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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a),
Caminhos - Revista Online de Divulgação Científica do Centro Universitário para 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi, com publicação trimestral, nesta edição do 
Dossiê Gestão, apresenta oito artigos relacionados à área das Ciências Sociais Aplicadas. Os 
trabalhos dividem-se em pesquisas teóricas e empíricas relacionadas ao ambiente organizacional. 

O primeiro artigo, de autoria de Daiana Schmidt Isaias, Tainara Jacinto e Leila 
Chaves Cunha, Mª. é o resultado do trabalho do Grupo de Pesquisa sobre Qualidade da Auditoria 
Independente, e o objetivo é identificar o perfil da pesquisa científica em Qualidade da Auditoria 
no Brasil evidenciadas no período de 2003 a 2014. Os resultados demonstram que as pesquisas 
sobre o tema são evidenciadas somente a partir do ano de 2008. Foram encontrados 10 artigos 
e 01 tese de doutorado. O Congresso USP de Controladoria e Contabilidade apresenta o maior 
número de artigos. Os assuntos mais pesquisados são Honorários de Auditoria e Sistema 
Jurídico.

O segundo artigo é de autoria de Deise Bilinski, Mª. e tem por objetivo apresentar 
mecanismos para que a comunicação empresarial seja eficaz na gestão de eventos. Em primeiro 
lugar é necessário conhecer o processo de comunicação, desde o seu planejamento até o 
monitoramento dos resultados. Destaca-se a importância do marketing e endomarketing para o 
bom desenvolvimento da empresa. Manter diálogo pessoal com o cliente e saber o que ele quer 
no evento é de extrema importância. Os resultados apontam que a comunicação e o marketing 
devem ser considerados uma forma de investimento para a organização. 

O terceiro trabalho, de autoria de Ana Cláudia Liebsch e César Machado, Ms., tem 
por objetivo descrever o levantamento dos custos numa propriedade rural, que possui como 
principal atividade a pecuária leiteira. Foram apurados os custos da propriedade utilizando-se 
dos princípios do custeio por absorção. Os resultados demonstram que a base da alimentação 
são os piquetes e a silagem. A produção no período de análise (janeiro a junho/2015) foi de 
136.245 litros de leite; os custos variáveis representam 71,61% do total dos custos, e os custos 
fixos, 28,389%. 

Camila Klaumann e Mehran Ramezanalli, Dr. são os autores do quarto artigo 
apresentado. O objetivo do estudo é verificar as ações do marketing de relacionamento em uma 
cooperativa de crédito do Vale do Itajaí. Os resultados apontam que a faixa etária dos clientes 
com maior percentual é de 35 a 44 anos (32,6%), e de 45 a 59 (26,8%); 49,7% dos respondentes 
possui ensino superior. Quanto à satisfação dos clientes, os aspectos mais bem avaliados são: 
educação e cordialidade (97,6% responderam ótimo) e exposições claras das informações 
(93,9%) e a pior avaliação foi tempo de espera no caixa.

O quinto trabalho é de autoria de Fernanda Kammers, Sandro Mário Chiquetti, Ms. 
e Jeancarlo Visentainer, Ms.. O artigo apresenta a análise de custos da produção de sementes 
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de cebola. Identificaram-se as etapas envolvidas no processo de produção e os gastos com 
a produção de duas categorias de sementes: sementes básicas e sementes comerciais. Como 
resultado do trabalho foi constatado que o custo para produzir 1 kg de semente básica foi 
aproximadamente quatro vezes maior que o da semente comercial. O maior custo de produção 
da semente básica deve-se ao valor genético agregado, as condições especiais para produção, 
como o cultivo protegido, além de gerar maior descarte na seleção dos bulbos mãe. Além disso, 
exige também produtores integrados com maior nível tecnológico e com instalações próprias 
adequadas. 

Tiago Mensor, Adalberto Andreatta, Ms. e Jeancarlo Visentainer, Ms. apresentam o 
sexto artigo, que busca evidenciar a aplicação do patrimônio de afetação e aplicação do regime 
especial de tributação para empresas incorporadoras optantes pelos regimes de tributação do 
lucro real, lucro presumido e regime especial de tributação. A pesquisa foi aplicada em uma 
empresa construtora e incorporadora do Alto Vale do Itajaí, e os resultados demonstram que 
a empresa que fizer a opção pelo patrimônio de afetação e pelo opcional regime especial de 
tributação tem uma série de deveres a cumprir, tais como: segregar o patrimônio objeto de 
afetação dos demais; abrir conta bancária em nome da obra que está sendo construída; fazer o 
registro do terreno afetado no cartório de registro de imóveis competente; elaborar contrato de 
construção na forma da lei. Em contrapartida, a empresa que optar por esta modalidade será 
assegurado mais vantagens em relação a alguns tributos. Isso é feito de forma a compensar o 
empresário, já que terá mais gastos em relação à obra.

O sétimo trabalho, de autoria de Marcos Bogo, Márcia Füchter, Mª. e Anielle 
Gonçalves de Oliveira, Mª. tem como objetivo abordar a evolução do crédito rural no município 
de Agrolândia/SC. Procurou-se investigar os mecanismos de crédito voltados para o setor 
agrícola, analisando os recursos destinados para cada modalidade de crédito; o número de 
contratos realizados em cada modalidade; identificar as instituições financeiras habilitadas a 
operar o crédito rural no município. Observou-se que os valores e contratos de crédito rural 
mantiveram-se constantes, variando pouco ao longo dos anos, exceto no ano de 2013. 

O oitavo artigo, desenvolvido por Jean Gilberto Caetano e Lisandra de Andrade 
Dias, Drª. é uma abordagem introdutória sobre os diversos canais de redes sociais disponíveis 
na Internet, e seu uso como ferramenta de divulgação de um website. Com a expansão da 
rede mundial de computadores, com a publicação diária de milhões de novos sites e com o 
surgimento de inúmeros periféricos tecnológicos, o simples fato de se ter um site deixou de ser 
uma garantia de acesso. O objeto de estudo é o portal turístico Caminhos do Alto Vale. Deste 
modo, foi realizada uma análise do paralelo entre as ferramentas que podem ajudar a aumentar 
a encontrabilidade do site. 

Desejamos a todos uma excelente leitura!!

Prof. Mª. Leila Chaves Cunha
(Organizadora)
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QUALIDADE DA AUDITORIA INDEPENDENTE: PERFIL DAS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS BRASILEIRAS1

Daiana Schmidt Isaias2

Tainara Jacinto3

Leila Chaves Cunha4

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é identificar o perfil da pesquisa em Qualidade da Auditoria no Brasil evidenciadas 
no período de 2003 a 2014. A pesquisa se caracteriza como descritiva e documental, e aplica-se as técnicas de 
bibliometria e sociometria. O levantamento dos trabalhos é realizado no Google Acadêmico, base de periódicos da 
CAPES, em Congressos da área de contabilidade e em banco de teses das universidades que oferecem doutoramento 
em Contabilidade. Os resultados demonstram que as pesquisas são evidenciadas somente a partir do ano de 2008 
e que no ano de 2014 evidenciou-se maior número de publicações. Foram encontrados 10 artigos e 1 tese de 
doutorado. O Congresso USP de Controladoria e Contabilidade apresenta o maior número de artigos. O trabalho 
com maior número de citações foi Determinantes da qualidade das auditorias independentes no Brasil. Os assuntos 
mais pesquisados são Honorários de Auditoria e Sistema Jurídico. 

Palavras-chave: Auditoria independente. Qualidade da auditoria. Competência. Independência.

ABSTRACT
The objective of this study is to identify the profile of research form 2003 to 2014 evidenced in Audit Quality in 
Brazil. The research is characterized as descriptive and documentary, and applied bibliometrics and sociometry 
as research methods. The survey of the work is done in Google Scholar, CAPES periodic basis in Congress of 
Accounting area and digital bank of theses form a number of universities that offering doctorate in Accounting. 
The results demonstrate that research is evidenced only from the year 2008 and in 2014 enhance a greater number 
of publications. We found exact 10 research papers and 1 doctoral thesis. The USP Congress Controllership and 
Accounting has the highest number of articles. The work with highest number of citations was determinants of 
quality of independent audits in Brazil. The most searched subjects are Audit Fees and Legal System.

keywords: Independent auditor. Quality audit. Competency. 

1 INTRODUÇÃO
    
Auditoria tem sua origem no latim, “AUDIRE”, ou seja, ouvir. Segundo Attie 

(2009), seu surgimento está relacionado à necessidade de veracidade de informações para 
investidores e proprietários, buscando assim, evidenciar a realidade econômica. A auditoria 
teve seu desenvolvimento juntamente com a evolução do mercado econômico. Com o avanço 
dos procedimentos nas organizações e o aumento da complexidade dos controles houve a 
necessidade de aprimoramento da auditoria.

Segundo Marques (2010), a auditoria está envolvida com a contabilidade em 

1 Projeto institucional desenvolvido em Grupo de Pesquisa do Centro Universitário para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI
2 Aluna do curso de Ciências Contábeis da UNIDAVI
3 Aluna do curso de Ciências Contábeis da UNIDAVI
4 Professora e Coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UNIDAVI
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muitos aspectos, pois é uma ferramenta de análise dos relatórios. No entanto, para garantir a 
confiabilidade da análise dos relatórios, os serviços de auditoria precisam ser de qualidade.

Os serviços de auditoria são necessários para monitorar os dispositivos de interesse 
entre os proprietários e os gestores; e a qualidade dos serviços de auditoria é definida 
como a probabilidade conjunta de que um auditor irá descobrir uma brecha no sistema 
de contabilidade do cliente, que está relacionado à capacidade do auditor; e, denunciar 
essa violação, o que está relacionado ao nível de independência em relação ao seu cliente 
(DELANGELO, 1981). 

Segundo Lopes e Iúdícibus (2010), a competência pode ser influenciada pelo 
grau de especialização e treinamento da equipe de auditoria; e pode a ser uma estratégia de 
diferenciação na prestação de serviço, pois está relacionada ao conhecimento profundo da 
atividade do cliente. A especialização, ainda pode auxiliar a empresas de auditoria a aumentar 
a demanda por serviços de e melhorar a eficiência da auditoria através de economias de escala 
(HABIB, 2011), 

Desta forma, a qualidade da auditoria assume o papel de garantir a confiança dos 
usuários da contabilidade nas organizações. Além disso, contribui para o desenvolvimento das 
demonstrações contábeis e financeiras, e auxilia na tomada de decisão por parte do usuário da 
contabilidade. Segundo Ito, Niyama e Mendes (2008), a qualidade da auditoria está relacionada 
com a qualificação técnico-profissional, que estão submetidos a um maior controle por meio de 
revisão de órgãos superiores e da fiscalização; os órgãos superiores estão habilitados a avaliar 
os procedimentos dos auditores e consequentemente contribuir para qualidade dos serviços. 

No entanto, nem todas as empresas de auditoria são competentes o suficiente para 
detectar e relatar práticas contábeis questionáveis. A diferença de qualidade entre empresas de 
auditoria pode ser relacionada à reputação da profissão contábil e de auditoria, à qualidade do 
sistema educacional e ao processo de certificação dos auditores independentes (HABIB, 2011). 

Neste contexto, a presente pesquisa busca responder à seguinte pergunta: Qual o 
perfil da pesquisa em Qualidade da Auditoria no Brasil? E para responder a essa pergunta, 
o objetivo do trabalho é identificar o perfil da pesquisa em Qualidade da Auditoria no Brasil, no 
período de 2003 a 2014.

O trabalho se justifica por contribuir para o desenvolvimento da pesquisa sobre 
Qualidade da Auditoria, pois apresenta um levantamento dos principais aspectos sobre o 
tema evidenciado nas pesquisas brasileiras. Além disso, evidencia-se na literatura artigos que 
realizam levantamento sobre aspectos gerais da Auditoria, como os trabalhos de Oliveira e 
Carvalho (2008); Porte, et al. (2012) e Cunha Correa e Beuren (2009). No entanto, trabalhos 
sobre Qualidade da Auditoria no Brasil não foram evidenciados. Destaca-se que o trabalho de 
Francis (2004) é em nível internacional.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção é apresentado o referencial teórico que embasa a presente pesquisa, e é 
composto pelos seguintes temas: a) origem e evolução da auditoria; b) Qualidade da auditoria, 
e; c) estudos relacionados.

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA AUDITORIA

A auditoria vem se desenvolvendo a partir do século XVIII, período em que alguns 
especialistas se elegiam para serviços públicos, onde faziam um trabalho mais especializado 
e diferenciado dos trabalhos dos contadores comuns. A auditoria nasce da necessidade de que 
alguém não relacionado aos negócios emitisse uma opinião, de forma independente, sobre a 
qualidade e precisão das informações prestadas pelo administrador (ATIE, 2010).

Após a Revolução industrial iniciou-se o desenvolvimento da auditoria independente, 
pela necessidade das organizações em demonstrar transparência em suas ações, apresentando a 
situação real da empresa aos terceiros interessados (MEDEIROS, 2005).

Segundo Attie (2010, p. 5), “a auditoria é uma especialização contábil voltada a 
testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma 
opinião sobre determinado dado”. Neste sentido, a auditoria assume um papel preponderante, 
pois, para o auditor emitir sua opinião a respeito dos controles utilizados pela organização, 
implica na análise eficiente e eficaz dos dados observados.

Almeida (2012) ressalta que com o passar do tempo a auditoria vai se tornando cada 
vez mais importante no mundo inteiro, pois as empresas utilizam-na para conseguir vantagem 
competitiva, com auditoria de qualidade. A auditoria surgiu pela necessidade de investidores e 
proprietários em confirmar a real situação econômica e financeira da organização. Isso facilitou 
a participação dos acionistas no capital das grandes organizações. 

No Brasil, é difícil estabelecer a data do início das atividades de auditoria, mas, a 
primeira evidência é o Decreto n. 2.935, de 16 de junho de 1862, que aprova a reorganização 
da Cia de Navegação por Vapor – Bahiana – Anonyma. Este Decreto apresenta um capítulo 
denominado “Dos Auditores”, em que é estabelecido que os auditores seriam designados pela 
assembleia ordinária de cada ano e que examinariam as contas da organização (RICARDINHO; 
CARVALHO, 2004).

     Segundo Leite (2005, p.120): 

Juntamente com as multinacionais, vieram também se instalar no Brasil as grandes 
empresas de auditoria, principalmente as de origem norte-americana. Como no país 
não dispunha de mão de obra capacitada para trabalhar nessas empresas, nem estrutu-
ra formada, elas tiveram que trazer de suas matrizes várias técnicas para atuar no Bra-
sil. Essa medida trouxe avanços na contabilidade brasileira. A auditoria independente 
é um conjunto de processos, que tem a capacidade de realizar opiniões, sobre demons-
trações financeiras resultando mudanças no patrimônio das entidades auditadas.   
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Assim sendo, pode-se destacar que a auditoria desenvolve-se juntamente com o 
desenvolvimento das organizações, tanto no mundo quanto no Brasil. E o seu desenvolvimento 
está relacionado a valorização da atividade, em função da necessidade que as organizações tem 
de apresentar ao mercado uma opinião independente sobre a situação econômica  e financeira. 

A atividade de auditoria possui um papel essencial no desempenho do mercado, 
auxiliando para que as informações sejam verdadeiras e independentes. O desempenho do auditor 
independente precisa estar pertinente com sua competência, necessitando total independência 
em suas ações (ITO; NIYAMA e MENDES, 2008).

Segundo Marques (2014), o auditor precisa ter responsabilidade em suas ações não 
se deixando influenciar por elementos estranhos, mantendo sua independência e organização 
nos relatórios contábeis.   Para ter um bom desempenho e uma opinião verdadeira o auditor 
precisa conseguir informações concretas para demonstrar e formar sua opinião sobre certo 
assunto (ATTIE, 2010).

Neste sentido, a independência do auditor torna-se fator fundamental do 
desenvolvimento da atividade de auditoria.

2.3 QUALIDADES DA AUDITORIA INDEPENDENTE
  
Segundo Attie (2010), o auditor deve ser independente e não ter relação pessoal 

com a empresa, para não corromper o seu trabalho. A independência precisa orientar o trabalho 
do auditor com veracidade, evitando conflitos em suas afirmações. Seu trabalho estar de acordo 
com as normas de auditoria. Segundo Marques (2014), o auditor precisa estar sempre atualizado 
de acordo com os princípios de contabilidade e com as normas brasileiras, sendo voltado para 
sua profissão. Seu exercício é individual e assume responsabilidade nos trabalhos executados. 
Ele pode emitir opinião somente quando tiver clareza das condições da organização.

Segundo DeAngelo (1981, p.186), a qualidade da auditoria é composta pela 
probabilidade conjunta que o auditor possa detectar e reportar erros materiais no sistema 
contábil do cliente. A detecção de erros materiais está relacionada à competência técnica do 
auditor. É fortemente influenciado pela sua habilidade de seu trabalho, sendo utilizados recursos 
e conhecimentos, de acordo com as características dos clientes. De acordo com Attie (2010 
p.13) “o exercício da auditoria independente é individual e intransferível, agindo o auditor 
em seu nome pessoal, assumindo inteira responsabilidade técnica pelos serviços executados”. 
Sendo assim, a ética e eficiência também qualificam o trabalho de auditor, para fazer o correto 
e da melhor forma.

Segundo Paulo (2012), para o auditor conseguir ser ético na emissão dos relatórios, 
ele precisa ter independência e competência, sem isso ele pode sofrer influências e não agir com 
a verdade. As demonstrações contábeis são utilizadas para se analisar o que ocorreu no passado 
da empresa, para concluir o que acontecerá no futuro, os trabalhos de auditoria independente 
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contribuem para as antecipações do que irá acontecer, a partir das informações contábeis 
ocorridas no passado (SILVA, 2010).

2.4 ESTUDOS RELACIONADOS

Nesta seção são apresentados resultados de pesquisas realizados por outros autores 
na área de Qualidade da Auditoria e em áreas afins, pois não se evidenciou, na busca realizada, 
trabalhos relacionados diretamente com o tema Qualidade da Auditoria. 

Ricardinho e Carvalho (2004) realizaram pesquisa tendo como um dos objetivos a 
recuperação da memória de alguns aspectos que marcaram o início das atividades de auditoria 
no país e sua influência sobre o ambiente acadêmico e editorial. Os resultados demonstram 
que um dos primeiros artigos a incursionar o tema foi publicado em 1928 e tinha por título “A 
Contabilidade na Grã-Bretanha”. A busca foi através de um exame dos artigos publicados na 
Revista Paulista de Contabilidade, conhecida como uma das mais antigas publicações sobre 
Contabilidade no país.

Francis (2004) revisa a pesquisa empírica nos últimos 25 anos, sobre qualidade 
da auditoria. Os resultados demonstram que: a auditoria é relativamente barata; falhas de 
auditoria com consequências econômicas materiais são muito pouco frequentes; os relatórios 
de auditoria são de caráter informativo; a qualidade da auditoria está positivamente associada 
com qualidade de ganhos; a qualidade da auditoria é afetada por regimes jurídicos e os 
incentivos que eles criam; há evidências de qualidade da auditoria diferencial por empresas 
Big 4 especialistas do setor.

Oliveira e Carvalho (2008) realizaram pesquisa com o objetivo de analisar a 
produção científica sobre auditoria em periódicos, anais, dissertações e teses dos programas de 
mestrado e doutorado em Ciências Contábeis, a partir de levantamento efetuado nos Cadernos 
de Indicadores da CAPES, referentes ao triênio 2004-2006. Os resultados demonstram que o 
programa da USP é o que apresenta o maior número de publicações tratando da temática em 
periódicos relacionados no Qualis; de um total de 8, 5 publicações se deram em periódicos de 
maior pontuação pela CAPES, seguido do programa da FURB, com 3 publicações. A publicação 
em periódicos internacionais ainda é muito baixa, nenhuma em Auditoria. 

Cunha, Correa e Beuren (2009) realizaram pesquisa com o objetivo de identificar os 
assuntos pesquisados na área de auditoria publicados nos periódicos nacionais e internacionais 
de contabilidade listados no Qualis CAPES. Os resultados demonstram que os assuntos mais 
pesquisados na área de auditoria são: amostragem na auditoria, auditores internos, auditoria 
interna, controle interno, gestão de conhecimentos dos auditores, normas de auditoria, profissão 
de auditoria, testes de observância e testes substantivos. Conclui-se que os assuntos de auditoria 
publicados em periódicos no Brasil e do Exterior são distintos. 

Porte, et al. (2012) realizaram pesquisa com o objetivo de analisar a produção 
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científica sobre auditoria no período de 2002 a 2011, utilizando uma abordagem bibliométrica 
para melhor descrever o comportamento das publicações ao longo do período. Os resultados 
apontam que ocorreu um crescimento considerável na produção científica em auditoria constante 
na base de dados do dados do Institute for Scientific Information (ISI), Current Contents 
Connect, no período pesquisado. Os anos de 2009 e 2011 atingiram os maiores índices, com 
110 e 112 publicações respectivamente. 

Sampaio e Porte (2014) realizaram pesquisa com o objetivo de examinar a 
produtividade científica sobre auditoria no período de 2002 a 2013 com base em uma análise 
bibliométrica/cienciométrica de artigos incluídos na Web of Science do Institute for Scientific 
Information (ISI), com o objetivo de analisar a evolução temporal da atividade de investigação. 
A metodologia utilizada foi quantitativa e qualitativa. Os resultados demostram que 60% 
das publicações em auditoria estão localizadas na categoria Business Finance e que há um 
crescimento ao longo do tempo. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
Pesquisa, segundo Rúdio (1990), é um conjunto de atividades orientadas para a busca 

de determinado conhecimento que se refira à realidade, e é realizada de modo sistematizado, 
com a utilização de técnicas específicas para comunicar o conhecimento obtido. 

3.1 ENQUADRAMENTO DA PESQUISA

A presente pesquisa se caracteriza como descritiva, pois busca descrever as 
características dos estudos sobre qualidade da auditoria. Cervo e Bervian (2002, p. 66) 
mencionam que “a pesquisa descritiva, em suas diversas formas, trabalha sobre dados ou fatos 
colhidos da própria realidade”.  

A análise da pesquisa será bibliométrica e sociométrica.  Segundo Macias-Chapula 
(1998) a bibliometria é o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso 
da informação registrada, que desenvolve padrões e modelos matemáticos para medir esses 
processos.

Os estudos bibliométricos são principalmente voltados para o campo das ciências 
sociais, e tem como principal objetivo verificar as citações em periódicos, obtidas pelas 
pesquisas, mensuradas por meio de métodos quantitativos, que contribuem para a avaliação 
objetiva da produção científica de determinado período de tempo (NICHOLAS E RITCHIE. 
1978).

A análise de redes proporciona um paradigma de pesquisa relacionando aspectos 
da estrutura social, pois estuda o comportamento, as opiniões que interagem entre si, de modo 
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que formam esta estrutura por meio de elos gerados das relações e cooperações dos fenômenos 
analisados que constituem uma rede explicativa (MARTELETO, 2001).

A definição da rede de autores é realizada por meio da aplicação no software 
UNICET®. De acordo com Nelson (1984) as redes sociais - ARS são conjuntos de contatos 
que ligam diversos autores, que podem ter a ligação estabelecida de modo forte ou de modo 
fraco, indicando o intercâmbio social de cooperação. Neste sentido, são evidenciadas as redes 
dos autores que publicaram pesquisa sobre comportamento disfuncional na auditoria.

3.2 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS

Na presente pesquisa o levantamento dos trabalhos que tratam do tema Qualidade 
da Auditoria é realizado no Google Acadêmico; base de periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; na base de dados dos Congressos 
da ANPCON; no Congresso de Controladoria e Contabilidade da USP e no banco de teses das 
universidades que oferecem doutoramento em Contabilidade, no período de 2003 a 2014.

Para a busca dos trabalhos utiliza-se as palavras “qualidade da auditoria”. Após 
a identificação dos trabalhos, é realizada a leitura dos resumos e, quando necessário do texto 
completo do documento. Descartados os artigos que não fazem parte do escopo da presente 
pesquisa, têm-se uma amostra de 11 trabalhos: 10 artigos científicos e 1 tese de doutorado.

4  APRESENTÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A apresentação dos resultados da pesquisa está assim estruturada: a) relação dos 
artigos encontrados; b) identificação das base de dados; c) análise da rede dos autores; d) análise 
das palavras-chaves; e) número de referências e citações; f) análise dos temas pesquisados 
sobre Qualidade da Auditoria no Brasil.

No Quadro 1 evidencia-se os resultados referente às bases de dados (periódicos/
anais de congressos/banco de teses) que publicaram estudos sobre a Qualidade da Auditoria no 
período de 2008 a 2014. Ressalta-se que a pesquisa foi realizada no período de 2003 a 2014, no 
entanto, foram identificados estudos somente a partir do ano de 2008.

Quadro 1 – Estudos sobre Qualidade da Auditoria.
Estudos Ano de publicação Autores

Controles de qualidade dos serviços de auditoria independente: 
um estudo  comparativo entre as normas Brasileiras e as nor-
mas internacionais.

2008 Ito, Nyama e Mendes

Qualidade da auditoria e earnings management: 
risk assessment através do  
nível dos accruals discricionários

2008 Cupertino e Martinez
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Rodízio obrigatório de auditorias: emenda pior que o soneto? 2008 Braunbeck e Carvalho
Determinantes da qualidade das auditorias independentes no 
Brasil 2010 Braunbeck

Qualidade da auditoria no Brasil: um estudo sobre a atuação 
das auditorias independentes denominadas big four 2010 Fimino, Damascena e 

Paulo
Relação entre qualidade da auditoria e conservadorismo 
contábil nas empresas brasileiras 2011 Paulo, Cavalcante e 

Paulo
Revisão externa de qualidade dos auditores 
independentes do Brasil: uma análise dos relatórios 
emitidos de 2008 a 2010

2012 Teixeira, Amorim e 
Borges

Qualidade da auditoria no Brasil: um estudo do julgamento 
dos auditores independentes na aderência do ajuste a valor 
presente nas companhias de construção e engenharia listadas 
na BM&F Bovespa

2014 Moreira, Firmino e 
Santos

Remuneração de auditores e a qualidade da auditoria no Brasil 2014 Martinez e Moraes
Associação entre a remuneração dos auditores independentes 
e o Q de Tobin 2014 Moraes e Martinez

O que não foi revelado? um estudo sobre a qualidade dos re-
latórios de auditoria em relação à exposição das empresas a 
riscos com instrumentos financeiros derivativos

2014 Silva e Silva

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

No Quadro 1 observa-se que no periódico de 2008-2014 identificou-se 10 artigos e 
1 tese com o tema Qualidade da Auditoria, sendo que no ano de 2008 evidencia-se 3 trabalhos; 
no ano de 2010, 2 trabalhos; no ano de 2011 e 2012 evidencia-se apenas 1 trabalho por ano; 
no ano de 2014 o número de publicações foi o maior, com 4  publicações no tema pesquisado.

Destaca-se que os estudos sobre Qualidade da Auditoria são relativamente baixos 
no Brasil, o que converge com os resultados apontados por Cunha, Correa e Beuren (2009), 
pois nesta pesquisa não foram evidenciados estudos sobre qualidade da auditoria.

Na Tabela 1 são evidenciadas as bases em que os artigos são apresentados. 
 

Tabela 1 – Base de evidenciação dos estudos
Bases de evidenciação 2008 2010 2011 2012 2014 Total
Congresso USP de Controladoria e Contabilidade 1 2 3
Congresso ANPCONT 1 1 2
Congresso ANPAD 1 1
Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão 1 1
Revista UNB-contábil 1 1
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis 
da UERJ 1 1

Revista de Contabilidade Vista e Revista 1 1
Banco de Teses da USP 1 1
Total 3 2 1 1 4 11

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

No Quadro 2 observa-se que o Congresso USP de Controladoria e Contabilidade 
apresenta o maior número de artigos sobre Qualidade da Auditoria, com 1 artigo no ano de 
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2008 e 2 artigos no ano de 2014. Em seguida o Congresso ANPCONT, com 2 artigos. Os 
resultados convergem com os encontrados por Oliveira e Carvalho (2008), que demonstram que 
o programa da USP é o que apresenta o maior número de publicações, seguido do programa da 
FURB.

As revistas evidenciam 1 artigo cada uma. Destaca-se que quando os artigos 
entrados são publicados em Congressos e também em periódicos, optou-se pela publicação 
com data mais antiga. Destaca-se, também que encontrou-se apenas 1 tese na área de Qualidade 
da Auditoria.

Os resultados convergem com as concussões de Porte, et al. (2012). Segundo os 
autores no período de 2002 a 2011 ocorreu um crescimento considerável na produção científica 
em auditoria. Os anos de 2009 e 2011 atingiram os maiores índices, com 110 e 112 publicações 
respectivamente.

Na figura 1 apresenta-se a rede de autores que dos estudos encontrados para a 
realização deste trabalho.

Figura 1 – Rede de autores.
Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Na figura 1 observa-se que 5 artigos foram escritos com 2 autores; 4 artigos foram 
escritos em 3 autores; e, 1 artigo foi escrito em 4 autores. Destaca-se que Martinez, A.L. formou 
parceria com 3 grupos de autores diferente; Firmino, J.E. e Paulo, E.  escrevam com 2 autores 
diferentes. Braunbeck, G.O., além da tese escreveu artigo em parceria com outro autor.

Na Tabela 2 são apresentadas as palavras-chave evidenciadas nos estudos sobre 
Qualidade da Auditoria. 
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Tabela 2 – Palavras-chave evidenciadas nos estudos
Palavras-chave Qtd.

Auditoria 4
Qualidade em auditoria 3
Honorário de auditoria 2

Revisão pelos pares 1
Controle de qualidade 1

Accruals discricionários 1
Gráfico de controle 1

Conservadorismo Contábil 1
Ajuste de valor presente 1

Disclosure 1
Normas internacionais de con-

tabilidade Impairment 1

Honorário de consultoria 1
Q de Tobin 1

Rotação obrigatória 1
Gerenciamento de resultados 1

Provisão discricionária 1
Instrumento financeiros deri-

vativos 1

Exposição a riscos 1
Evidenciação 1

Qualidade da auditoria inde-
pendente 1

Total 26
Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Observa-se que as palavras mais utilizadas foram: auditoria, evidenciadas em 4 
trabalhos; qualidade da auditoria, evidenciada em 3 trabalhos e honorários, em 2 trabalhos. As 
demais foram utilizadas somente uma vez.

Na Tabela 3 é destacado a quantidade de referências utilizadas nos  trabalhos 
pesquisados. A quantidade de referênc

ia é apresentada em ordem crescente.

   Tabela 3 – Número de referências
Qtd. De Referência Qtd. Artigos
De 10 a 20 4
De 21 a 30 4
De 31 a 50 2
Acima de 50 1
Total 11

Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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Na Tabela 3 observa-se que 8 artigos utilizam de 10 a 30 referências; 2 artigos 
utilizam de 31 a 50 referências. Destaca-se que o trabalho que apresentou mais de 50 referências 
é a tese de doutorado.  Na Tabela 4 são apresentados os artigos com maior número de citações 
no Google Acadêmico. 

Tabela 4 – Número de citações.
Artigos n. de Citações
Determinantes da qualidade das auditorias in-
dependentes no Brasil 21

Qualidade da auditoria e earnings ma-
nagement: risk assessment através do  
nível dos accruals discricionários

10

Controles de qualidade dos serviços de audito-
ria independente: um estudo comparativo entre 
as normas Brasileiras e as normas internacio-
nais.

7

Qualidade da auditoria no Brasil: um estudo 
sobre a atuação das auditorias independentes 
denominadas big four

5

Rodízio obrigatório de auditorias: emenda pior 
que o soneto? 4

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Observa-se que o trabalho com maior número de citações foi Determinantes da 
qualidade das auditorias independentes no Brasil, com 21 citações, seguida do trabalho 
intitulado Qualidade da auditoria e earnings management: risk assessment através do  
nível dos accruals discricionários, com 10 citações.  

Na Tabela 5 apresenta-se a quantidade de artigos por tema, distribuídos no período 
pesquisado. Destaca-se que foram identificadas pesquisas somente a partir do ano de 2008.

Tabela 5  – Categorização dos artigos por tema.
Tema 2008 2010 2011 2012 2014 Total

Honorários de auditoria  - -  - 2 2
Sistema Jurídico 1 - - - 1 2
Rotação da auditoria 1 - - - - 1
Dicotomia entre as Big N e não Big N - 1 - - - 1
Revisão pelos pares - - - 1 - 1
Conservadorismo contábil - - 1 - - 1
Determinantes da qualidade da auditoria  1 - - - 1
Análise dos pareceres de empresas com grandes perdas com 
instrumentos financeiros - - - 1 1
Procedimentos de revisão de auditoria 1  - - - 1
Total 3 2 1 1 4 11

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Evidencia-se, na Tabela 5, que os assuntos mais pesquisados nos estudos brasileiros 
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sobre Qualidade da Auditoria são Honorários de Auditoria e Sistema Jurídico, com 2 trabalhos 
cada tema. Os resultados convergem com os encontrados por Francis (2004), pois identificou 
que a qualidade da auditoria é afetada por regimes jurídicos e há evidências de qualidade da 
auditoria diferencial por empresas Big 4 especialistas do setor.

5 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil das publicações sobre Qualidade 
da Auditoria evidenciadas em bases de dados nacionais, no período de 2003 a 2014. Pode-se 
evidenciar que são poucas as pesquisas sobre o tema no Brasil, pois foram identificados 11 
trabalhos, indicando que há a necessidade de novas pesquisas. 

Os resultados demonstram que foram encontrados 10 artigos evidenciados em 
Congressos e Periódicos Científicos e 1 tese de doutorado. Além disso, observa-se que somente 
são encontrados pesquisas sobre Qualidade da Auditoria a partir do ano de 2008. O Congresso 
USP de Controladoria e Contabilidade apresenta o maior número de artigos sobre Qualidade da 
Auditoria, com 1 artigo no ano de 2008 e 2 artigos no ano de 2014. Em seguida o Congresso 
ANPCONT com 2 artigos publicados.

Quanto à rede de autores observa-se que 5 artigos foram escritos com 2 autores; 4 
artigos foram escritos em 3 autores; e, 1 artigo foi escrito em 4 autores. Martinez, A.L. formou 
parceria com 3 grupos de autores diferente. Quanto ao número de referências utilizadas, 8 
artigos utilizam de 10 a 30 referências; 2 artigos utilizam de 31 a 50 referências. O trabalho 
com maior número de citações foi Determinantes da qualidade das auditorias independentes no 
Brasil, com 21 citações.

