idéias criativas que formam a base para inovação. A informação 
auxilia uma empresa a manter custos de produção a promover a manufatura de novos 
produtos a localizar oportunidades para novos investimentos e a capacidade dos 
equipamentos dos produtos dos seus respectivos mercados, a realizar pesquisas e 
desenvolvimento é sem dúvida fator de capacitação de competitividade industrial”. 
(MONTALLI, 1991, p. 47).

As frequentes mudanças que estão ocorrendo na economia e na sociedade faz com 
que Barreto (1991) enfatize que atualização é a palavra chave no mundo empresarial moderno 
é o ponto crucial para que uma empresa cresça, acesse e use os serviços de informação para 
que possa inovar. Empresas de consultoria, indústrias nacionais ou multinacionais e em nível 
macro, países precisam estar bem informados. Na era em que a qualidade é fator essencial para 
a competição, a atualização é ferramenta fundamental para a manutenção e a eventual conquista 
de novos mercados para as empresas.

Barreto (1991, p. 80) diz ainda que: “o acesso a informação através de prospecção 
tecnológica do uso de um serviço de monitoração e inteligência facilita o desenvolvimento de 
um plano estratégico possibilita mudanças necessárias e cria ambiente propício à inovação nas 
empresas”.

Aguiar (1991) aponta duas categorias de informação: interna e externa. Informações 
internas são manuais de serviços de instruções de operações, rotinas, procedimentos e 
regulamentos: políticas funcionais da organização (marketing); recursos humanos, finanças, 
produção; pesquisa e desenvolvimento, etc.; estratégias funcionais da organização, planejamento 
operacional, planejamento estratégico. Informações externas, legislação trabalhista, legislação 
fiscal, legislação comercial (código de defesa do consumidor). É preciso que o funcionário de 
uma empresa tenha acesso a informações de origem interna para aplicar bem as informações de 
origem externa.

Está claro que para concorrermos no mercado precisamos de informação. Aguiar 
(1991, p. 13) identificou tipos de informações consideradas necessárias para fazer negócio. São 
elas: 
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“Informações sobre oportunidades comerciais
Tendências de evolução quantitativa e qualitativa do mercado
Conjunturas econômicas possíveis de afetar o comportamento do mercado
Preços de insumos, de matérias-primas e produtos concorrentes
Empresas concorrentes existentes em implantação, ou planos de expansão de outras 
empresas
Empresas existentes, fornecedores de insumos e de matérias-primas
Fornecedores alternativos”.
Montalli (1997, p. 65) listou algumas questões que aparecem com relação às 
informações sobre empresas e produtos, a partir do trabalho de Norton (1992):
“Quais empresas são líderes em determinado mercado?
Quais produtos/serviços estão emergindo?
Qual é a posição da empresa no mercado?
Que produto fabrica?
Que fatia do mercado abraça?
Quem são os seus executivos?
Quais são os seus bancos?
Quais são os seus investidores?
Quais são as suas subsidiárias?
Qual é a sua performance financeira”?

No Brasil, informação para negócios é uma área ainda nova e pouco explorada 
em função de conhecimentos teóricos, de organização de fontes e de produtos/serviços de 
informação.

Definindo-se a área de estudo e atuação profissional é preciso capacitar pessoas para 
desenvolver atividades referentes a área, pois o mercado precisa de profissionais que detenham 
o conhecimento em relação a informação para negócios.

FONTES E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS

Campbell (1991) citado por Souza e Borges (1996) ressalta que a primeira biblioteca 
voltada para informações comerciais data de 1735, quando os mercados de Hamburgo decidiram 
que precisavam de um serviço suplementar, além da biblioteca da cidade.

As fontes de informação, segundo Montalli (1991) podem ser classificadas de 
acordo com o seu conteúdo em: fontes de informação para negócios, fontes de informação 
técnica e fontes científicas de informação.

As fontes de informação para negócios constituem-se de relatórios anuais de 
companhias, produtos e serviços, relatórios de pesquisas de mercados, dados sobre mercados, 
revistas técnicas, manuais, guias de design, revistas de empresa revista de negócios, publicações 
estatísticas, catálogos de manufaturas, jornais e publicações oficiais.

Entre as fontes técnicas de informação encontram-se normas técnicas especificações 
e regulamentos, patentes, fontes sobre legislação e sistemas de informação baseados em 
computador.
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Entre as fontes científicas incluem-se os livros textos, periódicos científicos, artigos 
de revisão, resumos, índices e outras bibliografias, os anais de congressos, conferências e bases 
de dados. É importante identificar que informação queremos que tipo de fonte de informação 
buscamos e aonde buscar essas fontes para que as empresas tenham acesso a ferramentas que 
são para o crescimento empresarial.

Já Araújo (1991) ressalta que o sistema global de informações técnico científica 
utiliza dois canais básicos de comunicação: canais formais ou baseados na literatura e os canais 
informais ou pessoais. A sobrevivência de uma empresa depende de canais de comunicação 
bem definidos.

Silva e Menezes (2001, p. 14), afirmam que “nos canais informais o processo de 
comunicação é ágil e seletivo” enquanto que “nos canais formais o processo de comunicação é 
lento, mas necessário para a memória e difusão de informações para o público em geral”.

É importante que as empresas e serviços de informação conheçam as fontes 
disponíveis. Bibliotecários e profissionais da informação que trabalhem com serviços de 
informação para indústria e negócios precisam regularmente avaliar e analisar seus recursos 
informacionais.

Montalli (1996) deixa claro que o que está emperrando o acesso às fontes de 
informações é a forma pela qual elas estão sendo distribuídas que seriam:

•  Por canais não tradicionais;
•  Destinadas a clientelas específicas;
•  Tiragens reduzidas;
O usuário deste tipo de fonte quer informação precisa, fácil e atualizada.
É preciso reforçar a necessidade da criação de um centro referencial de informação 

na área como solução para a distribuição e acesso a essas fontes de informação.
Farnham (1982) citado por Montalli (1997) diz que as duas causas pelo baixo uso 

de informação na indústria manufatureira são: o desconhecimento sobre o tipo de informação 
encontrar-se-ia disponível e sobre como ela poderia ser obtida. Montalli (1987) enfatiza que 
poderiam ser acrescentados outras duas causas em se tratando o caso brasileiro: a ausência do 
hábito de uso da informação para solucionar problemas por parte dos profissionais da indústria 
e a ausência de uso de estratégias de marketing, por parte dos sistemas de informação disponível 
para a indústria no país.

A maioria das editoras que atuam no mercado de publicações de diretórios são 
empresas tradicionais que trabalham com isto há muitos anos.

O que interessa ao usuário com relação a informação sobre companhias e produtos 
é que ela esteja disponível de forma fácil, rápida e atualizada, por isso os produtores deste tipo 
de informação nos países desenvolvidos, tem procurado disponibilizar ao mercado fontes em 
formatos variados, on-line, disquetes, CD-ROM, embora o diretório impresso mantenha o seu 
lugar.

No Brasil, há uma inclinação de adotar meios eletrônicos.
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Nota-se que no Brasil a maioria das empresas do setor, publicam entre uma a três 
obras. Já nas editoras constituídas por investimentos privados, publicam-se obras de diversos 
segmentos industriais, enquanto naquelas localizadas em instituições do governo, a tendência é 
abordar um determinado assunto.

Há muita dificuldade em acessar a informação em obra impressa apesar de termos 
os recursos tecnológicos em suas publicações. Pela falta de sumários e dos índices dessas 
obras em função de que nessas obras em meio ao texto inclui-se muita propaganda. Enfim, as 
dificuldades de distribuição dessas publicações contribuem para aumentar o desconhecimento 
sobre essas fontes de informação.

FONTES E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA NEGÓCIOS E/OU INDÚSTRIAS 
NO BRASIL

Segundo Barreto (1991) a informação para empresas pode ser gerada na própria 
instituição, através de empresa especializada podendo ser obtida através de leitura de jornais 
e revistas comumente denominado clipping. Serviço de pergunta-resposta é outro serviço que 
informa sobre documentos técnico-científico identificado e localizado para obtenção de cópias. 
Os serviços mais caros são os pareceres técnicos e de mercado, cadastro de fontes de informação 
e levantamento de patentes, normas regulamentos técnicos. O referido autor destaca diversas 
opções de serviços de informação  que a empresa pode utilizar para obter a informação que 
precisa.

Fernandes, citado por Paulino (1994) diz que alguns dos serviços de informação 
para negócios para iniciativa privada ou outras instituições não governamentais são executados 
por empresas jornalísticas, pois se caracterizam como agência de “informação intensiva” ou 
melhor, possuem alta capacidade de informação em sua cadeia de valores e alto conteúdo de 
informação no seu produto/serviço.

A Gazeta Mercantil S.ª, por exemplo, presta serviços diários especializados 
em economia e negócios, e é evidente a prestação de serviços em seus produtos e serviços, 
permitindo a comunicação. Através do centro de informações a Gazeta Mercantil S.ª presta 
serviços a seus clientes internos e externos, tais como: Relatórios, Qualificados Industriais, 
Prêmio de Conservação Ambiental e Desenvolvimento, Balanços, Balanço anual, Crítica, 
Autocrítica, Seminários, Internacional Weekly, Edition, Invest News.

O jornal “Gazeta Mercantil” acessível por assinatura é composto por seções 
atualizadas como: 

Internacional; Nacional; Editorial; Política; Trabalho; Constituição; Indústria; 
Tecnologia; Informática; Energia; Meio ambiente; Conjuntura; Finanças; Administração e 
serviços; Transporte; Matéria-prima; Agropecuária; Investimentos; Empresas; Suprimentos; 
Mercados; Leitura de fim de semana; Indicadores; Assuntos fixos, é tratado nessas seções o 
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conteúdo dos assuntos mais relevantes, destacados nos principais jornais e revistas.
Montalli (1991) ressalta que para a indústria fazer proveito dos serviços de 

informação, precisa definir uma forma de buscar informações externas. Pequenas e médias 
empresas devem fazer parte de sistemas de informações. Os serviços de informação muito 
pouco atendem as necessidades específicas de seus usuários.

Pinheiro (1991, p. 17) fala que as pequenas e médias indústrias brasileiras não tem 
condições de possuir seus próprios serviços de informação em função de que os serviços são 
altamente onerosos e a informação é apresentada tradicionalmente para um público que não tem 
como entender e aplicar na indústria o que recebe. Soluções dadas por Pinheiro:

“A utilização de serviços de informação exógenos sediados em institutos de pesquisa 
e de prestação de serviços para o setor produtivo, em federações de indústrias, dentre 
outras entidades. Os serviços de informação devem possuir características de centros 
de análise de informação”.

Para pequena e média empresa realmente não vale a pena ter o próprio serviço de 
informação, este grupo deve integrar-se a serviços de informação oferecidos pelo governo, a 
prestação de serviços e consultorias da iniciativa privada.

Para Klintoe (1991, p. 57) “uma rede de bibliotecas científicas e técnicas é a 
manifestação do estágio cultural de um país”. Redes de serviço de documentação científica e 
técnica, incluindo bancos de dados possibilitam o acesso a informação. Podem ser particular 
ou de propriedade pública. Usuários devem saber suas necessidades. “A rede de serviços da 
informação é a mais caracterizada por possuir operações locais em todo o país. Mas devem 
ser operacionalizados, geograficamente, próximos ao consumidor”, enfatiza Klintoe (1991). É 
claro que redes de serviços facilitam o acesso a informação, mas o usuário deve ser o mais claro 
possível no que realmente quer.

Segundo Souza e Borges (1996, p. 54,55) nas instituições provedoras de informação 
tecnológicas no Brasil tem como clientes e parceiros:

“Empresas de grande, médio e pequeno porte
Microempresas
Núcleos de informação tecnológicas do PADCT (Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
CNI (Confederação Nacional da Indústria)
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)
SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)
SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas)
Associação de Classe/Sindicatos
Empresas de consultorias
Instituição de pesquisas
Universidades
Outros (bibliotecas especializadas, empreendedores/profissionais liberais, estudantes, 
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governo do Paraguai, escritório de propriedade industrial de outros países, SESI 
(Serviço Social da Indústria), SESC (Serviço Social do Comércio), federações das 
indústrias estaduais, organismos internacionais de propriedade industrial”.

→ Serviços oferecidos pelas instituições:

“Consulta rápida
Resposta técnica
Localização e recuperação de documentos
Comutação bibliográfica
Acesso à base de dados
Consultoria
Pesquisa bibliográfica
Prospecção tecnológica
Extensão tecnológica
Outros (tradução técnica, pesquisa aplicada, legislação de empresas, programa de 
informação tecnológica (PROFINT)
Programa de descentralização do banco de patentes
Programa de promoção ao patenteamento
DSI – Disseminação Seletiva da Informação”.

→ Produtos oferecidos pelas instituições:

“Boletins informativos
Promoção de cursos
Promoção de eventos
Base de dados
Guias de informação
Manuais técnicos
Vídeos
Diagnósticos setoriais
Publicações diversas”.

→ Conteúdo dos produtos e serviços oferecidos:

“Dados estatísticos
Informação tecnológica
Informação sobre mercado
Informação sobre companhias
Informação sobre finanças
Informação sobre legislação
Informação sobre fornecedores
Informação sobre comercialização de produtos
Outros”.
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Paulino (1994, p. 223) ressaltou que: “Necessidades de informação para negócios 
perpassam pessoas físicas e jurídicas. É um recurso estratégico essencial para o sucesso de 
adaptação ao ambiente de concorrência”. As necessidades de informação para negócios das 
pessoas serão atendidas se os serviços de informação atenderem a este objetivo. Os centros de 
documentação/bibliotecas não especializados em informações para negócios tem o atendimento 
aos seus usuários por meio de serviços e produtos informacionais da empresa jornalística 
Gazeta Mercantil S.ª, e, do produto jornal. Essa fonte de informação pode ser usada nos centros 
de documentação/biblioteca nos serviços de: referência, perguntas e respostas, disseminação 
seletiva da informação e extensão tecnológica.

Com o entendimento de que os serviços de informação para indústria e negócios 
necessitavam gerar recursos, as necessidades passaram a ser tratadas no âmbito do mercado 
da informação. Para melhor atender a demanda do mercado as instituições públicas e privadas 
começaram a organizar estratégias de trabalho em parceria e atuarem em redes.

Embora, no Brasil a área de informação para negócios não estar ainda organizada, 
existem esforços para provimento da indústria. Sabe-se que esse é o caminho, precisa-se é 
desenvolver a área da informação no país.

Segundo Araújo (1997, p. 287) passaram-se 25 anos e poucas modificações 
aconteceram da demanda de informação pelo setor produtivo, quer em relação a demanda, quer 
em relação aos setores demandantes. A autora chegou a conclusão que os serviços oferecidos à 
indústria tem carência de:

“Carência generalizada de informação
Mais de 50% das empresas interessam-se por todos os assuntos incluídos na questão 
sobre demanda potenciais
Mais de 70% das empresas interessam-se pela divulgação de resumos sobre processos, 
produtividade, equipamento e novos produtos
Serviço de tradução era procurado por 61% das indústrias mesmo considerando o 
número de técnicos de nível superior
A procura de informações por parte das indústrias, que os problemas foram resolvidos 
por empresas de consultoria e documentação
Projetos de expansão industrial
Novos produtos”.

→ As grandes empresas realizam as seguintes atividades:

“Variedade de tipos de informações
Maior diversidade das instituições na busca de informações
Utilizam recursos próprios, meios automatizados”.

→ As pequenas e médias empresas consultam:
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“Instituto de pesquisa e desenvolvimento/Universidades e órgãos do governo
Tipos de informações
Dificuldades encontradas na busca por informações
Fontes de informações (as médias empresas usam mais: consultores/especialistas e 
normas e regulamentos técnicos, já as pequenas empresas usam mais: veículos de 
acesso as informações automatizadas, especialmente “leitoras CD-ROM e as redes de 
comunicação)”.

No geral observa-se que a globalização da economia, as oportunidades de negócios 
são os principais produtos/serviços de informação demandados pelas empresas.

Borges e Carvalho (1998, p. 76) observaram que: 

“produtos/serviços de informação identificados apresentam características 
conservadoras, seja da forma de abordar o cliente, seja na divulgação. Para isto é 
importante investir na conscientização dessas instituições e, paralelamente, sensibilizar 
as empresas para o uso efetivo de produtos/serviços desta natureza”. 

Há necessidade de se conhecer os profissionais, no sentido de se traçar o perfil e 
detectar as carências de formação desses profissionais e deixar claro a caracterização de cada 
produto e serviço de informação.

Com a formação dos Núcleos de informação tecnológicas sob a coordenação do 
IBICT, os serviços de informação difundiram-se, tendo como missão fornecer soluções a 
empresas através de produtos e serviços competitivos.

Os produtos e  serviços de informação para os negócios existentes no Brasil são:

“Consulta rápida; Resposta técnica; Serviço de biblioteca; Consultoria; Prospeção 
tecnológica; Extensão tecnológica; Consulta a base de dados; Diagnósticos; Estudos 
de viabilidade; Análise de mercado; Pesquisa de mercado; Boletins; Cursos; Eventos; 
Montagens de base de dados; Guias; Manuais; Vídeos; Outras publicações; Outros 
serviços”.(BORGES E CARVALHO,1998).

Se considerarmos a rapidez em que os negócios acontecem os produtos e serviços 
de informação deixam a desejar. A literatura mostra que é restrito o uso deste tipo de produto 
e serviço mesmo por empresas já estabelecidas no ramo. Dessa forma, fica muito claro que 
os serviços disponibilizados ao mercado brasileiro por tais empresas de repente nem atinjam 
empresas carentes de informação. Há a necessidade de criar nas pessoas o hábito de buscar a 
informação para negócios nas instituições provedoras de produtos e serviços de informação, de 
conhecer os profissionais que atuam nas instituições prestadoras de serviços.

O atendimento aos serviços solicitados é de âmbito nacional, regional, estadual, 
municipal, por setor industrial, individual, interno, internacional e por setor comercial.
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A forma em que os serviços são comercializados é por convênios e/ou fornecimento 
gratuito do serviço.

Os clientes acabam conhecendo os serviços por contato pessoais, pela literatura e 
mala direta. Não se vê práticas de marketing, em relação aos serviços de informação para dessa 
forma direcionar os clientes potenciais.

Há necessidades de que se treine seus técnicos na área de informação. O Brasil 
precisa de um órgão que se responsabilize na obtenção do tipo de informação que  existe sobre 
as áreas financeiras de estatística de mercado e informações sobre produtos e companhias. Se 
soubermos buscar a informação através de um serviço de informação esta será melhor aproveitada, 
a pequena e média empresa fazendo parte de um sistema de informação se desenvolverá mais. 
Para que os usuários da informação aproveitem mais os serviços de informação é preciso que 
os profissionais da informação sejam treinados. Um Centro Referencial de Informação que 
responsabilize-se na indicação dos tipos de informação seria um avanço para recuperação da 
informação.

NÚCLEOS DE INFORMAÇÃO

 
Segundo Pacheco (1991, p. 24), “o projeto intitulado Serviços de Informação 

em Tecnologia Industrial é um dos integrantes do subprograma Tecnologia Industrial Básica 
do PADCT – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto 
pretende aprimorar a infra-estrutura para as atividades de informação tecnológica, como 
também incrementar o nível de prestação de serviços aos usuários, através da implantação de 
uma rede de núcleos de informação, constituídos da seguinte forma:

“Núcleos Básicos de Informação: informa sobre patentes e normas técnicas
Núcleos setoriais de Informação Tecnológica: atende as necessidades informacionais 
de setores industriais
Núcleos Regionais de Informação Tecnológica: atende usuários de setores industriais 
de uma mesma região geográfica do país”.

Pacheco (1991, p. 25) enfatiza que a implantação dos Núcleos de Informação 
começou em 1984:

→ Núcleos Básicos:

Núcleo Básico de Informação em Normas Técnicas:
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•  ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
•  INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial
•  IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo Núcleo Básico 

de Informação em Propriedade Industrial
•  INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

→ Núcleos Regionais: 

•  Núcleo Regional de Informação Tecnológica Industrial do Ceará 
    Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial (NUTEC, Fortaleza – CE)
•  Núcleo Regional de Informação Tecnológica Industrial do Espírito Santo
  Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo (LTUFES, 

Vitória – ES)
•  Instituto Euvaldo Lodi (Vitória – ES)
•  Núcleo Regional de Informação Tecnológica de São Paulo
    Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, São Paulo – SP)

→ Núcleos Setoriais de Informação Tecnológica

•  Núcleo Setorial de Informação de Maquinaria Agrícola
   Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, São Paulo – SP)
   Fundação de Ciências e Tecnologia (Cientee, Porto Alegre – RS)
•  Núcleo Setorial de Informação e Alimentos
    Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL, Campinas – SP)
•  Núcleo Setorial de Informação de Conservação de Energia
   Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC, Belo Horizonte – MG)
•  Núcleo Setorial de Informação no setor de Couros, Calçados e Afins
   Centro Tecnológico de Couros, Calçados e Afins (CTCCA, Novo Hamburgo – 

RS)
•  Núcleo Setorial de Informação em Desenho Industrial
   Departamento de Tecnologia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(DETEC/FIESP – São Paulo – SP)
•   Núcleo de Informação Tecnológica na Área Metal Mecânica
    Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, Florianópolis – SC)
•  Núcleo Setorial de Informação Tecnológica em Mobiliária e Madeira
    Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, Bento Gonçalves – RS)
•  Núcleo Setorial de Informação sobre Plásticos e Borracha
   Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico (CODETEC, Campinas – 
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SP)
•  Núcleo Setorial de Informação para Setor Têxtil e de Confecção Industrial
   Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT/SENAI, Rio de 

Janeiro – RJ)

REDE SEBRAE

Santos (1998) diz-se com uma satisfação muito grande a nível pessoal e acima de 
tudo a nível profissional em ter criado produtos que realmente tenham atendido as necessidades 
do empresariado local. Dessa forma, cumpre a sua missão que é informar.

Produtos criados por Santos (1998):
•  Informural: serviços de seleção e fornecimento de artigos veiculados nos meios 

impressos e eletrônicos. Periodicidade quinzenal, formato quadro moral.
•  Alerta empresarial: produto informacional de seleção, coleta e disponibilização de 

materiais veiculadas nos meios de comunicação impressos e eletrônicos. Periodicidade mensal, 
formato ofício A4, distribuição correios.

•  Informação pontual: produto informacional de seleção de materiais veiculadas 
nos meios de comunicação impressos e eletrônicos. Periodicidade semanal, formato ofício A4, 
distribuição correios ou FAX.

Santos (1998) ressalta que através  deste artigo haja estímulo por parte de colegas 
de profissão para criarem produtos na área de informação para melhor atender o seu público 
alvo.

Paim (1998, p. 87): “...a informação disponibilizada ou um sistema de informação, 
seria avaliada segundo atributos objetivos de excelência, tais como validade, novidade, 
relevância, credibilidade, precisão, abrangência...”

Num mundo de tecnologia informacionais o computador através de suas 
configurações procuram aproximar-se mais aos interesses de seus usuários.

Segundo Paim (1998, p. 93) “cabe à ciência da informação garantir a densidade 
conceitual da figura do usuário e a partir daí refletir sobre problemas relativos à avaliação 
da informação e dos sistemas em suas diferentes dimensões, propondo quadro analíticos da 
referência”.

O confronto que há no artigo entre abordagens do sistema e do usuário é positivo e 
faz parte do processo, para dessa forma encararmos o desafio da informação.

Outras iniciativas foram implantadas para maior concorrência entre os setores 
industriais, relata Costa e Abreu (1999), como:

Rede SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas como 
vinte e sete (27) representações estaduais através dos Balcões SEBRAE – Serviço Brasileiro 



99Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 87-107, jan./mar. 2014

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas atendem à micro e pequenas empresas, com banco 
de dados sobre mercado, tecnologia, crédito, legislação, meio ambiente, eventos, perfis de 
oportunidade de investimentos.

REDE SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial fornece informações aos pequenos e 
médios empresários em relação a consultoria, serviços técnicos de análises e testes laboratoriais, 
financiamento, tecnologia e processo de produção e gestão da qualidade.

→ Infovia CNI
Confederação Nacional das Indústrias os produtos encontram-se disponíveis pela 

Internet.
→ Federação das Indústrias
O TELEFIESC é um Serviço de Informação criado e mantido pela Federação de 

Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, desde 1992, o serviço é associado via telefone 
tarifa do (900 – 1000), porém também atende solicitações via e-mail, afirma Costa e Abreu 
(1999) em sua pesquisa.

REDE DAMPI

Apoia a indústria em produtos de informação editados pela Unidade Coordenadora.

UNIVERSIDADES

Algumas universidades também oferecem serviços de informação para negócios, 
dentre estas destacam-se:

•  USP – Universidade de São Paulo
•  GADI – Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos
•  IEE – Prestação de serviços
•  Disque tecnologia
•  UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
•  Consultoria para empresas construtoras
•  Consultoria em meio-ambiente
•  GETIQ – Gestão Empresarial e Tecnológica para o complexo químico; Estudo 

sobre encomenda para o BNDES: Cenários Tecnológicos e Polímeros; Assessoria e consultoria 



100 Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 5 (n. 10), p. 87-107, jan./mar. 2014

prestada à Divisão de Recursos Humanos da Secretaria  Municipal de Saúde na elaboração e 
implantação do projeto “Polo de Educação Continuada”.

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
•  Ação Júnior – Consultoria dos alunos da UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina Economia, Contabilidade, Administração e Serviço Social
•  Autojun – Empresa Júnior de Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas em 

Controle e Automação
•  Conaq Jr. – Engenharia Química e Engenharia de Alimentos
•  EMC Júnior – Engenharia Mecânica
•  EPEC – Engenharia Civil
•  EJEP – Engenharia de Produção
•  EJESAN – Engenharia Sanitária e Ambiental
•  EJCEL – Engenharia Elétrica
•  NPI – Núcleo de Projetos em Informática Ciências da Computação e Sistemas de 

Informação
•  Nutri Jr. – Nutrição
•  PRMAV-FLN – Projeto Rede Metropolitana de Alta Velocidade de Florianópolis;
•  Projeto Fortaleza Multimídia
•  Projeto CIPA
•  Projeto Laurus
•  Projeto educacional – Literatura Brasileira em Meio Eletrônico
•  PET – (Programa Especial de Treinamento) Metodologia e Automação
•  PET – Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC
•  PET – Ciências da Computação da UFSC
•  CIMM – Centro de Informação Metal Mecânica
•  PIMA – Programa Institucional de Meio Ambiente

OUTRAS INSTITUIÇÕES

Os dados abaixo relacionados foram extraídos da Internet.