Os assuntos mais pesquisados nos estudos brasileiros sobre Qualidade da Auditoria 
são Honorários de Auditoria e Sistema Jurídico, com 2 trabalhos cada tema.

A presente pesquisa apresenta contribui para o desenvolvimento do conhecimento 
sobre qualidade da auditoria e demonstra o perfil dos trabalhos sobre o tema no Brasil. No 
entanto, outras pesquisas podem ser realizadas, no sentido de aprimorar o conhecimento sobre 
o tema. Por exemplo, identificar as variáveis utilizadas nos trabalhos para medir a qualidade da 
auditoria.

Além disso, a pesquisa poderá ser ampliada pesquisando-se em outras bases de 
dados em períodos mais abrangentes.
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COMO SER EFICIENTE NA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: GESTÃO DE 
EVENTOS1

Deise Bilinski2

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar como realizar uma comunicação empresarial eficaz na gestão de 
eventos. Para que isso ocorra é necessário conhecer o processo de comunicação, entender o que é comunicação 
empresarial e como ela funciona, o que é eficaz e o que não é, abordar o planejamento e monitorar os resultados. 
Tão importante quanto gerar uma boa imagem de um empreendimento é necessário manter; mesmo em momentos 
de crise.  A importância do relacionamento entre funcionários e dirigentes. Marketing e endomarketing são 
fundamentais para o bom desenvolvimento da empresa, além de refletir credibilidade, também é mais barato que 
qualquer meio de comunicação sendo um aliado na gestão de eventos. Conversar com o cliente pessoalmente 
e saber o que ele quer no evento é de extrema importância. A metodologia utilizada foi de livros, literatura 
que tratassem desse tema. O problema de pesquisa sugere os procedimentos que se deve adotar nesse caso. Os 
resultados apontam que se deve ver a comunicação e o marketing como sendo uma forma de investimento. Fazer 
o que o cliente pede na gestão de eventos é fundamental para o sucesso da empresa porque é através dele que 
surgirão novos trabalhos. 

Palavras-chave: Comunicação Empresarial. Cliente.  Eficaz. Gestão de Eventos.

ABSTRACT
This study aims to present how to perform an effective business communication in event management. For this to 
happen it is necessary to know the process of communication, understanding what business communication and how 
it works, what is effective and what is not, address the planning and monitor the results. As important as generating 
a positive image of an enterprise is required to maintain; even in times of crisis. The importance of the relationship 
between employees and managers. Marketing and internal marketing are critical to the successful development of 
the company and reflects credibility, is also cheaper than any media being an ally in event management. Talk to the 
customer personally and know what he wants in the event is of utmost importance. The methodology used was of 
books, literature that addressed this issue. The problem of research suggests that the procedure should be adopted 
in this case. The results show that one should see the communication and marketing as a form of investment. Do 
what the customer asks for event management is critical to the success of the company because it is through him 
that there will be new jobs.

Keywords: Business Communication. Client. Effective. Event management.

1 INTRODUÇÃO

Se destacar na comunicação empresarial não é tarefa fácil, mas algumas atitudes 
sempre ajudam. É fundamental que se entenda os objetivos da empresa e o que ela espera 
que seja realmente percebido pelo público a que se destinam as informações, o que se quer 
comunicar em termos de intenções, justificativas e expectativas.

Para que isso aconteça é necessário fazer uma comunicação empresarial eficiente 
deve-se conhecer o processo de comunicação. Entender o que é comunicação empresarial e 

1Artigo referente à disciplina Organização e Gestão de Eventos ministrada pela autora desse trabalho.
2 Professora mestre do curso de jornalismo do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí - Unidavi. E-mail:  bilinski@unidavi.edu.br
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como ela funciona. O que é eficaz e o que não é. 
 Assim deve-se abordar o planejamento, o que, a quem e por que comunicar, e também 

monitorar os resultados. Tão importante quanto gerar uma boa imagem de um empreendimento 
é necessário manter; mesmo em momentos de crise.

Outro ponto essencial está na gestão de funcionários e dirigentes, marketing e 
endomarketing que hoje são fundamentais para o bom desenvolvimento da empresa, além de 
ser um veículo no qual reflete credibilidade sendo aliados na gestão de eventos.

1.1 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Como realizar uma comunicação empresarial eficaz na gestão 
de eventos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: O que é comunicação empresarial, quais os principais 
fatores de eficiência por parte dos envolvidos na comunicação empresarial. Identificar a 
ineficácia da comunicação empresarial frente ao público. Relatar os principais erros cometidos 
pelas organizações na hora de comunicar. Apresentar qual a importância de se ter um bom 
planejamento comunicacional. Analisar se marketing e endomarketing estão alinhados e 
entender o que fazer para atingir os objetivos na comunicação e o público-alvo a que se destina 
e compreender o que é um evento.

1.2 JUSTIFICATIVA

Ao pesquisar através de uma necessidade das empresas a respeito de suas frustrações 
com os investimentos realizados para comunicar seu público. Esse tema justifica-se por descobrir 
o que realmente afeta a comunicação das empresas com relação ao seu cliente. E o que deve ser 
feito para melhorar esse relacionamento empresa-cliente e vice-versa.

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO

Com base no contexto acima, este estudo surge a partir da seguinte problematização 
de pesquisa e informa sobre: Quais procedimentos adotar para conseguir uma comunicação 
eficaz com o cliente?
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2  METODOLOGIA

A metodologia desse artigo teórico, em gestão empresarial, está apoiada na literatura 
existente sobre o tema onde informa os resultados obtidos na pesquisa de estudos teóricos que 
fazem a diferença no dia a dia da empresa.

3 DESENVOLVIMENTO TEXTUAL

CONCEITOS REFERENTES À COMUNICAÇÃO: antes de abordar o tema 
comunicação empresarial é necessário saber o que significa a palavra Comunicação.

De acordo com o Minidicionário da Língua Portuguesa Aurélio (2008, p. 251) 
Comunicação é “ato ou efeito de comunicar-se; a capacidade de trocar ou discutir ideias, de 
dialogar, com vista ao bom entendimento entre pessoas”. A comunicação pode ser oral, escrita, 
simbólica ou gestual e eletrônica.

Para Kunsch (2003, p.161), “comunicação é um ato de comunhão de ideias e o 
estabelecimento de um diálogo. Não é simplesmente uma transmissão de informações”.

No Dicionário de Comunicação (2001, p. 155) essa palavra significa “Conjunto 
dos conhecimentos (linguísticos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, 
cibernéticos etc.) relativos aos processos de comunicação”.

Dessa maneira, a mesma informação transmitida deveria gerar o mesmo significado 
tanto para o emissor quanto para o receptor dessa mensagem. Infelizmente, nem sempre isso 
acontece o que gera muitos problemas de comunicação.

As professoras Terciotti e Macarenco (2010, p.4-5) mencionam quais os elementos 
envolvidos no processo de comunicação. Os elementos-chave do ato comunicativo são: 
Emissor, receptor, mensagem, código, codificação, canal de comunicação, decodificação (ou 
descodificação), resposta ou feedback, ambiente e ruído. Sendo que elas explicam:

a) Emissor: é quem transmite a mensagem codificada ao receptor. 
b) receptor: é quem recebe, decodifica e interpreta a mensagem enviada pelo emissor. 
c) mensagem: é o objeto da comunicação. É constituída de um conjunto organizado 

de sinais (ou signos) pertencentes a um código linguístico ou não. 
d) código: é o conjunto de sinais (ou signos) linguísticos ou não, comuns tanto ao 

emissor como ao receptor, e das regras de utilização desse conjunto. 
e) Codificação: é a conversão de uma ideia ou de uma informação em mensagem e 

desta em um código por meio de determinado canal. 
f) canal de comunicação: é o meio (oral, escrito, visual ou corporal) por meio do 

qual a mensagem é transmitida e que serve de suporte físico à transmissão da mensagem. 
g) decodificação (ou descodificação) é o inverso da codificação e consiste na 

percepção e interpretação, por parte do receptor, do significado da mensagem recebida. 
h) resposta ou feedback é a reação do receptor ao ato de comunicação e permite que 

o emissor saiba se sua mensagem foi ou não compreendida pelo receptor. 
i) ambiente é o contexto no qual as mensagens são transmitidas e recebidas. 
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j) ruído: é tudo aquilo que interfere na comunicação, ocasionando perda de 
informação durante a transmissão da mensagem.

Somente quando essas informações ficam claras é que se consegue fazer uma boa 
comunicação nas empresas.

3.1 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

A Comunicação Empresarial de acordo com o Dicionário de Comunicação (2001, 
p. 178) é “um conjunto de métodos e técnicas de comunicação dentro da empresa dirigida ao 
público interno (funcionários) e ao público externo (clientes, fornecedores, consumidores etc)”.

Mas, a comunicação empresarial não pode ser considerada apenas uma definição 
de dicionário porque “definições como essas precisam ser sempre revistas em função das 
mudanças da sociedade e do ambiente empresarial” diz o publicitário e jornalista Paulo Nassar 
e o Sociólogo Rubens Figueiredo no livro, escrito por eles, O que é Comunicação Empresarial 
(2006 p. 18-19), ainda acrescentam a seguinte explicação para esse termo:

 “comunicação empresarial é a somatória de todas as atividades de comunicação da 
empresa. Elaborada de forma multidisciplinar – a partir de métodos e técnicas de 
relações públicas, jornalismo, lobby, propaganda, promoções, pesquisa e marketing 
– e direcionada à sociedade, formadores de opinião, consumidores e colaboradores. 
Elaboração essa que tem sempre como referência básica o planejamento da empresa”.

Para Bueno (2009, p.3) entende-se a Comunicação Empresarial ou Comunicação 
Organizacional como “Conjunto integrado de ações, estratégias, planos, políticas e produtos 
planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação permanente e 
sistemática com todos os seus públicos de interesse”.

      O jornalista e relações-públicas Duarte (2002, p. 405): nos diz que:

são tênues as fronteiras do significado dessa expressão com aqueles de outras expressões 
correlatas: comunicação institucional, integrada, ou comunicação corporativa, por 
exemplo. Sintetizam o caráter estratégico da comunicação de uma empresa com seus 
públicos diversos, por meio de instrumentos e técnicas que se tornam tão sofisticados 
e complexos quanto a teia de relações da empresa com seu ambiente. O Objetivo é 
aumentar a eficácia dos processos de gestão da empresa, tanto no que se refere aos 
aspectos internos, corporativos, quanto externos, no relacionamento com a sociedade 
e com outras empresas.

     

O professor Tavares (2010, p. 13), destaca que a comunicação empresarial integrada 
significa:
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Todo o esforço de trabalhar toda a comunicação da organização (interna, institucional 
e de marketing) de forma planejada e integrada. Não existe mais espaço para ações 
fragmentadas de comunicação. Todos os públicos de interesse das organizações de-
vem participar do processo de comunicação. 

 

O conceito geral e estratégico de Comunicação Empresarial para Grossi (1998, 
p. 25) “Abriga uma rede de ações e intervenções intimamente relacionadas entre si, como 
marketing, planejamento, pesquisa, propaganda, design, promoção, relações públicas, assessoria 
de imprensa e outros instrumentos”.

Acredite na sua empresa, Martins (2006, p. 14) dá dicas aos empresários para 
fortalecer a marca do seu empreendimento:

Sua empresa é única, gera o seu sustento e de outras famílias, é única porque tem uma 
cultura própria, uma alma que é a essência do produto que você vende ao seu consu-
midor. Sob a forma de um produto ou serviço, com uma marca própria, uma marca 
que deve ser sempre fortalecida. Tudo o que você fizer por sua marca será sempre 
refletido nos seus produtos e serviços. Sua marca deve ser sinônimo de confiabilidade 
e qualidade. Então trate-a como filha. Dê-lhe carinho, atenção, invista no seu futuro. 
Ela é só o que a sua empresa tem. Tire a marca, e sua empresa se resumirá a um amon-
toado de patrimônio. Sua marca é a sua empresa!

A comunicação empresarial integrada – interna, institucional e de marketing é o 
principal diferencial para as organizações. Não importa qual o tamanho do empreendimento. 
Pode ser micro, pequena, média ou de grande porte, ela tem condições de trabalhar a comunicação 
empresarial integrada de acordo com suas possibilidades. Hoje a empresa precisa se comunicar, 
falar com a sociedade. E para que isso ocorra é necessário ser eficaz na área em que atua.

Muitos proprietários de empresas veem na comunicação empresarial uma despesa 
e não um investimento e isso gera vários problemas administrativos que se traduz na ineficácia 
da comunicação empresarial.

4 A INEFICÁCIA E A EFICÁCIA NA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL.
      
A informação mal compreendida pelo receptor faz com que ocorram problemas na 

comunicação empresarial. São muitos os casos em que o emissor transmite uma mensagem e 
chega ao público de forma incompreensível ou até mesmo equivocada. No ambiente empresarial 
essa informação passa por vários setores até chegar ao cliente e podem ocorrer distorções. Por 
isso, o que é falado ou escrito deve ser o mais objetivo e claro possível para que a comunicação 
seja entendida e compreendida corretamente.

Muitas vezes a incredulidade, a falta de conhecimento ao planejar e ao monitorar 
e ainda o fato de deixar com que crivos próprios sejam os fatores preponderantes para o 
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desenvolvimento da comunicação empresarial por parte dos envolvidos no processo é o ponto 
a ser analisado, evidenciado e esclarecido para que se obtenha as respostas para a ineficácia da 
comunicação empresarial. Sendo que:

Na mídia, as empresas estão sendo analisadas e cobradas de todos os lados. E de uma 
maneira nunca vista. Elas são convocadas a falar pelo consumidor, pela sociedade, 
ambos exigindo um posicionamento claro, competente, sobre qualquer questão sobre 
o que o seu processo de produção ou de geração de serviços possa vir a suscitar – ou 
pelo simples fato de existirem como empresa (FIGUEIREDO; NASSAR, 2006, p.10).

Em 1972 o Phd, Dr  Thayer (1972, p. 162) escreveu sobre os princípios de 
comunicação na administração e destacou esse tema:

A eficácia da comunicação dentro de uma empresa poderá ser medida em quatro ní-
veis: Intrapessoal, interpessoal, organizacional ou tecnológico. Se é importante a efi-
ciência nos quatro níveis, devemos estar preparados para reconhecer que aquilo que é 
eficaz em um plano pode ser prejudicial ou ineficaz no outro e vice-versa. 

De forma mais didática Rego (1986, p. 38) aponta para três tipos de variáveis que 
influenciam na eficiência organizacional:

O primeiro conjunto agrupa as variáveis causais, independentes como as estratégias 
de liderança, as habilidades, o comportamento e as decisões da administração, os pro-
gramas e a estrutura da organização; o segundo tipo inclui as variáveis intervenientes, 
que representam a condição atual do estado interno e se refletem em suas capacidades, 
como motivações, comunicações, capacidade de interação e o terceiro grupo abrange 
as variáveis de produção, dependentes, que refletem a realização da organização, tais 
como produção, custos, vendas, lucros, relação com sindicatos etc.

Investir na qualidade dos produtos e serviços é primordial; mas manter o funcionário 
motivado é o principal foco da eficácia na comunicação empresarial. Qualidade de vida 
para empregados e empregadores é fundamental. Também é importante saber qual meio de 
comunicação a empresa deve anunciar para que o público correto seja atingido. Dessa maneira 
haverá maior retorno financeiro para a comunicação empresarial. Enfim, todos no processo 
saem ganhando.

5 IMAGEM, PLANEJAMENTO E CRISE

A medida que a crise toma conta das empresas, a imagem e o planejamento se 
desfazem. Sendo assim é importante relembrar que: 
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O contexto da história da imagem empresarial se desenvolveu ao longo do século 20. 
Este rápido retrospecto facilita o entendimento do que está acontecendo hoje e do 
tamanho dos desafios que têm os profissionais dedicados ao assunto (NEVES, 2000, 
p. 19).

Hoje a imagem da empresa na sociedade é um fator de vantagem competitiva, 
quanto mais ela aparece de forma positiva na mídia mais conhecida ela fica. A comunicação 
integrada é um conceito moderno de administração da imagem empresarial.

Sendo assim, a comunicação empresarial do século 21 requer planejamento e bons 
profissionais para exercer esse cargo. Para Tavares (2010, 237-238) O planejamento é:

Fator determinante para qualquer forma de comunicação, seja ela no ambiente interno 
da organização, seja no ambiente externo, seja com fins informativos, institucionais 
ou de marketing. Um dos grandes diferenciais é a facilidade de planejamento, em 
qualquer nível: estratégico, tático ou operacional. Para qualquer finalidade: seja de 
marketing, comunicação interna, comunicação integrada de marketing, campanhas 
eleitorais, internet etc. Não se pode atuar em nenhuma área de negócio se não tiver 
um planejamento. 

Normalmente, a comunicação empresarial é o reflexo do seu planejamento. Veja o 
que está sendo refletido no espelho da sua empresa, e se não estiver satisfeito busque ajuda de 
bons profissionais e inicie do zero um planejamento que levará seu empreendimento ao topo. O 
empresário não deve ter medo de investir e nem de arriscar.

Em se tratando de crise nas empresas Chinem (2010, p. 79) relata que:

Uma crise é capaz de afetar ou destruir a reputação, a imagem, o clima organizacional, 
a confiança de seus clientes e a credibilidade de uma empresa ou instituição, pública 
ou privada, e isso pode-se prolongar por vários anos. Também pode afetar seus resul-
tados econômicos e financeiros, trazendo prejuízos profissionais a seus funcionários. 
A comunicação exerce papel fundamental, por exemplo, para eliminação dos focos de 
boatos. Quando a empresa entra em ação com comunicação adequada, ágil e eficiente, 
o boato se extingue.

Mesmo existindo a crise não se acomode: crie!  Nunca se sinta satisfeito; sempre 
existe uma maneira melhor de se fazer algo como argumenta Cahen (2005, p.232):

“Quando eu terminava um evento, reunia o meu pessoal e fazia uma “Folha de Crí-
tica” onde cada um fazia observações sobre o que poderia ser mais bem-feito. As 
anotações eram guardadas e sempre consultadas quando fazíamos outros eventos se-
melhantes ou não.  Jamais aceite nada abaixo do ideal para aquele momento, e sempre 
pergunte aos outros e a si próprio: Por que não?”.
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Um dia, espera-se que isso não aconteça, mas a empresa pode passar por um aconteci-
mento negativo, é necessário informar o público de maneira correta o que está sendo 
feito para solucionar esse problema. Jamais tentar fingir que nada está acontecendo 
para que a empresa não perca a credibilidade diante do seu público. O importante é 
conseguir ver na crise uma oportunidade de enviar mensagens positivas sobre esse 
empreendimento, seus produtos e serviços. Especialmente se o fato chegar ao conhe-
cimento dos veículos de comunicação.

     

Para que a empresa seja lembrada é necessário investir no marketing e no 
endomarketing.

6 MARKETING E ENDOMARKETING

Antigamente o comércio era realizado pelo sistema de trocas, após surgiu a mão-
de-obra com o serviço assalariado e produção em série, em larga escala dos bens de consumo, 
chamada revolução industrial, com muita quantidade de produtos oferecidos no mercado e 
pouca qualidade, hoje vive-se a era do conhecimento que tem como meta a qualidade dos 
produtos oferecidos no mercado e a responsabilidade social. E o marketing e endomarketing 
fazem parte dessa nova etapa da comunicação empresarial.

De acordo com o Dicionário de Termos de Marketing (1996, p. 211) essa palavra 
significa: “conjunto de atividades cujo objetivo é levar bens e serviços do produtor ao 
consumidor. A área de ação do marketing é a mais ou menos ampla conforme o enfoque que 
lhe dê cada empresa”. Já o Endomarketing (1996, p. 140) “é a utilização de ações de marketing 
voltadas para o público interno das empresas”.

Um dos teóricos mais respeitados no ramo do marketing e que escreveu vários 
livros sobre esse tema argumenta Kotler (2005, p. 20), Marketing pode ser compreendido como 
sendo:

Um processo societal por meio do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que ne-
cessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre comercialização de produtos e 
serviços. A administração de marketing é a arte e a ciência de escolher mercados-alvo 
e de captar, manter e fidelizar clientes por meio da criação, entrega e comunicação de 
valor superior para eles.  Em vez de tentar satisfazer a todos, as empresas segmentam 
seus mercados e desenvolvem uma oferta que é posicionada na mente dos consumi-
dores do mercado alvo.

    

E juntamente com Armstrong (2000, p. 16) Kotler acrescenta que os conceitos 
fundamentais do marketing são:
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Necessidades, desejos e demandas; produtos, valor, satisfação e qualidade; troca, 
transações e relacionamentos; e mercados. O conceito marketing diz que a empresa 
ganha vantagem competitiva quando compreende as necessidades e desejos de um 
mercado-alvo bem definido e sua compreensão para oferecer uma satisfação superior 
a esses clientes.

     

É importante salientar que “o mix de marketing é formado pelos 4 Ps do marketing 
que são: Produto, Preço, Praça e Promoção” como relata Sant ‘Anna, et al. (2014, p. 74).

Para Argenti (2001, p. 70) O departamento de comunicação de marketing “coordena 
e gerencia a publicidade relativa a novos produtos ou a produtos existentes e lida com atividades 
relacionadas aos clientes. Pode também administrar a propaganda empresarial”.

No departamento de marketing é realizado o plano de marketing. De acordo com 
Porto (2013, p. 38) “o plano de marketing deve apresentar as informações relativas às estratégias 
de: a) produtos e serviços; b) preço; c) distribuição e força de vendas; d) comunicação”.

Dessa maneira o caráter multidisciplinar da comunicação integrada de marketing, 
segundo Kunsch ( 2009, p. 232):

Reside na articulação de todos os esforços para diferenciar as marcas, conferindo-lhes 
sentido, com criatividade, impacto, transparência, ética e muito bom senso em relação 
aos investimentos. Aliás, estes não se restringem à questão monetária, pois envolvem 
a construção de uma imagem que não nasce e cresce em apenas 24 horas, mas ao 
longo de toda uma trajetória proporcionada pelos milhares de contatos, planejados 
ou não, ostensivos ou sutis, porém necessariamente resultantes dos fatores tempo e 
investimento. 

A propaganda é muito utilizada no departamento de marketing, sendo que conforme 
Kotler (2011, p. 592-593):

Propaganda é qualquer forma paga de apresentação impessoal e promoção de ideias, 
bens ou serviços por um patrocinador identificado. O desenvolvimento do programa 
de propaganda envolve um processo de cinco etapas. Primeiro, as empresas devem 
estabelecer objetivos de propaganda; devem decidir se desejam que ela seja informa-
tiva, persuasiva, de reforço ou lembrança. Segundo, devem estabelecer um orçamento 
que leve em consideração um estágio do ciclo de vida do produto, sua participação de 
mercado, a base de consumidores, a concorrência e a saturação das mídias de propa-
ganda e o grau de substituição do produto. Terceiro, devem escolher a mensagem de 
propaganda, determinar como ela será gerada, avaliar as mensagens alternativas para 
desejabilidade, exclusividade, credibilidade, e executá-la com estilo, tom, palavras e 
formato mais apropriados, de maneira socialmente responsável. Quarto, devem deci-
dir sobre o tipo de mídia que deverá ser empregado. Esta decisão envolve escolher 
cobertura, frequência e impacto desejados do anúncio, mídia que proporcionará os 
resultados desejados em termos de circulação, audiência, eficácia e grau de exposição. 
Finalmente, as empresas devem adotar providências para avaliar a comunicação e os 
efeitos da propaganda sobre as vendas.

     

No Dicionário de Termos de Marketing (1996, p. 272), a palavra propaganda se 
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traduz como “qualquer forma paga da apresentação impessoal de ideias, produtos ou serviços 
efetuados por um patrocinador identificado”. E publicidade (1996, p. 276) consta como sendo 
“atividades para promover uma empresa ou seus produtos pela inserção de notícias gratuitas na 
mídia”.

A produção em grande escala é que determinou um tipo especial de comunicação 
publicitária. Cabral (1990, p. 51):

 Para que um produto sobreviva e mantenha seu espaço, ele precisa estar presente no 
mundo da comunicação. A propaganda deve ser contínua, permanente. Cortar a pro-
paganda é parar de falar. E parar de falar é o caminho para o esquecimento. É preciso 
delimitar a campanha. Isto não é apenas um problema de mídia, de programação. Mas 
de organização das peças publicitárias, sua quantidade, seu tamanho, sua diversifica-
ção. Isto é feito tendo em vista a verba disponível, os objetivos de mercado, os veícu-
los a serem utilizados e o tempo de duração da campanha. Estes fatores determinam o 
número e a espécie de peças publicitárias a serem produzidas.

     

É muito importante saber em qual veículo anunciar, existem muitos meios de 
comunicação, por isso é necessário conhecer o público-alvo e saber o que o cliente quer, antes 
de colocar o produto em circulação no mercado e em qual veículo de comunicação publicar a 
mensagem. A propaganda é ferramenta essencial para o sucesso das empresas.

Sempre realista, o escritor Barreto (2004, p. 277), afirma categoricamente que:

Nós vivemos num determinado sistema econômico, político e cultural, que é o da 
economia de mercado e todas as atividades e profissões dentro desse sistema estão 
condicionadas por ele. Somente a propaganda comercial não está condicionada pelo 
sistema. Ela é o sistema. E o é abertamente, confessamente, como matéria paga. A 
função da propaganda é vender, fazer circular mercadorias, com lucro para fabricante 
e associados. Se ela não funciona, o sistema não funciona.

    

O jornalista e Publicitário Sampaio (2013, p. 90) aponta os principais veículos mais 
usados pela propaganda que podem ser divididos em três grandes grupos:

A mídia eletrônica (televisão, rádio e cinema), a mídia impressa (revistas, jornais, 
listas e guias). Mas é importante notar que, na prática, o formato digital estará substi-
tuindo a plataforma de distribuição da mídia eletrônica e será responsável por grande 
parcela da distribuição da mídia impressa tradicional. O importante para avaliar a 
propaganda não é o quanto se gasta, mas sim, o quanto se consegue de retorno sobre 
o investimento feito.

Na comunicação empresarial a política de preços é muito importante. Sobre esse 
tema Cobra (1997, p. 247) tem a seguinte opinião: “o preço precisa ser estabelecido com base 
no valor do produto e não apenas com base em custos de fabricação e distribuição”.

Para ária Brum (2010, p.23) endomarketing é” todo e qualquer esforço da empresa 
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no sentido de estabelecer, com seus empregados, um relacionamento produtivo, saudável e 
duradouro”, em seu livro Endomarketing de A a Z.

Assim é necessário ouvir o funcionário para saber o que ele espera da empresa que 
trabalha. Quais os benefícios que para ele seria interessante e assim fazer dele um colaborador 
que vai “vestir a camisa da empresa” e ter orgulho de nela trabalhar. Esse com toda a certeza é o 
melhor marketing para um empreendimento aquele que é feito pelo público interno onde todas 
as pessoas as quais convivem com esse funcionário vão querer trabalhar nessa empresa e vai 
consumir seus produtos. 

Outro fator que muitas vezes a empresa falha é no retorno para o seu público interno. 
Para Brum (2010, p. 82):

é comum as empresas realizarem campanhas de engajamento e esquecerem-se de pro-
piciar o retorno para as pessoas. Esse retorno é extremamente importante, pois uma 
das coisas que o público interno mais se queixa, nos esforços de diagnósticos que 
realizamos, é sobre o fato de as empresas não acompanharem os programas internos, 
nem darem retorno sobre os resultados”.

Os setores organizacionais devem possuir meios de informar o público interno 
e externo divulgando o que acontece no ambiente profissional, tais como confraternizações, 
participação nos lucros da empresa, cursos de aperfeiçoamento, possibilidade de novas 
oportunidades de carreiras dentro da empresa, ajuda financeira para o colaborador que queira 
estudar, conhecimento do produto que vende e tudo o que possa fazer com que o funcionário se 
sinta motivado a trabalhar nesse empreendimento.

     A promoção eficiente exige que a empresa desenvolva um conceito integrado de 
comunicação de marketing. Pinho (2001, p.15) salienta que:

Em nossos dias fatores como o acelerado desenvolvimento tecnológico dos processos 
industriais, o acirramento da concorrência, a globalização dos mercados e o surgimen-
to de um consumidor mais informado, mais crítico e mais consciente levam as em-
presas à constatação de que as ferramentas e as atividades de comunicação não mais 
podem ser utilizadas isoladamente. Torna-se então necessário incluir todas elas – ven-
da pessoal, publicidade, propaganda, relações públicas, marketing direto, embalagem, 
promoção de vendas e merchandising – em um planejamento orgânico, que coordene 
os esforços e as ações empreendidas na busca de um propósito único e adequado ao 
momento atual.

Para que seja coerente esse trabalho é necessário saber o que é um evento.

7 EVENTO

      Um evento, sob todos os aspectos remete-nos a um acontecimento. Gera novos 
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comportamentos e proporcionam encontros. 
Para Giácomo (1993) um evento é componente do mix de comunicação, que tem 

como objetivo minimizar esforços, fazendo uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder 
expressivo na ação do profissional mediante pesquisa, planejamento, organização, com intuito 
de engajar pessoas em uma ideia ou ação.

Assim, para Matias (2010, p. 105-106), evento significa:

Ação do profissional mediante pesquisa, planejamento, organização, coordenação, 
controle e implantação de um projeto, visando atingir seu público-alvo com medidas 
concretas e resultados projetados; conjunto de atividades profissionais desenvolvidas 
com o objetivo de alcançar o seu público-alvo pelo lançamento de produtos, apresen-
tação de uma pessoa, empresa ou entidade, visando estabelecer seu conceito ou recu-
perar sua imagem; realização de um ato comemorativo, com finalidade mercadológica 
ou não, visando apresentar, conquistar ou recuperar o seu público-alvo; soma de ações 
previamente planejadas com objetivo de alcançar resultados definidos perante seu 
público-alvo.

Marketing de eventos, segundo Hoyle Jr (2003, p. 17) “pode exercer papel vital 
no esforço de busca e descoberta para identificar novos mercados e deve incluir os seguintes 
elementos: propaganda, telemarketing e campanhas promocionais, reunidos nas metas de um 
evento preparado para toda a vida”.

É muito importante o planejamento para se realizar um evento. De acordo com 
Allen et al. (2003, p.71): 

O planejamento é a base para todo evento bem-sucedido. A fim de ter bons resultados, 
o gerente de eventos precisa ter uma compreensão clara do motivo pelo qual o evento 
existe (sua visão/missão), o que ele está tentando fazer por alguém (suas metas/ob-
jetivos) e decidir quais estratégias são necessárias para atingir esses objetivos. Essas 
estratégias, precisam ser implementadas através de uma série de planos operacionais 
desenvolvidos dentro do contexto de um orçamento geral do evento. 

Planejar eventos com sucesso não é tarefa fácil. De acordo com Pereira (2012):

Muitas providências de natureza diversa, que devem ser tomadas em determinada or-
dem e geralmente em curto espaço de tempo. Qualquer esquecimento, atraso, ou falha 
em relação a uma delas poderá comprometer o sucesso do evento. As providências 
começam com muita antecedência – muitas vezes até um ano antes de cada evento – e 
vão-se intensificando à medida que se aproxima a data dele (s). 

A indústria do lazer para Neto (2003, p. 52):
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“Na moderna sociedade industrial, e certamente na sociedade pós-industrial, o lazer 
é um produto de consumo de massa. Todas as pessoas o querem. Mas, infelizmente, 
são poucos os que conseguem. A indústria do lazer em rápida expansão, depende do 
marketing de eventos para a sustentação do seu crescimento”.

   

A Professora Canton (2002, p. XVII - prefácio), explica que com a revolução 
industrial e pós-industrial:

As festas perderam sua ligação com a religião e tradição, mas guardam a feição de 
lazer. Passaram a ser mais bem organizadas e foram controlados os excessos e o caos. 
Converteram-se em eventos, os quais, mesmo comemorando datas religiosas. Aos 
poucos, os eventos começaram a adquirir novas feições, por sua capacidade de atrair 
grande número de pessoas, podendo ser úteis para destacar uma marca comercial e 
ou firmar a imagem de uma pessoa. Ou seja, a festa colocou-se a serviço de objetivos 
comerciais, promocionais, institucionais e outros, passando a ser um instrumento de 
valor para organizações, empresas e pessoas como forma de atingir os mais diferentes 
fins. Hoje os eventos organizados são verdadeiros panos de fundo para o mundo da 
magia, da fantasia, do novo, do surpreendente.

     

Para a realização de qualquer tipo de evento o comprometimento com a meta é 
essencial. Hoyle Jr. (2003, p. 12) ressalta que:

A meta gera estímulo, criatividade e entusiasmo contagiantes. Leva outras pessoas a 
seus objetivos, traz novos recursos, pessoas e apoio que, sinergicamente, amplificam 
seus esforços. Essa ajuda vem de pontos que você nem sempre espera. A iniciativa 
deve partir de você. Você deve sonhar sobre como esse evento pode ser realizado. Seja 
ousado! Não tenha medo de sonhar e de transformar seus sonhos em realidade. Sinta 
‘o talento, o poder e a magia’ que seus eventos produzirão em outras pessoas”. 

Dessa forma a maneira mais correta de realizar a gestão de eventos é fazer um 
planejamento minucioso do passo a passo para se produzir um evento, realizar a publicidade 
para que as pessoas fiquem sabendo o que a empresa está fazendo e apresentando de novo nessa 
área de atuação. Que  seja um modelo de éticas e bons serviços feitos para a sociedade e que 
essa queira usufruir de seus trabalhos. Amar o que se faz no seu trabalho e o realizar da melhor 
maneira possível abre portas para novos contratos e o nome da sua empresa estará em destaque 
e haverá muitos eventos a serem produzidos basta ser excelência, apresentar um trabalho de 
qualidade que o retorno financeiro virá.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário que a comunicação interna e externa seja eficiente que não gere dúvidas 
entre as pessoas envolvidas no processo de comunicação empresarial. Ter uma equipe focada e 
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motivada para o trabalho é essencial. O cliente quer atenção e respeito e é nessas duas palavras 
que a gestão empresarial deve fazer o seu trabalho. Somente quando essas informações ficarem 
claras é que se consegue fazer um “nome” nesse meio.

Acreditar na empresa e não ver os investimentos em comunicação e marketing 
como despesas faz com que vários problemas administrativos se resolvam. Ter um excelente 
planejamento diante da crise é fundamental para que se crie novas oportunidades de enviar 
mensagens positivas para o público-alvo apresentando seus produtos e serviços que devem ser 
diferenciados e atrativos. Ir ao encontro do cliente e satisfazer suas necessidades é fundamental 
nos dias de hoje. Ao conseguir o trabalho é necessário sentar com o cliente e ouvir o que ele 
tem a dizer e propor soluções justas ao que está sendo explanado. O contato somente por e-mail 
deve ser evitado a não ser que seja uma ordem expressa do chefe.