Associações Comerciais:

Produtos e Serviços: FACISC 
http://www.facisc.com.br/script/conteudo.asp?cd_menu=31&portal=2 
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→ SINFOR
As associações comerciais e industriais do Estado de Santa Catarina tem à sua 

disposição um sistema de informações restritivas cadastrais de pessoas jurídicas de todo o país, 
com registros de cheques devolvidos, protestos, ações cíveis, falências, concordatas e consulta 
de cheques para pessoas físicas e jurídicas. O programa é o Sinfor, que mostra ainda uma visão 
das consultas anteriores e alerta cadastral. Para instalar o Sinfor é muito simples: basta um 
computador, ligado à Internet. Os interessados devem contatar a sua Associação Comercial e 
Industrial e solicitar uma senha de acesso exclusivo. 

→ SCPC
As associações comerciais e industriais de Santa Catarina que operam com 

o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito e Informações) integram o banco de 
dados nacional do RIPC(Rede Integrada de Proteção ao Crédito), através de um novo 
serviço oferecido pela FACISC O sistema permite aos usuários do serviço do SCPC 
uma conexão com o Serviço de Proteção ao Crédito, unificando e ampliando a base de 
dados para consultas de restritivos cadastrais de pessoas físicas, através da Internet. 
O SCPC existe há 50 anos para fornecer informações sobre vendas a crédito. O objetivo é 
possibilitar ao empresário que opera com venda a crédito, empresas especializadas em crédito 
ao consumidor ou locação (com emissão de carnes, recebimento de cheques pré-datados, letras 
de câmbio, notas promissórias, contratos ou outras formas de financiamento), maior segurança 
em suas operações comerciais. 

Através de convênio com a ACSP(Associação Comercial e Industrial de São Paulo) 
mais de 40 associações comerciais e industriais de Santa Catarina já operam com o SCPC 
Certificados de Origem.

A FACISC, Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa 
Catarina, é credenciada junto aos organismos oficiais para emitir Certificados Mercosul/Aladi, 
disponibilizando os serviços aos associados do sistema. 

O documento permite comprovar a origem das mercadorias para obtenção 
de benefícios fiscais(redução ou isenção do imposto no destino) nos casos de Acordos de 
Preferência firmados.

→  Projeto Empreendedor
Programa que visa fortalecer a micro e pequena empresa, contribuindo para 

aumentar sua competitividade e resultados. Através dos núcleos setoriais, que são grupos de 
trabalho dentro das associações comerciais, os empresários de atividades semelhantes discutem 
seus problemas comuns e buscam soluções em conjunto com apoio tecnológico e consultoria. 
Em 2001, o Projeto Empreender envolve 110 Associações Comerciais e Industriais em Santa 
Catarina, com participação de 5.626 empresas de micro e pequeno porte.
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→ Convênio de Seguro Saúde 
A FACISC oferece plano de seguro-saúde às empresas, seus funcionários e 

familiares, através das associações comerciais e industriais afiliadas. O convênio, de nível 
nacional, abrange consultas médicas, exames e hospitalizações.

→  ESTÁGIOS
A Fundação Carlos Jofre do Amaral e a FACISC possuem convênio que permite 

às associações comerciais utilizarem os serviços da Agisc. A Agência de Integração de Santa 
Catarina disponibiliza estágios aos estudantes de ensino médio e universitário através de 
convênios entre escolas, universidades, empresas, mediante pagamento de bolsa auxílio. 

Portal FACISC/UNIJURIS
A FACISC está oferecendo para seus filiados no Estado uma parceria firmada com 

a Paradigma que possibilita transações comerciais on-line para as 153 associações comerciais 
e industriais de Santa Catarina.

Cotações de preços, informações de mercado e leilões interativos são apenas 
das opções que as empresas vinculadas às associações comercias e industriais terão à sua 
disposição para impulsionar seus negócios, dentro do universo b2b (business to business).  
O produto proporciona Assessoria jurídica, dicas, informações e pareceres on-line, com acesso 
direto pelo usuários das empresas que fazem parte das associações comerciais e industriais.  

EMPRESAS DE CONSULTORIA

FTLD Consultants presta diversos serviços especializados para concessionárias 
de energia, gase água, empresas de consultoria em eficiência energética e ... 

Consultoria e serviços para capacitar empresas a oferecer contratos de desempenho 
* Planos Estratégicos, Visão, Metas * Escolha e treinamento de profissionais * Avaliações 
financeiras e modelagem * Identificação de questões chaves para o projeto * Avaliação de 
riscos * Desenvolvimento de um portfolio de projetos * Medições e controles à distância * 
Análise e monitoramento energético * Software especializado * Avaliar novas oportunidades 
no uso de água e combustíveis * Análises e soluções específicos ao cliente * Entender e modelar 
as escolhas do cliente * Medir a satisfação do cliente * Desenvolver perfis de consumidores 
* Medir participação no mercado * Avaliar o mercado e a situação competitiva * Programas 
piloto * Marketing de massa * Treinamento e orientação para marketing * Avaliação do impacto 
das reformas estruturais no setor elétrico.
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GLOBO

Globo Rural:  http://www.globo.com 
No final da década de 70, a agricultura brasileira estava em evidência. As fronteiras 

agrícolas se expandiam com a domesticação dos cerrados para o moderno cultivo de grãos. 
Novos produtos, soja e laranja principalmente, entravam firme na pauta de exportações. 

Naqueles tempos, a eletrificação rural teve um impulso considerável. O alcance 
do sinal de televisão também estava em expansão. O homem do campo entrava no mundo 
dos telespectadores, mas não havia na programação das redes um produto onde ele e sua 
atividade fossem os personagens principais. Não havia, nos intervalos comerciais, anunciantes 
de insumos, ferramentas, medicamentos ou prestadores de serviço destinados ao campo. 

Baseado nesses dados, o departamento de marketing e comercialização da Globo 
achou que caberia na programação um produto voltado para o campo. A encomenda foi feita 
ao departamento de jornalismo, que então criou o Globo Rural. No dia 06 de janeiro de 1980, 
o programa foi ao ar pela primeira vez, tendo como tema da primeira reportagem justamente a 
nova agricultura do cerrado. 

No início o Globo Rural tinha meia hora de duração. Mas sua acolhida foi tão 
significativa que ainda com seis meses de idade, a partir do domingo, 3 de agosto, ele passou 
para uma hora. 

Em dezembro de 80 a Revista Veja elegeu o Globo Rural como o melhor 
programa jornalístico do ano na TV. Muitas reportagens dos primeiros tempos marcaram 
época e são comentadas até hoje pelos que acompanham o programa. É o caso da 
reportagem sobre o Pantanal; a da boiada; a do Rio São Francisco. Outras provocaram uma 
grande procura por sementes e mudas como aconteceu com a acerola e o capim cameron.  
As equipes do Globo Rural, nos mais de 20 anos do programa, realizaram reportagens em 
todos os continentes. Mas sua área de trabalho natural é o Brasil. No campo, ele documenta a 
atividade agropecuária, mostra para toda a Rede Globo o agricultor, sua cultura, suas tradições, 
sua paisagem e suas aspirações. Embora seu destinatário principal seja o próprio agricultor, o 
Globo Rural tem boa audiência também nos centros urbanos. As razões que o telespectador da 
cidade tem para ver o programa são muitas. 

Pelas dezenas de cartas recebidas diariamente pode-se deduzir que há nas grandes 
cidades muitos ex-agricultores ou filhos de agricultores; há agricultores em atividade que 
moram em cidades grandes; há o cidadão sem vínculo direto com o campo que aprecia nossas 
paisagens rurais; há alguns que querem ir ou voltar para o campo; há enfim um bom número de 
escolas urbanas cujos professores recomendam o programa como material didático. A partir de 
9 de outubro de 2000 o Globo Rural passou a ser transmitido também de segunda a sexta-feira, 
ao vivo e em rede, às 6:30 da manhã. Com a seguinte programação:

Serviços especiais
•  Dicas rurais
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•  Páginas amarelas
•  CAT (Coordenadoria de Assistência Técnica) 

Pequenas empresas e grandes negócios
Em 2001, o Pequenas Empresas Grandes Negócios completa 12 anos de experiência 

na TV, aos domingos de manhã pela Rede Globo – e agora também no Canal Futura, Globonews 
e Globo Internacional. Nesse tempo, constitui-se em uma importante fonte de referência para 
uma especial parcela da economia nacional – os micro e pequenos empresários. 

Há dois anos e meio na Internet, no mês de abril inaugurou o Portal do Pequeno 
Empresário. Desde então, investiu seu know-how para oferecer, além das informações do 
programa de TV, uma série de outros conteúdos e serviços importantes à formação e ao trabalho 
do pequeno empreendedor. Entre eles, notícias, cursos a distância, classificados e banco de 
currículos. 

Pequenas Empresas Grandes Negócios e PEGN-Online. Investindo no fortalecimento 
das pequenas empresas brasileiras. 

Consultoria – Pesquisa realizada pelo portal Pegn-Online durante o mês de agosto 
indicou que 90% dos usuários desejam contratar algum serviço de consultoria para suas 
empresas. Se você é consultor aproveite para divulgar seus serviços no Facilitador de Negócios.

O Facilitador de Negócios é um ambiente onde empreendedores apresentam 
produtos e serviços. Um ponto de encontro que agiliza o contato e a realização de negócios.

CONCLUSÕES

A informação é fundamental para orientar estrategicamente os negócios. Na era da 
Internet e com a expansão do processo produtivo industrial, a informação torna-se mercadoria 
a ser negociada no mercado dominado pela lei da oferta e da procura, auxiliando nos processos 
de geração de conhecimento com vistas a obter competitividade.

A informação não interessa apenas a cientistas e tecnólogos, a indústria tornou-se um 
usuário que depende muito da informação. Porém para que a informação chegue rapidamente 
e com precisão, a fim de resolver os problemas e garantir o desenvolvimento no âmbito da 
indústria que seja ela compatível com as necessidades segmentadas em questão.

É de suma importância que o serviço de informação realmente funcionem, para que 
o usuário possa detectar os problemas e ter a satisfação de resolvê-los, usando as ferramentas 
que o mundo da informatização nos oferece através de bancos de dados, listas de discussões, 
blogs, fóruns, chats, etc.

Nos registros de Montalli (1987), observa-se que mais de 10 (dez) anos passaram-
se e as dificuldades em relação ao serviço de informação continuam as mesmas. São elas: 

•  Canais de comunicação
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•  Planejamento de marketing
•  Qualificação de pessoal
•  Recursos financeiros
•  Precariedade nos serviços prestados
•  Pobreza de coleções
•  Falta de especialização de produtos e serviços
•  Dificuldade que o usuário tem para explicar o que realmente quer
VFalta de um centro referencial de informações.
A velocidade na troca de informação aumentou, em função dos recursos tecnológicos. 

A sociedade contemporânea evoluiu, sendo assim, a busca pela qualidade e a competitividade 
através da informação são temáticas que as empresas devem desenvolver no sentido de promover 
a sustentabilidade do seu negócio.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MARIA BONITA MODAS ME1

Adalberto Andreatta2

Cátia Heinzen3

RESUMO 
Este artigo é resultado da elaboração do planejamento estratégico para a empresa Maria Bonita Modas ME. Deve 
ser destacado que a empresa é carente de qualquer critério técnico em relação ao processo de gestão, razão pela 
qual é de suma importância o que foi proposto. A empresa objeto do estudo está situada na cidade de Atalanta, 
região do Alto Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Considerando as empresas existentes no município, 
pode-se ponderar a empresa como sendo de pequeno a médio porte. A elaboração do planejamento estratégico 
exige a análise e avaliação de diversos critérios e variáveis, dentre os quais se destaca o porte do empreendimento 
e os objetivos dos empresários. O artigo tem como modalidade de pesquisa o método bibliográfico-descritivo e, as 
técnicas utilizadas foram o levantamento documental, formulários e entrevistas. Dessa forma, para a obtenção dos 
dados, foram efetuadas diversas entrevistas aos proprietários, as quais tiveram o objetivo de enriquecer o estudo 
com as informações que possibilitaram as avaliações e resultados apresentados neste documento. Os benefícios 
desse tipo de análise são os mais variados possíveis, destacam-se os conhecimentos dos concorrentes, visão em 
conjunto, agilidade na tomada de decisão, entre outros. Para a empresa, esse planejamento estratégico foi de grande 
importância, possibilitando a elaboração de um plano de ação, dando assim condições de pensar tanto o curto como 
o longo prazo com mais objetividade, desta forma proporcionando um grande incremento no processo de gestão.
 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Plano de Ação. Gestão.

ABSTRACT. 
This article is the result of the development of strategic planning for the company Maria Bonita Fashions ME. 
It should be noted that the company is lacking in any technical criteria in relation to the management process, 
which is why it is extremely important that proposed . The object of the study is now located in the city of 
Atalanta in the state of Santa Catarina. Whereas existing businesses in the county, one can consider the company 
as that small to medium size. The development of strategic planning requires analysis and evaluation of various 
criteria and variables, among which stands out the size of the business and objectives of the business. The article 
is research mode bibliographic descriptive method and the techniques used were documentary surveys, forms, 
and interviews. Thus, to obtain the data, several interviews were conducted with owners, which had the goal of 
enriching the study with information that enabled the evaluations and results presented in this paper. The benefits 
of this type of analysis are as varied as possible, we highlight the knowledge of competitors, vision together, agile 
decision making, among others. For the company, this strategic planning was of major importance, enabling the 
development of an action plan, thus giving conditions think both short and long term with more objectivity, thereby 
providing a large increase in the management process.

Keywords: Strategic Planning. Action Plan. Management.
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INTRODUÇÃO

O foco central deste artigo é falar sobre a elaboração do planejamento estratégico 
em uma empresa de pequeno a médio porte. Para que a empresa tenha resultado positivo e 
forneça o retorno almejado por seus idealizadores é necessário utilizar as ferramentas do 
planejamento e adoção de estratégias, afinal, a concorrência nunca é nula. Planejar cada detalhe 
de funcionamento empresarial faz parte do trabalho árduo de ser proprietário. Admitir que a 
necessidade de planejamento não seja motivo para considerar-se empreendedor fracassado, 
mas pelo contrário, demonstra maturidade empresarial. Muitos perguntam sobre o que é um 
planejamento estratégico empresarial? A resposta é simples: é uma série de ações que em 
conjunto possibilitam obter resultados positivos para a empresa. A estratégia empresarial pode 
ser feita pelo dono ou mesmo por um consultor ou equipe de consultoria. Seja uma grande ou 
micro empresa, todas precisam de planejamento estratégico que amplie as possibilidades e 
movimente ainda mais a produção. Planejar é pensar antecipadamente aos fatos e prepara-se 
para eles.

OBJETIVOS

O objetivo deste artigo é estudar e elaborar o planejamento estratégico da empresa 
Maria Bonita Modas ME. Partiu-se da premissa de que na empresa não há nenhum tipo de 
orientação sobre esses aspectos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo apresenta-se algumas definições e orientações que justificam o 
embasamento teórico e prático para a elaboração de um planejamento estratégico. Procurou-se 
apresentar todas as importantes variáveis sobre o tema estudado, desde a preparação da missão, 
visão, até o plano de ação e a análise SWOT.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Atualmente as empresas atuam em um ambiente cada vez mais competitivo, com 
isso os administradores de empresas necessitam encontrar soluções para variadas situações. 
Surge assim a necessidade de desenvolver na empresa um planejamento estratégico.
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O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de 
processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação 
viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos 
empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, 
coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste raciocínio, pode-se afirmar que o exercício 
sistemático do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo 
decisório e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de alcance dos 
objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa. (OLIVEIRA, 2004, p. 36).

O planejamento estratégico busca primeiramente definir o que a empresa é hoje, 
identificando assim o ambiente em que está inserida, seus objetivos e metas, projetando assim 
seu futuro. Conforme apresenta Oliveira (2004, p. 47) “Planejamento estratégico é o processo 
administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção 
a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando 
de forma inovadora e diferenciada”.

Assim no planejamento estratégico serão definidos os objetivos da empresa, bem 
como serão identificadas quais ações serão necessárias para que o mesmo se concretizem.

ESTRATÉGIA

Para que certa empresa ganhe vantagem perante os concorrentes, é necessário 
que seus administradores estabeleçam uma estratégia correta, definindo assim produtos para 
determinados clientes e sua posição no mercado.

O termo estratégia é evidenciado segundo Serra et all, 2003, p. 4 “[...] nos dicionários, 
quase sempre tem sua primeira acepção relacionada com situações políticas, guerras ou jogos. 
Em suma, frequentemente a estratégia está ligada a dois ou mais competidores disputando o 
mesmo objetivo”.

Dessa forma, também o alcance da melhor colocação perante os concorrentes 
pode ser comparado a um jogo, onde para um ganhar é necessário pensar em melhores táticas, 
analisando o ambiente e adaptar-se a variadas situações. Assim a estratégia empresarial é 
capacitar a empresa para alcançar melhores resultados, da maneira mais eficaz e eficiente, 
otimizando assim seus recursos e atividades. 

Segundo Serra et al. (2003, p. 5) “Estratégia empresarial é o conjunto dos meios 
que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos. Tal processo envolve as decisões 
que definem os produtos e os serviços para determinados clientes e mercados e a posição da 
empresa em relação aos seus concorrentes”. 

A estratégia estabelece o rumo da empresa, permite a concentração de esforços, 
definindo a organização, dá sentido as coisas, é a fonte de coerência interna, ou seja, a estratégia 
serve para definir o rumo da empresa e com isso resolve os grandes problemas da empresa.
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Os alicerces estratégicos de uma organização podem ser chamados de propósitos 
composto por sua visão, missão e valores, definidos como um conjunto de elementos básicos 
que caracterizam aquilo que a organização gostaria de ser no futuro, a sua vontade, seu desejo 
de ser e de agir. Enfim, sintetiza sua vontade própria, projetando para o futuro e suas crenças 
básicas, transcendendo todas as circunstancias não se limitando aos problemas do dia a dia. 

Então, estratégia pode ser definida como o posicionamento racional e consciente 
da empresa em determinado mercado, com determinados produtos ou serviços, para um 
determinado segmento de clientes. Quanto mais essa posição é ocupada pela empresa, mais a 
mesma se diferencia dos seus concorrentes, obtendo assim maiores chances de sucesso em um 
ambiente de acirrada competitividade.

VISÃO

Neste mesmo aspecto de criar padrões na empresa, encontra-se a definição da visão. 
Conforme apresenta Oliveira (2004, p. 88) “[...] visão é conceituada como os limites que os 
proprietários e principais executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período de 
tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. [...] A visão representa o que a empresa quer 
ser”.

Desta forma a visão tem como objetivo definir as necessidades em que o mercado 
se encontra, e assim identificar o modo pelo qual a empresa irá atendê-las, através de produtos 
ou serviços. Pode ser tratada como um plano, uma ideia que descreve o que a organização 
quer realizar objetivamente nos próximos anos de sua existência, é como ela se vê ou como 
ela gostaria de ser no futuro. Visão é mutável por natureza, algo concreto a ser alcançado e 
um caminho onde haja a compreensão de temas como valores, desejos, vontades, sonhos e 
ambições, devem ser inspiradoras, claras e concisas, de modo que todos a sintam.

Segundo Costa (2007, p. 36), “Visão é um modelo mental de um estado ou situação 
altamente desejável, de uma realidade futura para a organização”. Assim como a missão, a visão 
também tem função de deixar claro certo questionamento. No caso da visão será apresentar o 
que a empresa quer se tornar, apontando assim para o futuro da empresa. 

De acordo com Serra et al. (2003, p. 42), “Visão pode ser definida como a percepção 
das necessidades do mercado e os métodos pelos quais uma organização pode satisfazê-las”.

A visão é a explicação do que se idealiza para a organização. É a maneira pela qual 
a organização deseja ser reconhecida no futuro, uma espécie de sonho que deve ser viável na 
prática e ter um conteúdo altamente inspirador e positivo, que motive toda a organização em 
torno da construção do futuro almejado. A organização deve buscar a construção da visão de 
forma participativa começando do nível estratégico, do topo da organização. 
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ANÁLISE SWOT

A análise SWOT busca identificar tanto o ambiente interno quanto externo em que a 
empresa atua. A SWOT teve origem na década de 1960 e representou um passo importante para 
o planejamento estratégico.  Sua função primordial é possibilitar a escolha de uma estratégia 
adequada, para que se alcancem determinados objetivos a partir de uma avaliação critica dos 
ambientes internos e externos.

A análise de SWOT é um instrumento muito útil na organização do planejamento 
estratégico. Por intermédio dela pode-se relacionar metodicamente, em um gráfico, 
quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que rondam a 
empresa, ajudando a gerenciá-las para melhorar o desempenho.  O nome SWOT é um 
acrônimo que tem origem em quatro palavras: Strenght – força, Weakness – fraqueza, 
Opportunities – oportunidades e Threats – ameaças. (SERRA et al., 2003, p. 86).

Os principais atributos do SWOT são a simplicidade e o fato de propiciar um quadro 
de referência que orienta na formulação da estratégia, procurando apresentar uma sobreposição 
entre o ambiente de negócios (fatores externos) e os recursos da organização (fatores internos).

A partir da análise SWOT podem ser formulados ou validados objetivos e metas e 
proposto um conjunto de linhas de ações que podem ser chamadas de estratégias.

Assim, estes termos podem ser definidos como:

Pontos fortes: são as variáveis internas e controláveis que propiciam uma condição 
favorável para a empresa, em relação a seu ambiente. [...] Pontos fracos: são as 
variáveis internas e controláveis que provocam uma situação desfavorável para a 
empresa, em relação a seu ambiente. [...] Oportunidades: são as variáveis externas e 
não controláveis pela empresa, que podem criar condições favoráveis para a empresa, 
desde que a mesma tenha condições e/ou interesse de usufruí-las. [...] Ameaças: são 
as variáveis externas e não controláveis pela empresa, que podem criar condições 
desfavoráveis para a mesma. (OLIVEIRA, 2004, p. 89).

Neste aspecto de analisar o ambiente em que a empresa está inserida, Oliveira 
(2004, p. 90) apresenta que “Os pontos fortes e fracos compõem a análise interna da empresa, 
enquanto as oportunidades e ameaças compõem sua análise externa”.

Podemos assim definir que como os pontos fortes e fracos são variáveis internas, a 
empresa poderá ter maior controle sobre os mesmos; enquanto oportunidades e ameaças, sendo 
variáveis não controláveis, a empresa terá maior dificuldade de encontrar soluções, devido à 
imprevisibilidade dos mesmos.
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VANTAGEM COMPETITIVA

O desempenho da empresa depende ao setor em que atua e em ter resultado superior 
perante seus concorrentes.

Se uma organização tem um desempenho superior ao das demais de seu setor, é 
porque a sua estratégia competitiva é melhor do que a das concorrentes, e isso só 
será conseguido se, em primeiro lugar, ela conhecer a estrutura do setor em que está 
inserida e o seu desempenho em relação a este setor. Só após obter este conhecimento 
poderá, com segurança, definir ações que possibilitem atingir um retorno sobre o 
investimento superior ao alcançado pelos seus competidores. (SERRA et all, 2003, 
p. 6).

Desta maneira, o administrador deve estar ciente dos níveis de desempenho 
alcançados por empresas que atuam em seu segmento, assim será possível verificar a real 
situação em que a empresa opera, formulando assim suas estratégias perante seus concorrentes.

MISSÃO E PROPÓSITOS

Para que os funcionários de determinada empresa trabalhem com direção para 
um mesmo resultado, é necessário que certos padrões sejam criados, é que eles apresentem a 
realidade da organização. 

Um ponto primordial deste processo é definir a missão da empresa. A missão servirá 
para concentrar a razão de existência da empresa, definindo assim suas intenções e aspirações. 
Segundo Oliveira (2004, p. 76) “A missão é a determinação do motivo central do planejamento 
estratégico, ou seja, a determinação de” onde a empresa quer ir “. Corresponde a um horizonte 
dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar. Portanto, a missão representa a razão de ser da 
empresa”.

A missão deve apresentar em primeiro plano o motivo pelo qual a empresa existe, 
promovendo assim a função de orientação e delimitação das ações que a empresa executa, em 
determinado período de tempo.

A formulação da missão pretende responder a perguntas como: qual é a necessidade 
básica que a organização pretende suprir? Que diferença faz, para o mundo externo, 
ela existir ou não? Para que serve? Qual é a motivação básica que inspirou seus 
fundadores? Por que surgiu? Para que surgiu? (COSTA 2007, p. 36).
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Missão significa a razão de ser do próprio negocio. É a finalidade da existência de 
uma organização. É aquilo que define o significado a essa existência. A missão da organização 
liga-se diretamente aos seus objetivos institucionais, e aos motivos pelos quais foi criada.

Oliveira (2004, p. 128) apresenta também propósitos com função auxiliar a missão, 
assim define: “[...] propósitos são compromissos que a empresa se impõe no sentido de 
cumprir sua missão. Representam grandes áreas de atuação selecionadas no contexto da missão 
estabelecida”. Desta forma os propósitos devem ser elaborados pelos gestores da empresa 
quando a missão for algo amplo, assim os propósitos trarão ações que deverão ser efetivadas na 
empresa de modo que a missão seja alcançada com maior facilidade.

CENÁRIOS

Para definir as ações que a empresa deve tomar é necessário imaginar o que poderá 
acontecer com a empresa no futuro, assim a empresa poderá elaborar cenários possíveis, que 
serão situações prováveis, de ponto de vista otimista ou pessimista.