Para se ter uma comunicação empresarial eficiente é necessário ler e compreender 
esse  artigo: entender o que é comunicação; saber as técnicas e como aplicá-las na comunicação 
empresarial; abolir o que não é eficaz e propor soluções eficazes de propaganda e como atingir 
o público-alvo; apresentar para o mercado excelentes produtos através do marketing e o pós-
venda e ter funcionários motivados para se obter o endomarketing; passar uma boa imagem da 
empresa engajada nos programas de sustentabilidade; ser ético tanto na empresa como no dia a 
dia de cidadão; ter sempre um bom planejamento mostrando o passo a passo, além do empresário 
estar disposto a ouvir sugestões de seus subordinados; em momentos de crise investir ainda 
mais na qualidade do produto e não se deixar abater pela onda negativa que se estabelece no 
setor, manter o foco e comprometimento com as pessoas envolvidas nesse processo e na gestão 
de eventos se for contratada a empresa fazer com que o contratante seja ouvido e cumprir 
exatamente o que foi pedido; muitas vezes a inovação faz com que as empresas percam clientes 
e é esse boca a boca que faz a empresa ou a destrói por isso o evento deve ser planejado com 
antecedência e realizado de acordo com as exigências do cliente.

Interessante salientar a importância dos teóricos citados nesse trabalho que 
contribuem de forma positiva para expor suas opiniões sobre a importância da Comunicação 
Empresarial.  Sem clientes não há venda, e esse deve ser tratado com respeito, simpatia e não 
deve ser explorado, o que muitas vezes não acontece, e a empresa só tem a perder com isso; na 
gestão de eventos é primordial fazer um treinamento com os funcionários para garantir que o 
cliente seja bem atendido e que o produto tenha boa aceitação e volte a ser comprado e indicado 
para toda a sociedade.
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ANÁLISE DE CUSTOS NA ATIVIDADE PECUÁRIA LEITEIRA: UM ESTUDO DE 
CASO

Ana Cláudia Liebsch1

César Machado2

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo descrever o levantamento dos custos na propriedade rural de Wili Liebsch Neto, 
localizada em Mirim Doce – SC, que possui com principal atividade a pecuária leiteira. . Trata-se de um estudo de 
caso e a pesquisa é descritiva, com abordagem qualitativa dos dados, que foram coletados por meio de entrevista 
semiestruturada realizada com o proprietário e por meio de documentos. Foram apurados os custos da propriedade 
utilizando-se dos princípios do custeio por absorção e o período de análise foi de janeiro a junho de 2015. Os 
resultados demonstram que a propriedade conta com 85 animais, e a base da alimentação é por piquetes e silagem. 
A produção no período de análise (janeiro a junho/2015) foi de 136.245 litros de leite; a receita compreendeu 
o montante de R$ 128.871,58; os custos variáveis representam 71,61% do total dos custos, e os custos fixos, 
28,389%. Além disso, observou-se que a atividade proporcionou o resultado de R$ 7.714,56 no período analisado. 
Conclui-se que o produtor poderá dar continuidade ao registro dos controles elaborados para a realização desta 
pesquisa, o que poderá auxiliá-lo no gerenciamento da propriedade.

Palavras-chave: Custo. Pecuária leiteira. Contabilidade rural.

ABSTRACT
This paper aims to describe cost survey in rural property of Wili Liebsch Neto, located in Mirim Doce - SC, which 
has as main activity dairy farming. This is a case study and  descriptive research with qualitative approach, which 
were collected through semi-structured interview with the owner and through documents. The costs of property 
were ascertained using the principles of total absorption costing and analysis period was from January to June 
2015. The results show that the property has 85 animals, and the basis of animal feed is by pickets and silage. 
Production in the analysis period (January-June / 2015) was 136,245 liters of milk; revenue comprised the amount 
of R $ 128,871.58; the variable cost represent 71.61% of total costs, and fixed cost is 28.389%. Moreover, it was 
observed that the activity provided the income of R$ 7,714.56 in the analised period. We conclude that the farmer 
can continue the recording of the controls designed for this research, which could assist in managing the property.

Keywords: Cost. dairy farming. rural accounting.

1 INTRODUÇÃO

A contabilidade pode ser estudada de modo geral, ou seja, aplicada para todas as 
empresas, ou de modo particular, sendo aplicada a certo ramo de atividade ou setor da economia 
(MARION, 2002). Dentre os setores que a contabilidade pode ser estudada e aplicada menciona-
se a atividade rural.

De acordoe Crepaldi (1998), a contabilidade, dentro do sistema de informação da 
empresa rural, auxilia sobremaneira na geração de informação para o planejamento e controle 
das atividades. A contabilidade também fornece informações sobre condições de expandir-se, 
sobre a necessidade de reduzir custos ou despesas e necessidades de buscar recursos. Para o 
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autor qualquer tipo de empresa rural, seja familiar ou patronal, é integrada por um conjunto de 
recursos, denominados fatores de produção, que são três: a terra, o capital e o trabalho.

Sendo assim, para a melhor utilização dos fatores de produção da atividade rural, o 
agricultor poderá utilizar-se de outra aplicação da contabilidade que é a contabilidade de custos.

De acordo com Leone (2001), a contabilidade de custos pode ser conceituada como 
ramo da função financeira que acumula, organiza, analisa e interpreta os custos para determinar 
o lucro, controlar as operações e auxiliar o administrador no processo de tomada de decisão e 
de planejamento. Sendo assim, conhecer o custo de qualquer atividade é indispensável para o 
seu gerenciamento. 

Neste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo por objetivo descrever o 
levantamento dos custos numa propriedade rural, localizada em Mirim Doce/SC, que possui 
com principal atividade a pecuária leiteira.

O estudo se justifica pelo desafio de implantar uma ferramenta de controle de custos 
para dar apoio na tomada de decisão, na identificação dos custos e despesas, possibilitando 
conferir os resultados, oferecendo contribuições e sugestões ao proprietário para melhor 
administrar sua atividade.   

Determinadas atividades realizadas na propriedade necessitam de melhor 
acompanhamento, é o caso da atividade pecuária leiteira, onde o ciclo é diário e o investimento 
é significativo. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na composição da fundamentação teórica apresenta-se aspectos relacionados à 
contabilidade de custos; métodos de custeio; atividade rural; e, contabilidade aplicada ao setor 
rural. 

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS

Diante do aumento da competitividade que vem acontecendo na maioria dos 
mercados, seja industrial, comerciais ou de serviço, o controle dos custos torna-se altamente 
relevante para tomada de decisão. Para Iudícibus (2013, p.113) “custo significa quanto foi 
gasto para adquirir certo bem, propriedade ou serviço”. A contabilidade destina-se a produzir 
informação sobre diversos níveis gerenciais para auxiliar as funções e determinar o planejamento 
e controle das operações para tomada de decisão. Segundo Bruni e Famá (2004, p.24) “a 
contabilidade de custo pode ser definida como o processo ordenado de usar os princípios da 
contabilidade geral para registrar os custos de operações de um negócio”.

O objetivo da contabilidade de custos é gerar informação aos diversos níveis 
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gerenciais, visando atender suas funções de planejamento e de tomada de decisão.
De acordo com Martins (2003) a contabilidade de custos tem duas funções 

relevantes, que são o auxílio ao controle e a ajuda às tomadas de decisão. Quanto ao controle, 
sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e 
outras formas de provisão e, posteriormente acompanhar o efetivamente ocorrido.

Segundo Padoveze (2003), a classificação de custos mais antiga e mais usada é 
em relação ao objeto de custo, ou seja, classificando-os como diretos e indiretos em relação ao 
produto ou serviço que está sendo produzido e fornecido pela empresa. Deste modo, Martins 
(2003) define que custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, 
no momento da utilização dos fatores de produção (bens e serviços), para a fabricação de um 
produto ou execução de um serviço. 

Os custos diretos dizem respeito ao relacionamento entre o custo e os produtos 
elaborados, que são diretamente absorvíveis ao próprio produto. Para Bruni e Famá (2004) 
custos diretos são aqueles diretamente incluídos no calculo dos produtos, que são os materiais 
diretos usados na fabricação do produto e mão de obra.

Por sua vez os custos indiretos “precisam de aproximação, isto é, algum critério 
de rateio, para serem atribuídos aos produtos” (BRUNI, 2004, p 31). Neste contexto, os custos 
indiretos de certa forma sempre vão necessitar ser calculados, rateados e às vezes até estimados 
para depois ser apropriados ao custo dos produtos. 

Outra classificação inerente aos custos está relacionada aos custos fixos e 
custos variáveis. Segundo Crepaldi (1998) custos fixos são aqueles cujo total não varia 
proporcionalmente ao volume produzido. Os custos que tendem a manterem-se constantes na 
atividade da empresa são tidos como fixos. Os custos fixos são considerados independentemente 
do uso ou não do maquinário, por exemplo. 

Para Iudícibus (2013, p. 141) “custos e despesas fixas, teoricamente definidas como 
os que se mantêm inalterados dentro de certos limites, independentemente, das variações da 
atividade ou das vendas”. De acordo com Padoveze (2000) são custos e despesas necessárias 
para manter um nível de atividade operacional, por isso são também denominados custos de 
capacidade. 

Já os custos variáveis têm como principal característica ser facilmente identificadas 
com as receitas geradas e facilmente quantificadas. Para Crepaldi (1998) custos variáveis 
variam proporcionalmente ao volume produzido. Os custos variáveis aumentam à medida que 
aumenta a produção. Para Iudícibus (2013, p.141) custos e despesas variáveis são “os que 
variam na mesma proporção das variações ocorridas no volume de produção ou outra medita de 
atividade”. Os custos variáveis têm seu valor determinado no montante em unidades produzidas 
e se realmente acompanha a proporção da atividade com que ele é relacionado (PADOVEZE, 
2000).
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2.1.1 Métodos de Custeio 

A literatura apresenta diversos métodos de custeio que podem ser utilizados 
tanto pelas organizações industriais quanto pelas comerciais e prestadoras de serviços. Esses 
métodos são utilizados para determinar o valor dos objetos de custeio; reduzir custos, melhorar 
os processos; eliminar desperdícios; decidir entre produzir ou terceirizar; e eliminar, criar e 
aumentar, ou diminuir, a linha de produção de certos produtos. Dentre esses métodos, estão o 
custeio por absorção, o método das seções homogêneas, o custeio variável, o custeio baseado em 
atividades e o método das seções homogêneas (ABBAS; GONÇALVES; LENCIONE, 2012).

Neste trabalho será utilizado o método de custeio por absorção, portanto, a seguir 
apresenta-se características desse método de custeio. 

O custeio por absorção consiste na apropriação de todos os custos seja eles fixos 
ou variáveis à produção do período, De acordo com Martins (2003), custeio por absorção é o 
método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos e consiste na 
apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados; todos os gastos relativos ao 
esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos.

A distinção principal no custeio por absorção está entre os custos e despesas, a 
separação é importante porque as despesas são alocadas diretamente no resultado do período, 
enquanto os custos são relativos aos produtos vendidos.  Na visão de Megliorini (2001.p 26) o 
custo por absorção “consiste em alocar aos produtos todos os custos ocorridos”, assim todos os 
custos diretos e indiretos são incorporados aos produtos.

Segundo Dutra (2010 p.241),

O método de custeio por absorção, também chamado custeio pleno ou integral, é o 
meio mais utilizado quando se trata de apuração de resultado e consiste em associar 
aos produtos e serviços os custos que ocorreram na área de elaboração, ou seja, os 
gastos referentes às atividades de execução dos bens e serviços.

Na concepção de Leone (2000) custeio por absorção é aquele aloca aos custos dos 
produtos todos aos custos da área de fabricação (custos diretos ou indiretos, fixos ou variável, 
de estrutura ou operacionais). O procedimento é fazer com que cada produto ou produção (ou 
serviço) absorva parcela dos custos diretos e indiretos relacionados a fabricação. 

2.2 ATIVIDADE RURAL

Segundo Marion (2014, p. 02), “empresas rurais são aquelas que exploram 
a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da 
transformação de determinado produto agrícola”. A atividade pecuária consiste na arte de criar 
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e tratar gado, que são os animais criados no campo, para os serviços da lavoura. O Brasil possui 
o maior rebanho bovino do mundo e sua pecuária é uma atividade de grade importância. 

De acordo com Marion (2014, p.02) “o campo de atividade das empresas rurais pode 
ser dividido em três grupos distintos: Produção Vegetal – atividade agrícola; Produção Animal - 
atividade zootécnica; Industrias Rurais – atividade agroindustrial”. Na atividade agrícola deve-
se considerar que há basicamente dois tipos de cultura: a temporária e a permanente. 

A cultura temporária são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita, possuindo 
período de vida curto entre plantio e colheita. Na concepção de Crepaldi (1998, p. 87) a “cultura 
temporária são aquelas sujeitas ao replantio após cada colheita, como milho, trigo, feijão, 
arroz, cebola, etc. Nesse caso, os dispêndios para a formação da cultura serão considerados, no 
período de sua realização, despesas de custeio”. Marion (2014) conceitua cultura temporária 
como sendo aquelas sujeitas ao replantio após a colheita e após a colheita, são arrancadas do 
solo para que seja realizado novo plantio.

Já a cultura permanente possui período de vida superior a um ano, e não estão 
sujeitas ao replantio após cada colheita por estarem vinculada ao solo, proporcionando mais 
de uma colheita, sendo fator de produção por diversos anos (MARION, 2014). De acordo com 
Crepaldi (1998) a cultura permanente são aquelas não sujeitas a replantio após cada colheita.

No contexto da atividade rural o inventário, que é a verificação da existência dos 
estoques, se dá pela contagem física dos bens. Segundo Marion (2014, p. 81) “o melhor método, 
na atividade agrícola, é o permanente, pois possibilita conhecer, a qualquer momento, o custo 
da cultura temporária em formação”.

Outro aspecto a ser considerado no contexto agropecuário é a depreciação. Segundo 
Marion (2014) para efeito de depreciação, a vida útil do rebanho reprodutor deverá ser contada 
a partir do momento em que estiver em condições de reprodução. Assim sendo, no caso sendo 
gados reprodutores (touros e vacas), animais de trabalho e outros animais constantes no ativo 
imobilizado (por considerar que se trata de ativo tangível de vida útil limitada, pois com o 
passar dos anos há uma perda na capacidade normal de trabalho – no caso animais de trabalho 
- assemelhando-se nesse aspecto á perda da capacidade de produção de uma máquina ou 
equipamento qualquer).

De acordo com Iudícibus et al. (2010) existe vários métodos para calcular a 
depreciação. O método empregado deve refletir o padrão de consumo pela entidade dos 
benefícios econômicos futuros proporcionados pelo ativo imobilizado.

2.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS NA ATIVIDADE RURAL

A contabilidade surgiu da necessidade de se controlar o patrimônio.  Desta forma, 
sempre foi reconhecida por sua capacidade de mensurar e de informar eventos, atividades e 
transações que são planejadas e executadas nas empresas rurais. Segundo Crepaldi (1998, p. 
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75):

A contabilidade rural é um dos principais sistemas de controle e informação das em-
presas rurais. Com a analise do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
do Exercício é possível verificar a situação da empresa, sob os mais diversos enfo-
ques, tais como analise da estrutura da evolução, solvência, de garantias de capitais 
próprios e de terceiros, de retorno de investimento etc. A contabilidade também forne-
ce informações sobre condições de expandir-se sobre a necessidade de reduzir custos 
ou despesas, necessidades de buscar recursos.

A contabilidade tem por objetivo registrar e controlar o patrimônio, gerando 
informações confiáveis ao produtor rural. Na visão de Crepaldi (1998, p.23) “qualquer tipo de 
empresa rural, seja familiar ou patronal, é integrada por um conjunto de recursos, denominados 
fatores de produção. São três os fatores de produção: a terra, o capital e o trabalho”. Pode-se, 
assim, conceituar a contabilidade rural como um instrumento da função administrativa que tem 
como finalidade de obter informações da empresa rural, a contabilidade auxilia na geração de 
informações para o planejamento e o controle das atividades. Ainda segundo Crepaldi (1998, 
p.74), “contabilidade rural é um instrumento da função administrativa que tem como finalidade: 
controlar o patrimônio das entidades rurais; apurar o resultado das entidades rurais”. 

A contabilidade contribui com informações que auxiliam no controle e planejamento 
de ações futuras. Sendo assim, a contabilidade contribui com a empresa rural no sentido de definir 
qual curso vai seguir e para traçar seus planos, Para Crepaldi (1998, p. 75), “a contabilidade 
rural é um dos principais sistemas de controle de informação das Empresas Rurais”. Com os 
relatórios contábeis é possível se fazer uma análise da situação da atividade e é possível verificar 
saber a situação da empresa, sobre as necessidades de buscar recursos e reduzir custos.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de natureza descritiva. D acordo com 
Andrade (2002, p. 19) na pesquisa descritiva “os fatos são observados, registrados, analisados, 
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles. Portanto, o fenômeno 
do mundo físico e humano é estudado, mas não manipulado pelo pesquisador”. 

Quanto o procedimento de coleta de dados utilizou-se de entrevista semiestruturada, 
e análise da documentação como notas fiscais de compra e venda, e os registros do proprietário 
durante o período.  Quanto à pesquisa documental, Gil (2002, p. 45) destaca que o pesquisador 
“vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. Quanto ao tipo de pesquisa, trata-se de 
estudo de caso, que conforme Gil (2002, p. 54) “Consiste no estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante outros delineamentos”. Quanto à abordagem da pesquisa é 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 7 (n. 20), p. 39-55,  jan./mar. 2016. 

45

de natureza qualitativa. Após o levantamento dos dados foram elaboradas as planilhas alocando 
as informações necessárias para o resultado da pesquisa.

A partir do levantamento realizou-se a apuração dos custos indiretos, que foi 
calculado pelo método do custeio por absorção na atividade leiteira desenvolvida na propriedade, 
considerando que a produção de leite está em pleno crescimento devido a vários fatores, como 
a valorização do produto e os investimentos por parte dos produtores, transformando uma 
atividade de subsistência familiar e uma importante fonte de renda.

Este estudo de caso foi realizado na propriedade rural do sr. Wili Liebsch Neto, 
localizada no município de Mirim Doce – SC. O levantamento das informações necessárias foi 
realizado no período de janeiro a junho do ano de 2015. A aplicação do levantamento dos custos, 
identificação dos cálculos necessários para análise dos custos de produção, verificação dos 
resultados da atividade, contribuem com o proprietário no gerenciamento de sua propriedade.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
 
Nesta seção apresenta-se os resultados da pesquisa, e está estruturada da seguinte 

maneira: a) apresentação da propriedade; b) descrição do processo de produção de leite; 
c) identificação da receita; d) levantamento dos custos de produção; e, e) demonstração de 
resultado. 

4.1 APRESENTAÇÃO DA PROPRIEDADE

A propriedade possui uma área de 23,6 hectares e o atual proprietário é sr. Wili 
Liebsch Neto, que administra a propriedade desde o ano de 1986. A principal atividade é a 
pecuária leiteira. A propriedade possui maquinário próprio adequado para ordenha das vacas 
leiteiras e refrigeração da matéria prima. A propriedade não conta com funcionários, somente 
mão de obra familiar. A sala de ordenha é automatizada, facilitando o manejo. O processo é 
realizado duas vezes ao dia, uma na parte da manhã e outra à tarde. A ordenha matinal inicia 
às 06h00min, quando o proprietário busca as matrizes e as leva para a sala de ordenha. A sala 
comporta oito vacas, sendo ordenhada quatro por vez. Inicialmente é efetuado um processo 
de higienização das tetas com produtos antibacterianos, primeiramente com produto theroflex 
antisséptico iodado – espuma para limpeza e logo a seguir aplica-se dióxido de cloro com água 
e posteriormente são secadas.

Após a higienização o leite é sugado por meio de uma ordenhadeira com quatro 
conjuntos de teteira para um tarro transferidor de 20 litros que, quando cheio repassa todo 
leite para um resfriador a granel de 3ºC. Terminado este processo, é aplicado um desinfetante 
de barreira - iodado nas tetas que serve como antibacteriano, prevenindo assim doenças como 
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mastite (infecção causada por patogênicos bacterianos) e auxiliando na prevenção de rachadura 
nas tetas.  Depois da ordenha as vacas são levadas para a sala de alimentação onde recebem 
silagem, sal mineral e ração. Após são levadas aos piquetes onde recebem pasto e água, e ficam 
até às 12h00min.. Logo após, são levadas ao pasto de descanso onde ficam até o processo de 
ordenha da tarde.

Terminado o processo de tiragem do leite, uma pessoa fica responsável pela 
higienização da sala de ordenha, ou seja, o local é lavado com água. Já os conjuntos de teteira 
são lavados com água á 79,5ºC e ficam sendo agitados por cerca de 10 minutos em solução com 
ácido e alcalino para obter melhor higienização. Este processo é efetuado tanto pela parte da 
manhã quanto da tarde. 

Às 17h00min as vacas são trazidas para a sala de ordenha onde ocorre o processo 
de ordenha da tarde. Ao finalizar este processo são encaminhadas ao pasto de descanso onde 
permanecem até o outro dia. As vacas são secas a partir do sétimo mês de gestação para estarem 
recuperadas, as novilhas também são incluídas no processo de ordenha para se adaptarem-se ao 
sistema a partir do oitavo mês de gestação.

4.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE LEITE

Para se identificar os custos da atividade pecuária leiteira na propriedade foram 
observados vários fatores diretamente ligados à produção. Foi realizado acompanhamento e 
observados os procedimentos adotados pelo proprietário durante o período em estudo. A partir 
de então buscou-se determinar o custo da mão de obra, onde o proprietário retira um pró-labore 
para a subsistência da família no valor de R$ 2.000,00 mensalmente. Nesse valor não constam 
os encargos sociais, pois não são recolhidos.

Realizou-se o levantamento das instalações, máquinas e equipamentos da 
propriedade que se utiliza no desenvolvimento da atividade. As máquinas e equipamentos 
estão em ótimo estado de conservação, todos os equipamentos possuem placa de identificação 
contendo número do modelo do bem e sua data de aquisição. O proprietário buscou determinar 
os valores das máquinas e equipamentos de acordo com a conservação e revisão de cada bem, 
em função da impossibilidade de se encontrar o valor de custo. Desta forma, foi possível calcular 
a recuperação dos investimentos por meio da depreciação, desconsiderando o valor residual do 
bem, dividindo o valor do bem pela vida útil estimada pelo proprietário. Para as construções 
e benfeitorias, como galpões e estrebaria, foi utilizado o método de depreciação linear, onde 
ocorre a variação uniforme de acordo com a vida útil.   Para as máquinas e equipamento, o 
cálculo da depreciação foi baseado no método de vida útil hora, levando-se em consideração os 
conceitos disponíveis no site da Conab (Centro Nacional Abastecimento Agrícola). Esses dados 
foram elaborados pela Conab a partir de pesquisas bibliográficas, contatos com produtores, 
fabricantes de máquinas e implementos e pesquisadores, tais informações será utilizada nos 
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cálculos do custo de produção. 
Segundo a Conab (2010) um dos aspectos essenciais para o custo de produção é 

a depreciação que se refere à perda de valor ou eficiência produtiva, causada pelo desgaste 
pelo uso, ação da natureza ou obsolescência tecnológica. Nesse ponto, os indicadores de 
vida útil em anos e horas são importantes face à implicação desses dados para o cálculo da 
depreciação, da hora/máquina e da manutenção desses bens. Quanto à reprodução dos animais 
dá-se através de inseminação artificial, portanto não existem reprodutores na propriedade. A 
aquisição do sêmen varia de acordo com a raça do animal. Nos meses de janeiro a junho, 
ocorre o manejo dos animais, isso se deve ao planejamento realizado pelo proprietário para que 
as procriações aconteçam quando há maior quantidade de alimentos. O proprietário realiza o 
processo de inseminação artificial nos animais, para tanto, possui os equipamentos necessários, 
como o botijão de nitrogênio e demais materiais. A empresa fornecedora dos materiais realiza 
manutenção mensal, como a recarga de nitrogênio, entrega de luvas e as doses de sêmen. Para 
obtenção de um leite de qualidade e para prevenir níveis de infecção nos úberes é realizada 
vigilância constante. Neste caso a propriedade conta com o auxilio de um médico veterinário 
que visita a propriedade mensalmente. Com base nas anotações do proprietário, foi levantado 
os gastos com os medicamentos referentes aos meses analisados. Esses valores podem variar 
de acordo com a incidência de agentes patogênicos ou parasitas que causam danos aos animais, 
afetando a produtividade do rebanho. Buscou-se verificar os gastos com a limpeza conservação 
e manutenção dos equipamentos de ordenha. Este é um custo que não representa grandes 
variações nos preços de materiais de limpeza e produtos de higienização utilizados na sala 
de ordenha e nas matrizes.  Os produtos são adquiridos em galões de 20 litros, e são retiradas 
pequenas quantidades diárias necessárias para o manejo do dia. O dióxido de cloro é uma 
solução aquosa que serve como antibacteriano. Theroflex é um antisséptico iodado em espuma 
para limpeza dos úberes dos animais no momento da ordenha, e o Armor é um desinfetante de 
barreira iodado que é utilizado após a ordenha. 

Para a limpeza das ordenhas é utilizado o Tripfom, que é um detergente 
desengordurante alcalino concentrado próprio para a higienização das ordenhas, e também 
detergente (sabão) para a limpeza de pisos. Foram conferidos os gastos com combustível, 
durante o período de janeiro a junho. O proprietário possui com a empresa CR Combustível a 
consignação de um tanque de abastecimento de 1000 (mil) litros na propriedade, para suprir a 
necessidade de óleo diesel durante o processo de plantio e colheita, e para demais afazeres que 
necessitam dos tratores.

Para que se tenha a maior eficiência produtiva, mantendo-se a qualidade do leite 
a alimentação dos animais deve ser acompanhada e controlada. A alimentação dos animais 
tem como base a silagem. Durante o período foi realizado a preparação da silagem para a 
alimentação dos animais durante todo o ano de 2015. O custo da silagem inicia na semeadura 
da cultura do milho, como os custos das sementes. No cultivo têm-se os custos com fertilizantes 
e herbicidas/inseticidas para controle de pragas e ervas daninhas. Após, tem-se a aplicação da 
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uréia (nitrogênio) para agilizar o crescimento da planta; Depois de um período de três a quatro 
meses é que se inicia a produção de silagem, com o corte do milho e transporte para um local 
seco e coberto, onde fica armazenado fechado por um período. É importante salientar que se 
mantendo a silagem fechada pode ser conservada por dois anos, ou mais. Foram plantados 
11 hectares de milho, totalizando a produção de 300 toneladas de silagem para o período de 
consumo de um ano. A média de consumo diário estimada é de 1.000 kg dia. Obteve-se um custo 
de 0,12 centavos o quilograma da silagem que será apropriado de acordo com a quantidade de 
animais em lactação no período.

Além da silagem a propriedade utiliza os piquetes, conforme disponibilidade e 
rotatividade O sistema usado é o de pastejo rotacionado, divididos em piquetes onde proporciona 
aos animais alimentação nova constantemente. Em todos os piquetes são implantados 
bebedouros com água potável, proporcionando aos animais descanso e favorecendo com maior 
produtividade de leite. Os piquetes possuem um tamanho de aproximados de 3,500m² somando-
se um total de 20 piquetes, onde os animais permanecem em torno de três a quatro horas por dia. 

A produção de pastagem de inverno inicia-se após a colheita do milho, e é realizado 
o plantio de sementes de azevem que serão distribuídos em piquetes onde os animais em fase 
produtiva serão alocados após a ordenha

A propriedade conta com 13 piquetes com pastejo perene, formados por gramíneas 
e forrageiras que possui um custo de manutenção baixo, onde é feito somente a roçada uma vez 
por ano e adubação através dos dejetos dos animais.

A ração é balanceada conforme a necessidade do animal, proporcionando proteína, 
energia e fibra além dos minerais.  A alimentação é concentrada para que os animais mantenham 
uma dieta balanceada com todos os nutrientes necessários para ter melhor produção. A ração 
é adquirida e armazenada em um silo próprio e sendo retirada conforme a necessidade de 
consumo. A utilização da ração na alimentação das vacas leiteiras contribui para melhor 
qualidade e quantidade de leite produzido, entretanto é necessário mensurar a quantidade para 
não ocorrer um aumento nos custos. Para tanto efetua-se o controle, buscando maior eficiência 
produtiva e consequentemente melhorando os resultados. Verificou-se que o produtor busca 
fazer esse controle diário, e o consumo fica numa média de 5,5 quilogramas de ração por dia e 
0,5 de sal mineral. Foi considerado o grupo de animais destinados à produção e reprodução da 
propriedade que, para efeito de depreciação, serão considerados a partir do momento em que 
estiverem em condições de reprodução. 

A propriedade conta com boa genética animal distribuídos em duas raças jersey e 
holandês. As bezerras nascidas, na maioria, são criadas para produção futura e eventualmente 
são vendidas vacas de descartes, que são alocadas como receitas adicionais não operacionais. A 
propriedade conta com um rebanho de 85 animais em média e mantêm a média 55 animais na 
ordenha. O restante do rebanho é composto por novilhas e bezerras para reposição, devido a sua 
faixa de idade. A média de idade para a primeira inseminação é de 14 a 18 meses, a  primeira 
cria ocorre por volta dos 24 meses de idade, produzindo por um período de 7 a 8 anos, conforme 
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informações repassadas pelo proprietário.  A partir daí ocorre uma cria por ano. 
Quanto à depreciação dos animais reprodutores levou-se em consideração as 

observações feitas por Marion (2014), que entende que a depreciação e a vida útil do gado 
reprodutor deverão ser calculadas a partir do momento que estão em reprodução. Para fins de 
cálculos de depreciação considerou-se os animais reprodutores. Destaca-se que o valor residual, 
para efeito de depreciação foi atribuído o valor de R$ 1.500,00 para cada animal visto que os 
mesmos quando são destinados ao descarte são vendidos para abatedouros da região. Tendo 
em vista o exposto buscou-se calcular a depreciação dos animais superior á 24 meses de idade. 
Atualmente a propriedade conta com um plantel de 70 matrizes com esta característica. Para 
fins de demostrar o quadro de depreciação dos animais produtivos foi levado em considerações 
a observações feitas por Marion (2014) que estima que a taxa de depreciação média de matrizes 
são de 10%. Dessa forma, foi atribuído o valor de R$ 3.000,00 por cabeça dos animais em 
produção.  Ressalta-se que foi considerada apenas a depreciação das vacas em lactação, e 
a fórmula da depreciação baseou-se foi o seguinte: custo do animal (menos) valor residual, 
dividido pela vida útil provável multiplicado pelo número de animais.

4.3 IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA

Todo o leite produzido é vendido ao laticínio Frimesa Cooperativa Central, 
localizada em Aurora, Santa Catarina. Na Tabela 1 se apresenta a composição da receita bruta 
da venda do período.

Tabela 1 - Composição da Receita Bruta da Venda do Leite.
Composição da Receita Bruta
Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho   Totais
Leite produzido 22.667 23.823 22.194 23.141 22.240 22.180 136.245
Valor por Litro 0,85 0,90 0,95 0,96 1,01 1,01
 Receita 19.266,95 21.440,70 21.084,30 22.215,36 22.462,40 22.401,80 128.871,51

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Buscou-se evidenciar a receita bruta da atividade desempenhada na propriedade 
referente ao período de seis meses iniciais de 2015. Em conformidade com a Tabela 1 é possível 
analisar que o valor total receita bruta da atividade que visa gerar renda para a propriedade e 
observa-se que há pouca oscilação na quantidade de leite mensal, e consequentemente, a receita 
também é constante. A produção total de leite no período comercializado foi de 136.245 litros, 
comercializados ao preço médio de R$ 0,95 centavos, totalizando uma receita bruta de R$ 
128.871,51 no período analisado.
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4.4 LEVANTAMENTO DOS CUSTOS

Após se coletar os dados necessários para determinar o custo da atividade pecuária 
na propriedade, organizou-se uma tabela contemplando os custos fixos e variáveis, entre outras 
informações necessárias para a análise. Apresenta-se a demonstração do custo de produção de 
leite fixa e variável mensalmente para o período elaborado.

Tabela 2 - Custo mensal da atividade leiteira.
Custo Da Produção Leiteira Mensal

Especificação Jan./15 Fev./15 Mar/15 Abr./15 Mai./15 Jun./15 Soma
1. Custo Variável 12.466,63 12.014,79 14.739,60 14.881,23 16.235,04 14.102,38 84.439,67
Ração 6.146,53 5.868,94 7.048,47 7.373,85 8.102,16 6.930,00 41.469,95
Silagem 3.720,00 3.360,00 3.720,00 3.600,00 3.720,00 3.600,00 21.720,00
Minerais 1.356,25 1.295,00 1.511,25 1.537,50 1.705,00 1.312,50 8.717,50
Medicamentos 263,25 263,25 263,25 263,25 263,25 263,25 1.579,50
Material DE Lim-
peza 90,00 427,00 150,00 150,00 608,00 130,00 1.555,00

Inseminação 725,00 635,00 785,00 695,00 575,00 605,00 4.020,00
Combustível 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60 993,60
Pastagens Verdes ** ** 1.096,03 1.096,03 1.096,03 1.096,03 4.384,12
2. Custo/Desp. Fi-
xas 5.371,84 6.108,92 5.871,22 5.461,09 5.348,26 5.312,43 33.473,76

Mão de Obra Ma-
nejo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00

Pastagem e Perene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00
Energia Elétrica 453,80 426,97 450,74 554,86 430,22 406,21 2.722,80
Serviços Veteriná-
rios 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.800,00

Depreciação Ani-
mais 1.062,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 6.375,00

Depreciação Máqui-
nas 308,22 1.072,13 810,66 296,41 308,22 296,40 3.092,04

Depreciação Benfei-
torias 147,32 147,32 147,32 147,32 147,32 147,32 883,92

Terreno Arrendado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00
3.  (1+2) Custo To-
tal 17.838,47 18.123,71 20.610,82 20.342,32 21.583,30 19.414,81 117.913,43

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Observa-se na Tabela 2 que os valores não sofrem muitas oscilações no período 
analisado, assim como a receita, conforme evidenciado na Tabela 1. Destaca-se que os valores 
lançados a titulo de pastagens e adubação representam o desembolso no período sobre as pastagens 
e piquetes fixos que a propriedade possui. O demonstrativo foi elaborado individualmente ao 
final de cada mês. Cabe ressaltar que o demonstrativo foi apurado especialmente para fins de 
análise deste estudo. Sabe-se que a depreciação são custos que não representam desembolsos 
dos valores. Os custos variáveis apresentados foram extraídos das informações adquiridas por 
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meio do proprietário e pelas notas fiscais de compra dos produtos. A mão-de-obra é familiar, 
para tanto, foram estabelecidos salários para os envolvidos na atividade, tendo como base os 
salários pagos na região. Porém para fins deste estudo a mão de obra e a retirada de pró-labore 
ao que se refere ao grupo familiar será computado como custo, por estar diretamente liga ao 
processo produtivo. A energia elétrica conta com um padrão único que atende somente a sala de 
ordenha e galpões alimentação. 