Conforme apresenta Serra et all (2003, p. 61) “Cenário é uma possibilidade 
abrangente de futuro, elaborada segundo uma configuração predeterminada do ambiente, para 
auxiliar as organizações na tomada de situações estratégicas”.

Dificilmente os cenários encontrados no futuro serão os mesmos que a empresa 
projetou, porém a análise que cenários futuros trarão possíveis oscilações de mercado, assim 
adiantando as diversas forças que a empresa poderá utilizar para ter situação favorável no 
mercado.

VALORES

Representam os princípios éticos que norteiam todas as suas ações. Normalmente, 
os valores são compostos de regras morais que simbolizam os atos de seus administradores, 
fundadores, e colaboradores em geral.

De acordo com Costa (2007, p. 38), “Valores são características, virtudes, qualidades 
da organização que podem ser objeto de avaliação, como se estivessem em uma escala, com 
gradação entre avaliações extremas”. 

Os valores da organização são definidos como crenças básicas para a tomada 
de decisão na empresa. Os valores organizacionais são princípios de orientação perenes e 
essenciais. São intrínsecos e importantes somente para os componentes da organização. A 
empresa decide por si seus valores, com honestidade, e eles não devem mudar para reagir a 
efeitos externos.  
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OBJETIVOS

Para que a empresa obtenha bons resultados com seu planejamento estratégico, 
outra ferramenta pode ser a formulação de objetivos.

O planejamento estratégico tem relação direta e estreita com o estabelecimento de 
objetivos estratégicos, também denominados objetivos-chave. Tais objetivos, que 
visam a reforçar as competências centrais da empresa nos fatores críticos de sucesso 
dos negócios, convertem a visão e a missão em desempenho específicos alvo, fixam 
os marcos pelos quais o desempenho desejado é definido e fazem com que a empresa 
tenha foco os resultados. (SERRA et al., 2003, p. 86).

 Desta forma a organização pode formular tanto objetivos gerais (que visem 
à empresa como um todo) ou específicos (que visem ações a serem praticadas em um setor 
específico da empresa). Assim os objetivos são alvos que a empresa pretende atingir, que serão 
ações mais especificas e claras para o cumprimento do planejamento estratégico.

PROJETO E PLANO DE AÇÃO

Após elaborar os itens do planejamento estratégico, a empresa poderá estabelecer 
seu projeto e plano de ação.

Conforme apresenta Oliveira (2004, p. 246) “Projeto pode ser considerado um 
trabalho com datas de início e término previamente estabelecidas, coordenador responsável, 
resultado final predeterminado e no qual são alocados os recursos necessários a seu 
desenvolvimento”.

Dessa forma um projeto e plano de ação possuem duas grandes fases, sendo elas: 
caracterização e execução. Oliveira (2004) apresenta diversos aspectos a serem analisados, 
na fase de caracterização do projeto são apontados à identificação do problema-alvo; análise 
do ambiente do projeto; definição dos objetivos a serem alcançados; definição dos critérios 
de avaliação do projeto; elaboração de estudos sobre a viabilidade; definição dos recursos 
necessários; identificação da equipe; alocação de recursos e elaboração do manual do projeto. 
Assim, Oliveira (2004) apresenta os aspectos básicos da fase de execução do plano de ação, 
sendo eles a utilização dos recursos disponíveis de acordo com o programado; supervisão da 
equipe de trabalho; acompanhamento e controle das atividades; e avaliação final dos trabalhos 
executados.

Dessa forma, para que o planejamento estratégico tenha o sucesso desejado, faz-se 
necessário o máximo cumprimento dos itens descritos no projeto estratégico da empresa. 
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APRESENTAÇAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

 Após identificar todos os passos para a elaboração do planejamento estratégico, 
a figura 1 apresenta um resumo de todos os passos para a correta execução do mesmo.

Figura 1 – Planejamento estratégico
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2004, p. 81.

METODOLOGIA

Neste capítulo são apresentados os principais passos da metodologia utilizada na 
elaboração desta pesquisa. Gil (2002) destaca que o ótimo resultado de uma pesquisa científica 
está na escolha adequada da metodologia. Esta escolha está diretamente ligada à eficiência e a 
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eficácia do estudo. Ele afirma, também, que toda e qualquer classificação se faz mediante algum 
critério, sendo que, é usual classificar com base em seus objetivos gerais. 

A metodologia da presente pesquisa caracteriza-se pelo método bibliográfico-
descritivo, com modalidade de estudo de caso com análise quantitativa, e, as técnicas utilizadas 
para a pesquisa serão o levantamento documental, os formulários e relatórios e entrevistas com 
os proprietários.

DELINEAMENTO E UNIVERSO DA PESQUISA

O delineamento e o universo dessa pesquisa terão como campo de observação loja 
Maria Bonita Modas ME, tendo como sede o município de Atalanta. O objeto de estudo será 
o planejamento estratégico da mesma. As variáveis de análise que interessam a pesquisa são 
os todos os dados utilizados para o desenvolvimento do planejamento estratégico e para as 
vendas da loja e, os instrumentos utilizados para obtenção das informações serão documentos 
de compras, vendas e relatórios dos administradores. Para interpretações dos dados serão 
elaboradas gráficos dentro da relevância e significância do assunto.

Dessa forma, o presente trabalho terá como modalidade de pesquisa o método 
bibliográfico-descritivo, pois a referida modalidade segundo Gil (2002), tem como objeto 
principal à descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 
o estabelecimento de relações entre as variáveis. Cabe ressaltar, ainda, conforme o autor, 
que a pesquisa descritiva observa os fatos, faz os registros, os analisa, faz a classificação e a 
interpretação correspondente. E uma de suas características é a coleta de dados.

COLETA DE DADOS E TÉCNICAS DA PESQUISA

A coleta de dados é um passo muito importante quando se busca chegar a um 
resultado. Portanto, para elaborar o planejamento estratégico da empresas, foram feitas 
entrevistas com os proprietários e solicitado que fizessem anotações simples de como funciona 
a parte operacional da empresa.

Considerando que são várias as técnicas de pesquisa existentes, Blogoslawski; 
Fachini e Fávere (2008), colocam que as técnicas mais comuns de pesquisa são os questionários, 
as entrevistas, o levantamento documental e os formulários. Será utilizada mais de uma técnica 
para o presente trabalho, será abordado o levantamento documental, formulários e, entrevistas.

Depois de feita a coleta dos dados, as anotações e os documentos adquiridos 
foram organizados em alguns gráficos de forma a possibilitar o embasamento do planejamento 
estratégico.
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PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

O procedimento utilizado na pesquisa caracteriza-se em um estudo de caso com 
análise quantitativa. O tipo da pesquisa começa clarear quando o pesquisador consegue dizer 
de forma operacional, quais as etapas, os procedimentos e as regras que serão operacionalizadas 
para desenvolver a pesquisa. Assim, de acordo com Gil (2002, p.54), o estudo de caso “Consiste 
no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 
detalhado conhecimento [...]”.

A análise dos dados será realizada na modalidade quantitativa, visto que os dados 
levantados na loja Maria Bonita Modas ME, serão profundamente analisados. Segundo 
Blogoslawski; Fachini e Fáveri (2008, p.32) este tipo de pesquisa “É o tipo de pesquisa que 
procura quantificar opiniões, dados, nas formas de coletas de informações e no emprego de 
recursos de técnicas estatísticas. Aplicada na pesquisa de âmbitos sociais, econômicos, de 
comunicação, mercadológica, de opinião”. 

Por tanto, o fato de descrever a situação do contexto em que está inserido e, por 
ser feita somente uma determinada investigação, este trabalho recai num estudo de caso com a 
análise quantitativa, o qual será realizado na loja Maria Bonita Modas ME, com sede Atalanta.

DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta o estudo realizado na loja Maria Bonita Modas para a 
elaboração do planejamento estratégico. O objetivo é desenvolver e repassar as informações 
coletas ao proprietário para ele perceber como é valioso realizar esse tipo de análise. E ter 
certeza que com o planejamento estratégico pode-se visualizar a empresa de forma mais 
completa e ampla.

 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMPRESA MARIA BONITA MODAS ME

Para começar o planejamento estratégico, é importante esclarecer a importância 
da empresa, o que ela faz, qual é o seu propósito, como a empresa deseja ser e, o que pretende 
conquistar até determinada data. 

A Maria Bonitas Modas ME é uma loja do ramo do comércio, vende roupas, calçados 
e acessórios. Está situada na cidade de Atalanta, e vem sendo gerida como um negócio familiar. 
Desta forma, a pesquisa, ou melhor, a realidade das informações é baseada na realidade da 
cidade de Atalanta. 

Os clientes atuais são a população de Atalanta, dentre os quais, baseado na realidade 
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da cidade é de classe média, e em sua maioria mulheres das idades mais variadas. Tem como 
seus clientes potencias, ou que geram maior lucro, as mulheres em sua pluralidade, jovens e 
solteiras, que buscam satisfação no momento de se vestir, seguido das mulheres casadas, que 
em sua maior parte compram para si e para a família.

A maior parte dos  clientes reside na cidade de Atalanta, sendo pessoas que morram 
no centro da cidade e tem empregos assalariados, ou pessoas que trabalham com a agricultura, 
e tem em seus rendimentos uma ou duas vezes ao ano.

Os clientes que gostariam de atingir, podendo ser os clientes potenciais no futuro, 
são os de classe alta e baixa da cidade, os de classe alta que buscam produtos com maior 
diferenciação e qualidade em cidades vizinhas como Rio do Sul, e os de classe baixa na busca 
de produtos com preços mais acessíveis.

Os produtos que dispõem no momento satisfazem as necessidades básicas 
de qualidade e elegância no vestir e calçar, com preços acessíveis e forma de pagamento 
diferenciada. Oferecem produtos para todas as idades, desde infantis até a melhor idade, e 
também para homens e mulheres, temos uma preocupação crescente com tamanhos, pois a real 
situação da população na atualidade vem demandando tamanhos maiores na hora de vestir.

Os produtos procuram satisfazer as necessidades dos clientes. Busca-se produtos 
com boa qualidade e preço acessível, desta forma levando o gosto dos clientes da cidade através 
dos produtos, satisfazendo seu desejo e elevando a autoestima, pois além de encontrar o produto 
do qual procuravam, este está à altura de seus gastos, terá boa durabilidade, o cliente estará 
satisfeito, desta forma ele retornará a estabelecimento sempre que precisar.

Ao se tratar do produto do qual oferecem, pode-se afirmar que o que os clientes 
mais valorizam é a qualidade, durabilidade e adequação dos produtos as tendências da moda, 
bem como preço correspondente ao produto.

Portanto, busca-se vender roupas, calçados e acessórios a população de Atalanta, de 
forma que as características procuradas e valorizadas pelos clientes continuem sendo oferecidas, 
e para que possam manter os clientes atuais felizes e realizados com a escolha feita.

Bem, saber quais clientes atendemos na atualidade, qual a real situação do negócio, 
se torna bem mais fácil do que, por exemplo, saber o que queremos para os próximos cinco 
anos. Mas, no entanto saber ou ter em mente essas situações é essencial par que se possa seguir 
em frente com sucesso, portanto pretende-se no futuro continuar atendendo os atuais clientes, 
mas sempre buscando ampliar o campo de atuação, talvez atingir produtos mais voltados para 
classes altas da cidade, que em sua maioria buscam diversificação fora da cidade de Atalanta. 
Outro ponto a se ter em mente para futuro é a atenção para produtos masculinos, cada dia 
que passa esses produtos ganham mais atenção aos olhos dos homens e mulheres, enfim da 
sociedade. Outra intenção é ter disponíveis produtos para idosos, pois a tendência de crescimento 
da população nesta idade é de pessoas com pesos elevados, para tanto, precisamos fazer com 
que estas pessoas encontrem roupas adequadas à moda e com conforto acima de qualquer coisa. 

Dessa forma, com o conhecimento dos produtos e clientes pode-se elaborar a 
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missão e a visão da Maria Bonita Modas ME, considerando que a mesma não as possuía. 
Para a elaboração da missão respondemos algumas perguntas essenciais, as quais resultaram 
nas respostas de que vendemos roupas, calçados e acessórios para pessoas de todas as idades, 
sexos, e classes sociais, principalmente na cidade de Atalanta, atendendo bem com produtos de 
qualidade e bons preços para toda a população. Tudo isso resultou nesta Missão.

MISSÃO: Disponibilizar roupas, calçados e acessórios de qualidade as mais 
variadas gerações.

Já para a visão, as respostas foram que estão trabalhando neste ramo devido a ser 
uma necessidade da população, e que vem aumentando, devido ao consumismo, no qual vêem 
as compras de roupas, calçados, e acessórios, como algo prazeroso, fazendo bem a autoestima.

Com o passar do tempo, temos como maior ou mais audacioso objetivo, alcançar 
uma porcentagem elevada da população da cidade como clientes, e talvez até atingir cidades 
vizinhas, mas espera-se, que estes clientes sejam alcançados por méritos da loja, dos produtos 
oferecidos, e então sejam bons e fiéis clientes.