Para melhor compreensão do estudo da atividade leiteira foram demonstra-se 
na Tabela 3 o percentual de participação de cada especificação de custo em relação ao custo 
variável/fixos, e em relação ao custo total. 

Tabela 3 - Composição do custo total da atividade leiteira.
Composição do Custo Total

Especificações Custo total de Pro-
dução Participação (%) Participação

custo total (%)
1. Custo Variável 84.439,67 100,00 71,61
Alimentação/ ração 41.469,95 49,11 35,17
Alimentação/ silagem 21.720,00 25,72 18,42
Alimentação/ minerais 8.717,50 10,32 7,39
Medicamentos 1.579,50 1,87 1,34
Material ordenha 1.555,00 1,84 1,32
Inseminação/Reprodução 4.020,00 4,76 3,41
Combustível 993,60 1,18 0,84
Pastagens Verdes 4.384,12 5,19 3,72
2. Custo/Desp. Fixas 33.473,76 100,00 28,39
Mão de Obra Manejo 12.000,00 35,85 10,18
Pastagem e Perene 600,00 1,79 0,51
Energia Elétrica 2.722,80 8,13 2,31
Serviços Veterinários 1.800,00 5,38 1,53
Depreciação Animais 6.375,00 19,04 5,41
Depreciação Máquinas 3.092,04 9,24 2,62
Depreciação Benfeitorias 883,92 2,64 0,75
Terreno Arrendado 6.000,00 17,92 5,09
3.  (1+2)  Custo Total 117.913,43 100,00

Nota: Dados da pesquisa (2015).

Como pode ser observado na Tabela 3, no período de janeiro a junho de 2015 o custo 
operacional foi de R$ 117.913,43. Os gastos não desembolsados pelo agricultor, composto pela 
depreciação dos maquinários, benfeitorias, e animais representa 8,68% dos custos da propriedade 
no período. Na estrutura dos custos total nota-se que os custos variáveis representam 71,61% e 
os custos fixos representam 28,39% do custo total da produção. Em relação aos custos variáveis 
destacam-se os gatos com a alimentação dos animais, ração e concentrado 49,11%, silagem 
25,72% seguidos dos minerais 10,32%. 

No que tange o custo fixo o destaque é a mão de obra familiar (35,85%), seguido da 
renda do terreno arrendado 17,92%. A partir desses dados apresenta-se o resultado da atividade 
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leiteira da propriedade em estudo para ao período analisado, obteve-se a média do custo da 
atividade pecuária leiteira de R$ 0,86 centavos por litro produzido, nota-se que a receita foi 
suficiente para cobrir todos os custos. 

4.5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

O ciclo operacional da atividade pecuária é longo. Após o reconhecimento da 
receita para se apurar o resultado, faz-se o confronto com as despesas que contribuem para o 
desenvolvimento da atividade no período. Para melhor compreensão e visão dos resultados, 
foi desenvolvida uma demonstração de resultado referente às atividades desenvolvidas pela 
propriedade rural, incluindo todo o período em estudo. 

Para o cálculo de custo por absorção envolve-se tanto os custos fixos quanto os 
custos variáveis, atendendo a legislação e as normas contábeis, bem como seus princípios. 

Tabela 4 - Demonstração do Resultado do Período.
Demonstração De Resultado
Descrição Jan./15 Fev./15 Mar/15 Abr./15 Mai./15 Jun./15 Soma
(+) Receita 
Bruta 19.266,95 21.440,70 21.084,30 22.215,36 22.462,40 22.401,80 128.871,51
(-) Contri. Fun-
rural 419,68 453,78 375,24 486,43 515,66 510,86 2.761,65
(=) Receita Li-
quida 18.847,27 20.986,92 20.709,06 21.728,93 21.946,74 21.890,94 126.109,86
(-) Custos Va-
riáveis 12.466,63 12.014,79 14.739,60 14.881,23 16.235,04 14.102,38 84.439,67
(=) Marg. de 
Contrib. 6.380,64 8.972,13 5.969,46 6.847,70 5.711,70 7.788,56 41.670,19
(-) Custos e 
Desp. Fixas 5.371,84 6.108,92 5.871,22 5.461,09 5.348,26 5312,43 33.473,76
(=) R. A. do 
Enc. Finan. 1.031,17 2.885,58 120,61 1.408,98 385,81 2.498,50 8.330,65
(-) Enc. Finan-
ceiros 481,87 481,87
(=) Resul. Ope-
racional 1.008,80 2.863,21 98,24 1.386,61 363,44 1.994,26 7.714,56
(=) Resul. do 
Exercício 1.008,80 2.863,21 98,24 1.386,61 363,44 1.994,26 7.714,56

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Percebe-se que a atividade apresentou resultado positivo durante o período em 
estudo, pois obteve-se um resultado positivo no valor de R$ 7.714,56. Percebe-se que a partir 
do mês de março, evidencia-se que a despesa variável é maior que nos outros meses. Isso ocorre 
devido à colheita do milho, preparo da silagem e ao inicio do plantio de azevem, cujos gastos 
são distribuídos conforme foram sendo realizados. 
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O melhor resultado ocorreu no mês de fevereiro (R$ 2.863,21), seguido do mês de 
junho e abril. Já o mês de maio apresenta-se o pior resultado em função das despesas variáveis 
que foram mais altas neste mês.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo teve como proposta, realizar o levantamento dos custos da 
atividade pecuária leiteira, o que possibilite apurar o resultado da propriedade como forma 
de auxiliar o proprietário no gerenciamento e controle da produção. Além disso, o trabalho 
possibilitou a obtenção de maior conhecimento em contabilidade de custos na atividade rural, 
visto que é pouco explorada. Verificou-se que a propriedade analisada é de pequeno porte, 
assim como a maioria das propriedades da região do Alto Vale do Itajaí, que possui pequenos 
produtores de leite. 

Para alcançar o objetivo proposto identificou-se o processo produtivo, demonstrando-
se como se desenvolve a atividade na propriedade, para então apresentar-se os custos com 
alimentação materiais e mão-de-obra. A partir desse levantamento foi feita a apuração dos 
custos indiretos, a qual foi calculada pelo método do custeio por absorção. O interessante 
neste processo foi a participação do produtor, que ao coletar as informações para a pesquisa se 
manifestou interessado observando a necessidade de organizar a sua propriedade. 

Embora tivesse um conhecimento prático do que necessitava e dos pagamentos 
a serem feitos, neste sentido tanto o estudo quanto ao produtor mantiveram um processo de 
construção e análise, o que permitiu mostrar a ambos a necessidade de se planejar a atividade, 
reforçando assim a importância da contabilidade de custos aplicada a uma situação prática. 

 Constatou-se que as despesas variáveis e os dispêndios com alimentação são o 
que mais representam na atividade leiteira. Verificou-se que o produtor consegue arcar com os 
custos operacionais. O produtor vem se estruturando para obter mais controle dos custos. Por 
se tratar de uma pequena propriedade, ressalta-se a necessidade de se ter o conhecimento do 
custo efetivo da sua atividade, onde o produtor poderá buscar um melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis, o que lhe proporcionará um melhor resultado.

De acordo com a publicação no site da revista Globo Rural em novembro de 
2015, os custos da atividade pecuária tende a crescer devido ao aumento nos valores da ração, 
concentrados, fertilizantes e minerais, além da alta dos combustíveis. Para alcançar o custo 
médio de R$ 0,86 centavos por litro produzido, foi realizado levantamento observando as 
condições da propriedade em estudo. Por fim, é importante salientar que o custo de produção 
não deve ser observado como um fim em si mesmo. As informações coletadas, analisadas e os 
resultados obtidos deve ser tratado como uma oportunidade para melhoria na atividade pecuária. 

A polêmica existe quanto à metodologia dos cálculos para obter o valor dos custos, 
referindo-se ao rateio da renda oriunda da venda do leite e também dos animais de descarte no 
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cálculo final dos custos de leite. Quando se argumenta que a agricultura tem que ser considerada 
à parte, pois há algumas particularidades únicas, como por exemplo, o valor da terra, o que 
justificaria uma supressão de dados, esquece-se que a produção agrícola e pecuária é uma 
atividade de alto risco dada a importância de fatores do meio ambiente (DALPONTE, 2015). O 
custo de produção é um instrumento importante no gerenciamento da atividade leiteira. Através 
da análise do custo de produção podem-se identificar os pontos fortes e as deficiências em 
termos de resultados técnicos e econômicos, podendo agir para a solução dos problemas 
apresentados pela atividade. Para Crepaldi (2005, p.211) “A obtenção e a compreensão das 
informações sobre custos são essenciais para o sucesso do negócio” por isso, ao concluir o 
estudo, recomendou-se ao produtor a continuidade dos registros dos gastos e receitas, adotando 
a utilização das planilhas elaboradas para a apuração dos custos, neste trabalho. Além disso, a 
manutenção de controles poderá subsidiar informações úteis ao gerenciamento da propriedade.
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SATISFAÇÃO DOS COOPERADOS EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
DE UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO EM SANTA CATARINA

Camila Klaumann1
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RESUMO
O objetivo principal deste estudo trata de verificar ações do marketing de relacionamento em uma cooperativa de 
crédito que possui 10 agências no Vale do Itajaí. A metodologia para desenvolver o presente trabalho foi a pesquisa 
descritiva e conclusiva com abordagem quantitativa utilizando a técnica de survey para coleta de dados. Aplicou-
se como instrumento de coleta de dados os questionários com perguntas fechadas para uma amostra aleatória 
de 788 clientes da cooperativa. A análise de dados se deu por meio dos métodos de estatística aplicada. Pode-se 
concluir que as ações da cooperativa acerca do marketing de relacionamento são eficientes e reconhecidas perante 
os seus clientes, aparecendo como satisfação dos mesmos em relação aos serviços oferecidos pela instituição. 
Mas, ela jamais deve se acomodar com este resultado. Deve estar sempre buscando novas formas de melhorar o 
relacionamento.

Palavras-chave: Marketing de Relacionamento. Cliente. Cooperativa de Crédito.

ABSTRACT
The aim of this study is to verify activities of relationship marketing in a credit cooperative that has 10 branches 
in the Vale do Itajaí. The methodology to develop this study was descriptive and conclusive research with a 
quantitative approach using the survey technique for data collection. Questionnaires with closed questions were 
applied to a random sample of 788 customers of the cooperative. The data analysis was done by the applied 
statistical methods. It can be concluded that the cooperative actions about relationship marketing are effective and 
recognized before their customers, appearing as satisfaction of the same in relation to the services offered by the 
institution, but it should never settle for this result, it must be always seeking new ways to improve the relationship.

Keywords: Relationship Marketing. Customer. Credit Cooperative.

1 INTRODUÇÃO

O marketing de relacionamento fornece conhecimento adequado para as empresas 
criarem atividades para aproximar, atrair, reter e manter os consumidores com produtos e 
serviços tendo o lucro como consequência a longo prazo e realizar esforços para transformar os 
não consumidores em clientes fiéis. As estratégias compreendem conferir se as expectativas do 
consumidor estão sendo correspondidas, para que um bom relacionamento seja firmado entre 
cliente e empresa.

A aplicação dos princípios do marketing de relacionamento atualmente é tarefa 
fundamental para o bom funcionamento de qualquer empresa, seja ela do ramo da indústria, 
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comércio ou prestação de serviços. A empresa pode oferecer o melhor produto ou serviço, mas 
se ela não souber atender bem o seu cliente, pode ter sérios problemas no seu ciclo de vida, 
pois os consumidores encontram os mesmos produtos e serviços com melhor qualidade nas 
empresas concorrentes.

Pode se observar que os consumidores estão cada vez mais exigentes, indiferente da 
classe social - baixa, média ou alta. O consumidor valoriza o seu dinheiro e nesse sentido busca 
por produtos e serviços de qualidade que também agregam valor com atributos e benefícios 
conforme necessidade e desejo dos clientes. A satisfação é a peça fundamental no relacionamento 
entre empresa e o cliente.

Para que a organização consiga atender bem seus clientes, é vital conhecer os desejos 
e necessidades do cliente e verificar suas expectativas. Criando assim não apenas mais um 
cliente e sim mais um “fã” da empresa. As grandes empresas especialmente os globais aplicam 
marketing de relacionamento utilizando poder da marca e as diferenciações que a empresa 
oferece para fidelizar clientes e conquistando consumidores com essas vantagens.

Analisando esses aspectos importantes, o presente trabalho tem como objetivo 
verificar a aplicação do marketing de relacionamento em uma cooperativa de crédito com 10 
agências na região do Vale do Itajaí. Para que seja alcançado o objetivo proposto, o estudo 
está dividido em revisão de literatura pertinente ao assunto pesquisado, explanação sobre a 
metodologia utilizada, resultados da pesquisa e considerações finais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste trabalho a fundamentação teórica abrange tópicos como marketing de 
relacionamento, vantagem competitiva e retenção dos clientes.

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO

Em relação ao conceito de marketing de relacionamento Lourenço (2014, p.48) 
acredita que o marketing deveria compreender a complexidade das interações humanas, pois 
é este aspecto que permite sair do processo puramente gerencial do marketing, como função 
administrativa, para uma avaliação do marketing como o estudo das relações humanas sob a 
ótica do consumo, o que é, em última instância, um fenômeno social.

 O fator crucial para estimar o potencial de relacionamento no varejo é o grau 
de envolvimento pessoal, serviço e esforço de venda na interação com os clientes (LOPES, 
FURRIER, PIZZINNATTO, CUNHA, 2012, p.118).

Segundo Demo e Ponte (2008, p.126) “As empresas devem procurar conquistar os 
clientes que considera mais importantes, aqueles que ofereçam o maior potencial para a geração 
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de lucros e crescimento, é o que chamamos de clientes estratégicos. A maioria das empresas 
tem se esforçado para desenvolver relacionamentos com os clientes, mas não para administrar 
a concorrência e obter benefícios a partir dela”. O controle da concorrência é um complemento 
ao controle das relações com o cliente.

Demo e Ponte (2008) afirmam também que as relações com cada cliente são o 
principal ativo que uma empresa pode ter e a boa administração desse ativo pode gerar valor 
para os acionistas.

Para Zenone (2010, p.48) a definição do marketing de relacionamento “é uma 
ferramenta que busca criar valor pela intimidade com o cliente e tornar a oferta tão adequada, 
de modo que o cliente prefira manter-se fiel à mesma empresa. Ou seja, a empresa conhece o 
cliente tão profundamente, tornando desinteressante para ele buscar novos fornecedores. Dessa 
forma, o cliente voluntariamente reduz as suas opções de fornecedores”.

Kotler (2011) acredita que cada consumidor deve passar por várias etapas de 
desenvolvimento para atingir o nível máximo que ele chama de cliente parceiro que trabalha 
ativamente em conjunto com a empresa, as etapas que ele considera são: consumidores prováveis, 
consumidores potenciais, consumidores novos, consumidores leais, clientes, advogados e por 
último, clientes parceiros.

2.2 VANTAGEM COMPETITIVA

Os componentes dos produtos se tornam cada vez mais similares entre os 
concorrentes. Se uma empresa quiser evitar uma concorrência devastadora em preço, deve 
encontrar outras formas de oferecer um valor agregado a seus clientes” (GARBINATO, 
ZAMBERLAN, SOARES, 2004, p. 3208).

Para sobreviver e vencer, é preciso obter vantagem sobre os concorrentes. È necessá-
rio ser melhor que os concorrentes em fazer coisas de valor para os consumidores. Ob-
tém-se vantagem competitiva pela adoção de abordagens de administração que satis-
façam às pessoas (tanto dentro quanto fora da empresa) por meio de competitividade 
em custos, produtos de alta qualidade, velocidade e inovação (Bateman, 1998, p.35).

A empresa que conseguir aplicar de forma eficiente as ações do marketing de 
relacionamento com certeza conseguirá manter-se ativa no mercado e com resultados positivos. 
O desenvolvimento de consumidores mais leais aumenta o faturamento da empresa (KOTLER, 
2011, p.59).

Demo e Ponte (2008, p.33) afirmam que “a medida que o relacionamento com um 
cliente se torna mais longo, aumentam os lucros da empresa”, eles acreditam que perder clientes 
gera custos para a empresa.
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O valor que os clientes dão a uma empresa é diretamente proporcional à disposição 
da empresa em adaptar seus produtos ou serviços de modo que estes possam encaixar-se nas 
estratégias dos clientes (DEMO E PONTE, 2008, p.38). Segundo os mesmos autores, os clientes 
de longo prazo, ou fiéis, compram mais, estão dispostos a pagar mais pelos produtos/serviços, 
requerem menos promoções e reduzem os custos operacionais das empresas.

Instituições financeiras já possuem certa vantagem competitiva devido aos 
grandes investimentos em tecnologia da informação. “As empresas, apoiadas na tecnologia 
de informação, conseguem ofertar produtos e serviços customizados aos seus clientes, em um 
esforço para mantê-los” (GOSLING, GONÇALVES, p.1).

Os sistemas de CRM – Customer relationship management são eficazes no 
relacionamento com clientes tanto para grandes empresas, como para instituições financeiras e 
até mesmo para pequenos comerciantes. O resultado para as instituições financeiras com esse 
investimento “é que na hora em que um gerente deixa a instituição ou precisa se ausentar da 
função, quem o substitui terá as informações necessárias para a continuidade de atendimento de 
todos os clientes” (KONDO et. al., 2009, p.133).

Segundo Cunico, Freitas e Pedron (2015, p. 19), “o CRM é uma filosofia que exige 
um alto grau de comprometimento de todos os níveis organizacionais, no sentido de desenvolver 
uma cultura orientada ao cliente, pois sem o comprometimento das pessoas, as iniciativas de 
relacionamento entre a empresa e o cliente não serão efetivas”.

2.3 RETENÇÃO DE CLIENTES

Os clientes de hoje são mais difíceis de agradar. Mais inteligentes, conscientes em 
relação aos preços e exigentes, eles perdoam menos e são abordados por mais concorrentes com 
ofertas iguais ou superiores (KOTLER E KELLER, 2006, p.153).

Campos (2009, p. 14) acredita que “o objetivo principal das organizações ao focar 
o relacionamento é conquistar e reter clientes, porém, não é uma tarefa fácil, pois, requer a 
criação de um valor constante para o consumidor. Portanto, a retenção de clientes é de longe 
mais importante do que a atração de clientes” (DEMO E PONTE, 2008, p.41).

Gouvêa e Yamashita (2007, p. 109) ressaltam que “além do aumento das receitas, 
o marketing de relacionamento também aborda a questão da otimização dos custos recorrentes 
e do efeito contaminador da insatisfação de algum cliente, frequentemente subestimado pelos 
administradores. Para Alrubaiee e Alnazer (2010) o elo de relacionamento é encontrado para 
ser uma das principais questões estratégicas para gerentes de banco a fim de  estabelecer e 
manter relações de longo prazo com seus clientes, portanto, eles precisam monitorar seus 
comportamentos e processos internos.

Kotler (2011, p.58) afirma que “atualmente, muitas empresas estão reconhecendo 
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a importância de reter e satisfazer consumidores. Um estudo indicou que as empresas podem 
melhorar os lucros entre 25 e 85% ao reduzir a taxa de abandono de consumidores em 5%.”

As empresas precisam encontrar formas de evitar que clientes sejam perdidos.

Solicitar feedback informativo dos clientes que estejam deixando a empresa é uma 
medida que permite que sejam pesquisados os pontos fracos que realmente estejam 
causando problemas e fortalecê-los antes que os lucros comecem a diminuir. Portanto, 
a análise da perda de clientes é um guia que ajuda as organizações a administrarem o 
melhoramento contínuo (Demo e Ponte, 2008, p.33).

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 153): 

Existem duas maneiras principais de fortalecer a retenção do cliente. Uma é erguer 
barreiras elevadas para impedir a mudança. Os clientes são menos propensos a mudar 
para outros fornecedores se isso envolver altos custos de capital, altos custos relacio-
nados à pesquisa de fornecedores ou a perda de descontos para clientes fiéis. O melhor 
método, porém, é entregar um alto grau de satisfação a ele. Isso torna mais difícil para 
os concorrentes ultrapassar as barreiras à mudança oferecendo simplesmente preços 
mais baixos ou incentivos.

Kotler (2002, p.467) afirma que “as estratégias de retenção e relacionamento são 
inseparáveis. Todas as organizações prestadoras de serviços profissionais querem manter e 
aumentar suas atuais bases de clientes e cada uma gosta de pensar que, uma vez conquistado 
o cliente, ele será seu para toda a vida”. Mas, infelizmente não é assim que funciona, o cliente 
precisa de atenção mesmo depois de conquistado para que este sonho se torne realidade.

3 MÉTODO

A metodologia utilizada para desenvolver o presente trabalho foi a pesquisa 
descritiva e conclusiva com abordagem quantitativa. Marconi e Lakatos (2013, p.6) destacam 
que a pesquisa descritiva “delineia o que é, e também aborda mais quatro aspectos: descrição, 
registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no 
presente”.

Segundo Pereira (2012, p.87) “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requerem o uso de métodos 
e técnicas estatísticas”. A pesquisa quantitativa descritiva conforme Pereira (2012) tem por 
característica principal a descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões 
de uma população que requerem o uso de recursos e técnicas estatísticas para serem apresentados 
os resultados. Assim, se enquadra no objetivo deste estudo.
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Como instrumento de coleta de dados foi utilizado questionário com perguntas 
fechadas e autopreenchível. Pereira (2012) afirma ser uma série ordenada de perguntas 
que devem ser respondidas pelo informante, devendo ser objetivo limitado em extensão e 
estar acompanhado de instruções esclarecendo o propósito de sua aplicação e facilitando o 
preenchimento.

Período de coleta de dados foi os dias 03 de fevereiro e 10 de abril de 2015, sendo 
como universo de pesquisa os clientes pessoas físicas das agências, num total de 5.151 e uma 
amostragem de 788 entrevistados estratificados com intervalo de confiança estimado de 95% 
e margem de erro máximo estimado de 3,6%, para mais ou para menos. No quadro 1 pode se 
verificar a estratificação da amostra.

Município Entrevistas
Blumenau 317
Brusque 125
Indaial 51
Timbó 54
Rio do Sul 125
Gaspar 34
Pomerode 34
Ibirama 15
Lontras 16
Ituporanga 17
Total 788

Quadro 1 – Amostra estratifica dos clientes da cooperativa.
Fonte: elaborada pela IPEC 

4 RESULTADOS

No quadro 2 estão apresentados os resultados da pesquisa em forma de gráficos. 
Primeiramente vamos falar sobre o perfil dos entrevistados, como sexo, idade, escolaridade e 
renda familiar. Alrubaiee e Alnazer (2010) consideram o gênero e renda de suma importância 
na determinação das ações de marketing de relacionamento. 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 7 (n. 20), p. 57-66,  jan./mar. 2016. 

63

Gênero Masculino (54,60%) Feminino (45,40%)

Idade 18 a 24 (4,3%) 25 a 34 (23,9%) 35 a 44 (32,6%) 45 a 59 (26,8%) > de 60 (12,4%)

Escolaridade Fundamental (1,8%)  Médio (16,8%)  Superior (49,7%) Pós (31,7%)

Renda até 3000 (6,3%) 3001 a 6000 (26,5%) 6001 a 10.000 (30,5%)  mais 10.001 (34,5%)

Quadro 2 – Perfil dos clientes da cooperativa
Fonte: autores

Pode se observar que 55% dos entrevistados são do sexo masculino e 45% do 
sexo feminino. A faixa etária que apresentou maior destaque foi entre 35 a 44 anos, também 
podemos observar que 98 entrevistados possuem 60 anos ou mais, isso mostra que a cooperativa 
possui clientes mais velhos e ainda economicamente ativos. Quanto ao nível de escolaridade 
dos entrevistados, 49,75% possuem ensino superior e 31,73% possuem pós-graduação, ou 
seja, 81,48% dos entrevistados possuem algum tipo de formação superior. Nível excelente de 
escolaridade dos clientes. E a faixa de renda familiar não poderia ser diferente, 34,52% com 
renda familiar superior a 10.001. Esses números mostram que a cooperativa possui clientes 
mais exigentes, devido ao alto nível de escolaridade e renda. No quadro 3 estão apresentados os 
resultados das questões referentes à satisfação dos clientes.

Ótimo Bom Regular Insatisfeito

Ambiente físico 58,1% 39,7% 1,9% 0,1%

Qualidade atend./concorrentes 67,4% 25,9% 1,8% 4,9%

Tempo de espera no caixa 48,0% 44,7% 5,6% 0,6%

Atendimento geral 66,6% 31,2% 2,0% 0,1%

Sim Às vezes Não Sem resposta

Educação e cordialidade 97,6% 2,30% 0,1% 0%

Oferta de produtos e serviços 78,2% 17,6% 2,8% 1,4%

Tempo de resposta 76,3% 12,1% 1,6% 10%

Rapidez dos caixas 90,6% 8,60% 0,5% 0,3%

Recomendação da empresa 96,6% 2,40% 0,8% 0,3%

Sim Não NR

Exposições claras das informações 93,9% 1,8% 4,3%

Conhecimento dos colaboradores 92% 1,1% 6,9%

Precisão na resposta 85,7% 1,9% 12,4%

Quadro 3 – Resumo geral dos resultados da pesquisa
Fonte: autores

Quanto ao ambiente físico das agências, mais da metade dos entrevistados consideram 
um ambiente ótimo e 39,7% consideram um ambiente bom. As exposições das informações 
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sobre atendimento estão inseridas de forma clara e objetiva, pois 93,9% responderam que sim 
ao questionamento.

No que diz respeito à educação e cordialidade, 97,6% consideram que os 
colaboradores sempre apresentam tal modo, 2,3% responderam às vezes e 0,1% responderam 
que não possuem. Um atendimento educado e cordial faz toda a diferença em qualquer empresa, 
o cliente que for bem atendido com certeza voltará.

Na oferta de produtos e serviços, fator muito importante para aprimorar o 
relacionamento com o cooperado, 78,2% respondeu que sim, que os funcionários realizam 
oferta dos produtos e serviços, pode-se considerar uma boa porcentagem, porém poderia ser 
melhor, 100% dos colaboradores deveriam ofertar os produtos e serviços da cooperativa.

Observa-se que 92% dos clientes consideram que os colaboradores possuem 
conhecimento sobre os produtos e serviços da cooperativa. E, os 8% que responderam que 
não ou não souberam responder talvez possa explicar o fato de existir colaboradores que não 
ofertam produtos e serviços pelo motivo de não possuir o conhecimento necessário para tal 
oferta. Cabe a cooperativa realizar mais treinamentos para melhorar esses índices, apesar de já 
possuir uma porcentagem alta.

Nos dias de hoje, a agilidade nas respostas é fator determinante para manter um bom 
relacionamento com o cliente, observa-se que 76,3% dos clientes da cooperativa consideram 
o tempo de resposta satisfatório, é uma porcentagem boa levando em consideração que a 
cooperativa depende de empresas parceiras para alguns processos operacionais, o que acaba 
atrasando algumas demandas.  E 85,7% dos entrevistados consideram estas respostas precisas 
e seguras.

A questão sobre qualidade do atendimento comparado com a concorrência foi o que 
gerou o resultado mais preocupante, pois se observa que 25,9% dos entrevistados consideram 
o atendimento da cooperativa igual ao dos competidores. Manter um atendimento diferenciado 
é essencial para aprimorar o relacionamento com o cliente porque o produto ou serviço muitas 
vezes pode ser semelhante, porém o atendimento não, ele precisa ser superior aos demais.

Observa-se que 48% consideram o tempo de espera no caixa ótimo e 44,7% 
consideram o tempo bom. A cooperativa pode melhorar esse índice, mais pessoas precisam 
considerar que o tempo é ótimo obtendo assim o diferencial que as outras instituições financeiras 
não possuem.

Apesar de 44,7% considerarem o tempo de espera nos caixas bom, observa-se que 
90,6% consideram o atendimento rápido e eficiente, então o problema está no tempo de espera 
e não a partir do momento que o cliente é atendido.

Além do atendimento nos caixas a cooperativa possui outros atendimentos 
de assuntos gerais, 66,6% dos respondentes classificam um atendimento ótimo e 31,2% 
consideram um atendimento bom. Esse percentual também pode ser melhorado para aprimorar 
o relacionamento com o cliente, mais pessoas precisam classificar como ótimo atendimento. 
A forma mais eficaz de conquistar novos clientes é através de indicações dos atuais clientes, 
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observa-se que 96,6% recomendariam a cooperativa para algum amigo ou familiar. Excelente 
resultado, isso mostra que quase 100% dos clientes estão satisfeitos com a empresa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe se que as empresas especialmente as instituições financeiras enfrentam 
diversos desafios no mercado globalizado. Um dos maiores desafios para cooperativas é atrair 
novos clientes e manter os clientes atuais fieis aos seus serviços. Considerando as diversas  
concorrências que existem nesse setor de negócios  essas empresas precisam criar estratégias 
de relacionamento que diferenciam seu atendimento e serviços dos outras instituições que em 
sua maioria oferecem produtos e serviços similares.

Conhecer o perfil do cliente é o primeiro passo nesse trabalho onde possibilita 
oferecer produto certo para cliente certo. Pode se perceber que mais da metade dos clientes 
são do sexo masculino, possuem idade entre 35 a 44 anos, com renda acima de R$ 3.000,00 e 
a escolaridade nível superior e ensino médio. Esse perfil de cliente é um público-alvo bastante 
procurado pelas instituições financeiras.

Percebe-se também que a maioria dos clientes estão satisfeitos com os produtos e 
serviços e o atendimento oferecido pelos funcionários. A questão que apresentou pior resultado 
foi a do tempo de espera para atendimento nos caixas, aonde 44,7% consideram o tempo bom, 
então para esse aspecto a cooperativa precisa realizar algumas melhorias como, aumentar 
o número de atendentes, direcionar os clientes para os canais de atendimento como caixa 
eletrônico e internet banking.

Outra questão que chamou a atenção é a oferta de produtos e serviços pelos 
colaboradores, 78,2% disseram que os funcionários oferecem os produtos, 17% disseram que às 
vezes e 2,8% disseram que não. Apresentar e oferecer produto ou serviço para cliente é de suma 
importância pois viabiliza sua permanência na instituição. O treinamento e conscientização dos 
funcionários é relevante para a equipe ter mesmo esforço em alcançar as metas da cooperativa.
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RESUMO
O presente artigo apresenta a análise de custos da produção de sementes de cebola. Evidenciar o custo efetivo 
da produção proporciona um melhor gerenciamento na busca pelo resultado econômico, essencial para o 
sucesso da empresa. O método de pesquisa utilizado foi à descritiva, tento como modalidade o estudo de caso, 
com abordagem qualitativa, utilizando-se técnicas de análise documental e entrevista não estruturada. As etapas 
envolvidas no processo de produção de sementes de cebola são: compra, seleção e classificação dos bulbos de 
cebola; transformação dos bulbos de cebola em sementes; beneficiamento de sementes. Os gastos com a produção 
de duas categorias de sementes foram analisados: sementes básicas e sementes comerciais. Como resultado do 
trabalho foi constatado que o custo para produzir 1 kg de semente básica foi aproximadamente 4 vezes maior que 
o da semente comercial, enquanto a primeira custa R$ 330,41 o kg, a segunda custou R$ 80,72 o kg. O maior custo 
de produção da semente básica deve-se ao valor genético agregado, as condições especiais para produção, como o 
cultivo protegido, além de gerar maior descarte na seleção dos bulbos mãe, exige também produtores integrados 
com maior nível tecnológico e com instalações próprias adequadas (abrigo).

Palavras-chave: Custos. Processo produtivo. Bulbo. Semente. Cebola.

ABSTRACT
This paper presents an analysis of the onion seed production’s costs. Besides, it demonstrates if the effective 
cost of production provides a better management when looking for economic results, essential to the success 
of the company. The research is based on the descriptive method, case study, with a qualitative approach, using 
techniques of documentary analysis and unstructured interview, since it analyses the effective cost of onion seeds’ 
production. The steps involved in onion seed production process are: purchase, selection and classification of 
onion bulbs; transformation of onion bulbs in seeds; processing of seeds. The costs of production from two types 
of seeds were analyzed: basic seed and commercial seed. The findings show that the cost to produce 1 kg of basic 
seed was approximately 4 times superior than the commercial seed, while the former costs R$ 330.41 a kg, the 
second cost R$ 80.72 a kg. The higher cost of basic seed production is due to the added genetic value, the special 
conditions for production, such as protected cultivation, and generate greater disposal in selecting mother bulbs, 
also requires integrated producers with high technological level and with own good facilities (shelter).

Keywords: Costs. Production process. Bulb. Seed. Onion.

1 INTRODUÇÃO

 A contabilidade de custos surgiu como ferramenta de apoio à tomada de decisão, 
sendo imprescindível no controle e no planejamento das ações de gerenciamento de uma 
organização. Conforme descreve Crepaldi (2010) a Contabilidade de Custos tem função de 
gerar informações precisas e rápidas para a administração, para tomada de decisões e também 
planeja, classifica, aloca, acumula, organiza, registra, analisa, interpreta e relata os custos dos 
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produtos fabricados e vendidos.
O objetivo principal do artigo é apresentar o custo efetivo da produção de sementes 

de cebola para a empresa Agritu Sementes Ltda. Já os objetivos específicos consistem em: 
(i) conhecer o processo produtivo; (ii) levantar os custos envolvidos na compra, seleção e 
classificação dos bulbos de cebola; (iii) identificar os custos de transformação dos bulbos de 
cebola em sementes; (iv) demonstrar os custos de beneficiamento das sementes; (v) apresentar 
o custo efetivo da produção de sementes de cebola. Sendo assim a pesquisa tem o seguinte 
questionamento: Qual é o custo efetivo da produção de sementes de cebola na empresa Agritu 
Sementes Ltda?

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A fim de  responder à problemação desta pesquisa, buscou-se subsídios na literatura  
acerca da contabilidade de custos, seus conceitos fundamentais, suas classificações e seus 
componentes, abordando ainda o aspecto sócioecômico da cebolicultura no Brasil.

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS

Crepaldi afirma que (2010, p.2) “Nas últimas décadas, a contabilidade de Custos 
vem evoluindo e modernizando-se, deixando de ser mera auxiliar na avaliação de estoques e de 
lucros globais, para tornar-se um importante instrumento de controle e suporte às tomadas de 
decisões.”.

“[...] a Contabilidade de Custos tem duas funções relevantes: no auxílio ao controle e 
na ajuda às tomadas de decisões. No que diz respeito ao controle, sua mais importante 
missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras for-
mas de previsão e, num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente 
acontecimento para comparação com os valores anteriormente definidos. No que tan-
ge à decisão, seu papel reveste-se de suma importância, pois consiste na alimentação 
de informações sobre valores relevantes que dizem respeito às consequências de curto 
e longo prazo sobre medidas de corte de produtos, fixação de preços de venda, opção 
de compra ou fabricação, etc.”. (MARTINS, 1996, p.21).

Conforme Bruni e Famá (2008) a contabilidade de custos é um processo ordenado 
que utiliza os princípios contábeis gerais para registrar os custos das operações. 

“A finalidade da Contabilidade de Custo é a determinação de custos unitários. Por 
exemplo: o custo por departamento, por fase de fabricação, por produto, por serviço, 
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por material, por mão-de-obra, por despesas gerais, etc. O estudo, registro e análise 
das despesas, de como deverão elas ser apropriadas a certa unidade, constituem o 
grosso da Contabilidade de Custo. Dessa maneira, ela é uma extensão da Contabilida-
de Geral, fornecendo esta os princípios gerais àquela. Podemos, agora, dar o seguinte 
conceito: a Contabilidade de Custo, com a aplicação dos princípios da Contabilidade 
Geral, tem por fim apurar custos unitários [...].” (LEMOS NETTO, 1968, p. 23).

As funções básicas da contabilidade de custo devem buscar atender a três razões 
primárias, conforme ilustrado no quadro 1.

Função Definição

Determinação do lucro
Empregando dados originários dos registros convencionais contábeis, ou pro-
cessando-os de maneira diferente, tornando-os mais úteis à administração.

Controle das operações
E demais recursos produtivos, como os estoques, com a manutenção de pa-
drões e orçamentos, comparações entre previsto e realizado.

Tomada de decisões
É o que envolve produção (o que, quanto, como e quanto fabricar), formações 
de preços, escolha entre fabricação própria ou terceirizada.

Quadro 1 – Funções básicas da contabilidade de custos.
 Fonte: elaborado a partir de Bruni e Famá (2008, p. 22-23).

Assim, conforme exposto pelos autores citados a contabilidade de custos é 
imprescindível no controle, na gestão econômica dos custos e no planejamento das ações de 
gerenciamento.

2.2CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE CUSTOS

Conforme Perez Junior, Oliveira e Costa (2003) a área de custos possui terminologia 
própria, que muitas vezes é usada de forma equivocada. Conceituação das nomenclaturas 
básicas referentes a gastos, desembolso, perdas, desperdícios, investimento, custo e despesas é 
importante em sua interpretação.

Definição

Gastos ou 
dispêndios

Consistem no sacrifício financeiro que a entidade arca para obtenção de um produto ou ser-
viço qualquer. Segundo a contabilidade, serão em última instância classificados como custos 
ou despesas, a depender de sua importância na elaboração do produto ou serviços. Alguns 
gastos podem ser temporariamente classificados como investimento e, à medida que forem 
consumidos, receberão a classificação de custos ou despesas.

Desembolsos Consistem no pagamento do bem ou serviço, independentemente de quando o produto ou 
serviço foi ou será consumido.

Perdas

Representam bens ou serviços consumidos de forma anormal. Consiste em: (i) um gasto não 
intencional decorrente de fatores externos extraordinários ou (ii) atividade produtiva normal 
da empresa. Na primeira situação, devem ser considerados como despesas e lançados dire-
tamente contra o resultado do período. Na segunda situação, devem ser classificados como 
custos de produção do período.
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Desperdícios São gastos incorridos no processo produtivo ou na geração de receitas e que possam ser 
eliminados sem prejuízo da qualidade ou quantidade de bens, serviços ou receitas geradas.

Investimentos Representam gastos ativados em função de sua vida útil ou benefícios atribuíveis a futuros 
períodos.

Custos

Representam os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens 
e serviços. Portanto, estão associados aos produtos ou serviços produzidos pela entidade. 
Como exemplo de custos podem ser citados os gastos com matérias-primas, embalagens, 
mão-de-obra fabril, aluguéis e seguros de instalações fabris etc.

Despesas

Correspondem a bem ou serviços consumido direta ou indiretamente para a obtenção de 
receitas. Não estão associadas à produção de um produto ou serviço. Como exemplos de 
despesas podem ser citados gastos com salários de vendedores, gasto com funcionários ad-
ministrativos etc.

Quadro 1 – Nomenclaturas.
Fonte: elaborado a partir de Bruni e Famá (2008, p. 23-24)

2.3 CLASSIFICAÇÕES DOS CUSTOS

Segundo Megliorini (2007) os custos precisam ser classificados para atender ás 
diversas finalidades para as quais são apurados. As duas classificações básicas são aquelas que 
permitem determinar o custo de cada produto fabricado e seu comportamento em diferentes 
volumes de produção nos quais a empresa possa operar.

Quanto aos produtos fabricados são classificados em custos diretos e indiretos e 
quanto ao comportamento em diferentes volumes de produção são classificados em custos fixos 
e variáveis.

2.3.1 Custos diretos

Para Dutra (2009, p. 26) “Custo direto é o custo que pode ser diretamente apropriado 
a cada tipo de bem ou órgão no momento de sua ocorrência, isto é, está ligado diretamente a 
cada tipo de bem ou função de custo.”.

“[...] são os custos que podem ser quantificados e identificados aos produtos ou ser-
viços e valorizados com relativa facilidade. Dessa forma, não necessitam de critério 
de rateios para serem alocados aos produtos fabricados ou serviços prestados, já que 
são facilmente identificados. Os custos diretos, na grande maioria das indústrias, com-
põem-se de materiais e mão-de-obra.” (OLIVEIRA; PEREZ JUNIOR, 2012, p.72).

Conforme Crepaldi (2010) os custos diretos podem ser diretamente apropriados 
aos produtos, sem necessitar de rateio, basta existir uma medida de consumo (quilos, horas de 
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mão-de-obra ou máquina, quantidade de força consumida). De maneira geral, associam-se a 
produtos e variam proporcionalmente à quantidade produzida.

2.3.2 Custos indiretos

De acordo com Oliveira e Perez Junior. (2012, p. 74) “Custos indiretos são aqueles 
que, por não serem perfeitamente identificados nos produtos ou serviços, não podem ser 
apropriados de forma direta para as unidades específicas, ordens de serviço ou produto, serviço 
executado [...].”.

“[...] são os custos apropriados aos produtos em função de uma base de rateio ou 
outro critério de apropriação. Essa base de rateio deve guardar uma relação próxima 
entre o custo indireto e o produto. Em geral, são empregados como base de rateios: 
período (em horas) de emprego de mão-de-obra, período (em horas) de utilização 
das máquinas na fabricação dos produtos, quantidade (em quilos) de matéria-prima 
consumida etc. Um bom exemplo é o custo da energia elétrica, que pode ser rateado 
em proporção às horas de utilização das máquinas pelos produtos, considerando que 
o consumo de energia desses produtos tenha relação de causa e efeito muito próximo 
dessas horas.” (MEGLIORINI, 2007, p. 9).

Por não serem identificados aos produtos e serviços, os custos indiretos necessitam 
de algum critério de rateio para sua alocação.

2.3.3 Custos Fixos

Para Megliorini (2007) custos fixos são os custos que decorrem da manutenção da 
estrutura produtiva da empresa, independendo da quantidade que venha a ser fabricada dentro 
do limite da capacidade instalada.

“Fixos são custos que, em determinado período de tempo e em certa capacidade ins-
talada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Existem 
mesmo que não haja produção. Podem ser agrupados em: custo fixo de capacidade 
– custo relativo às instalações da empresa, refletindo a capacidade instalada da empre-
sa, como depreciação, amortização etc.; custo fixo operacional – relativo à operação 
das instalações da empresa, como seguro, imposto predial etc. Exemplos clássicos de 
custos fixos podem ser representados por meio dos gastos com aluguéis e depreciação 
– independente dos volumes produzidos, os valores registrados com ambos os gastos 
serão os mesmos. É importante destacar que a natureza de custos fixos ou variáveis 
está associada aos volumes produzidos e não ao tempo [...].” (BRUNI; FAMÁ, 2008, 
p. 30).

Conforme Oliveira e Perez Junior (2012) os custos fixos não são identificados como 
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custos da produção do período, mas sim como os custos de um período de produção. Em outras 
palavras, uma alteração no volume de produção para mais ou para menos não altera o valor total 
dos custos fixos.

2.3.4 Custos Variáveis

De acordo Megliorini (2007, p.11) “Custos variáveis são aqueles que aumentam ou 
diminuem conforme o volume de produção [...].”.

Custos variáveis são os valores consumidos ou aplicados que têm seu crescimento 
vinculado à quantidade produzida pela empresa. Têm seu valor determinado em fun-
ção de oscilações na atividade da empresa, variando de valor na proporção direta no 
nível de atividades. O exemplo mais adequado para custo variável é a matéria-prima, 
pois se para produzir uma unidade de produto gastam-se $ 10, ao produzir duas uni-
dades gastam-se $20.  (WERNKE, 2004, p.14).

Dutra (2009) acrescenta que quanto maior o volume de atividades no período, maior 
será o custo variável e, ao contrário, quanto menor o volume de atividades no período, menor 
será o custo variável. Para volumes de atividades máximo, custo variável total máximo, para 
volume de produção zero, custo variável total igual a zero.

2.4 COMPONENTES DO CUSTO

De acordo com Garrison, Noreen e Brewer (2007) a maioria das empresas 
industriais divide os custos de produção em três categorias amplas: material direto (MD), mão-
de-obra direta (MOD) e custos indiretos fabricação (CIF). Sendo que, esses componentes serão 
referidos no quadro 3.

Definições

Material direto
É o custo de qualquer material diretamente identificável com o produto e que 
se torne parte integrante dele. Exemplo: matéria-prima, material secundário, 
embalagens.

Mão de obra direta

É aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto em ela-
boração, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a identi-
ficação de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação 
indireta ou rateio.

Custo indireto de Fabri-
cação

São todos os custos relacionados com a fabricação que não podem ser economi-
camente identificados com as unidades que estão sendo produzidas.

Quadro 3 – Custos de produção 
 Fonte: elaborado a partir de Bruni e Famá (2008, p. 23-24)
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Os componentes dos custos são compostos por todos os gastos incorridos no 
processo de fabricação dos produtos e tem como característica acompanhar os produtos do 
inicio até o fim.

2.5 MÉTODOS DE CUSTEIO

Segundo Bruni e Famá (2008, p. 33) “Os métodos de custeio referem-se às formas 
como os custos são registrados e transferidos internamente dentro da entidade. Identificam os 
custos dos estoques de produção em andamento e de produtos acabados [...].”.

Os métodos de custeio determinam a forma de valoração dos objetos de custeio, po-
dendo ser uma operação, uma atividade, um conjunto de atividades, um produto, um 
departamento etc. Existem diferentes métodos de custeio, que são adotados de acor-
do com os objetivos visados pela empresa. Por exemplo: se o objetivo é conhecer a 
margem de contribuição, deve-se utilizar o custeio variável; se é atender aos usuários 
externos, deve-se utilizar o custeio por absorção; se é rastrear os custos, identificando 
fontes de desperdícios e a realização de atividades desnecessárias, deve-se optar pelo 
custeio ABC (activity-basedcosting). Em algumas situações, pode ser necessário em-
pregar mais de um método concomitantemente. (MEGLIORINI, 2007, p. 2).

Dentre os métodos de custeio citados, os principais métodos utilizados pelas 
empresas são o custeio por absorção e custeio direto ou variável conforme apresentado no 
quadro 4.

Definição

Custeio por absorção
Como o próprio nome indica, este sistema de custeio se caracteriza pela apropria-
ção de todos os custos aos produtos (tanto variáveis como fixos, ou então tanto 
diretos como indiretos).

Custeio direto ou variável

O custeio direto também denominado “custeio variável” ou “custeio marginal” é 
aquele sistema de custeio que elimina completamente os custos fixos do produto 
e só considera os custos variáveis como os únicos custos realmente imputáveis ao 
produto.

Quadro 4 – Métodos de custeio.
Fonte: Elaborado a partir de Santos (2006, p. 78)

Segundo Megliorini (2007), tanto o método de custeio por absorção como o método 
de custeio variável utilizam os mesmos dados referentes à produção e aos custos. Eles se 
diferenciam apenas no tratamento dado aos custos fixos. O custeio por absorção apropria os 
custos fixos aos produtos, enquanto o custeio variável considera-os como sendo do período.
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2.6 ASPECTOS SOCIOECÔMICOS DA CEBOLICULTURA NO BRASIL

Conforme a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(EPAGRI) (2013, p. 3) “A cebola (Allium cepa) é uma espécie anual amplamente cultivada e 
apreciada em todo o mundo e de grande importância no mercado alimentício [...].”.

A cebola é considerada a terceira cultura olerácea de importância econômica para 
o Brasil, ficando atrás, apenas, do tomate e da batata. A cebolicultura constitui-se 
em atividades socioeconômicas de significativa relevância para os estados de Santa 
Catarina, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, nos quais se concentram aproxima-
damente 70% da produção nacional.  (EPAGRI, 2013, p. 7).

Segundo a EPAGRI (2013) a produção dos principais estados brasileiros produtores 
de cebola alcançou 1,428 milhão de toneladas, com área cultivada de 55.094 hectares, e que a 
área cultivada com cebola no Estado de Santa Catarina é de 18,9 mil hectares.

EPAGRI (2013) em Santa Catarina, a cebolicultura destaca-se como principal 
hortaliça cultivada, tanto em termos de área de plantio como no volume bruto de produção. A 
importância social e econômica para esse estado pode ser avaliada pela geração de emprego e 
renda, sendo que mais de 18 mil famílias de agricultores catarinenses têm a cebolicultura como 
principal atividade.

2.7 TRIBUTAÇÃO DAS SEMENTES DE CEBOLA

A semente de cebola é um produto não tributado pelo IPI segundo o Decreto nº 
7.212 (2010). Tem alíquota zero de PIS e da COFINS de acordo com a Lei 10.711 (2003) e a Lei 
10.925 (2004) e tem um tratamento tributário especial em relação ao ICMS, pois a saída interna 
da semente é isenta e a base de cálculo do imposto fica reduzida em 60% (sessenta por cento) 
nas operações interestaduais conforme Decreto nº 2.870 (2001) que regulamenta o RICMS/SC.

2.8 SISTEMA INTEGRAÇÃO NO BRASIL

Para a Avisite (2015) o sistema de integração trata-se de uma parceria em que 
produtores e agroindústrias se unem através de um contrato no qual o produtor rural se 
responsabiliza por parte do processo produtivo, repassando essa produção à agroindústria, como 
matéria prima a ser beneficiada e transformada no produto final. Esse sistema de produção 
integrada, ou integração, existe no Brasil há mais de 60 anos. 

Segundo Titi et al. (1995) a Produção Integrada é um sistema de exploração agrária 
que produz alimentos e outros produtos de alta qualidade, mediante o uso de recursos naturais 
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e de mecanismos reguladores que asseguram uma produção agrícola sustentável.
A integração entre produtores e a agroindústria traz muitos benefícios. Os produtores 

optam pelo sistema de integração, motivados pela produção contínua, garantia de escoamento 
do produto, incorporação mais rápida de inovações tecnológicas e facilidade ao crédito e já 
para as agroindústrias a diversificação consegue trazer benefícios, como maiores opções de 
estratégia de crescimento, maximização do lucro, minimização do risco e melhoria no uso de 
ativos específicos.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa enquadra-se na modalidade descritiva, pois teve como objetivo 
analisar os custos envolvidos no processo produtivo da empresa AGRITU Sementes Ltda., tendo 
como sede o município de Ituporanga.  Objeto de estudo foi o custo de produção de sementes 
de cebola no período de 2014 a 2015, o que caracteriza esta pesquisa como estudo de caso. De 
acordo com Creswell (2010, p. 38), “Estudos de caso são uma estratégia de investigação em que 
o pesquisador explora profundamente um programa, um evento, uma atividade, um processo 
[...].”.

Quanto a sua proposição, esta pesquisa é qualitativa  visto que foi analisado o 
processo produtivo da empresa empresa em questão. Stake (2011, p. 73) afirma que “A pesquisa 
qualitativa é experimental, utiliza o julgamento pessoal como base mais importante para as 
informações sobre como as coisas funcionam.”. 

A coleta de dados é um passo importante quando se busca chegar a um resultado. 
Para o levantamento das informações utilizou-se uma pesquisa documental. As informações 
necessárias à pesquisa foram obtidas por meio de notas fiscais, anotações e entrevista informal 
com o diretor administrativo da empresa, o Sr. Sebastião Rogério Muller, que tem amplo 
conhecimento sobre a produção de sementes e sobre a entidade em si. Para Stake (2011), as 
entrevistas tem papel importante para o pesquisador qualititativo, pois busca obter informações 
singulares e interpretações sustentadas pela pessoa entrevistada.

Os dados coletados, as anotações e os documentos adquiridos foram organizados em 
planilhas eletrônicas para elaborar os cálculos necessários a atender o objetivo desta pesquisa.

4 RESULTADOS

Esta pesquisa buscou responder o seguinte questionamento: qual é o custo efetivo 
da produção de sementes de cebola na empresa Agritu Sementes Ltda.? A seguir, apresenta-se 
esta análise desde a processo produtivo até o beneficiamento da semente.
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4.1 PROCESSO PRODUTIVO DA AGRITU SEMENTES

A produção de sementes de cebola é uma atividade muito especializada, necessitando 
alto nível tecnológico, recursos humanos devidamente treinados e habilitados, máquinas e 
equipamentos específicos. Além disso, é de suma importância a obtenção e detenção de materiais 
genéticos de alta qualidade.

O processo produtivo de sementes de cebola da Agritu envolve várias etapas, desde 
a produção de bulbos mãe, a produção de sementes propriamente dita, o beneficiamento e a 
comercialização.

4.1.1 Produção de sementes cebola

A cebola é uma espécie bienal, ou seja, no primeiro ano acontece a fase vegetativa, 
resultando na produção de bulbos mãe e no segundo ano se dá a fase reprodutiva, em que a partir 
dos bulbos mãe ocorre a emissão dos escalpos florais e a produção de sementes propriamente 
dita Por esta razão, o processo de produção de sementes de cebola é realizado em duas etapas.

Na primeira fase (vegetativa), sementes básicas (item 4.1.1.1) são disponibilizadas 
para produtores integrados, os quais produzem os “bulbos mãe” para serem utilizados na fase 
seguinte. Esta etapa é realizada na região de Ituporanga/SC. Na segunda fase os “bulbos mãe” 
são distribuídos a novos produtores integrados para a implantação dos campos de produção de 
sementes comerciais. Esta etapa ocorre na região Sul do Rio Grande do Sul devido as condições 
climáticas mais favoráveis à essa atividade, ou seja, períodos mais secos na época de colheita 
e secagem.

4.1.1.1 Produção de sementes básicas

Sementes básicas são aquelas que possuem identidade e pureza genética. Estas 
podem ser originadas de sementes genéticas (sementes oriundas diretamente do melhoramento 
vegetal) e dentre as próprias sementes básicas.

Na produção de sementes básicas, mão de obra especializada da empresa, 
faz a seleção de plantas e bulbos de modo a escolher materiais que expressam fielmente as 
características das cultivares (número de folhas, cor, formato do bulbo, cerosidade e ciclo). Esta 
prática garante a manutenção da carga genética inerente a cada cultivar.

Após seleção e cura, os bulbos, agora considerados “bulbos básicos”, são 
transportados para a região de Mafra – SC, onde serão cultivados em abrigos (cultivo protegido), 
para a produção das sementes básicas. Este processo de produção é realizado por produtores 
integrados, devidamente orientados por técnicos da empresa. 
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Essas sementes após beneficiamento adequado nas instalações da empresa serão 
utilizadas para a produção dos “bulbos mãe”, dando sequência ao clico de produção.

4.1.2 Beneficiamento de sementes

As sementes comerciais colhidas nos campos de produção do Rio Grande do Sul 
e as sementes básicas colhidas nos abrigos em Santa Catarina, após passarem pelos processos 
de secagem, trilha e pré-limpeza são transportadas para as instalações da Agritu Sementes, em 
Ituporanga, e recebidas na Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS).

Na UBS as sementes passam por limpeza e classificação através de equipamentos 
apropriados. Em seguida, são submetidas a secagem artificial em equipamento de ar forçado 
aquecido.

As sementes limpas, classificadas e secas são armazenadas em câmara seca com 
temperatura de 15ºC e umidade relativa de 40%, para manter o nível de umidade das sementes.

Conforme a demanda de comercialização as sementes seguem para a sala de 
embalagem, onde são acondicionadas em embalagens hermeticamente fechadas do tipo “pouch” 
ou baldes de polipropileno. 

4.2 CUSTOS DE COMPRA, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS BULBOS DE CE-
BOLA

A empresa compra dos produtores integrados os bulbos mãe produzidos na 
primeira etapa. Estes passam por nova seleção e classificação (mão de obra terceirizada) e são 
transportados para as regiões produtoras de semente.

Os custos ocorridos na compra, seleção e classificação dos bulbos de cebola são 
apresentados na tabela 1.
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Tabela 1 – Custos de compra, seleção e classificação dos bulbos de cebola .

Gastos
Bulbo       

comercial (R$)
Bulbo              

básico (R$)
Valor         

mensal (R$) Valor total (R$)        
Compra do Bulbo 379.661,15 4.903,92 0,00 384.565,07

Frete/Seguro 41.054,14 800,00 0,00 41.854,10
Embalagens 5.267,38 32,62 0,00 5.300,00
Subtotal 425.982,67 5.736,54 0,00 431.719,17
Assistência Técnica 24.500,00 288,31 6.197,08 24.788,31
Custos diversos 3.847,00 23,82 967,71 3.870,82
Mão de obra Tercerizada 20.129,92 236,88 5.091,70 20.366,80
Total 474.459,59 6.285,55 12.256,48 480.745,10
Quantidade de bulbo (Kg) 283.520,0 1.756,0
Custo por quilo (R$) 1,67 3,58

Fonte: dados da pesquisa (2015)

Os custos apresentados referem-se aos meses de fevereiro a junho de 2014. Como 
a empresa não dispõe de valores exatos mês a mês em relação a assistência técnica, custos 
diversos e mão de obra terceirizada, considera-se a média mensal do período.

Para que ocorra corretamente a seleção e classificação dos bulbos, funcionários da 
empresa orientam esse processo, gerando assim custos com assistência técnica. Esses custos 
englobam os salários, encargos sociais e gastos com deslocamento.

Os custos diversos que ocorreram no processo correspondem à alimentação e os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), disponibilizados para mão de obra terceirizada.

A quantidade de bulbos comerciais adquirida, depois de passar pela seleção e 
classificação resultou em 283.520 Kg, com um custo total de R$ 474.459,59, demonstrado na 
tabela 1.Dessa forma podemos obter o custo do quilo dos bulbos comerciais, que foi de R$ 1,67, 
esse valor foi obtido através da divisão do custo total dos bulbos comerciais pela quantidade de 
bulbo liquida, chegando ao resultado do custo por quilo. As perdas ocorridas no processo foram 
absorvidas no custo total do bulbo de cebola.

Os bulbos mãe que serão utilizados para sementes básicas, são submetidos a seleção 
e classificação mais apurada. Essa diferenciação na seleção eleva os custos destes bulbos pois 
mais intensa e especializada é a mão de obra e maiores são as perdas por descarte de bulbos 
fora do padrão desejado.

O resultado da divisão do valor do custo total em reais (R$ 6.285,55) pela quantidade 
total em quilos (1.756 Kg) nos fornece o valor em reais do quilo dos bulbos destinados a 
produção de sementes básicas, que foi de R$ 3,58.

A compra, seleção e classificação dos bulbos resultaram em custo total para empresa 
de R$ 480.745,10.
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4.3 CUSTOS DE TRANSFORMAÇÃO DOS BULBOS DE CEBOLA EM SEMENTES

Dois tipos diferentes de sementes são produzidas pela empresa. Uma de categoria 
comercial e outra de categoria básica. Assim os custos inerentes a cada modelo de produção são 
apresentados separadamente como a seguir.

4.3.1 Custos de transformação dos bulbos de cebola em sementes comerciais

As sementes comerciais produzidas no Sul do Rio Grande do Sul são compradas dos 
produtores integrados e transportadas para a Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) 
em Ituporanga. Observa-se que no processo de produção, os agricultores recebem orientação 
técnica visando produtividade e qualidade fisiológica das sementes.

Os custos referentes à compra e assistência técnica foram disponibilizados pela 
empresa, por meio de relatórios. Esses valores são descritos na tabela 2.

   Tabela 2 – Custos de compra e assistência técnica das sementes comerciais
Gastos Valor mensal (R$) Valor Total (R$)

Compra de sementes comerciais 0,00 330.366,42
Embalagens 0,00 1.328,64
Frete 0,00 4.960,00
Funrural 0,00 7.614,84
ICMS 0,00 15.891,84

Subtotal 0,00 360.161,74
Assistência técnica 8.099,33 56.695,32
Total 8.099,33 416.857,06
Quantidade de sementes (Kg) 12.374,5
Custo por quilo (R$) 33,69

Fonte: dados da pesquisa (2015)

No modelo de gestão de compras das sementes, a Agritu opta por pagar os impostos 
(Funrural e ICMS) e frete, isentando os produtores desses custos. O ICMS vem destacado na 
nota do produtor com uma redução de 60% na base de cálculo, de acordo com a RICMS/SC 
(Regulamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), não gerando crédito, 
pois a empresa é optante do Simples Nacional.

A produção de sementes comerciais ocorre entre os meses de junho de 2014 e 
janeiro de 2015. 

A assistência técnica é feita a cada 15 dias. Um engenheiro agrônomo e um técnico, 
funcionários da empresa, se deslocam à região produtora de sementes, onde supervisionam as 
lavouras e orientam os produtores. Os custos com assistência técnica englobam os salários, 
encargos, provisão de férias e décimo terceiro e os gastos com viagem.
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A empresa produziu 12.374,5 Kg de sementes comercial, com um custo total de 
R$ 416.857,06 conforme apresentado na tabela 2. Dessa forma podemos obter o custo por 
quilo de semente, dividindo-se o valor total do custo pela quantidade produzida, chegando ao 
valor médio de R$ 33,69 Kg. As perdas ocorridas foram absorvidas no custo total das sementes 
comerciais.

4.3.2 Custos de transformação dos bulbos de cebola em sementes básicas

Sementes básicas, agregam “valor genético” e são produzidas, com orientação 
técnica, sob condições especiais de cultivo (abrigo). Por esse motivo, os produtores integrados 
recebem um valor maior por quilo de sementes produzidas.

As sementes básicas, são transportadas da região produtora de Mafra para a UBS 
em Ituporanga onde é beneficiada e armazenada sob condições controladas de temperatura e 
umidade relativa.

Os custos referentes à compra e a assistência técnica foram disponibilizados pela 
empresa, por meio de relatórios. Esses valores são descritos na tabela 3.

Tabela 3 – Custos de compra e assistência técnica das sementes básicas
Gastos Valor mensal (R$) Valor Total (R$)

Compra da Semente Básica 0,00 20.283,70
Embalagens 0,00 560,00
Frete 0,00 320,00
Funrural 0,00 897,00
Subtotal 0,00 22.060,70

Assistência técnica 753,39 5.273,76
Total 753,39 27.334,46
Quantidade de sementes (Kg) 104,5
Custo por quilo (R$) 261,57

Fonte: dados da pesquisa (2015)

Conforme mencionado anteriormente a empresa opta pagar o imposto Funrural 
e frete, isentando os produtores desses custos. Observando que a semente é isenta de ICMS 
quando circula dentro do Estado de Santa Catarina.

A produção de sementes básicas ocorre no mesmo período que a produção de 
sementes comerciais. 

A assistência técnica é feita uma vez por mês. Um engenheiro agrônomo, funcionário 
da empresa, se desloca até a região produtora de sementes, onde supervisiona as lavouras e 
orienta os produtores. Os custos com assistência técnica englobam: salário, encargos, provisão 
de férias e décimo terceiro e os gastos com viagem.

A empresa produziu 104,5 Kg de sementes básicas, com um custo total de R$ 
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27.334,46 de acordo com a tabela 3. Assim, pode-se obter o custo do quilo de semente, dividindo 
o valor total dos custos pela quantidade produzida, chegando ao valor médio de R$ 261,57 Kg. 
No custo total das sementes básicas, foram absorvidas a perdas que ocorreram.

4.4 CUSTOS DE BENEFICIAMENTO DAS SEMENTES

No beneficiamento as sementes após recepcionadas na UBS, são submetidas à vários 
processos como: limpeza, secagem, classificação, análise laboratorial, tratamento químico, 
embalamento e armazenagem. O beneficiamento ocorreu entre os meses de janeiro a junho de 
2015.

Os custos desta etapa de produção podem ser divididos em três categorias: material 
direto, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação.

A somatória dos custos com material direto, mão de obra e os custos indiretos, dá 
a conhecer o total dos custos que ocorreram no processo de beneficiamento. Os valores são 
demonstrado na tabela 4.

Tabela 4 - Custo total de beneficiamento

Gastos
Sementes   

comerciais (R$)
Sementes         

básicas (R$) Valor Total (R$)
Material direto 34.334,89 289,95 34.624,84
Mão de obra direta 11.443,67 96,64 11.540,31
Custos Indiretos de produção 61.775,37 521,68 62.297,05
Total 107.553,93 908,27 108.462,20
Quantidade de sementes (Kg) 12.374,5 104,50 12.479,0
Custo por quilo (R$) 8,69 8,69

Fonte: dados da pesquisa (2015)

A somatória dos custos que ocorreram no beneficiamento resultou em R$ 108.462.20, 
desse valor R$ 107.553,93 foi o custo para beneficiar 12.374,5 Kg de sementes comerciais e R$ 
908,27 foi o custo para beneficiar 104,5 Kg de sementes básicas.

4.5 CUSTO EFETIVO DA PRODUÇÃO DE SEMENTES DE CEBOLA

Para mensurar o custo efetivo das sementes de cebola, foi necessário conhecer todos 
os custos envolvidos no processo de produção e beneficiamento. Desde custos envolvidos na 
compra, seleção e classificação dos bulbos, custos de transformação dos bulbos em sementes e 
também os custos de beneficiamento. Através dos valores dos custos de cada etapa foi possível 
conhecer o valor do custo de cada quilo de semente comercial e básica, conforme exposto na 
tabela 5.
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Tabela 5: Custo efetivo da produção de sementes de cebola

Gastos
Sementes     

comerciais (R$)
Sementes      

básicas (R$)
Valor                   

total (R$)
Custo dos bulbos de cebola 474.459,59 6.285,55 480.745,14
Custo de transf. dos bulbos de cebola em sementes 416.857,06 27.334,46 444.191,52
Custo de beneficiamento das sementes 107.553,93 908,27 108.462,20
Total 998.870,58 34.528,28 1.033.398,86
Quantidade de sementes (Kg) 12.374,50 104,5 12.479,0
Custo por quilo (R$) 80,72 330,41

Fonte: dados da pesquisa (2015)

A produção de sementes comerciais e básicas na safra 2014/15 teve um custo efetivo 
de R$ 1.033.398,86, o valor em reais de cada quilo de semente é obtido através da divisão entre 
o valor total dos custos (R$) pela quantidade (Kg) de sementes produzidas. Assim 1 Kg de 
semente comercial custa R$ 80,72 e 1 Kg de semente básica custa R$ 330,41.

Os valores percentuais dos custos de cada etapa do processo de produção de 
sementes comerciais e básicas é apresentado nos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1 - Custo efetivo da produção de sementes comerciais

Fonte: dados da pesquisa (2015)
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Gráfico 2 - Custo efetivo da produção de sementes básicas

Fonte: dados da pesquisa (2015)

Conforme gráfico 1, o custo efetivo da produção de sementes comerciais teve sua 
concentração (89%) distribuída em duas etapas: compra, seleção e classificação dos bulbos 
(47%), transformação dos bulbos em sementes (42%). Já, na análise do gráfico 2, observa-se 
que os custos se concentraram (79%) apenas na etapa de transformação dos bulbos em sementes 
básicas.

As diferenças apresentadas comparando-se sementes comerciais e sementes básicas 
deve-se a que nesta última, além de possuir valor genético agregado, exige condições especiais 
para produção, como o cultivo protegido. Além de gerar maior descarte na seleção dos bulbos 
mãe, exige também produtores integrados com maior nível tecnológico e com instalações 
próprias adequadas (abrigo). Sendo assim, esses produtores recebem um valor maior por quilo 
de sementes produzidas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de sementes de cebola é uma atividade especializada, exigindo recursos 
humanos habilitados e treinados, máquinas e equipamentos específicos.

Para a produção de sementes de cebola, duas etapas são conduzidas ao mesmo 
tempo: a produção de bulbos básicos (fase vegetativa) e a produção de sementes propriamente 
dita (fase reprodutiva).

O processo de produção de sementes básicas é muito importante para manutenção 
da carga genética inerente a cada cultivar de cebola.

O custo efetivo da produção de sementes comerciais teve sua concentração (89%) 
distribuída em duas etapas: compra, seleção e classificação dos bulbos (47%), transformação 
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dos bulbos em sementes (42%), chegando ao um custo por Quilo de R$ 80,72.  Já, o custo 
efetivo da produção de sementes básicas se concentrou (79%) apenas na etapa de transformação 
dos bulbos em sementes básicas, chegando ao um custo por Quilo de R$ 330,41.