Para que os objetivos sejam alcançados é necessário muito trabalho e dedicação, 
oferecer o que os clientes procuram, com bons produtos e atendimento diferenciado, assim 
obtendo uma maior gama de clientes confiáveis. Fatores que pretendem ouvir dos clientes, 
é que foram bem atendidos, encontraram o produto do qual procuravam, e que o preço do 
mesmo está compatível. Os fatores que querem ouvir de funcionários são que estão realizados 
profissionalmente com o que fazem, pois gostam e são bem tratados, que realizam os serviços 
com dedicação, pois sabem que o produto e a empresa são confiáveis e de qualidade, que visam 
o crescimento da loja, pois sabem que este crescimento também levará o seu crescimento. 
E já os fatores que almejam ouvir dos concorrentes, é que a loja é espelho para qualquer 
estabelecimento, que apesar de concorrentes, são amigos, pois o mérito de cada um é devido à 
dedicação e trabalho, e que os métodos de trabalho utilizados em nossa loja são bons.

Com isso podemos elaborar a visão. A qual é: VISÃO: Ser a melhor empresa do 
ramo do comércio na cidade de Atalanta e região.

Para atingir a missão e visão da empresa, o planejamento estratégico precisa passar 
pela etapa de análise de ambiente externo, no qual os dirigentes da empresa irão descobrir quais 
ambientes externos à empresa precisa ser monitorados para que as metas sejam alcançadas.

Faz-se necessário também, a análise de ambiente interno. Para o planejamento 
estratégico empresarial dar certo, é preciso que as visões estejam voltadas para o interior. Aqui 
se devem definir clara e coletivamente quais os pontos fortes e pontos fracos da empresa. É 
necessário descrevê-los, citá-los e pensar em exemplos. Em seguida, é importante definir as 
ameaças e oportunidades enxergadas para a empresa.

Podemos citar que as oportunidades e ameaças correspondem ao ambiente externo 
e, as forças e fraquezas são integrantes do ambiente interno.

No quadro 1, podem ser visualizados esses fatores de forma mais clara pela análise 
SWOT, o qual retrata basicamente as forças e fraquezas, ameaças e oportunidades.
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Produtos em consignação    
Novos clientes  Concorrência por cidades vizinhas  
Linha de produtos exclusivos  Desenvolvimento da cidade  
Buscar melhores fornecedores  Concorrência de lojas da cidade  
Conhecer os clientes potenciais  Influência sazonal do tempo por ser cidade agrícola
         
FORÇAS FRAQUEZAS
  Falta controle de estoque  
Bom atendimento  Falta de experiência no ramo  
Estar atualizado as tendências de modas Relação afetiva exagerada com os clientes  
Conhecer os clientes potenciais  Falta de experiências por parte dos funcionários
Escolha de produtos específicos para clientes Falta de organização financeira  
Inclusão produtos novos: cama, mesa e banho Compra de mercadorias apenas de repres. comerciais
Promoções de finais de estação  Falta de propaganda e publicidade   

Quadro 1 – Análise SWOT
Fonte: elaborado por estes autores.

Desse modo, percebe-se que a análise da situação atual é umas das partes mais 
importantes do planejamento estratégico. Com ela é possível verificar de forma diferenciada 
a situação empresarial atual. Atualmente esses dados correspondem à análise SWOT, a qual é 
muito empregada no âmbito da comunicação por demonstrar os resultados referentes os cenários 
observados. Afinal, com a análise SWOT, fica muito mais claro enxergar erros e acertos.

Depois de elaborada a análise SWOT, é preciso que se definam as metas e objetivos. 
No começo do planejamento estratégico foi definido a missão e valores da empresa, agora se 
redefine essas posições em busca da definição real das metas e objetivos na qual a empresa quer 
chegar. 

O quadro 2 demonstra os objetivos e as metas da Maria Bonita Modas ME.

OBJETIVOS METAS
Expor diferenciadamente os produtos da loja Investir em propaganda e publicidade
Treinar os funcionários de acordo com produtos Disponibilizar cursos On-line  
Implementar sistema de caixa e estoque Investir em sistemas gerenciais  
Buscar produtos direto no varejo e atacado Realizar viagens trimestrais  

Quadro 2 – Objetivos e metas
Fonte: elaborado por estes autores

Assim, com os objetivos e metas bem definidas e revistas, a última etapa para a 
completa realização de um bom planejamento estratégico é a efetivação do plano de ação. A 
formulação e implementação das estratégias fazem com que de certo. O plano de ação está 
disposto no quadro 3.
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O que Quem Quando Por que Onde Como Quanto Custa
Rádio, panfletos

Propaganda de rua
Curso On-line, presencial

Palestras
Produtos diferenciados Varejo Viajando
Mais opções de escolha Atacado Pesquisando

Implantação
gerenciamento

150,00R$           

2.000,00R$        

TrimenstralmenteCompras Gerente

LojaUm anoSistemas Melhorar o controleGerente

Treinamento Gerente Duas vezes ao mês Melhorar o atendimento Loja 500,00R$           

100,00R$           Divulgação Gerente Uma vez por semana Aumentar as vendas Local

Quadro 3 – Plano de ação
Fonte: elaborado por estes autores

Com a elaboração desse plano de ação podemos organizar as idéias dizendo o que 
será feito, quem fará, quando, porque, onde, como e, quanto custa. Dessa forma possibilitando 
a execução e administração de forma mais eficaz e evidentemente mais direcionada para o que 
deve ser feito para maximizar ainda mais os lucros e resultados da empresa. 

CONCLUSÕES

Diante do que foi exposto, percebe-se que o processo de planejamento estratégico é 
fundamental para a sobrevivência das organizações frente ao mercado competitivo de hoje, seja 
ela pequena, média ou de grande porte. Com o planejamento estratégico ajustado a empresa, 
assume-se grande responsabilidade para a idealização e a construção do futuro almejado, 
visando à continuidade, a lucratividade e a longevidade das organizações. 

Para a empresa Maria Bonitas Modas ME, a elaboração desse planejamento 
estratégico possibilitou uma visão geral do negócio e a percepção de aonde pode ser melhorado. 
Como a empresa é familiar, muitos desses detalhes passavam por despercebido aos olhos dos 
administradores, mas pode-se considerar que são atitudes de certa forma fácil, que resultam em 
um valioso instrumento de decisão e melhoramento geral da loja. 

Com a organização e detalhamento dos objetivos e metas, a empresa conseguiu 
comportar decisões sobre o futuro a curto e longo prazo, conseguindo dessa forma, escolher 
as atividades e produtos que precisam implementar para adquirir mais clientes e aumentar o 
faturamento da loja.

Com esse trabalho também fica visível o mercado que estamos inseridos, quem são 
os consumidores e concorrentes, possibilitando a elaboração de alternativas para melhoramento 
individualmente, pois se conhece de certa forma, cada um deles amplamente com a análise 
SWOT e o plano de ação.

Ao longo do desenvolvimento do artigo, pôde-se constatar que o planejamento 
estratégico é um tema atual que pode apresentar-se através de múltiplas facetas que devem ser 
corretamente interpretadas para o bom uso desta importantíssima ferramenta de gestão. Uma 
organização que não tiver uma estratégia definida acabará fazendo parte da estratégia de outrem. 
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Convém salientar, entretanto que a simples elaboração de um plano estratégico não 
fará nenhum milagre, não trará benefício algum para a organização. Para alcançar o efeito 
desejado, o planejamento estratégico necessita do apoio e comprometimento de todo o corpo 
funcional da empresa por ocasião da implementação das diversas ações estratégicas dele 
decorrentes. Portanto, cabem aos gestores a implantação do projeto, e mostrarem a importância 
que esse tipo de planejamento proporcionará para a organização, onde todos sairão ganhando 
com o aumento de eficiência e eficácia e principalmente o acréscimo em competitividade que a 
empresa agregará para enfrentar o dinâmico mercado do mundo globalizado e, consequentemente 
maximizando os resultados obtidos pela loja Maria Bonitas Modas ME.
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CENTRAIS DE NEGÓCIOS: UM NOVO AGENTE NOS CANAIS DE 
DISTRIBUIÇÃO? 1

Business networks: a new player on the distribution channels?

 Douglas Heinz2

Erick William Pereira3

 

RESUMO
As centrais de negócios são uma alternativa encontrada por pequenas empresas, especialmente no varejo, para 
enfrentar a concorrência. Este novo formato de organização entre empresas tem recebido atenção crescente no 
ambiente acadêmico, em especial no campo da administração, onde estudos tratam das implicações deste modelo 
organizacional em diferentes áreas, como marketing e logística. Este estudo teórico, de cunho exploratório e 
bibliográfico, discute as centrais de negócios e sua inserção no tradicional modelo de canais de distribuição 
apresentado na literatura de marketing, contrapondo-se ao argumento de que elas devem ser consideradas um novo 
agente nos canais de distribuição. Para tanto, apontam-se as diferenças existentes entre este arranjo organizacional e 
os agentes tradicionais de marketing. Conclui-se que devido às peculiaridades de sua natureza, funções e objetivos, 
as centrais de negócios não deveriam ser consideradas como um novo integrante dos canais de distribuição, mas 
sim como uma estratégia de negócios adotada pelas empresas associadas.

Palavras-Chave: centrais de negócios, canais de distribuição, marketing, comércio varejista

ABSTRACT 
The business networks are an alternative found by small businesses, especially in retail, to compete. This new 
organizational form has received increasing attention in the academic environment, particularly in the field of 
administration, where studies address the implications of this organizational model in different areas, such as 
marketing and logistics. This theoretical essay, both using exploratory and bibliography methodology, discusses the 
inclusion of the business networks in the core business models of distribution channels presented in the marketing 
literature, in contrast to the argument that the networks should be considered as a new agent of these channels. 
To this end, differences were pointe out between this organizational arrangement and traditional members. It is 
concluded that due to the peculiarities of its nature, functions and objectives, the business networks should not 
be considered as a new member of the distribution channels, but as a business strategy adopted by associated 
companies.

Keywords: business networks, distribution channels, marketing, retail commerce

INTRODUÇÃO

Ao se analisar a competitividade de algumas organizações varejistas, pode-se 
perceber que muitas delas possuem diversas forças que agem contra o seu desenvolvimento. As 
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grandes empresas deste setor têm respondido às transformações em andamento de diferentes 
maneiras. Algumas lançam novos formatos, enquanto outras buscam baixos custos, usando, 
por exemplo, modernos sistemas de comunicação e informação para gerenciar seus negócios 
(Grewal, Krishnan, Levy & Mungerl, 2010). Mas no caso de pequenas empresas de varejo há 
dificuldades na adoção de estratégias que permitam competir individualmente, pois como não 
comportam o custo financeiro de um crescimento ágil ou de uma reestruturação, sua atuação 
pode ficar restrita a nichos de mercado que não são considerados atrativos pelo grande capital 
(Amaral, 2007). Para reverter este quadro negativo, as parcerias surgem como alternativa viável 
para a continuidade do negócio, sendo uma tendência mundial no setor, pois permitem lançar 
mão de práticas colaborativas de gestão e concentrar ações em suas competências centrais 
(Yemal, Fusco & Rospi, 2003; Ghisi, Camargo & Martinelli, 2003; Xavier, Chagas, Santos, 
Romero & Carneiro, 2010).

Dentre os possíveis arranjos cooperados entre organizações no varejo, a formação 
de redes de compras parece se destacar, entre outros motivos, por representar a forma mais 
simples de integração comercial, através de um acordo formal ou informal entre empresários 
que se unem para efetuar compras comuns às empresas (Cervi, Razzolini Filho & Rodriguez, 
2004). Esta é uma estratégia adotada visando a obtenção de vantagem competitiva, uma vez que 
alguns custos relacionados aos intermediários são eliminados (Livato & Benedicto, 2010), além 
de representar uma reação dos pequenos varejistas a outros cenários, como a busca de alguns 
atacadistas e distribuidores pelo relacionamento direto com o cliente final, tomando a função 
dos varejistas (Chagas, Xavier, Santos & Romero, 2010). 

Esta forma de encarar o posicionamento das empresas modifica a tradicional 
visão puramente competitiva das relações entre empresas, exigindo sua análise em um novo 
contexto, mais abrangente, holístico, sistêmico, flexível e complementar (Xavier et al., 2010). 
Frente a isto, estudos sobre relações interorganizacionais têm avançado significativamente nas 
últimas décadas, sendo objeto de debate permanente no meio acadêmico (Wegner & Padula, 
2010; Balestrin, Verschoore & Reyes, 2010). Os temas abordados vão de redes organizacionais 
até redes sociais, perpassando várias disciplinas, o que tem gerado considerável progresso 
no entendimento sobre como estas redes estão estruturadas, como operam e se desenvolvem 
(Provan, Fish & Sydow, 2007). 

No campo do marketing, alguns trabalhos (Oliveira e Machado, 2008; Livato, 
De Benedicto e Alves, 2008) têm sugerido que as centrais de negócios apresentam-se como 
um membro adicional dentro da estrutura dos canais de distribuição, devendo, portanto, ser 
consideradas como um novo agente de negócios. Todavia, em especial nos estudos sobre a 
distribuição e seus agentes, a nova realidade provocada pelas centrais de negócios parece sugerir 
que os atuais modelos de análise não merecem receber apenas uma simples adaptação, mas sim 
um olhar atento que considere a complexidade presente em uma rede de empresas. 