A produção de sementes básicas tem maior custo, pois possui valor genético 
agregado, é produzida sob condições especiais de cultivo (abrigo) e exige mão de obra com 
maior conhecimento técnico.
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PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA 
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RESUMO
Este trabalho busca evidenciar a importância da aplicação do patrimônio de afetação e aplicação do regime especial 
de tributação para empresas incorporadoras que optem por esta forma de tributação. O objetivo é demonstrar a 
relevância da opção pelo patrimônio de afetação para empresas incorporadoras e promitentes compradores de 
imóveis.  O trabalho foi desenvolvido frente aos seguintes regimes de tributação: lucro real, lucro presumido e 
regime especial de tributação, sendo este último concedido unicamente a empresas que optam pelo patrimônio da 
afetação, observando os princípios e determinações da legislação tributária. Quanto à metodologia, esta pesquisa 
é de natureza qualitativa e descritiva, bem como caracteriza-se como estudo de caso. A pesquisa foi aplicada em 
uma empresa construtora e incorporadora do Alto Vale do Itajaí, a qual pediu que sua identidade fosse preservada.

Palavras-chave: Imobiliário. Patrimônio de Afetação. Tributação.

ABSTRACT 
This paper highlights the importance of applying the appropriate asset allocation, and application of the special 
tax rules for real estate companies that opt for this sort of taxation. The main goal is to demonstrate the relevance 
of the choice of appropriated assets for real estate companies and prospective buyers. Besides, this research was 
carried out considering the following tax rules: actual profits, presumed profits and special tax regime, knowing 
that the last one is only for companies that opt for the appropriate asset allocation, observing the principles and 
provisions of the tributary law. Regarding the methodology this research is qualitative and descriptive nature and 
is characterized as a case study. The research was applied in a real estate company from Alto Vale do Itajaí that 
asked for preserving its identity. 

Keyword: Property. Appropriate asset allocation. Taxation.

1 INTRODUÇÃO

Com o agravamento do problema habitacional no país e construção de edificações 
horizontais e verticais, surgiu à necessidade da criação de lei específica para a regulamentação das 
incorporações imobiliárias, onde até então, o assunto era regulamentado de forma generalizada 
apenas pela Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre condomínios edificações 
e as incorporações imobiliárias.

No decorrer dos tempos, o crescimento acelerado do setor trouxe novas 
oportunidades de investimentos, ocasionando assim, alguns problemas para a sociedade. O 

1Egresso do curso de Ciências Contábeis da Unidavi e bolsista do Programa de Bolsas Universitárias  de Santa 
Catarina – UNIEDU, fundamentado pelos Artigos 170 e 171
2 Professor Professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí, M.e
3 Professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí, M.e
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Caso ENCOL (ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA) foi um fato que 
marcou a sociedade brasileira. Esta empresa na década de 90 (noventa) tinha várias obras em 
andamento e pela falta de lei regulamentadora específica levou milhares de pessoas a perder seu 
capital na mesma. A ENCOL, empresa construtora e incorporadora, faliu após vários escândalos 
financeiros e fraudes dos seus gestores.

Este estudo busca discutir os principais aspectos que a lei 10.931/04 demonstra. 
Apresentando, desta forma, a segregação das contas contábeis para cada empreendimento, 
não permitindo a circulação de recursos monetários e não monetários entre empreendimentos 
diferentes da mesma empresa incorporadora. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa possui as seguintes 
características: pesquisa descritiva, estudo de caso com abordagem qualitativa. De acordo 
com Creswell (2010, p. 38), “Estudos de caso são uma estratégia de investigação em que o 
pesquisador explora profundamente um programa, um evento, uma atividade, um processo 
[...].”. E quanto sua abordagem esta pesquisa é considerada qualitativa, pois “[...] baseia-se em 
dados de texto.”. (CRESWELL, 2010, p. 206).

Antes de iniciar o empreendimento, a empresa incorporadora deve verificar a 
possibilidade da utilização do patrimônio de afetação trazido pela referida lei. Sendo de opção 
facultativa para a empresa, esta forma de tributação abre a possibilidade de afetar o patrimônio 
vinculado ao empreendimento. Quando vinculado ao patrimônio de afetação possibilita à 
empresa aplicar o regime especial de tributação (RET), que tem a intenção de reduzir a carga 
tributária.

Portanto, este trabalho tem por finalidade a análise do patrimônio de afetação e as 
formas de aplicação do mesmo na contabilidade, considerando que o trabalho foi realizado em 
uma empresa incorporadora do Alto Vale do Itajaí, que por sua vez, pediu que seu nome não 
fosse divulgado.

Juntamente com este estudo apresentam-se simulações para verificar as vantagens 
e desvantagens que o patrimônio de afetação traz em relação às outras formas de tributação, no 
sentido de minimizar a incidência dos tributos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico a seguir traz para discussão os principais aspectos da Lei 
10.931/04, o papel do contador planejamento empresarial, bem com as características do 
patrimônio de afetação.
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2.1 IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA O SETOR IMOBILIÁRIO

A contabilidade é a ciência que estuda, registra e interpreta, os fenômenos ocorridos 
na sociedade empresarial servindo de suporte para os usuários da contabilidade, assim como, 
investidores, sócios, bancos, governos e etc.

 Segundo Marion (2006, p. 26), “A contabilidade é um instrumento que fornece o 
máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito 
antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões.”.

Existem diversas correntes e conceitos diferenciados do conceito de contabilidade, 
mas que ao final são relativos uns aos outros. Para Fabretti (1996, p. 26) a contabilidade é “A 
ciência que estuda, registra e controla o patrimônio e as mutações que nele operam os atos e 
fatos administrativos, demonstrando ao final de cada exercício social o resultado obtido e a 
situação econômica e financeira da entidade.”.

Entretanto contabilidade é a ferramenta utilizada tanto pelos usuários internos 
quanto pelos externos.  Segundo Marion (2006, p. 26), “[...] a contabilidade não deve ser feita 
visando basicamente às exigências do governo, mas sim o que é muito mais importante, auxiliar 
as pessoas a tomarem decisões.”. Com isso fica evidente a importância da contabilidade para as 
empresas, inclusive para as do setor imobiliário.

A contabilidade no âmbito tributário, para Fabretti (1996), tem por princípio aplicar 
na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de 
maneira simultânea e adequada. 

2.2 PAPEL DO CONTADOR

O contador considera-se como sendo a ferramenta fundamental para elaboração do 
planejamento empresarial da empresa. Afinal, ele comanda uma série de operações internas, 
normalmente sendo responsável por múltiplos controles, assim como: conciliações, apuração 
de impostos e planejamento tributário.

Para Marion (2003, p. 23), “A função básica do contador” é produzir informações 
úteis aos usuários da contabilidade para a tomada de decisões. Conforme Olenike (2006, p. 01), 
“O contador não deve ser encarado como um mero “registrador de fatos”, como infelizmente, 
ainda acontece, mas sim como o profissional que reúne todas as condições de elaborar planos 
com vista à redução de tributos.”.

De acordo com os autores supracitados, o contador é um profissional que além de 
registrar os fatos, deve elaborar informações úteis para a tomada de decisões na empresa.
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2.3 CARACTERISTICAS DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

O patrimônio de afetação estabelece maior garantia ao adquirente quanto ao 
recebimento do bem adquirido.  Para Tristão (2006), os bens afetados vinculam-se a um bem 
determinado, segregando-se do patrimônio geral do incorporador.

No entendimento de Vanzella (2006), patrimônio de afetação significa dar uma 
destinação específica a uma porção do patrimônio do sujeito, sem que isso implique em uma 
cisão com o todo.

Consoante, Accorsi e Rosa (2006) sugerem que o regime de afetação aplicado às 
incorporações imobiliárias destaca determinado empreendimento imobiliário dos demais bens 
que compõem o patrimônio do incorporador, assegurando maior transparência na aplicação dos 
recursos gerados por esta incorporação. 

Diante disso, percebe-se que com a criação da lei do patrimônio de afetação o 
mercado imobiliário tende a ter maior crescimento devido à segurança que o mesmo oferece 
em relação aos sistemas utilizados anteriormente, onde a contabilidade referente à obra era 
elaborada com a contabilidade geral da empresa. Salgado (2003) afirma que este sistema 
deixava margem para fraudes.

Portanto, patrimônio de afetação considera-se apartado do patrimônio do 
incorporador e dos demais empreendimentos por ele executado, de modo a ser reconhecido 
como um patrimônio autônomo. O patrimônio será da empresa incorporadora, mas não responde 
juntamente com o patrimônio geral da incorporadora.

Para fins de certeza de sua finalidade, Aghiarian (2005) argumenta que estes bens 
constituídos não se comunicarão com o patrimônio geral do incorporador, assim como de outros 
patrimônios de afetação, só respondendo por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação 
respectiva.

Muito embora o patrimônio de afetação denote em um adicional de segurança para 
o adquirente, a Lei N. 4.591/64, em seu artigo 31-A, deixou a critério do incorporador a sua 
adoção, como se verifica do referenciado artigo. 

Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime 
da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem 
como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimô-
nio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da 
incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos 
adquirentes.

A respeito do patrimônio de afetação estar sujeito ao critério do incorporador, 
Chalhub (2005) critica, salientando que se trata de caso esdrúxulo, em que não é o devedor 
quem decide se prestará ou não prestará garantia do cumprimento de suas obrigações.

Chalhub (2005, p. 01) vai além afirmando que,
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Ao deixar a afetação a critério do incorporador, a Lei 10.931/04 concede vantagem 
exagerada ao incorporador, agravando ainda mais a vulnerabilidade dos adquirentes e 
contrapondo-se ao fundamento axiológico da norma, expresso na concepção original 
do anteprojeto do Instituto dos Advogados Brasileiros e em quatro Projetos de Lei 
apresentados na Câmara Federal nesse mesmo sentido, todos eles, unissonamente, 
caracterizando a incorporação imobiliária como um patrimônio de afetação.

Consoante, Aghiarian (2005, p. 01) também se mostra indignado com o fato da lei 
n. 10.931/04 não estabelecer obrigatoriedade e sim facultando ao incorporador a opção pelo 
patrimônio de afetação.

Afinal, em lugar de a lei estabelecer a obrigatoriedade, faculta-a. Deixa ao incorpo-
rador sua implementação como mera opção, haja vista a repetida redação normativa. 
Deita por terra a utilidade da garantia criada, uma vez sabido que tais incorporações, 
como são realizadas, impõem-se pelo poder econômico das construtoras apaniguadas 
com incorporadores, que muitas vezes se confundem, camuflando-se em simples cor-
retores de imóveis, responsáveis, em linha documental, pelo lançamento do empreen-
dimento e sua comercialização.

De acordo com Tristão (2009), acredita-se que a tendência da afetação se tornou 
regra na escolha do empreendedor, pois existem maiores garantias aos mutuários, entre elas, a 
ampliação dos poderes com a criação da comissão de representantes. 

2.4 OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR IMOBILIÁRIO

Patrimônio de afetação gira em torno das empresas incorporadoras, da segregação 
das incorporações, partindo da premissa que cada incorporação é capaz de ser concluída sem 
necessidade de outras fontes de recursos.

Em relação à responsabilidade da atividade empresarial a lei 4.591 Art. 31-A § 2º 
diz que, o incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação.

Para Tristão (2009), o incorporador é a chave do negócio, é ele quem promove a 
constituição da incorporação, harmoniza os interesses, entrega as obras no prazo determinado, 
suportando os riscos de sua iniciativa e as responsabilidades delas decorrentes. 

Aghiarian (2005) afirma que o incorporador é o responsável pelo empreendimento, 
entretanto, em relação ao patrimônio de afetação, a lei lhe impõe deveres próprios haja vista que 
a ele caberá administrar o referido conjunto de bens.

A lei 4.591/64, em seu art. 31-D, trata das incumbências do incorporador em 
relação ao patrimônio de afetação, dentre elas: administração do patrimônio; manter apartado 
os bens e direitos do patrimônio afetado; captar e preservar recursos para a conclusão da obra; 
responsabilidade de manter a contabilidade em dia para ser entregue a comissão de representantes 
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do empreendimento afetado.
Diante do exposto evidencia-se que a incorporadora terá diversas regras a serem 

seguidas quando da opção pelo patrimônio de afetação, mas em contrapartida os adquirentes e 
financiadores terão maior segurança na aquisição do imóvel.

2.5 ACOMPANHAMENTO DA OBRA PELOS ADQUIRENTES

A lei 4.591 assegura o acompanhamento da obra pelos adquirentes e financiadores, 
abrindo assim a possibilidade para que os mesmos possam praticar seus direitos. Isso será 
possível através da comissão de representantes, conforme trata art. 31-C de referida lei:

Art. 31-C. A Comissão de Representantes e a instituição financiadora da construção 
poderão nomear, às suas expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompa-
nhar o patrimônio de afetação. § 1o A nomeação a que se refere o caput não transfere 
para o nomeante qualquer responsabilidade pela qualidade da obra, pelo prazo de 
entrega do imóvel ou por qualquer outra obrigação decorrente da responsabilidade do 
incorporador ou do construtor, seja legal ou a oriunda dos contratos de alienação das 
unidades imobiliárias, de construção e de outros contratos eventualmente vinculados 
à incorporação. 
§ 2o A pessoa que, em decorrência do exercício da fiscalização de que trata o caput 
deste artigo, obtiver acesso às informações comerciais, tributárias e de qualquer outra 
natureza referentes ao patrimônio afetado responderá pela falta de zelo, dedicação e 
sigilo destas informações. § 3o A pessoa nomeada pela instituição financiadora deverá 
fornecer cópia de seu relatório ou parecer à Comissão de Representantes, a requeri-
mento desta, não constituindo esse fornecimento quebra de sigilo de que trata o § 2o 
deste artigo. 

 Este acompanhamento será possível através da análise dos relatórios contábeis 
e demonstrativo do estado da obra, gerados pela empresa incorporadora no empreendimento 
afetado.

Para Tristão (2009), esses demonstrativos são de extrema importância para a plena 
eficácia da afetação patrimonial, pois com eles em mãos os adquirentes conseguirão visualizar 
o andamento da obra.  

No entanto, com o acompanhamento da obra pelos adquirentes, gera obrigação 
do incorporador manter em dia a contabilidade do patrimônio afetado. Nos casos em que o 
incorporador não estiver cumprindo o contrato, os próprios adquirentes dos imóveis poderão 
tomar posse do bem afetado colocando outro incorporador para andamento da obra.

2.6 CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

A constituição do patrimônio de afetação será estabelecida com a averbação do 
termo firmado pelo incorporador no registro de imóveis como dispõe a lei 4.591/64, em seu 
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art. 31-B. onde, “Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a 
qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o 
caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno.”.

Segundo Chalhub (2005), a afetação se efetiva mediante “termo de afetação”, que 
deverá ser averbado no Registro de Imóveis. 

Aghiarian (2005) afirma que se considera constituído o patrimônio de afetação 
mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo 
incorporador, assim como, sendo o caso, pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o 
terreno.

O empreendimento objeto de afetação poderá ser afetado a qualquer momento, 
afirma Chalhub (2005), mesmo depois de iniciadas as vendas, e nesse caso o “termo” deverá 
ser firmado pelo incorporador e pelos adquirentes.

Após a afetação, o patrimônio da incorporação se torna incomunicável em relação 
aos demais bens, direitos e obrigações da empresa incorporadora, sendo que desta forma, o 
patrimônio afetado só responde pelas dívidas e obrigações a ela vinculadas.

Para Chalhub (2005), cada incorporação afetada tem o ativo e passivo próprios, 
incumbindo ao incorporador diligenciar a obtenção dos recursos necessários ao pagamento do 
passivo de cada patrimônio de afetação.

O incorporador tendo determinado empreendimento afetado, não deixa de ser 
o responsável pela conclusão da obra, sendo que, na falta de recursos deverá retirar do seu 
patrimônio geral. Conforme Chalhub (2005), a segregação patrimonial, entretanto, não exclui o 
acervo da incorporação do patrimônio geral do incorporador, nem limita sua responsabilidade 
pela incorporação.

 No entanto, em se tratando de dívidas, o patrimônio geral da empresa responde 
pelo patrimônio de afetação, mas o patrimônio de afetação não responde pelo patrimônio geral 
da empresa.

2.7 REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET)

Para que a empresa possa fazer a opção pelo regime especial de tributação (RET) 
necessita-se que sejam cumpridos alguns requisitos, sendo que um dos principais é ter feito 
à afetação do empreendimento. Os mesmos estão dispostos na instrução normativa RFB nº 
934/2009, art. 1º:

O Regime Especial de Tributação (RET) aplicável às incorporações imobiliárias, ins-
tituído pelo art. 1º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, tem caráter opcional e 
irretratável enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador 
junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. § 1º Para efeito do 
disposto no caput, considera-se: I - incorporador, a pessoa física ou jurídica que, em-
bora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de 
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terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações 
a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente 
aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo 
a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, 
preço e determinadas condições, das obras concluídas; II - incorporação imobiliária, a 
atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação 
total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades 
autônomas.

O regime especial de tributação (RET) é uma forma de pagamento unificado 
de alguns tributos, sendo que, para sua opção será efetivada quando atendido os requisitos 
previstos na instrução normativa RFB nº 934/2009, art. 2º. Estes requisitos estão expostos a 
seguir e devem ser seguidos conforme ordem exposta em lei:

I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária nos termos 
dos arts. 31-A a 31-E da Lei n º  4.591, de 16 de dezembro de 1964; 

II - inscrição de cada “ incorporação afetada” no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 109 - Inscrição de Incorporação Imobiliária - Patrimônio 
de Afetação; e 

III - apresentação do Termo de Opção pelo RET à Delegacia da Receita Federal do 
Brasil (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) 
com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.

De acordo com Santos (2010), para que seja efetuada a opção pelo RET precisa 
o incorporador levar os seguintes documentos na RFB: termo de opção pelo RET; termo de 
constituição de patrimônio de afetação averbado no cartório de registro de imóveis.

Os percentuais a serem pagos pelo incorporador para cada patrimônio afetado será 
4% (quatro por cento) sobre as receitas auferidas no mês, conforme Lei 10.931/2004, Art. 4º, 
o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições: 
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; II - Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP; III - 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; IV - Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS. 

A lei 10.931/2004, Art. 4 § 5o, diz que a partir da opção pelo regime especial de 
tributação o contribuinte é obrigado a fazer o recolhimento dos tributos a partir do mês da 
opção, como segue, “§ 5o A opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a 
fazer o recolhimento dos tributos, na forma do caput deste artigo, a partir do mês da opção”. 

A opção do patrimônio de afetação também abrange obras do projeto minha casa 
minha vida (PMCMV), no entanto para este tipo de empreendimento a alíquota do imposto 
único passará de 4% (quatro por cento), para a alíquota de 1% (um por cento), com prazo e 
valor máximo determinado.

O recolhimento dos tributos para a empresa que opta pelo RET é expressado pela 
Lei 10.931/2004 Art. 5o, onde o pagamento unificado de impostos e contribuições efetuado na 
forma do art. 4o deverá ser feito até o 20o (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que 
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houver sido auferida a receita. 
A lei 10.931/2004, em seu artigo 6º, determina e que os créditos tributários 

devidos pela empresa incorporadora na forma do disposto no art. 4o não poderão ser objeto de 
parcelamento.

A alíquota de 4% e 1% abrange mais do que um tributo, sendo que a repartição se 
dá pela lei 10.931/2004, em seu art. 8º. Esta separação está representada no quadro 1.

Alíquota de 4% (quatro por cento) Alíquota de 1% (um por cento)

1,71% (um inteiro e setenta e um centésimos por 
cento) como Cofins

 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) 
como Cofins; 

0,37% (trinta e sete centésimos por cento) como 
Contribuição para o PIS/Pasep

0,09% (nove centésimos por cento) como Contri-
buição para o PIS/Pasep; 

1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por 
cento) como IRPJ

 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como 
IRPJ; e 

0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) 
como CSLL

0,16% (dezesseis centésimos por cento) como 
CSLL.

Quadro 1 – Repartição por tributos quando da opção pelo RET
Fonte: dados da pesquisa.

2.8 EXTINÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

O Art. 31-E da Lei 4.591/1964 dispõe sobre as hipóteses de extinção do patrimônio 
de afetação.

A extinção do patrimônio de afetação pode se dar com a conclusão da obra e a 
averbação no registro público de imóveis, conforme lei 4.591/1964, art. 31-E, I – “averbação da 
construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos 
adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição 
financiadora do empreendimento.”.

Pode extinguir-se em razão de denúncia da incorporação, após restituir os adquirentes 
os valores pagos até o momento, como trata a lei 4.591/1964, art. 31-E, II – “revogação em 
razão de denúncia da incorporação, depois de restituídas aos adquirentes as quantias por eles 
pagas (art. 36), ou de outras hipóteses previstas em lei.”.

Extinguisse o patrimônio de afetação pela liquidação deliberada na assembleia geral 
nos termos do art. 31-F, § 1o. Conforme descrito pela lei 4.591/1964, art. 31-E, III, “liquidação 
deliberada pela assembleia geral nos termos do art. 31-F, § 1o.”

 A extinção do patrimônio de afetação quando da falência ou insolvência civil 
da empresa incorporadora, será tratada na lei 10.931/2004, em seu Art. 31-F “Os efeitos da 
decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de 
afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, 
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direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação.”.
A lei citada anteriormente em seu art. 31-F, parágrafo 1º, determina o prazo legal para 

que os adquirentes possam realizar a assembleia geral para direcionamento do empreendimento. 
A convocação poderá ser feita pela comissão de representantes, sendo que na falta deste poderá 
ser convocada por um sexto dos titulares, poderá também ser determinada pelo juiz responsável 
pela questão, ou no caso da obra ser financiada, pela instituição financiadora.

A mesma lei em seu art. 31 – F parágrafo 2º define outras situações em que será 
utilizado, como segue, “§ 2o O disposto no § 1o aplica-se também à hipótese de paralisação das 
obras prevista no art. 43, inciso VI.”.

No Art. 31-F da lei 4.591/64, discorrem da comissão de representantes do 
empreendimento.

 

§ 3o Na hipótese de que tratam os §§ 1o e 2o, a Comissão de Representantes ficará 
investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades au-
tônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do 
domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em de-
corrência de contratos preliminares.
§ 4o O mandato a que se refere o § 3o será válido mesmo depois de concluída a obra.§ 
5o O mandato outorgado à Comissão de Representantes confere poderes para trans-
mitir domínio, direito, posse e ação, manifestar a responsabilidade do alienante pela 
evicção e imitir os adquirentes na posse das unidades respectivas. 

A luz da mesma lei, mas no artigo 31-F §10º, define-se o que deverá ser feito com os 
valores pertencentes aos adquirentes não localizados, como segue, “Os valores pertencentes aos 
adquirentes não localizados deverão ser depositados em Juízo pela Comissão de Representantes.”.

Se for decidido pelo andamento da obra por parte dos adquirentes, os mesmos 
terão transferidos para si, os direitos, obrigações e encargos relativos à contribuição, conforme, 
artigo 31-F §11 da lei 4.591/64. “Caso decidam pela continuação da obra, os adquirentes 
ficarão automaticamente sub-rogados nos direitos, nas obrigações e nos encargos relativos à 
incorporação, inclusive aqueles relativos ao contrato de financiamento da obra, se houver.”.

Cada um dos adquirentes será responsável na incorporação na proporção dos 
coeficientes de contribuição atribuíveis as respectivas unidades, consoante art. 31-F § 12º inciso 
I, da lei 4.591/64. A mesma lei em seu art. 31-F §13º define o destino dos saldos positivos 
após a conclusão do empreendimento, como segue, “Havendo saldo positivo entre as receitas 
da incorporação e o custo da conclusão da incorporação, o valor correspondente a esse saldo 
deverá ser entregue à massa falida pela Comissão de Representantes.”.

3 ANÁLISE DAS CARACTERÍSCAS DA EMPRESA - ESTUDO DE CASO

Com relação às características da empresa pesquisada, pode-se considerar como 
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empresa de grande porte, com ramo atuação em incorporações imobiliárias atuando em toda a 
região do Alto Vale do Itajaí.

Em relação ao empreendimento objeto de pesquisa pode-se classificar como sendo 
de alto nível, pelo incorporador. Onde o preço de venda do mesmo, esta estimado em um valor 
250% (duzentos e cinquenta por cento) do custo da obra.

3.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A FORMALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
DE AFETAÇÃO

Sempre antes de iniciar uma obra de construção civil, a empresa incorporadora 
define primeiramente se trabalhará através do patrimônio de afetação ou seguirá normalmente 
sem apartar o empreendimento dos demais empreendimentos do incorporador.

Neste caso, a empresa em questão optou por trabalhar com o patrimônio de afetação, 
pois levou em consideração que o bem será totalmente destinado a venda direta aos promitentes 
compradores. 

Diante disso, a empresa fez todos os procedimentos necessários para que se possa 
dar andamento à obra, como: elaboração do contrato de construção dentro do que determina a 
lei em vigor; inscrição na matrícula CEI entre outras obrigações pertinentes a qualquer obra de 
construção civil.

Pelo fato deste empreendimento trabalhar pelo regime patrimônio de afetação, a 
empresa está obrigada a preencher uma série de documentos para que o mesmo se efetive. Após 
o preenchimento destes documentos a empresa os encaminha para o cartório de registro de 
imóveis da região onde se encontra registrado o terreno a ser afetado.

A seguir, apresentamos a lista de quadros a ser preenchida pela empresa para 
formalização da obra perante o cartório de registro de imóveis. Estes dados estão expostos para 
preenchimento na  Lei 4.591-16/12/1964, Art.32 e NBR 12721, conforme quadro 2.

Quadro 2 – Informações preliminares.
Quadro I Cálculo das áreas dos pavimentos e das áreas globais

Quadro II Cálculo das áreas das unidades autônomas

Quadro III Avaliação do custo global da construção e do preço por m² da construção

Quadro IV A Avaliação do custo de construção de cada unidade autônoma

Quadro IV B Resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração

Quadro V Informações gerais

Quadro VI Memorial descritivo dos equipamentos

Quadro VII Memorial descritivo dos acabamentos (depende de uso privativo)

Quadro VIII Memorial descritivo dos acabamentos (depende de uso comum)
Fonte: Lei 4.591-16/12/1964
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Consta, também, a identificação do engenheiro responsável pelo projeto e alguns 
dados principais do empreendimento como: nome do edifício a ser construído, local da 
construção, quantidade de unidades autônomas, quantidade de pavimentos, área total destinada 
à garagem e o tamanho total do terreno onde está sendo construído o bem.    

3.2 COMPARAÇÕES ENTRE LUCRO REAL, LUCRO PRESUMIDO E REGIME ES-
PECIAL DE TRIBUTAÇÃO

Na tabela 1 verificou-se os valores recolhidos por cada forma de tributação e os seus 
percentuais em relação à receita auferida no período analisado.

Tabela 1 -  Tabela comparativa de formas de tributação I

Tabela Comparativa Receita Auferida Total Recolhido Per. Em Relação À Receita Au-
ferida.

LUCRO REAL R$ 1.875.000,00 R$ 573.750,37 30,60%
LUCRO PRESUMIDO R$ 1.875.000,00 R$ 111.187,50 5,93%
TRIBUTO ÚNICO R$ 1.875.000,00 R$ 75.000,00 4,00%

Fonte: dados da pesquisa.

Através da tabela 1 é possível evidenciar qual a forma de tributação que onera a 
empresa com maior ou menor quantidade de tributos.

Pelo regime de apuração do Lucro Real, a empresa pagará o montante de R$ 
573.750,37 (quinhentos e setenta mil e três e setecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos) 
correspondendo a 30,60% da receita bruta auferida no período.

Quando observado os valores apurados pelo regime especial de tributação e lucro 
presumido, nota-se que os mesmos oneram a empresa de maneira reduzida em relação à outra 
forma de tributação. Neste contexto, a opção pelo lucro presumido os valores a serem recolhidos 
pela empresa são de R$ 111.187,50 (cento e onze mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), correspondendo então a 5,93% da receita bruta auferida no mês. Já o regime especial 
de tributação onera menos a empresa, sendo que, com a mesma receita auferida dá um valor a 
recolher destes tributos de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondendo a 4% do 
valor da receita.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos aspectos analisados conclui-se que em empresas incorporadoras 
torna-se relevante a atuação do contador, tendo ele, a responsabilidade de dar andamento ao 
empreendimento em toda a parte burocrática necessário para o início, andamento e conclusão 
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da obra. 
Sabe-se que a legislação tributária brasileira é bastante complexa, diante disso, cabe 

a este profissional identificar e sugerir a melhor forma de tributação para empresas deste ramo 
de atividade. Para esta verificação o mesmo deve agir com ética, fazendo um trabalho de elisão 
fiscal, ou seja, identificar a melhor forma de tributação sem deixar de recolher tributos, apenas 
buscando maneiras de não deixar o fato gerador do tributo nascer. 

Para que seja possível identificar qual é a melhor forma de tributação, é necessário 
que a empresa tenha feito em sua contabilidade todos os lançamentos, não deixando de 
contabilizar qualquer transação ocorrida na empresa no período a ser analisado, pois a falta 
destas informações pode gerar um resultado destorcido, quando analisado ou comparado com 
outros períodos.

Em observância à lei do patrimônio de afetação, percebe-se por este estudo que a 
mesma cumpre com seus objetivos principais, dando maior segurança e transparência para os 
compradores de imóveis, através da segregação do empreendimento do restante do patrimônio 
do incorporador e outros fatores descritos na lei.

Com o patrimônio afetado é possível evitar abusos e fraudes, como os que 
aconteceram há alguns anos atrás pela empresa ENCOL, que se utilizou de má fé na realização 
dos empreendimentos deixando milhares de pessoas sem dinheiro e sem ter onde morar.

 Nesta pesquisa foi possível identificar as formas de tributação e impostos incidentes 
para empresas incorporadoras e suas peculiaridades referentes à forma de tributação e regime 
especial de tributação. Ficou evidenciado que a empresa que fizer a opção pelo patrimônio de 
afetação e pelo opcional regime especial de tributação tem uma série de deveres a cumprir, tais 
como: segregar o patrimônio objeto de afetação dos demais da empresa; abrir conta bancária 
em nome da obra que esta sendo construída; fazer o registro do terreno afetado no cartório 
de registro de imóveis competente; elaborar contrato de construção na forma da lei, além de 
manter a contabilidade da obra separada da contabilidade geral da empresa, como se fosse uma 
empresa autônoma.

Em contrapartida, o governo possibilita que o incorporador faça opção pelo regime 
especial de tributação, criado pela lei 10.931/2004, que trata das incorporações imobiliárias. 
Esta opção se dá a partir do momento em que o se considerar afetado, ou seja, depois do registro 
no cartório de imóveis. Para a empresa que optar por esta modalidade será assegurado mais 
vantagens em relação a alguns tributos, isso é feito de forma a compensar o empresário, já que 
o mesmo terá mais gastos em relação à obra.

A opção por este regime especial de tributação, em alguns casos, possibilita que 
a empresa reduza sua carga tributária. No caso deste trabalho, a opção pelo patrimônio de 
afetação se torna vantajosa para a mesma, pois a opção pelo regime especial de tributação reduz 
sua carga tributária em relação às demais formas de tributação. Vale ressaltar que as simulações 
foram feitas com base na realidade da empresa pesquisada, e tipo de obra a ser executada, 
podendo variar de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada obra.



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 7 (n. 20), p. 87-101  jan./mar. 2016. 

100

Neste estudo ficou evidente, ainda, como deverá se proceder quando houver a 
decretação de falência. Assim sendo, sempre que houver a decretação da mesma, o patrimônio 
de afetação não responderá pelos demais bens do incorporador, mas os bens do incorporador 
respondem pelo patrimônio de afetação.

Demonstra-se neste trabalho que as pessoas que adquirem imóveis nesta modalidade 
poderão estar acompanhando o andamento da obra e também verificar como estão sendo 
aplicados os recursos provenientes da mesma. Mas para que tudo isso se concretize, se faz 
necessário o cumprimento da lei. 

Os contratos de construção têm por finalidade assegurar as várias vantagens 
oferecidas aos adquirentes, devendo estar descritas no mesmo cada detalhe da construção, para 
que ambas as partes não saiam prejudicadas. Esta segurança será alcançada quando os mesmos 
forem elaborados conforme determinação da legislação em vigor. 

Para a empresa deste estudo de caso, a opção pelo patrimônio de afetação assegura 
idoneidade, confiança e respeito, pois quando feita a opção por este regime, demonstra todos os 
valores utilizados na obra. Desta forma, os adquirentes podem comprar sem medo e têm certeza 
que o seu dinheiro está realmente sendo aplicado. Ainda, certificam-se que a empresa não é 
mais uma empresa enganadora com a intenção de ludibriar seus clientes.

Por fim, observamos que com a criação da lei da afetação imobiliária, investir ou 
simplesmente adquirir nesta modalidade tornou-se mais seguro em virtude da transparência 
demonstrada.
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POLÍTICA AGRÍCOLA E AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ABORDAGEM 
SOBRE A EVOLUÇÃO DO CRÉDITO RURAL NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA1
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RESUMO
As políticas de crédito rural tiveram início no Brasil em 1931 quando o governo federal, por meio do Banco 
do Brasil criou o departamento do café. Posteriormente foi criada a Carteira Agrícola e Industrial do Banco do 
Brasil, passando a ser o primeiro mecanismo de crédito para fins agrícolas. Com a aprovação da Lei 4.829 de 
1965 consolidou-se a política de crédito rural, dando origem ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Na 
atualidade, as políticas de crédito agrícola são um dos mecanismos mais importantes para o desenvolvimento do 
meio rural, sem estes mecanismos certamente a agricultura encontraria ainda mais obstáculos para se desenvolver 
e permanecer no mercado. Partindo da importância que o crédito rural vem alcançando nos últimos anos, o objetivo 
deste trabalho é abordar a evolução do crédito rural no município de Agrolândia – SC, um dos municípios em que 
a agricultura ainda representa parte considerável da geração de riquezas. Procurou-se com a pesquisa investigar os 
mecanismos de crédito voltados para o setor agrícola, analisando os recursos destinados para cada modalidade de 
crédito (investimento, custeio e comercialização) e consequentemente o número de contratos realizados em cada 
modalidade. Também foi objetivo da pesquisa identificar as instituições financeiras habilitadas a operar o crédito 
rural no município. O método utilizado para desenvolver o trabalho foi dedutivo, a pesquisa enquadra-se ainda 
como descritiva, exploratória e bibliográfica por descrever características do crédito rural e explorar o problema 
mais profundamente. A abordagem do problema deu-se de forma quantitativa uma vez que os dados da pesquisa 
foram retirados dos Anuários Estatísticos do Crédito Rural do Bacen. Como resultados observou-se que os valores 
e contratos de crédito rural mantiveram-se constantes, variando pouco ao longo dos anos (exceto para 2013).  O 
montante de recursos retrata a importância que esse mecanismo de desenvolvimento tem adquirido nos últimos 
anos. 

Palavras-chave: Crédito Rural. Agricultura Familiar. Política Agrícola.

ABSTRACT
Rural credit policies began in Brazil in 1931 when the federal government through the Bank of Brazil created the 
coffee department. Thereafter was created the Agricultural Portfolio and Industrial Bank of Brazil, becoming the 
first credit facility for agricultural purposes. With the approval of Law 4.829 in 1965 consolidated the rural credit 
policy, leading to the National Rural Credit System (SNCR). Currently, agricultural credit policies are one of the 
most important mechanisms for the development of rural areas without these mechanisms certainly agriculture 
find further obstacles to develop and remain in the market. Starting from the importance that the rural credit has 
achieved in recent years, the objective of this study addresses the evolution of rural credit in the municipality of 
Agrolândia - SC, one of the municipalities in which agriculture still represents a considerable part of the generation 
of wealth. It sought with research investigating the credit mechanisms geared towards the agricultural sector, 
analyzing the resources allocated to each type of credit (investment, costing and marketing) and consequently 
the number of contracts performed in each mode. It was also objective of the research to identify the financial 
institutions authorized to operate the rural credit in the municipality. The method used to develop the work was 
deductive, research fits even as descriptive, exploratory and literature to describe the rural credit characteristics 
and explore the problem further. The problem of the approach took place quantitatively since the survey data were 
taken from the Statistical Yearbook of the Rural Credit Bank. The results revealed that the amounts rural credit 
contracts and remained constant with little variation over the years (except for 2013). The amount of resources 
reflects the importance that this development mechanism has acquired in recent years.

Key words: Rural Credit. Family Farming. Agricultural Policy.
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1 INTRODUÇÃO 

A agropecuária é um setor importante na economia brasileira, sendo responsável 
por 22,54% do PIB brasileiro (CEPEA, 2014). Dentre o total de estabelecimentos rurais do país, 
84,4% das propriedades rurais são de caráter familiar e estas são responsáveis pela produção de 
cerca de 70% dos itens básicos da alimentação nacional. De acordo com o Censo agropecuário, 
no Brasil existem em torno de 4,3 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar e uma 
das regiões que se destaca é o sul do país (IBGE, 2006). 

A agricultura familiar é de extrema importância dentro do contexto econômico do 
Alto Vale do Itajaí. De acordo com os dados último censo agropecuário, os 28 municípios da 
região abrigavam 19.2535 estabelecimentos de agricultura familiar, numa área aproximada de 
357 mil hectares. Entre as principais atividades desenvolvidas estão: produção do fumo, milho, 
arroz, feijão, batata inglesa, batata doce, mandioca, uva, pêssego, tangerina, maracujá, aves, 
bovinos e suínos (IBGE 2012).  

Os empreendimentos da agricultura familiar são um segmento da economia que 
necessita de investimentos constantes, no entanto, nem sempre os agricultores possuem a renda 
necessária para fazê-lo. Nesse contexto, as políticas de crédito rural tem desempenhado papel 
fundamental para dinamizar o setor, pois, possibilita o investimento por parte do agricultor (tanto 
na agricultura familiar como na patronal) no melhor desenvolvimento de suas atividades. A 
política de crédito rural custeia a produção, fornece seguro, além de financiar a comercialização 
do produto. Estes créditos geram a circulação de alimentos, matéria prima vegetal, animal e 
mineral, empregando pessoas e gerando tributos sob a circulação. As contribuições do crédito 
agrícola para o desenvolvimento no campo respaldam no aumento da produtividade, por 
intermédio da aquisição de tecnologias produtivas que por consequência elevam a renda dos 
agricultores e trabalhadores do meio, mantendo os indivíduos no campo e contribuindo para a 
melhoria nas condições de vida dos indivíduos.

 O Estado neste sentido tem papel importante, pois é o agente responsável pela 
articulação de políticas públicas de assistência ao desenvolvimento do setor agrícola. Em 
parceria com os bancos e cooperativas, o Estado define os valores disponíveis, taxas de juros, 
incentivos, subsídios entre outros constantes no Plano Safra lançado e reavaliado pelo governo 
anualmente e são os bancos comerciais que aplicam a política. Mediante a importância desse 
instrumento de política agrícola para o desenvolvimento da agricultura, o presente trabalho tem 
como objetivo investigar a evolução do crédito agrícola no município de Agrolândia no período 
de 2003-2013.

O método utilizado para desenvolver o trabalho foi dedutivo, a pesquisa enquadra-
se ainda como descritiva, exploratória e bibliográfica por descrever características do crédito 
rural e explorar o problema mais profundamente. A abordagem do problema deu-se de forma 

5 IBGE, 2006.



quantitativa uma vez que os dados da pesquisa foram retirados dos Anuários Estatísticos do 
Crédito Rural do Bacen (RICHARDSON, 1989). Como resultados observou-se o crescente 
aumento nos valores e contratos de crédito rural no município de Agrolândia ao longo do 
período analisado, o que retrata a importância que esse mecanismo de desenvolvimento tem 
adquirido nos últimos anos.

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este item da pesquisa trata do levantamento bibliográfico sobre a temática da 
política agrícola, sua história e os mecanismos de crédito oferecidos aos agricultores no Brasil. 

2.1 POLÍTICA AGRÍCOLA E CRÉDITO RURAL

O início das políticas agrícolas e de crédito rural no Brasil data o ano de 1931, 
quando o governo federal, por intermédio do Banco do Brasil e da criação do Departamento 
do Café, passou a financiar a compra do café (GUEDES FILHO, 1999). Na crise dos anos 30 
houve uma pressão para que outros setores da agricultura tivessem acesso ao crédito também, o 
que levou a criação da Carteira Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (CREAI) tornando-se 
o primeiro mecanismo de crédito rural no Brasil. 

Após a crise de 1930, com a criação da lei 4.829, em 1965, consolidou-se então a 
política de crédito rural no país, ou seja, o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), seus 
órgão básicos são o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Banco da Amazônia S.A. e 
Banco do Nordeste S.A.. Órgãos vinculados, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), agências de fomento, bancos estatais e privados, Caixa Econômica Federal, 
cooperativas e sociedades de crédito, financiamento e investimento e integrantes do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Órgãos articulados, os oficiais de valorização 
regional e entidades de prestação de assistência técnica.

De acordo com os dados do Anuário Estatístico do Crédito Rural de (2012), Existe 
um total de 468 Instituições habilitadas para operar com o Crédito Rural no país, a instituição 
com maior número de cidades atendidas é o Banco do Brasil S.A. com 5.130 (cinco mil cento e 
trinta) municípios, seguido por Bradesco S.A. com 3.394 (três mil trezentos e noventa e quatro) 
e demais bancos públicos, privados e cooperativas de crédito. São estas agências que podem 
operar a política de crédito agrícola no Brasil.

Todavia o crédito rural é um dos mecanismos de politica agrícola, pois está tem uma 
abordagem ampla. A Política Agrícola pode ser entendida como um “conjunto de mecanismos 
e instrumentos de política governamental direcionada à regulação de fluxos econômico-sociais 
junto à agricultura em geral ou algum de seus setores, em particular […]”, conforme Motta 



(2005, p.359) no Dicionário da Terra. Ainda, pode ser definida como um conjunto de ações 
voltadas para planejamento, o financiamento e o seguro da produção agrícola, realizada por meio 
de estudos na área de gestão de risco, linhas de crédito, subvenções econômicas, levantamento 
de dados e suporte do Estado no acompanhamento das fases do ciclo produtivo. A política 
agrícola subdivide-se em três grandes ramos de atuação: Gestão de Risco Rural, Crédito e 
Comercialização (MAPA, 2015). 

No que diz respeito ao crédito rural, o decreto nº 58.380 em seu artigo 2º de 10 de 
maio de 1996 define-o como o suprimento de recursos financeiros a produtores rurais ou a suas 
cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados 
no referido regulamento.

O crédito rural tem por objetivos conforme o FAQ do Crédito Rural (2014), 
estimular os investimentos, custear a produção e a comercialização, fortalecer o setor, incentivar 
a adesão de formas racionais, elevar o padrão de vida rural, aquisição e regularização de terras, 
desenvolver atividades florestais e pesqueiras e gerar renda na agricultura familiar.

A palavra Crédito pode ser definida de acordo com Miranda (2006), como uma 
“transação entre duas partes, na qual uma delas (o credor) entrega a outra (o devedor) determinada 
quantia de dinheiro, bens ou serviços, em troca de uma promessa de pagamento”. De acordo com 
Rosa Júnior (2006) [...] crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); crédito é a 
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); crédito é o saque contra o futuro; crédito confere 
poder de compra a quem não dispõe de recursos para realizá-lo (Werner Sombart); crédito é 
a troca de uma atual para uma prestação futura. O crédito agrícola conforme a concepção de 
Sandroni (1999) é “feito a médio prazo (vencimento em um ano ou mais) e empregado na 
compra de insumos e implementos. O governo tem criado carteiras agrícolas, tanto nos bancos 
particulares como nos estatais, juros subsidiados, com a intenção de desenvolver o setor”.

Para Souza e Campanholo (2011, p.2), o crétido têm grande contribuição na 
economia:

Na economia moderna o crédito possui um papel de grande importância, pois permite 
a imediata mobilização da riqueza, possibilitando o aumento do número de negócios 
realizados, do número de bens produzidos e do de bens consumidos. Mobilizando 
grandes quantidades de recursos e bens a todo o momento, exercendo um papel 
determinante para que isso ocorra na velocidade exigida pela economia atual.

Conforme a resolução 3.137 (2003) do BACEN, o público alvo do crédito rural 
são as pessoas físicas ou jurídicas, cooperativas de produtores rurais ou ainda produtor que se 
dedique a alguma atividade com vínculo a setores como, pesquisa ou produção de mudas ou 
sementes, sêmen para inseminação, pesca comercial entre outros. Não podem ser considerados 
beneficiários os estrangeiros residentes no exterior, sindicato rural e parceiro (se o contrato de 
parceria restringir o acesso de qualquer das partes ao financiamento). 



Na concessão do crédito os produtores rurais, pessoa física ou jurídica são 
classificados de acordo com a Receita Bruta Agropecuária Anual (RBA) ou na falta desta ou 
em caso de expansão da atividade, com receita estimada. Sendo enquadrados pela RBA como 
pequeno produtor até R$360 mil reais, médio entre R$360 mil reais à R$1,6 milhões de reais e 
grande acima de R$1,6 milhões de reais. Esta classificação é de responsabilidade da instituição 
financeira, com seus métodos e com consulta a ficha cadastral (MCR 1-4, 2014).

As políticas de crédito rural tornam-se importantes pois o setor agropecuário possui 
algumas particularidades:

[…] as peculiaridades do setor agropecuário podem afetar significativamente a renta-
bilidade do produtor e a viabilidade dos empreendimentos rurais, tornando necessária 
a ação do governo. Uma delas ocorre por meio da oferta de crédito subsidiado aos 
produtores rurais, para várias finalidades e condições. Isso faz com que, ainda hoje, 
o crédito rural seja um serviço essencial para apoiar o desenvolvimento da produção 
agropecuária nacional (RAMOS, MARTHA JUNIOR 2010, P.12):

A concessão de crédito rural possa por algumas exigências: ficha cadastral sem 
restrições (do tomador do empréstimo), apresentação de orçamento ou projeto excetuando-se 
em caso de desconto, adequação dos recursos, obedecer o cronograma de utilização e reembolso, 
fiscalização por parte do banco financiador, liberação do crédito de forma direta para o agricultor 
ou terceiro que prestou/vendeu o bem ou serviço e respeitar as normas ecológicas (outorga 
d’água, reserva legal, entre outros) (MCR 2-1-1, 2014).

O crédito pode ser liberado em uma única parcela ou em parcelas conforme 
orçamento, sempre apreciando o cronograma de aquisição e serviços (MCR 2-5-1, 2014). O 
pagamento pode ser realizado em uma única parcela ou em mais de uma parcela, conforme 
os ciclos de produção, o prazo e o cronograma de reembolso, são em função da capacidade 
de pagamento, os vencimentos das parcelas coincidem com a época da venda e obtenção dos 
rendimentos da atividade (MCR 2-6, 2014).

2.1.1 Investimento 

Os créditos de Investimento rural são destinados a capital fixo ou semifixo, em bens 
e serviços com ligação direta com a atividade agropecuária mesmo que indicado em orçamento 
para custeio.

Entende-se por Capital Fixo, inversões para a fundação de culturas permanentes, 
pastagens, florestamento e reflorestamento, construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e 
instalações permanentes, aquisição de máquinas e equipamentos de longa duração, eletrificação 
rural, irrigação e drenagem ou recuperação do solo, irrigação e açudagem, e respeitadas as 
disposições do Código Florestal, desmatamento e destacamento. Sendo vedado o financiamento 



de veículos com classificação de passeio. Quanto ao prazo máximo para pagamento, inclusa a 
carência o investimento fixo é de 12 (doze) anos. O Capital Semifixo, inversões para 
aquisição de animais de grande porte, médio e pequeno, destinados a criação, recriação, 
engorda ou serviço; máquinas, implementos, veículos, equipamentos e instalação de desgastes 
a curto e médio prazo, para estas atividades .Quanto ao prazo máximo para pagamento, inclusa 
a carência o investimento semifixo é de 6 (seis) anos (MCR 3-3, 2014).

2.1.2 Custeio 

Os  créditos de Custeio são classificados em três modalidades distintas, podendo ser 
dentre as possibilidades, Agrícola, Pecuário e de beneficiamento ou industrialização.

O custeio Agrícola é caracterizado pelo financiamento das despesas normais do 
ciclo produtivo, desde encargos, preparos da terra até beneficiamento primário da produção, 
armazenamento, extração e admite o financiamento isolado de mudas, sementes, adubos, 
corretivos do solo, defensivos, e outros bens que integram o custeio de produção. Quanto ao 
prazo máximo para reembolso, sendo 2 (dois) anos, com a observância que ao se tratar de 
cultivo de mandioca de 2 (dois) ciclos, se destinados à industrialização o prazo é estendo por 
até 6 (seis) meses (MCR 3-2, 2014).

O Custeio Pecuário é destinado a despesas normal da exploração no período 
considerado, admite financiamento isolado de bens competentes do respectivo custeio, 
aquisição de sal, arame, forragens, rações, concentrados minerais, sêmen, hormônios, produtos 
veterinários, corretivos do solo, defensivos, adubos, bem assim o custeio da piscicultura, 
apicultura, sericicultura, a limpeza e restauração de pastagens, fenação, silagem, formação de 
capineiras e de outras culturas forrageiras de ciclo não superior a dois anos, cuja se destine ao 
consumo do rebanho próprio. Quanto ao prazo máximo para reembolso do custeio pecuário é 1 
(um) ano (MCR 3-2, 2014).

O Custeio de beneficiamento ou Industrialização em sua forma de concessão pode 
ser isoladamente ou como extensão ao agrícola ou pecuário. A matéria prima obrigatoriamente 
de produção própria, dispensável para cooperativas tal exigência, financiáveis mão-de-obra, 
manutenção e conservação do equipamento, aquisição de materiais secundários indispensáveis 
ao processo industrial, sacaria, embalagem, armazenamento, seguro, preservação, impostos, 
fretes, carretos (transportes) e ouros encargos admitidos. Quanto ao prazo máximo para 
reembolso no caso particular de uva 2 (dois) anos e 1 (um) ano para os demais produtos (MCR 
3-2, 2014). 

Tendo em vista que a produção pode passar por dificuldades o Governo instituiu 
o  Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). O programa foi criado pela 
Lei  n0 5.969, de 11 de dezembro de 1973, suas normas são aprovadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), O Manual do Crédito Rural em seu Capítulo 16 descreve seus objetivos, 



origens dos recursos, quem administra e seus os agentes (MCR 16-1, 2014). 
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) trata-se de uma 

programa para garantir a atividade agrária em forma de seguro agrícola tendo por objetivo 
atender aos pequenos produtores, médios produtores e suas cooperativas, garantindo a dispensa 
das dividas financeiras adquiridas em função das operações de crédito rural de custeio, em 
virtude de fenômenos naturais, pragas e doenças em rebanhos e plantações (MCR 16-1, 2014). 

Tem por objetivo ainda promover o aperfeiçoamento das técnicas de produção, por 
intermédio de incentivo ao uso de tecnologia atualizada, em consequência assegurar os ganhos 
da produção, também melhorando a qualidade de vida no meio rural (BACEN, 2015).  O 
custeio ou recursos financeiros são alocados pela União e pelos beneficiários que pagam um 
valor adicional em forma de prêmio (seguro), ainda como das receitas obtidas com a aplicação 
do adicional (MCR 16-1-2, 2014). 

2.1.3 Comercialização

 Os créditos de Comercialização são destinados a facilitar aos produtores rurais 
ou às cooperativas agropecuárias, a colocação de seus produtos no mercado, podendo ser 
concedido das seguintes formas:

• Pré-comercialização;
• Desconto de Duplicata Rural (DR) e de Nota Promissória Rural (NPR);
• Empréstimos a cooperativas para adiantamentos a associados;
• Financiamento para estocagem de produtos;
• Financiamento de proteção de preços e/ou prêmios de risco de equalização de 

preços;
• Financiamento para garantia de preços ao produtor (FGPP).
O crédito de pré-comercialização é o suprimento de recursos para as despesas 

inerentes à fase imediata à colheita da produção, podendo ser concedido isoladamente ou 
como extensão do custeio, possibilitando a venda da produção sem antecipações nocivas aos 
interesses do produtor, vedado de ser usado como modo de especulação em caso de escassez 
dos produtos alimentícios para o abastecimento interno, tem prazo máximo de 240 (duzentos e 
quarenta) dias (MCR, 3-4, 2014).

As operações de desconto de DR e NPR correspondem da venda ou entrega de 
produção comprovada (própria ou de cooperativas). Quanto ao desconto de títulos é vedado 
quando a origem do contrato for venda antecipada, ou seja, uma promessa de entrega futura 
(MCR, 3-4, 2014).

Financiamento para estocagem de produtos tem como beneficiários os produtores 
rurais, cooperativas e produtores de semente com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento -  (MAPA) que comercializam os produtos constantes da Política de Garantia 



de Preços Mínimos (PGPM) (MCR, 3-4, 2014).
 

2.2 PROGRAMAS DE CRÉDITO 

2.2.1 Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural PRONAMP

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) busca 
promover o desenvolvimento das atividades rurais dos médios produtores e proporcionando o 
aumento da renda e a geração de empregos no campo (BANCO DO BRASIL, 2014).

Entende-se por médio produtor, os que possuem RBA até R$1,6 milhões, contam 
com as linhas de crédito de custeio e investimento, sendo o teto para custeio de R$600 mil reais 
por safra e R$350 mil reais o teto para investimento, os encargos financeiros são de 5,5%a.a. 
para as operações contratadas a partir de 01 de janeiro de 2013 (MCR 8-1, 2014).

2.2.2 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é 
destinado para estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por 
intermédio de financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários 
desenvolvidas em estabelecimentos rurais ou áreas comunitárias (MCR 10-1-1, 2014). São 
considerados “pronafianos” os agricultores e produtores que compõem as unidades familiares 
de produção rural e os que possuem a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)6 vigente. (MCR 
10-2-1, 2014) 

Algumas linhas de crédito disponíveis para o Pronaf, Pronaf Mais Alimentos com 
taxas de juros que partem de 1%a.a. para operações até R$10 mil e 2%a.a. para operações 
superiores a R$10 mil (MCR 10-5-5c, 2014), Pronaf Agroindústria com taxas de juros que 
partem de 1%a.a. para operações até R$10 mil e 2%a.a. para operações superiores a R$10 mil 
e tem como teto R$45mil. (MCR 10-6-4d, 2014), Pronaf Floresta com taxas de juros de 1%a.a. 
(MCR 10-7-1d, 2014) entre outras.

Os beneficiários do Pronaf contam com o Programa de Garantia de Preços para 
Agricultura Familiar (PGPAF), em que as instituições devem conceder bônus de desconto aos 
mutuários de operações de crédito de custeio e investimento agropecuário sempre que o preço 
de comercialização do produto financiado estiver abaixo do preço de garantia vigente.

6 DAP é uma declaração emitida contendo a renda anual e as atividades exploradas, com direcionamento para as 
linhas de crédito na qual tem direito.



2.2.3 Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF)

O programa foi instituído pelo Decreto nº 5.996 de 20 de dezembro de 2006, 
conforme o Manual do Crédito Rural o PGPAF, é um programa que concede desconto aos 
produtores que contrataram operações de crédito de custeio e investimento agropecuário no 
âmbito do Pronaf, caso de baixa de preços no mercado, é aplicado um desconto no pagamento 
do financiamento, que representa à diferença entre o preço de mercado e o preço de garantia do 
produto, o limite a ser aplicado no desconto é de no máximo R$3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) por agricultor familiar (MCR, 10-15, 2014). 

O programa tem por objetivos de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA (2014): 

• Assegurar a remuneração dos custos de produção aos agricultores familiares 
financiados pelo Pronaf;

• Garantir a continuidade das atividades produtivas da agricultura familiar;
• Permite a diversificação da Produção;
• Direcionador dos custos dos agricultores familiares;
• Reduzir os gastos com alongamentos, concessão de “bônus de adimplência” e 

outras medidas quando ocorre queda de preços dos produtos.

2.3 AGRICULTURA FAMILIAR

Este item trata da definição de agricultura familiar, elucidando diferentes concepções 
teóricas e normativas. Cabe ressaltar que a pesquisa estudou o crédito rural disponibilizado tanto 
para agricultores familiares quanto para médios produtos, todavia, o municipio de agrolândia 
possui mais unidades da agricultura familiar, num total de 620 estabelecimentos (médios 
produtores, 25 estabelecimentos) de acordo com o IBGE (2014) sendo necessário portanto 
compreender suas caracaterísticas e a importãncia que o crétito rural assume na condução do 
estabelecimento. 

De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 Art. 3º que estabelece as
diretrizes que orientam a política agrúcola nacional, considera-se agricultor 

familiar e empreendedor familiar rural aquele que prática atividades no meio rural atendendo 
aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econô-
micas do seu
estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vin-
culadas ao
próprio estabelecimento ou empreendimento;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 2006)



De acordo com o inciso II e III do artigo 4 da Lei 8.629/1993, o imóvel rural é 
considerada pequena propriedade quando a área compreendida varia de 1 (um) e 4 (quatro) 
módulos fiscais  e Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 
(quinze) módulos fiscais.

Agricultura familiar pode ser entendida ainda como o cultivo da terra realizado 
por proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Segundo o 
Instituto Universal de Marketing em Agribusiness (2013):

[…] a agricultura familiar é responsável pela produção de 87% da produção nacional 
de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 
21% do trigo e, na pecuária, 60% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves e 
30% dos bovinos.

Agricultor familiar é todo aquele (a) agricultor (a) que tem na agricultura sua principal 
fonte de renda, superior a 80%, com base em membros familiares, permitindo a contratação de 
terceiros temporários, caso seja, permanente os membros da família devem ainda representar 
no mínimo 75% do total utilizado no estabelecimento (BITTENCOURT e BIANCHINI, 1996).

Segundo a legislação brasileira, a definição de propriedade familiar consta no inciso 
II do artigo 4º do Estatuto da Terra, estabelecido pela Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, 
com a seguinte redação: 

Propriedade familiar : o imóvel que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor 
e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e 
o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de 
exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros.

Conforme estabelece a Lei no 8629 de 25 de fevereiro de 1993, pequena propriedade 
rural é compreendido por um a quatro módulos fiscais e média propriedade por quatro até 
quinze módulos fiscais. Módulo fiscal é uma medida  expressa em hectares, variando de 5 a 110 
hectares, conforme o município.

O Quadro 1 Características comparativas Agricultura Familiar com a Patronal, 
apresenta algumas diferenças constatadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), como principal diferenciação a agricultura familiar apresenta em sua gestão 
a característica de ser o agricultor o principal ator, não somente na gestão mas em praticamente 
todos os processos.

AGRICULTURA FAMILIMIAR AGRICULTURA PATRONAL
Gestão e trabalho intimamente relacionados Total separação dos fatores gestão e trabalho



Processo produtivo dirigido diretamente pelo agricul-
tor

Organização centralizada

Ênfase na diversificação Ênfase na especialização
Ênfase na durabilidade dos recursos naturais e na qualidade 
de vida

Ênfase em práticas agrícolas padronizáveis

Trabalho assalariado é apenas complementar Predomínio do trabalho assalariado
Decisões imediatas, adequadas ao alto grau de impre-
visibilidade do processo produtivo

Tecnologias direcionadas à eliminação das decisões de 
terreno e de momento

Decisões tomadas in loco, condicionadas pelas especi-
ficidades do processo produtivo

Tecnologias buscam principalmente a redução das ne-
cessidades de mão de obra

Ênfase no uso de insumos internos Ênfase no uso de insumos comprados

Quadro 1: Características comparativas Agricultura Familiar com a Patronal
Fonte: FAO/INCRA, 1994 

Do Carmo (1998, citado por LOZANO, 2011, p. 49) faz referência às três principais 
funções inerentes à agricultura familiar para compreender sua lógica de reprodução:

As três principais funções apostas à exploração familiar, produção, consumo e 
acumulação do patrimônio, atribui-lhe uma lógica de produção/reprodução em que 
cada geração procura assegurar um nível de vida estável para o conjunto da família e 
a reprodução dos meios de produção. O funcionamento de uma exploração familiar 
passa necessariamente pela família enquanto elemento básico de gestão financeira – 
destinação dos recursos monetários auferidos – e do trabalho total disponível inteira-
mente na unidade do conjunto familiar (DO CARMO, 1998:228).

São mais de quatro milhões de famílias entre os 26 estados brasileiros mais 
o Distrito Federal, que alimentam a população, contribuem com 33% do PIB agropecuário 
brasileiro e com 74% da mão de obra empregada no campo. Completados 10 anos do Plano 
Safra7, a renda do setor cresceu 52% a partir de políticas públicas que fortalecem a produção e 
o desenvolvimento, movimentado cerca de R$100 bilhões e destacando a agricultura familiar 
como um dos pilares do desenvolvimento nacional. (BANCO DO BRASIL, 2014)

Em 2012 conforme o Anuário Estatístico do Crédito Rural (2012), foram mais de       
R$16 bilhões em crédito para agricultura familiar o que representa do 14,24% do total no ano, 
sendo para custeio 45,5% e investimento 54,5%. Os mais representativos na linha de custeios 
são: milho, soja e de animais de serviço, já para investimento: aquisição de animais, máquinas 
e equipamentos. 

7 Anualmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), lança o Plano Safra, com vigência 
de julho a junho do ano seguinte, que contém as políticas de investimento para o setor, taxas de juros, quanto será 
disponibilizado para o financiamento rural, criação/extinção/incorporação de linhas de crédito.



3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA - SC

Agrolândia é um município brasileiro pertencente ao Estado de Santa Catarina. 
Localiza-se na mesorregião do Alto Vale do Itajaí e na microrregião de Ituporanga. Conforme 
Censo (2010) sua população é de 9.323 habitantes e sua área total é de 206,89km2. O acesso 
principal ao município é pela BR-470, seguindo pela SC-112. Em termos de divisão o município 
é formado pelo Centro, Bairro São João, Bairro Três Barras, Bairro Siegel, Bairro Ipiranga e 
comunidades rurais de Serra dos Alves, Carrapatos, Serra Velha, Ribeirão Garganta, Rio Novo, 
Ribeirão das Pedras, Rio Bonito, São João, Ribeirão Xaxim, Ribeirão do Tigre, Valada do Tigre, 
Barra do Tigre e Pitangueira. Os municípios limítrofes são: Trombudo Central, Agronômica, 
Atalanta, Petrolândia, Otacílio Costa e Braço do Trombudo. Posição geográfica: Altitude: 364 
m, Latitude Sul: 27º 24’30” Longitude Oeste: 49º 9’00”.

Tornou-se município em 12 de junho de 1962, através da Lei Estadual nº 831. No 
processo de colonização passou por duas etapas: uma no ano de 1911 pelos irmãos Ricardo 
e Domingos Alves Paes e alguns familiares, vindos do município de Lages, que iniciaram o 
desmatamento da região e o plantio de milho e feijão. Alguns conflitos com indígenas os fizeram 
ir em direção de Ibirama, em 1913 a família Alves Paes retornou para residir definitivamente. 
Os primeiros descendentes de alemães chegaram por volta de 1917, que no princípio se 
chamava Trombudo Alto, Trombudo devido as curvas do rio semelhantes a uma tromba e Alto 
por estar próximo a Serra Geral. Em 1958 Trombudo Alto passou a ser um distrito de Trombudo 
Central, em 1962 passa então a ser chamado de Agrolândia agora emancipado político  e  
administrativamente, tendo em 25 de junho a data comemorativa, o nome Agrolândia vem de 
Agro: agricultura e lândia: cidade (PREFEITURA DE AGROLÂNDIA, 2015).

Quanto aos indicadores sociais o índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) evoluiu nos últimos anos. Em 1991 o município obteve o índice de 0,458, em 2000 este 
número elevou-se para 0,593, já em 2010 o índice foi considerado alto por apresentar o valor de 
0,725 numa escala que vai até 1. O IDHM é composto por três indicadores do desenvolvimento 
humano, sendo eles: longevidade educação e renda. Destes o principal apresentado pelo 
município é Longevidade, ou seja, esperança de vida ao nascer que em 2010 foi de 74,63 
anos, seguido pela renda e educação. Agrolândia encontra-se na posição 1154a do total de 5565 
municípios brasileiros (ATLAS BRASIL 2010).

No que se refere a Renda, Pobreza e Desigualdade, os “muito pobres8” em 1991 
representavam aproximadamente 16% da população, cenário que teve mudança considerável 
reduzindo para 1,06% em 2010, seguindo o mesmo caminho o número de pobres9 também 
diminuiu, em 1991 eram pouco mais de 40% e em 2010 representavam somente 3,31%. A 

8 Foram considerados muito pobres os indivíduos com renda per capita igual ou inferior a R$70,00/mês em 
08/2010 (ATLAS BRASIL, 2013).
9 Foram considerados pobres os indivíduos com renda per capita igual ou inferior a R$140,00/mês em 08/2010 
(ATLAS BRASIL, 2013).



desigualdade medida pelo índice de Gini em 1991 era de 0,54, 2000 - 0,46 e 2010 - 0,36, já para 
o Estado de Santa Catarina índice marcou 0,49 em 2010 (ATLAS BRASIL, 2013).

Em relação a População Total, por Gênero, Rural/Urbana, em 1991, 51,07% da 
população eram homens contra 48,93% mulheres, 50,82% - 49,18% em 2000 e 50,4% - 49,6% 
em 2010 respectivamente. Com relação a população rural e urbana em 1991, 57,38% eram da 
zona rural contra 42,62% da zona urbana, com o passar do tempo a população urbana passou a 
ser maioria, em 2000 já representava 59,33% e 2010 quase 64% da população encontra-se na 
zona urbana (ATLAS BRASIL, 2013).

Conforme o IBGE (2013), o Produto Interno Bruto (PIB) do município de 
Agrolândia que pode ser observado no Gráfico 01, foi de aproximadamente R$163 milhões de 
reais em 2012, já o PIB per capita foi de R$17.049,41 (dezessete mil e quarenta e nove reais e 
quarenta e um centavo). 

Os principais produtos cultivados no município são milho, arroz irrigado, fumo, 
cebola, feijão e hortigranjeiros. Na pecuária os principais são avicultura, suinocultura, 
bovinocultura de leite e de corte, eqüicultura e apicultura e o surgimento da atividade pesqueira. 
Agrolândia conta ainda com o número de 56 estabelecimentos industriais e 331 comerciais, e 
198 prestadores de serviços (PREFEITURA DE AGROLÂNDIA, 2015). 

O gráfico 02 demonstra a evolução do PIB nominal no município de Agrolândia 
por setor: Agropecuário, Serviços e Indústria. O valor adicionado agrícola no tempo analisado 
tem participação média de 16,25% (dezesseis virgula vinte e cinco porcento), apresentando 
redução na participação no decorrer dos anos, o que chegou a ser de aproximadamente 23% 
(vinte e três porcento) no ano de 2003. Em 2012 ficou abaixo dos 10% (dez porcento) de 
participação.  Os setores da Indústria e Serviços mantiveram participações próximas variando 



de 34% (trinta e quatro porcento) a 50% (cinquenta porcento). Em 2012 o setor de serviço 
representou pouco mais de 50% do valor adicionado, sendo um forte aliado para economia do 
município (GRÁFICO 02) .

4 A EVOLUÇÃO DO CRÉDITO RURAL NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA

Neste item será demonstrado os valores e quantidades de contratos nas modalidades 
de financiamento existentes (custeio, investimento e comercialização) em suas respectivas 
formas agrícola e pecuária e uma visão geral das linhas de crédito rural utilizadas no município 
no período proposto. 

4.1 CUSTEIO

O custeio é a parte do crédito rural que dá condições ao agricultor de iniciar a 
sua produção. Conforme o Gráfico 03, entre 2003 à 2013 os custeios agrícolas foram os que 
tiveram maior volume monetário em comparação com o custeio pecuário ( exceto em 2013 que 
os custeios pecuários obtiveram uma elevação de aproximadamente 583% em relação a 2012, 
ficando acima de R$8,3 milhões de reais). O número de contratos em 2013 foi de 82 e em 2012 
foram 49. Essa situação pode ser explicada pelo fato de que a carcaterística dos agricultores do 
município é de se dedicarem mais a produção agrícola. São poucos propriedades que possuem 



investimentos significativos em pecuária.
A média do custeio agrícola durante o período analisado foi de  R$3 milhões de 

reais, o mínimo disponibilizado no período foi de  R$2,5 milhões de reais em 2012 e o máximo 
disponibilizado foi de R$4,1 milhões de reais em 2003 (GRÁFICO 03).

A média de contratos vinculados à pecuária foi de aproximadamente 24 contratos 
por ano, já os contratos vinculados ao custeio agrícola teve média de aproximadamente 572 por 
ano. O mínimo de contratos fechados foi 383 em 2012 e máximo 883 em 2003.  Todavia, nota-
se que ocorreu a diminuição no número de ambos os contratos no período analisado (GRÁFICO 
03).

4.2 INVESTIMENTO

Os créditos de investimentos são direcionadas a aquisição de máquinas e 
equipamentos que auxliem no desenvolvimento das atividades produtivas. Conforme o Gráfico 
04, o financiamento agrícola para investimento foi o principal uso do crédito rural, mantendo 
sua média em quase R$2 milhões por ano, sendo mais significativos nos anos de 2005 e 2011, 
apresentando valores de R$3,2 e R$3,07 milhões respectivamente. 