A premissa aqui levantada é de que apesar de influenciar todo o processo de 
negociação e relacionamento entre os participantes do canal, as centrais de negócios não podem 
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ser confundidas com um novo agente, mas sim consideradas como uma estratégia adotada por 
algumas empresas. Visando delimitar o tema, o conteúdo deste trabalho é dividido em seis 
partes. Além da introdução, apresenta-se uma revisão da literatura sobre canais de distribuição e 
centrais de negócios. Em seguida são esclarecidos os procedimentos metodológicos do estudo. 
Segue a discussão acerca da pesquisa bibliográfica realizada e finalmente apresentam-se as 
conclusões do trabalho.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição é uma forma de fazer com que os produtos dos fabricantes cheguem de 
maneira mais fácil aos consumidores finais. A maioria dos fabricantes utiliza intermediários para 
levar seus produtos até o mercado, formando os canais de distribuição, que são um conjunto de 
organizações interdependentes envolvidas no processo de oferecimento de produtos ou serviços 
para uso e consumo de consumidor final ou usuário empresarial. Os canais de distribuição, 
segundo Urdan e Urdan (2006, p. 127) representam “[...] um sistema de organizações, pessoas, 
outros recursos (como estoques, prédios e equipamentos) e processos que tornam os produtos 
e serviços disponíveis aos consumidores”. Stern, El-Ansary e Coughlan (1996) também 
corroboram com a mesma ideia ao comentar que os canais de distribuição são um conjunto de 
empresas que compõem o processo de tornar produtos disponíveis para consumo ou uso. Para 
Kotler (2005) as decisões referentes ao canal estão entre as mais importantes que a organização 
se depara, pois envolvem intimamente outras decisões de marketing. Las Casas (2008) ainda 
salienta que a distribuição é um importante fator de ajuste entre oferta e demanda em economias 
livres, tornando os canais de distribuição vantajosos tanto para os fabricantes quanto para os 
consumidores.  

A escolha da estrutura de distribuição mais adequada para uma empresa pode 
depender de uma série de fatores como a localização dos clientes, disponibilidade de recursos 
ou ainda os tipos de bens que devem ser comercializados. Esta estrutura pode ser direta ou 
utilizar uma série de intermediários para facilitar a chegada dos bens até o consumidor. Pelo fato 
de existirem várias empresas e acordos comerciais entre elas, geralmente a estrutura do canal 
não sofre muitas mudanças ao longo do tempo. O canal de distribuição pode apresentar diversos 
níveis (Rosenbloom, 1999), sempre voltados ao atendimento dos consumidores.  Pigatto (2006) 
ainda comenta que deve existir uma forte parceria entre as empresas que se encontram dentro 
de um canal de distribuição, pois sem esta parceria inviabiliza-se o atendimento, de forma 
satisfatória, das necessidades dos clientes.  A figura 1 apresenta o tradicional modelo de 
canais de distribuição encontrado na literatura de marketing, onde o canal pode ser dividido em 
vários níveis.
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Figura 1: Canais de distribuição e seus níveis.
Fonte: Rosenbloom (2002).

O agente ou distribuidor é um agente de distribuição que compra e vende produtos 
de fornecedores na indústria, com os quais possui vínculo de exclusividade de produtos e/ou de 
territórios (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores [ABAD], 2010). As atividades 
do atacadista são aquelas relacionadas à venda de produtos e serviços para revenda ou uso 
industrial, geralmente fornecendo produtos para o varejo (Las Casas, 2008). A existência de 
atacadistas pode ser justificada por sua capacidade de realizar melhor algumas funções do canal 
de distribuição, como vendas e promoção, compras e formação de sortimento, quebra de lotes, 
armazenagem, transporte, financiamento, absorção de riscos, fornecimento de informações de 
mercado e serviços de gerenciamento e consultoria (Kotler & Armstrong, 2003). Além disso, 
os atacadistas também beneficiam os fabricantes ao oferecer acesso a um mercado-alvo – os 
seus clientes. Um atacadista específico pode ser o único a atingir certos clientes (McCarthy & 
Perreault, 1997). Assim, os atacadistas são um elo no canal de distribuição que liga os fabricantes 
a outras organizações (Urdan & Urdan, 2006).

Dentre as ações desenvolvidas no varejo estão criar um local, físico ou virtual, 
para a venda, promover e expor os produtos, atrair, receber e colocar clientes em potencial em 
contato com as ofertas, prestar explicações sobre os produtos, negociar condições de venda 
e cuidar da entrega das mercadorias (Urdan & Urdan, 2006). Para Pride e Ferrell (2001), 
varejistas agregam valor, prestam serviço, dão assistência à decisão de compra e facilitam à 
compra através da sua localização. Pigatto (2006) ainda afirma que conseguir inserir produtos e 
serviços no mercado é uma das funções desempenhadas pelo canal de distribuição, desta forma 
o papel do varejo é cada vez mais importante para que os fabricantes coloquem seus produtos à 
disposição do consumidor, onde e como ele quer.

Ao desempenhar estes papéis os intermediários assumem grande responsabilidade 
na distribuição dos produtos, por isso entender sua forma de atuação torna-se relevante para a 
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compreensão do funcionamento das atuais estruturas de marketing das organizações. 

CENTRAIS DE NEGÓCIOS

No ambiente de negócios, mudanças no cenário competitivo, tecnológico e 
institucional podem desencadear um processo de coevolução, permitindo que surjam, da 
população atual, novos modelos de organização (Lewin, Long & Carroll, 1999). A cooperação 
entre empresas parece ser um exemplo deste fenômeno. Para Bertolini (2006), as redes de 
organizações surgiram em resposta a desafios do ambiente empresarial, entre os quais o dilema 
escala versus flexibilidade, a necessidade de inovação e de redução de custos e o estímulo à 
postura empreendedora. Magalhães, Daudt & Phonlor (2009) e Livato & Benedicto (2010) 
citam ainda o aumento da competição, seja no âmbito local ou global, como fator responsável 
pelo aparecimento de novos desenhos organizacionais.

Arranjos cooperativos entre empresa são, para Gulati (1998), um tipo de aliança 
estratégica que envolve a troca, compartilhamento e desenvolvimento conjunto de produtos e/ou 
serviços, podendo incluir contribuições de capital, tecnologia ou outros recursos e capacidades.  
Massuti (2005) aponta ainda que organizações em rede representam uma forma de organização 
intermediária entre a empresa e o mercado, redefinindo os princípios das estruturas burocráticas 
e da hierarquia inflexível, devido à necessidade de vinculação entre os processos de coordenação 
da atividade econômica. 

O varejo é constituído na sua maioria por pequenas e médias empresas, que devido 
ao seu porte, a sua total dependência dos fornecedores, a dificuldades no acesso ao credito e 
gestão financeira, limitações orçamentárias e gerenciais, além da pouca influência sobre a cadeia 
produtiva, enfrentam grandes barreiras causadas especialmente pelos varejistas internacionais 
que impõem aos fabricantes condições que prejudicam o pequeno comerciante local. Assim, 
utilizando o exemplo de modelos de países Europeus e apoiados nas políticas de diferenciação 
de preços para grandes volumes de compra, os pequenos varejistas começaram a se articular 
formando associações ou cooperativas, com o objetivo inicial de obter benefícios decorrentes 
das compras de larga escala e um maior poder de barganha junto aos seus fornecedores (Yemal, 
et al., 2006; Xavier et al., 2010 ).  

Muitas vezes chamado de “centrais de compra” (Ghisi et al., 2003; Oliveira & 
Machado, 2008, “central de negócio” (Pousa, Scarpim, Farah, Correa & Giuliani, 2006; Dumke, 
Anazco & Paul, 2010, Xavier et. al., 2010), rede de negócios (Amaral, 2007), cooperativas 
de varejo (Kotler & Armstrong, 2003; Las Casas, 2008) ou ainda “redes de cooperação no 
varejo” (Livato, Benedicto; 2010), o fenômeno do agrupamento de empresas de pequeno porte 
merece observações da academia, devido à sua contribuição para a geração de empregos, para o 
aperfeiçoamento da logística e para a crescente expansão do setor varejista (Bonassi & Lisboa, 
2003, Pousa et al., 2006).
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Dumke, Anazco e Paul (2010) concordam haver certa confusão entre as diversas 
nomenclaturas utilizadas em língua portuguesa, mas advogam em favor da expressão central 
de negócios para denominar a associação de empresas com fins eminentemente comerciais, 
enquanto o termo rede de empresas estaria relacionado com o setor de produção. Essig (2000) 
também identificou, em língua inglesa, diferentes termos para designar a associações de 
empresas visando realizar compras conjuntas, e apesar de sugerir uma categorização, reconhece 
que não há uma terminologia uniforme a respeito. A Associación Nacional de Centrales de 
Compra y Servicios [ANCECO], da Espanha (2000, p. 4), define centrais de compras como um

operador que dispondo de recursos econômicos e personalidade jurídica própria, 
tem por objetivo desenvolver atividades e prestar serviços a empresas independentes 
que, com espírito de cooperação, tenham se associado à sua organização mediante 
uma regulamentação interna, visando melhorar sua posição competitiva no mercado 
(tradução própria).

As centrais de negócios dependem do desenvolvimento de uma estrutura cooperada 
por seus membros em que a função de compras de duas ou mais empresas deve ser reunida 
para combinar o volume de compras (Essig, 2000). Sua criação mantém a individualidade 
da empresa, por representar um modo de associação por afinidade de natureza informal que 
deixa cada empresa responsável pelo seu próprio desenvolvimento (Olave & Amato, 2001). 
Neste sentido, a organização em redes de compras representa uma alternativa para pequenos 
empreendimentos, especialmente no varejo, onde este formato tem ganhado força entre 
comerciantes de vários ramos, com variações que vão desde a formação de meras centrais de 
compras, cujo objetivo é apenas adquirir mercadorias em conjunto, até sofisticados arranjos que 
incluem padronização da marca e do layout dos estabelecimentos. (Yemal et al., 2006;)

Neste contexto, participar de uma central de negócios exige avaliar as vantagens e 
desvantagens decorrentes desta estratégia. O quadro 01 apresenta uma compilação de benefícios 
e problemas que os participantes poderão encontrar em um arranjo cooperativo de compras, 
além de algumas características deste tipo de organização. 

Quadro 1: Considerações da literatura sobre as redes de compras
Item Principais considerações Autores
Características Estrutura enxuta

Divisão de despesas
Associados são do mesmo ramo

Cervi, Razzolini Filho e Rodriguez 
(2004);
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Item Principais considerações Autores
Benefícios para os 
participantes

Maior poder de negociação 
Combinação de know how entre empresas
Armazenagem conjunta
Marketing compartilhado
Redução de preços
Rateio de despesas
Reconhecimento de marca
Melhoria na logística
Aprimoramento da estratégia
Competitividade
Melhoria dos serviços aos clientes
Especialização do comprador
Acesso a fornecedores
Redução no número de operações

Cavalcante (2004); Kotler (2005); 
Reis (2009); Morosky (2010); Cervi, 
Razzolini Filho e Rodriguez (2004); 
Pousa et al (2006); Saab, Gimenez, 
Ribeiro (2000), Essig (2000), Xavier et. 
al. (2010).

Problemas para os 
participantes

Constituição societária
Permite comportamento oportunista dos 
participantes
Dificuldade em estabelecer mecanismos de 
controle e incentivos
Lentidão no processo decisório
Bitributação 
Assimetria nas informações
Diferentes tamanhos dos participantes
Processo de gestão
Custo-benefício
Conflito dos interesses da organização com os 
interesses da rede
Mudanças culturais

Yemal, Fusco e Rospi (2006); Lima, 
(2007); Cervi, Razzolini Filho e 
Rodriguez (2004); Morosky (2010); 
Pousa et al (2006); Saab, Gimenez, 
Ribeiro (2000), Xavier et. al. (2010).

Fonte: Elaborado pelos autores

Verifica-se, diante de tantos fatores, a complexidade da decisão de participar de uma 
central de negócios. Todavia, tomando como base o segmento supermercadista, ao observar 
crescimento constante do faturamento, número de lojas e a área de vendas das centrais de 
negócios pesquisadas pela Associação Brasileira de Supermercados (Melo, 2010), estes dados 
parecem indicar que os benefícios percebidos na associação a uma central estão suplantando os 
potenciais problemas, estimulando a difusão desta estratégia.

METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de modalidade exploratória do 
tipo bibliográfica. Segundo Gil (2002, p.41), a pesquisa exploratória “[...] tem como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a 
construir hipóteses”.  Jung (2004) afirma que esta modalidade visa a descoberta, a elucidação 
de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes. Seu objetivo 
principal é a obtenção de novos princípios para substituírem os atuais. Vergara (2009) ainda 
lembra que esta modalidade geralmente é empregada em áreas onde há pouco conhecimento 
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sistematizado. Neste sentido o estudo é exploratório porque tem como finalidade investigar, 
explorar os problemas apresentados em relação a tema discutido, oportunizando o debate e a 
ampliação dos conhecimentos existentes sobre centrais de negócios e seu papel nos canais de 
distribuição de marketing.

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2002, p.44) “[...] é desenvolvida com base 
me material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A pesquisa 
bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação escrita 
orientada pelo objetivo explicito de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a 
respeito de um tema. (Lima, 2004). Para este estudo foi realizada a investigação de materiais já 
elaborados sobre centrais de negócios, principalmente artigos científicos publicados em revistas 
acadêmicas e congressos, além de teses e dissertações que discutem o tema, com destaque para 
os trabalhos de Livato, Benedicto e Alves (2008) e Oliveira e Machado (2008), que propõem 
o enquadramento das centrais de negócios como um novo agente dos canais de distribuição de 
marketing. 

DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS CENTRAIS DE NEGÓCIOS NOS CANAIS 
DE DISTRIBUIÇÃO

Apesar de não ser um fenômeno recente, havendo registros de estudos sobre o tema 
ainda na década de 1920 (Essig, 2000), foi a partir das transformações ocorridas nas últimas 
décadas no varejo que as centrais de negócios despontaram como alternativa para algumas 
empresas do setor enfrentar as novas condições de mercado. Todavia, ao executar sua missão 
de agregar necessidades de aquisição de diferentes empresas, utilizando o volume de compras 
como fator de barganha, e repassando os produtos diretamente para seus associados, usualmente 
varejistas, as centrais de negócios desempenham, na prática, um papel originalmente reservado 
a outros intermediários dos canais de marketing, como distribuidores e atacadistas. Diante disto, 
é possível refletir sobre o seu papel no tradicional modelo de níveis dos canais de distribuição 
usualmente apresentam apenas os agentes tradicionais: fabricantes, atacadistas e varejistas. 
Questionamentos que surgem neste contexto são: Há diferenças entre as Centrais de Negócios e 
os outros membros dos canais de distribuição? Seriam as centrais de negócio um novo integrante 
dos canais de distribuição? Como elas devem se posicionar no modelo teórico? 

Alguns pontos desta lacuna teórica já foram reconhecidos e vêm sendo explorados. 
Oliveira e Machado (2008), partindo de uma representação clássica de canais de distribuição, 
posicionaram as centrais de negócios como um novo agente do processo, ocupando posição 
anterior aos varejistas, como mostra a figura 2. Para estas autoras, no posicionamento proposto, 
as centrais de negócios “[...] comportam-se como agentes varejistas para os atacadistas e 
fabricantes e atacadistas para os varejistas” (Oliveira & Machado, p. 8, 2008). Neste modelo, 
pode-se verificar que as centrais de negócios aparecem como novo membro do canal, que 
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substitui os agentes atuais e/ou cria mais um nível na cadeia, agindo pelo interesse dos varejistas. 

Figura 2: Posicionamento das Centrais de Negócios nos canais de distribuição  (I)
Fonte: Oliveira e Machado (2008)

De forma similar, Livato, Benedicto e Alves (2008) propõem uma nova estrutura 
dos canais de distribuição com a presença das centrais de negócios como um membro do 
canal, realizando atividade de um atacadista, fazendo a ponte entre o produtor e o varejista, 
como mostra a figura 3. Nesta proposta, a “[...] migração dos canais de distribuição Atacado 
e Distribuidor para a Indústria poderá acarretar uma reestruturação dos canais de distribuição 
do varejo de alimentos em virtude da perda de uma parcela significativa de clientes” (Livato, 
Benedicto & Alves, 2008, p. 10).

Figura 3: Posicionamento das Centrais de Negócios nos canais de distribuição (II)
Fonte: Livato, Benedicto e Alves (2008)

Assim, tanto Oliveira e Machado (2008), quanto Livato, De Benedicto e Alves 
(2008) posicionam as centrais de negócios como um novo membro do canal de distribuição, 
equiparando-as com atacadistas ou distribuidores, sendo que este novo agente influencia e 
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provoca mudanças em todo o canal. Ambas proposições, entretanto, parecem desconsiderar 
importantes fatores que dizem respeito às diferenças de uma central de negócios em relação 
aos membros tradicionais dos canais, uma vez que a literatura pesquisada sugere as centrais 
de negócios como um operador com características próprias, apesar de próximas daquelas 
encontradas nos demais membros dos canais, especialmente pelas funções que desempenham.

Quanto a sua natureza, as centrais de negócios são um arranjo cooperado, formal 
ou informal, constituído por intermediários do mesmo nível, ou seja, representam empresas que 
em um contexto individualizado seriam concorrentes, mas que a partir deste esforço passam a 
atuar solidariamente. Desta forma, proporcionam aos associados uma alternativa para reduzir 
os níveis dos canais, adquirindo produtos de forma conjunta diretamente dos fabricantes, com 
condições comerciais semelhantes para todos, algo usualmente impraticável para um pequeno 
varejista atuando isoladamente. Como sustenta Corrêa (2005), estas características geram uma 
relação dinâmica entre cooperação e competição.  

Por outro lado, os agentes tradicionais, não inseridos em redes de cooperação, 
são entidades de atuam individualmente, cada um desempenhando suas tarefas específicas e 
acrescentando níveis aos canais de distribuição. Extrai-se daí que as centrais não podem ser 
consideradas um novo agente, mas antes, deveriam ser vistas como um esforço no sentido de 
reduzir os níveis dos canais, já que pela sua natureza estão subordinadas aos interesses dos 
associados, atuando em nome destes através da realização de funções operacionais. 

Isto leva ao segundo ponto. Uma central de negócios, além da negociação e aquisição 
de produtos, muitas vezes assume a responsabilidade por outras atividades normalmente 
desempenhadas por atacadistas ou pelos próprios fabricantes quando negociam diretamente 
com varejistas, como o transporte, armazenagem, separação e distribuição de mercadorias. 
Dentre os benefícios operacionais deste modelo estão os ganhos de escala derivados das 
compras conjuntas, o rateio das despesas com treinamento e publicidade (Cavalcante, 2004), a 
possibilidade de padronização dos estabelecimentos e o aperfeiçoamento da logística (Morosky, 
2010), o maior reconhecimento da marca (Kotler, 2005), a redução dos custos de transação 
através da diminuição do número de operações nos canais (Essig, 2000), e a especialização da 
compra (Saab, Gimenez e Ribeiro, 2000). Logo, em detrimento da posição de que as centrais 
de negócios seriam um novo membro nos canais de distribuição, na prática parece que elas se 
aproximam mais de um tipo de operador que desempenha algumas das operações inerentes 
à negociação e movimentação de mercadorias entre os agentes dos canais, sendo que estas 
operações, em condições normais, não seriam realizadas por um único agente em uma mesma 
negociação. 

Finalmente, quanto aos seus objetivos, ao contrário do que ocorre com os membros 
tradicionais de um canal, as centrais de negócios não visam obter lucros para si mesmas. Os 
ganhos deste modelo de negócio são auferidos pelos associados na redução de seus custos 
de aquisição. Mais do que isso, como aponta Heinz (2011), a prática das centrais, até mesmo 
por questões tributárias, é repassar os produtos para os associados pelo preço exato que foi 
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adquirido, sendo que os custos da manutenção da estrutura da central de negócios são cobertos 
pelo pagamento de mensalidade pelos associados. Desta forma, não parece adequado equiparar 
as centrais de negócios, enquanto um meio para que os varejistas consigam melhorar seus 
resultados, a um intermediário tradicional dos canais de distribuição, que atua em busca do 
lucro próprio. 

O quadro 2 sintetiza as principais diferenças entre centrais de negócios e os 
participantes tradicionais dos canais de distribuição aqui discutidas.

Quadro 2: Diferenças entre centrais de negócios e demais participantes dos canais de 
distribuição
Item Agentes tradicionais Centrais de negócios

Natureza Individual, atuando em um ou mais 
níveis de um canal

Esforço cooperado entre organizações 
visando reduzir os níveis de um canal

Funções Específicas de acordo com o nível de 
atuação no canal de distribuição

Desenvolve tarefas originalmente 
distribuídas entre os diferentes agentes 
de cada nível dos canais de distribuição 

Objetivos Lucro Proporcionar vantagens aos associados

Fonte: Elaborado pelos autores

Aceitando-se estas premissas, pode-se argumentar que antes de representar um novo 
agente nos canais de marketing, as centrais de negócios são uma estratégia mercadológica. 
Para Porter (1996), a essência da estratégia são as atividades, seja atuando de forma diferente 
dos rivais ou desempenhando de maneira diferente as mesmas atividades dos competidores. 
Logo, as centrais de negócios parecem se enquadrar neste conceito, uma vez que representam 
justamente uma forma de atuação diferenciada em relação a outras empresas que não participam 
de um arranjo associativo deste tipo. 

As centrais de negócios são ainda definidas como uma estratégia por Bacic e Souza 
(2008), fazendo com que as pequenas empresas ganhem competitividade no mercado por 
meio de compras conjuntas de insumos, melhores prazos de pagamento e redução de estoques 
nas organizações que são membros das centrais de negócios. Desta forma, estas centrais são 
comandadas por membros, em sua maioria varejistas, reunidos em uma associação de empresas 
com interesses mútuos, visando o aumento da competitividade. Xavier et al (2010) também 
reforçam a ideia de que uma central de negócios não deve ser considerada como um intermediário, 
mas sim um tipo específico de colaboração entre empresas que procuram maneiras de resolver 
problemas de forma conjunta de interesse mútuo, para atender de uma melhor forma o mercado 
em que atuam.

Assim, apesar de não haver dúvidas de que as redes organizacionais trazem 
ganhos importantes para os membros (Bacic & Souza; 2008), a organização de empresas 
em centrais de negócios não parece indicar o surgimento de um novo membro nos canais de 
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distribuição, mas sim a utilização de uma estratégia que permite às empresas, principalmente 
pequenas, obter maior competitividade sem depender de novos intermediários. 

CONCLUSÃO

O marketing possui características distintas quando aplicado em uma rede de 
empresas, em comparação com a atuação individual baseada em preceitos econômicos. Em 
relações interorganizacionais predominam elementos como a heterogeneidade, dependência 
de atores, relacionamentos de longo termo, dinamismo e uma estrutura em rede adaptativa, 
enquanto que isoladamente prevalece a homogeneidade, a autonomia dos atores, os negócios 
isolados, a estática e a otimização de cada operação (Blomberg e Werr, 2006).  Estas diferenças 
são perfeitamente reconhecíveis na comparação entre centrais de negócios e agentes tradicionais 
dos canais de distribuição, pois se até então era possível diferenciar claramente as atribuições 
de cada um dos membros do canal, com o advento das centrais surge uma nova forma de agir, 
onde um agente passa a desempenhar múltiplas tarefas, subordinadas a um interesse coletivo.

Percebe-se, neste contexto, que o entendimento do papel das centrais de negócios 
nos canais de distribuição é um esforço que carece de uma visão ampla, holística, não limitada 
à inclusão ou exclusão de novos agentes no desenho dos canais, mas considerando também 
as alterações provocadas na forma de atuação dos participantes de um canal. Como afirma 
Pigatto (2006), os membros do canal de distribuição ainda são os mesmos, porém passam por 
mudanças nos papéis e responsabilidades, sendo que deixam de fazer as tarefas tradicionais 
como comprar, vender e entregar, e estão incorporando tarefas relacionadas a responsabilidades 
e decisões junto aos distribuidores e varejistas.  Neves (2004) ainda sustenta que a análise 
de modelos propostos na literatura de planejamento de marketing e processos não tem uma 
forte aproximação com a visão de redes. Em um momento onde arranjos colaborativos estão 
ganhando importância, continua este autor, é necessário adaptar os modelos existentes para 
cobrir a concepção e gestão de ações coletivas como objetivo formal das organizações.

Não há dúvidas que as centrais de compra acabam por realizar mudanças 
nos relacionamentos entre os membros do canal (Oliveira & Machado, 2008), mas como 
apresentado neste trabalho, as centrais de negócios não podem simplesmente ser consideradas 
um novo agente nos canais de marketing. Mais do que um fim em si mesmas, elas são um meio 
encontrado por varejistas, usualmente pequenos, para enfrentar as dificuldades inerentes ao seu 
mercado de atuação. Neste sentido, conclui-se que devido às suas diferenças em relação aos 
membros tradicionais dos canais de distribuição, as centrais de negócios assemelham-se mais 
a uma estratégia mercadológica, do que a um novo tipo de agente, propiciando a obtenção de 
benefícios até então inalcançáveis para a maioria das empresas que adotam este modelo de 
atuação.

Como consequência, a questão sobre o posicionamento das centrais de negócios no 
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modelo de canais de distribuição de marketing torna-se um desafio que vai além da inclusão 
de uma nova “caixa” no desenho tradicional. Ao longo deste estudo evidenciou-se que o papel 
desempenhado pelas centrais aponta para a necessidade de uma reavaliação mais abrangente da 
teoria de canais. 

Diante do exposto, sugere-se a realização de estudos futuros visando averiguar 
empiricamente as conclusões aqui apresentadas. Outras pesquisas possíveis derivadas desta 
discussão dizem respeito aos conflitos provocados pelas centrais de negócios nos canais de 
marketing, à percepção dos fabricantes frente as mudanças nos canais de comercialização e às 
transformações que este tipo de arranjo organizacional sofre no decorrer do tempo. 
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