Os créditos de investimento pecuários são em menor quantidade quanto a número 
de contratos e valores, de 2003 à 2012 apresentou valores que partiam de pouco mais de R$67 
mil até aproximadamente R$667 mil anuais (GRÁFICO 04). 

No tempo analisado o número de contratos agrícolas foram em média 125 por ano, 



destaque para o ano 2005 com 193 contratos, o mínimo de contratos foram 78 em 2007, no 
ano de 2011 os contratos realizados totalizaram 97. Os contratos realizados no âmbito dos 
investimentos pecuários são em média 23 por ano. (GRÁFICO 04). Esses dados mais uma vez 
demonstram a opção da maior parte dos agricultores do município por se dedicaram a produção 
agrícola. 

4.3 COMERCIALIZAÇÃO

Conforme o Gráfico 05  - Valor Total das Comercializações Agrícolas entre 2006 
à 2011, o número de contratos celebrados foram de um a cinco, sendo em 2009 com a maior 
quantidade. próximo aos R$900 mil, nos demais anos não houve utilização de recursos nessa 
modalidade.

Os contratos de comercialização são mais utilizados no Estado de Rio Grande do 
Sul que conforme relatório do Banco Central do Brasil, referente ao ano de 2013 teve um 
montante total de 12.561 (doze mil quinhentos e sessenta e um) contratos contra 6.735 (seis 
mil setecentos e trinta e cinco) contratos em Santa Catarina, somando o total de R$4,3 bilhões 
e R$828 milhões respectivamente. 



4.4 VISÃO GERAL DOS CONTRATOS E VALORES DO CRPEDITO RURAL NO MU-
NICIPIOP DE AGROLÂNDIA

 
Quais as modalidades de crédito rural são mais importantes no muncípio? qual é o 

cenário do crédito rural em Agrolândia no períido analisado?
 De acordo com o Gráfico 06, no período de 2003 à 2012 os valores do crédito 

rural tiveram uma média histórica de R$6,1 milhões. Em termos induviduais, o ano mais 
representative foi 2013 em que os valores chegaram a R$15,2 milhões, elevação superior a 
130% comparado com o ano anterior.  Não é possível explicar porque ocorreu esse aumento, 
uma vez que, os contratos individuais não disponibilizados para pesquisa. 

Quanto ao número total de contratos a média anual foi de 745, rendo como ponto 
mais alto o ano de 2003 com 1096 contratos realizados. 2011 foi o ano com o menor número 
de contratos realizados, 556. A variação do número total de contratos de 2012 para 2013 foi 
de 14,31%, os contratos de custeio que elevaram os valores em reais anteriormente citados 
neste caso acompanharam o aumento geral na casa dos 14% também, indicando que apenas os 
valores dos créditos de custeio foram maiores (GRÁFICO 06).



Os créditos de custeio são os mais utilizados para financiar a agricultura no 
município de Agrolândia, como pode ser visualizado no Gráfico 07, sendo passado apenas em 
2011 pelos créditos de investimento. Em 2013 os créditos de custeio representaram 74,62% do 
crédito rural total no município de Agrolândia.

Na modalidade de investimento, os valores foram de R$886 mil à R$3,8 milhões 
em 2004 e 2013 respectivamente. O ano 2011teve a maior participação proporcional no crédito 
rural do município, R$3,7 milhões, representando quase 51% do crédito total (GRÁFICO 07).

Nos créditos de Comercialização, houveram contratos somente entre os anos de 
2006 à 2011 na modalidade agrícola, tendo uma baixa utilização e representatividade no crédito 
rural do município, em 2009 representou apenas  14,11% (quatorze virgula onze porcento) do 
total do crédito rural (GRÁFICO 07).



5 CONCLUSÃO 

Os empreendimentos agrícolas são importantes para a economia brasileira. Em 
2013 o PIB do setor representou quase 25% em relação ao PIB total nacional. Esse setor da 
economia tem a necessidade de políticas públicas específicas, em forma de subsídios, seguros 
e principalmente pela via de créditos agrícolas a juros reduzidos ou até juros zero, dada a 
fragilidade de acumulação de capital, especialmente nos empreendimentos de agricultura 
familiar.

Os créditos rurais possuem uma parcela importante para produção e elevação da 
produtividade no campo, além de gerar renda para agricultores e empregos no meio rural, 
o Estado é beneficiado pela geração de tributos recolhidos em função do ciclo: produtor-
consumidor final. Tendo em vista a importância do crédito rural o trabalho teve por objetivo 
investigar a evolução dos mecanismos de crédito rural no município de Agrolândia no período de 
2003 a 2013. Foram verificados valores de recursos via crédito rural utilizados nas modalidades 
de investimento, custeio e comercialização, bem como o número de contratos formalizados em 
cada modalidade. Foram identificadas as instituições financeiras habilitadas para operar com o 
crédito rural no município. 

O montante de recursos destinados para a agricultura em forma de crédito rural nos 
anos de 2003 a 2013 somados foram de mais de R$77 milhões de reais, apenas no ano de 2013 
o valor foi de R$15,2 milhões de reais representando quase 20% do acumulado no tempo. Por 
modalidade, os créditos investimentos somaram aproximadamente 34% dos recursos (R$26,1 



milhões de reais). 
Os créditos de custeios é a modalidade que tem maior utilização, isso porque a 

agricultura familiar ocupa o crédito para dar começo a safra, visto que as despesas de início 
são altas. Essa modalidade ocupou o valor de R$47,9 milhões de reais, mais de 62% do total de 
todas as modalidades.

Os créditos de comercialização são menos utilizados no município, foram realizados 
contratos apenas nos anos de 2006 a 2011.  Neste período a modalidade ocupou R$2,9 milhões 
de reais, sendo que os mesmo foram apenas de comercialização agrícola.

O crédito rural é de grande valia para o produtor rural e para toda sociedade que 
se beneficia indiretamente pelos produtos agropecuários. A política agrícola tende a ter um 
papel mais forte mediante vários incentivos como seguros, juros reduzidos, programa de preço 
mínimo, etc. No âmbito social o crédito rural contribui significativamente, por possibilitar que 
os agricultores continuem no campo, adquiram novas tecnologias e que possam desenvolver 
suas atividades produtivas. 
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CAMINHOS DO ALTO VALE: UM PORTAL WEB E SEUS MÚLTIPLOS CANAIS11

Jean Gilberto Caetano2 
Lisandra de Andrade Dias3 

RESUMO
O presente artigo aborda uma pesquisa introdutória sobre os diversos canais disponíveis na Internet, com base no 
levantamento das redes sociais e seu uso como ferramenta de divulgação de um website.  O estudo apresenta ainda 
um breve olhar sobre a Internet e como ela revolucionou o marketing, a publicidade, a propaganda e o turismo. 
Com a expansão da rede mundial de computadores, com a publicação diária de milhões de novos sites e com 
o surgimento de inúmeros periféricos tecnológicos, o simples fato de se ter um site deixou de ser uma garantia 
de acesso. E, uma das formas de se resolver isso é ter encontrabilidade na web, ou seja, estar visível para quem 
procura o serviço ou o produto oferecido no momento da busca. Como objeto de estudo, o olhar se volta para o 
esforço e a análise do portal turístico Caminhos do Alto Vale, assim como foi realizada uma análise do paralelo 
entre as ferramentas que podem ajudar a aumentar a encontrabilidade do site. O resultado, ao menos na teoria, é o 
aumento do acesso, melhor ranqueamento pelos mecanismos de busca e maior engajamento com o público.

Palavras-chave: Internet. Redes  Sociais. Turismo. Caminhos do Alto Vale.

ABSTRACT
This article discusses an introductory survey of the various channels available on the Internet, based on the survey 
of social networks and their use as an advertising website tool. The study also presents a brief look about the 
internet and how it revolutionized marketing, advertising, propaganda and tourism. With the expansion of the 
world wide web, with daily publication of millions of new sites and with the emerging of numerous technological 
devices, the simple fact of having a website is no longer a guarantee of access. And one of the ways to solve this 
is to have findability on the web, or be visible to those looking for service or an offered product at the time of the 
search. As the object of study, the gaze turns to the effort and analysis of the tourist portal “Caminhos do Alto 
Vale”, as well as an analysis of the parallel between the tools that can help increase the findability of the site was 
carried out. The result, at least in theory, is the increased access, better ranking by the search engines and greater 
engagement with the public.

Keywords: Internet. Social Networks. Tourism. Ways of Alto Vale.  

1 O TURISMO NA VERSÃO WEB

Quem busca novos lugares, além de conhecer um local que o satisfaça, na maior 
parte das vezes procura um destino completamente diferente da sua cidade de origem. Para isso 
o turista precisa ter acesso a um conjunto de informações sobre os elementos que compõem a 
oferta turística de uma localidade. Normalmente a distribuição desse material promocional é 
feita através dos meios de comunicação. “Os meios de comunicação são um instrumento que, 
uma vez bem utilizados, podem levar as entidades públicas do turismo e o setor privado a atingir 
os seus objetivos promocionais: divulgar, motivar e causar impacto” (MARUJO, 2004, p.11). 

1 Artigo de conclusão do curso de Especialização em Design Gráfico e Produção Publicitária, UNIDAVI.
2 Especialista em Design Gráfico e Produção Publicitária e em Design Gráfico e Estratégia Corporativa. 
Professor e coordenador dos cursos de Tecnologia em Design Gráfico e Design de Interiores da UNIDAVI.
3 Professora orientadora. Doutora e Mestre em Engenharia de Produção – Ergonomia; Graduada em Design 
Industrial - Programação Visual e Publicidade e Propaganda. Experiência na área de Desenho Gráfico e na 
subárea de Design de Interfaces Digitais. 
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As mensagens e ações investidos nos meios de comunicação são fundamentais para 
a decisão de escolha do turista. Só assim ele tem base para escolher e decidir sobre seu destino 
e roteiro. Outros fatores, como o relato de amigos, parentes ou especialistas podem influenciar 
e fortalecer a informação veiculada pelos meios de comunicação. Sheldon (1993) afirma que a 
informação é a “alma” do turismo, sem a qual o setor não funciona, ou seja, o turista precisa de 
informação e a forma de chegar até ela é pelos meios de comunicação. 

Com o surgimento da Internet, o turista tem acesso a um conjunto de informações 
sobre determinado país, região ou localidade que antes não tinha. Através dela é possível conhecer 
atrações turísticas, serviços públicos, infraestrutura, serviços turísticos, endereços, rotas, etc. 
Além do imediatismo das informações a Internet permite maior detalhamento das opções 
turísticas com o uso de imagens, videos, informações, curiosidades, mensagens publicitárias e 
até possibilidade de contato ou relacionamentos com grupos que já fizeram a viagem. Com isso 
é essencial que as organizações promotoras do turismo e, principalmente, os estabelecimentos 
turísticos estejam cada vez mais próximos dos consumidores através deste meio. Borges (2001) 
afirma que a Internet é um dos instrumentos de difusão e de troca de informação mais valiosos, 
devido à sua capacidade de estabelecer comunicações rápidas, independentemente do local 
geográfico em que se encontrem os seus utilizadores.

Essa afirmação traz à tona a real necessidade das entidades públicas e privadas 
apostarem na Internet como o meio de comunicação mais eficaz que existe para o intercâmbio 
de informação turística em nível mundial. 

2 INTERNET 

A Internet é um sistema de redes de computadores interconectadas de proporções 
mundiais, reunindo milhões de computadores (DIZARD, 2000) e milhões de usuários, 
permitindo o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. A Internet é o maior 
repositório de informações acessíveis a qualquer pessoa que a acesse de qualquer parte do 
mundo e o que a torna tão diferente das outras invenções humanas é o insignificante período de 
tempo em que ela precisou para ser usada por milhões de pessoas, diferente de outras mídias 
como a televisão e o rádio, que levaram muito mais tempo para se massificar. 

VASSOS (1998) salienta que a Internet não é um meio de vendas, é um meio de 
comunicação, educação e suporte. A partir destes princípios, ele propõe que a empresa deve 
moldar seus esforços de marketing de acordo com esse meio e aumentar suas chances de sucesso. 

No acirrado mercado dos destinos turísticos, a informação que é divulgada aos 
turistas é fundamental para apoiá-los no processo de decisão. Como a maioria dos produtos 
turísticos são serviços intangíveis e, portanto, o turista não o pode “tocar” ou “provar” antes da 
compra (LIU, 2000), as organizações promotoras dos destinos turísticos devem proporcionar 
uma maior quantidade e qualidade de informação para que o turista as utilize no seu processo 
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de decisão.

Uma informação compreensiva, relevante e oportuna é essencial para o processo de 
decisão dos turistas, mas esta não estava facilmente disponível para os turistas até ao 
aparecimento da Internet. Com a Internet a quantidade de informação é virtualmente 
ilimitada e armazenada em web sites, e um número ilimitado de utilizadores pode 
ter acesso a ela em qualquer momento e desde qualquer parte do mundo (LIU, 2000, 
p.14).

Assim sendo, a Internet surgiu como um novo meio de comunicação ideal para a 
propaganda dos destinos turísticos.

“Se antes, na propaganda tradicional, o anunciante decidia a mensagem e a divulgava 
nos media, agora quem decide a mensagem que quer ver é o consumidor. No ambiente 
virtual, é o seu interesse pelo assunto que activa a comunicação e não mais o interesse 
da empresa em fazer com que ele conheça o seu produto. A linguagem publicitária na 
rede precisa de um apelo muito maior para atrair a atenção do público. A preocupação 
com a forma – objectivo máximo do discurso publicitário – deixa de ser soberana. O 
conteúdo passa a ser tão determinante como a maneira com que ele será apresentado” 
(BRANDÃO, 2001, p.3). 

Nota-se que, cada vez mais, o consumidor escolhe seu conteúdo, navega pelo que 
lhe interessa e consome o que lhe convém. Estar disponível para esse consumidor tornou-se 
fundamental para que os esforços de comunicação tragam resultados.

3 OS CAMINHOS DO TURISMO EM SANTA CATARINA

Visando orientar a atuação de políticas e investimentos do Ministério do Turismo 
pelo país, desde 2013 o estado de Santa Catarina foi dividido em 10 regiões turísticas sendo elas: 
Caminhos da Fronteira, Caminho dos Cânions, Caminho dos Príncipes; Costa Verde & Mar; 
Grande Florianópolis; Grande Oeste; Encantos do Sul; Serra Catarinense; Vale do Contestado 
e Vale Europeu. Esta divisão foi baseada em características culturais e geográficas das cidades 
e de seus colonizadores. O Vale Europeu é formado por cidades colonizadas por imigrantes 
alemães e italianos, em sua maioria. Os descendentes preservam os costumes dos antepassados 
na culinária, na arquitetura, no folclore, nas danças e nas festas. A natureza privilegiada da 
região propicia inúmeras alternativas do ecoturismo e do turismo de aventura. O Vale Europeu 
reúne as cidades de Ascurra; Benedito Novo; Blumenau; Botuverá; Brusque; Doutor Pedrinho; 
Gaspar; Ibirama; Indaial; Lontras; Nova Trento; Pomerode; Rio do Sul; Rio dos Cedros; Rodeio; 
Timbó e Victor Meirelles (SANTUR). 

Dentre as cidades que compõem o Vale Europeu, ainda restam muitos pequenos 
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municípios que figuram de forma tímida nas ações de comunicação dessa região turística, mas 
que guardam um potencial turístico muito grande em seus atrativos. Agrolândia, Vidal Ramos, 
Laurentino, Rio do Oeste e Taió são apenas alguns desses municípios que compõem o Vale 
Europeu mas que não são beneficiados com essa divisão, já que outras ganham maior destaque 
na mídia, como é o caso de Blumenau, Indaial e outros próximos.

Além da divisão turística proposta pelo Ministério do Turismo, existe a divisão do 
Estado de Santa Catarina por mesorregiões: Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Oeste 
Catarinense, Serrana, Sul Catarinense e Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí ainda é subdividido em: 
Vale - região de Itajaí; Médio Vale - região de Blumenau e Alto Vale - região de Rio do Sul. Esta 
explicação geográfica é necessária para que se entenda que o Alto Vale do Itajaí está dentro do 
Vale Europeu, ou seja, o Alto Vale do Itajaí refere-se a uma classificação geopolítica e o Vale 
Europeu, uma classificação Turística.

A falta de visibilidade das cidades do Alto Vale do Itajaí dentro do Vale Europeu 
foi um dos principais motivos que levou à criação do Projeto Caminhos do Alto Vale. Criado 
em novembro de 2014, através do Colegiado de Turismo da Associação dos Municípios do 
Alto Vale do Itajaí – AMAVI, o Caminhos do Alto Vale é uma iniciativa público-privada em 
favor do turismo dos municípios que compõem o Alto Vale do Itajaí e que por sua vez recebem 
pouco destaque dentro do Vale Europeu. O Caminhos do Alto Vale tem por objetivo divulgar 
as potencialidades turísticas da região do Alto Vale do Itajaí, hoje composta por 28 municípios. 
O Caminhos do Alto Vale busca fortalecer os roteiros e destinos turísticos de pequenas cidades 
ou de locais que ainda estão se familiarizando com a atividade turística explorada de forma 
profissional.

Uma das grandes aliadas na divulgação dessas potencialidades turistas é a Internet 
e suas inúmeras possibilidades. O Caminhos do Alto Vale tem como principal ferramenta um 
portal web que divulga as cidades e seus atrativos turísticos, bem como toda a infraestrutura 
de gastronomia, hospedagem e compras disponível aos visitantes. Em suas páginas é 
possível conhecer as cidades que fazem parte da região, bem como informações detalhadas, 
fotos, endereço e contato das prefeituras e dos promotores de turismo. Da mesma forma, os 
estabelecimentos comerciais ganham espaço e divulgam seus atrativos, oferecendo ao visitantes 
virtuais informações que incentivem a visita real.

4 MARKETING VERSÃO 3.0

O marketing é a atividade empresarial que cria valor para o cliente e agrega 
vantagem competitiva à empresa, pois é o ramo administrativo que se preocupa diretamente 
com o relacionamento entre a organização e o cliente. A Internet e os avanços tecnológicos 
provocaram enormes mudanças nos consumidores, nos mercados e no próprio marketing ao 
longo do último século. Para Kotler e Keller (2006), uma administração de marketing bem 
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sucedida envolve o processo de criar, entregar e comunicar valor para os clientes. Toda estratégia 
de marketing necessita definir basicamente quatro variáveis, conhecidas como composto ou 
mix de marketing. O composto é dividido em quatro áreas primárias do processo decisório 
associado ao marketing, conhecidas como os “4 P’s”: Produto, Preço, Praça (ou Ponto de 
Venda), e Promoção (Comunicação). Esta foi a era do marketing 1.0 onde viu-se o início do 
desenvolvimento da tecnologia e produção e a Revolução Industrial. Nessa fase o marketing era 
centrado no produto e com o grande objetivo de vender. O modelo T, de Henry Ford resumia 
essa era: “O carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto”.

O marketing 2.0 surgiu em decorrência da tecnologia da informação e com o advento 
da internet. Nesta fase o marketing é voltado para os consumidores que são bem informados e 
podem facilmente comparar ofertas de produtos semelhantes. Sendo assim, o valor do produto 
é definido pelo cliente. O profissional precisa segmentar o mercado e desenvolver um produto 
superior para um público-alvo específico. Essa abordagem centrada no consumidor pressupõe 
que os clientes sejam alvos passivos das campanhas de marketing (KOTLER, 2010).

Agora é a vez do marketing 3.0 voltado para o valor. Ao invés de tratar as pessoas 
como consumidoras, os profissionais de marketing as enxergam como seres humanos plenos: 
com mente, coração e espírito. Esses novos consumidores são formados por pessoas que buscam 
não apenas satisfação funcional e emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e 
serviços que escolhem. Kotler (2010) resume bem essas transformações:

Como o Marketing 2.0, orientado para o consumidor, o Karketing 3.0 também visa 
satisfazer esse personagem. No entanto, as empresas que praticam o Marketing 3.0 
tem uma contribuição maior em termos de missões, visões e valores a apresentar ao 
mundo; seu objetivo é oferecer soluções para os problemas da sociedade. O marketing 
3.0 leva o conceito de marketing à arena das aspirações, valores e espírito humano. 
O Marketing 3.0 acredita que os consumidores são seres humanos completos, cujas 
outras necessidades e esperanças jamais devem ser negligenciados.

Enquanto Kotler (2010) apresenta uma evolução do marketing em seu foco de 
atuação passando do produto, para pessoas e para valores, VAZ (2011) trabalha o marketing 
digital com 8Ps: Pesquisa, Planejamento, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, 
Personalização e Precisão. Não foi apenas uma ampliação dos números, mas uma adaptação 
ao mundo digital e mais que isso, uma nova forma de ver o consumidor como faz o marketing 
em sua versão 3.0. Isso se solidifica nos agradecimentos que o autor faz nas primeiras páginas 
de sua obra: “[...] falar de internet é falar de pessoas. Pessoas são, afinal, a razão da existência 
da tecnologia e da própria internet. Pessoas são o pilar da própria rede. Pessoas.” (VAZ, 2011, 
p.15). Nessa nova onda o consumidor quer se relacionar com as marcas. Quer relevância na 
comunicação e personalização dos pontos de contato. Do outro lado as empresas devem antes 
de vender, construir relacionamentos, criar laços e o mais importante, ajudá-los a comprar. 

Abrindo espaço para uma análise semântica do papel da Internet, VAZ (1999) 
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afirma que:

Na internet, a propaganda dá lugar à publicidade, o marketing de interrupção dá lugar 
ao marketing de relacionamento e de permissão, a forma dá lugar ao conteúdo, a via 
de mão única dá lugar ao diálogo e à participação, o corporativo, ao flexível e orgâni-
co, a “campanha”, à ideia, o marketing de massa ao relacionamento com o indivíduo 
os segredos da instituição, à transparência absoluta e a empresa cede lugar ao consu-
midor; o spam lugar ao viral (aliás, até os filmes de TV estão dando lugar aos filmes 
veiculados na web […].

Balizado por esses conceitos e autores percebe-se a convergência das ações nas 
pessoas e entendendo o marketing digital e o papel da Internet neste contexto, é hora de ver que 
quando juntamos esses conceitos é gerada uma solução para se trabalhar um portal web com as 
características do Caminhos do Alto Vale. 

5 ENCONTRABILIDADE X RELACIONAMENTO

Para VAZ (2011) a melhor maneira de encontrar o consumidor é ser encontrado por 
ele, e é isso que o autor chama de encontrabilidade. Na busca de novos mercados e consumidores 
a Internet é uma grande ferramenta, mas para reter o consumidor e vender, primeiro é preciso 
que ele chegue até o produto ou serviço. O consumidor que antes era “caçado” pela mídia e 
pelas mensagens veiculadas nela, agora “caça” o que lhe interessa. Mas para ser encontrado 
pelo consumidor não basta apenas ter um site ou comprar palavras chaves no Google. A 
encontrabilidade vai muito além disso. As pessoas não buscam propaganda, buscam conteúdos 
e informações que solucionem algum tipo de problema ou dúvida. VAZ (2011) deixa claro 
quando diz que a melhor propaganda é a não propaganda, ou seja, gerar conteúdo é a melhor 
propaganda. Gerar conteúdos relevantes e de qualidade é a melhor forma de ser encontrado 
pelo consumidor - no google e nas redes sociais - e é isso que gera credibilidade, confiança e 
relacionamento.

Estas afirmações reforçam o papel da Internet e a necessidade das empresas 
utilizarem a rede de forma ampla e multidisciplinar. Para VAZ (2008) a Internet é um meio 
que oferece em primeira instância comunicação, informação, entretenimento e interatividade. 
O resto é consequência destas quarto. O desafio hoje é saber utilizar os inúmeros recursos da 
Internet, não apenas de forma adequada, mas principalmente, gerando informações e conteúdos 
relevantes e direcionados ao negócio proposto para então fortalecer o relacionamento com o 
consumidor.

Relacionamento é uma expressão muito comum na Internet. Isso reforça o 
posicionamento e a importância de um dos canais mais expressivos da web, o Facebook, que 
tem por função principal o relacionamento entre pessoas. Aliás, esse é o norte que as empresas 
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devem seguir ao usar a Internet para “vender” sua imagem. Não basta apenas montar uma 
página, exibir mensagens ou veicular banner de propaganda. O relacionamento na Internet deve 
ser visto como uma relação vitalícia da empresa com o usuário. É importante frisar que vamos 
empregar o termo “usuário” no singular, justamente para representar a individualidade de cada 
pessoa conectada. Essa individualidade deve ser respeitada pois, com a Internet, o usuário é um 
consumidor mais exigente, menos fiel, mais centrado em benefícios e conteúdos.

Nesse sentido a presença virtual das empresas e no caso dos estabelecimentos 
turísticos, deve ser interessante, chamativa e interativa. A possibilidade de relacionamento deve 
ser amplo e acessível aos mais diversos níveis de usuários, dos mais conhecedores aos menos 
conectados. Essa necessidade culmina com a análise dos diversos canais existentes na web que, 
de acordo com cada característica, atinge um perfil de usuário. 

A seguir, será realizada uma análise das principais características de cada canal e 
como o portal Caminhos do Alto Vale pode se beneficiar deles. Para essa análise escolhemos 
os seguintes canais: FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, FOURSQUARE, TWITTER E 
GOOGLE MEU NEGÓCIO. Outra forma de gerar conteúdo é a produção e distribuição de uma 
revista digital através da plataforma ISSUU.

6 FACEBOOK

Entendidas como fenômenos da comunicação contemporânea, as redes sociais 
constituem-se de pessoas ou instituições, que representam os nós da rede, e conexões, que 
podem ser compreendidas como as interações entre indivíduos interconectados (RECUERO, 
2009). O famoso site de rede social Facebook foi criado por Mark Zuckerberg em 2004, quando 
ainda aluno da universidade de Harvard e desde então tem gerado uma série de mudanças sociais 
e comunicacionais intensas. Atualmente é a rede social na Internet que reúne um maior número 
de adeptos e que, em 2015, divulgou dados sobre usuários ativos diariamente - atualmente 890 
milhões  - e os que usam todo dia pelo celular em 745 milhões de usuários. No Brasil, dados do 
segundo semestre de 2014 mostram que o número de usuários chega a 83 milhões e 59 milhões 
que acessam o Facebook todos os dias. 

O Facebook funciona através de perfis e comunidades onde é possível o 
compartilhamento de conteúdo, comentários e opções “curtir” (quando um usuário gosta do 
conteúdo de outro usuário). O Facebook disponibiliza diversas formas de promoção de conteúdos 
com uma grande maioria patrocinada. O próprio site disponibiliza uma página para que as 
pessoas possam conhecer as formas de fazer marketing no Facebook (https://www.facebook.
com/business) e gerar vendas online, aumentar as vendas locais, promover seu aplicativo e 
aumentar o reconhecimento da marca.

Para o Portal Caminhos do Alto Vale o Facebook é uma ferramenta muito importante 
e já vem sendo utilizada desde a criação do portal. O canal serve como ferramenta para divulgar 
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conteúdos relacionados aos atrativos turísticos e aos estabelecimentos comerciais da região. As 
postagens periódicas exibidas na fanpage servem de atalho para mais informações encontradas 
no portal. Essa estratégia tem levado ao aumento de visitas no site e consequentemente maior 
visibilidade dos conteúdos. Algumas postagens são impulsionadas, ou seja, patrocinadas com 
valores relativamente baixo de até R$ 50,00 chegando a um alcance médio de 12 mil pessoas 
na região onde encontram-se os estabelecimentos comerciais. 

7 YOUTUBE

A palavra “youtube” foi feita a partir de dois termos da língua inglesa: “you”, 
que significa  “você” e “tube”, que provêm de uma gíria que se aproxima muito da palavra 
“televisão”. Em outras palavras pode-se entender como “televisão feita por você”. Essa é 
justamente a sua principal função:  é um website que permite que os seus usuários carreguem, 
assistam e compartilhem vídeos em formato digital. 

O Youtube se tornou o mais popular site do tipo devido à possibilidade de 
hospedar quaisquer vídeos. Com ele pessoas de todo mundo podem enviar seus vídeos digitais, 
gravados a partir de filmadoras caseiras, webcams e até celulares para compartilhar com os 
outros usuários do site. Seu formato permite que os usuários coloquem seus vídeos em blogs, 
ou sites pessoais através de mecanismos desenvolvidos pelo site. As pessoas podem assistir 
vídeos sobre seus passatempos prediletos, assistir a programas de televisão, vídeos engraçados, 
vídeos institucionais, palestras, entrevistas, workshops, coberturas e participações em eventos, 
materiais caseiros e podem até comentar em material de outros usuários. 

Uma outra vantagem oferecida por este site de compartilhamento de vídeos é que 
o internauta pode criar seu próprio canal de vídeos, permitindo maior interatividade entre os 
usuários. Os canais são como uma página no Youtube, estes vão desde canais de cantores de 
música até o canal do Vaticano, com vídeos curtos sobre as atividades do Papa Bento XVI, além 
de eventos e cultos, com áudio e texto.

Nesse sentido o Caminhos do Alto Vale tem projeto de construir seu Brand 
Channel, ou seja, seu próprio canal para fortalecer o relacionamento com o consumidor. Esse 
canal servirá para divulgação de informações relacionadas aos estabelecimentos participantes 
do projeto como entrevistas, imagens dos locais, depoimentos de visitantes, matérias especiais 
entre outros assuntos que fortaleçam o relacionamento com os inscritos no canal. Além disso 
outras duas grandes vantagens do Youtube são: o custo e a possibilidade de que se as pessoas 
gostarem dos vídeos elas podem espalhar o seu conteúdo e até mesmo disponibilizarem em seus 
sites pessoais sem dificuldades. 

Percebe-se que o Youtube é uma ferramenta importante e fundamental para melhorar 
o resultado nos acessos já que ele é uma das ferramentas de busca mais usada depois do Google, 
onde muitos usuários pesquisam por palavras (e imagens) em movimento e não só por textos.
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8 INSTAGRAM

O Instagram é uma rede social que serve para postagem e compartilhamento de 
fotos e, como outras redes, pode-se seguir outros membros e ser seguido por eles. As fotos 
postadas possuem a opção “Curtir” e “Comentar”, para que outros usuários digam o que acharam 
da imagem. A rede social foi criada em outubro de 2010 pela dupla Kevin Systrom e Yosyp 
Shvab. Inicialmente, ela era restrita apenas para usuários de iPhone, já que o aplicativo só era 
compatível com o sistema iOS, da Apple. Em abril de 2012, porém, foi lançado o aplicativo do 
Instagram para Android e, mais recentemente, o Facebook adquiriu o Instagram por um (01) 
bilhão de dólares. Com isso, a quantidade de usuários da rede social cresceu exponencialmente. 
(INSTAGRAM, 2015).

Diferentemente de outras redes sociais, o conteúdo compartilhado no Instagram só 
pode ser visualizado através de seu aplicativo para dispositivos móveis. Atualmente ele está 
disponível para iOS e Android. Após o fazer o download do aplicativo, basta criar a conta 
rapidamente e pronto. O fato do Instagram utilizar a mesma conta do Facebook, facilita o 
cadastro bem como a busca por amigos. O usuário pode tirar uma foto diretamente do aplicativo, 
com a câmera do celular, ou então importar uma imagem que esteja na sua biblioteca de fotos. 
Após tirar a foto ou escolher uma imagem, que esteja gravada no seu celular, é possível a 
aplicação de filtros e efeitos valorizando a imagem. O Instagram também permite compartilhar 
as imagem no Facebook, Twitter, Tumblr e outras redes sociais.

Complementando o que foi citado anteriormente, o Instagram é uma rede social 
e como tal cada usuário tem o seu perfil, que mostra quantas fotos já compartilhou, quantos 
seguidores tem e quantas pessoas está seguindo. Sempre que publicar fotos, os seguidores 
irão visualizar essas fotos em suas próprias timelines. Um macete interessante para se usar 
no Instagram é colocar tags na descrição da imagem. As tags permitem que outros usuários 
encontrem mais facilmente as imagens por meio das buscas. Por exemplo, ao tirar uma foto do 
pôr do sol pode-se usar a tag #sunset. Assim, quando alguém quiser uma imagem de pôr do sol 
a busca será feita filtrando pelas tags. 

Para o projeto Caminhos do Alto Vale o Instagram também será utilizado já que a 
rede social permite criar páginas de marcas e empresas. A intenção é trabalhar com imagens 
dos atrativos turísticos e produtos dos diversos estabelecimentos que participam do portal. A 
conexão com outras redes facilita o compartilhamento dos conteúdos e amplia a visibilidade 
das imagens. 

Para o Caminhos do Alto Vale o Instagram servirá como uma verdadeira vitrine 
das belezas naturais da região. Tanto nos estabelecimentos quanto nas cidades será possível 
compartilhar experiências, recomendações e, é claro, belas imagens. A ferramenta permitirá a 
promoção de campanhas que incentivem os leitores a postar imagens e determinadas tags (#). 
Outra forma interessante de aumentar o relacionamento, ampliar o número de seguidores e 
receber feedback é a promoção de um concurso de fotografia via Instagram. 
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9 FOURSQUARE

O Foursquare é uma rede social que apropria-se de ferramenta de microblogging 
e geotagging para o compartilhamento de informações a respeito de determinados locais ou 
combinação de encontros com outros usuários da rede através de aplicativos para telefonia móvel, 
em específico, para smarthphones. O usuário dessa rede social ao visitar um estabelecimento 
comercial ou local público, informa a outros participantes da rede, cujos estabeleceram uma 
interligação, sua geolocalização por meio do GPS (Global Positioning System, em português 
Sistema de Posicionamento Global) de seu smartphone e tece comentários que podem agraciar 
ou desmerecer o lugar. Um aspecto interessante referente ao Foursquare é o ranking que ele 
utiliza, nomeando os usuários de Mayor (prefeito) e atribuindo o poder de moderar o site da 
rede no que se refere ao lugar visitado na medida em que frequentam o local.

Os comentários feitos com determinada frequência pelos usuários (check-in) e 
hábitos descritos alusivos ao contexto do lugar garantem a eles condecorações (badgets) que 
são como troféus de uma competição saudável, incentivando os indivíduos a sair de seus lares. 

A participação do Portal Caminhos do Alto Vale se dará a partir da criação de um 
perfil, seguido do cadastramento dos estabelecimentos participantes do portal. Dessa forma 
os seguidores do Caminhos do Alto Vale no Foursquare terão mais uma possibilidade de 
interagir com o portal e com os estabelecimentos cadastrados. Vale ressaltar que o Foursquare 
já disponibiliza interação com outras redes como o Facebook e Twitter. 

10 TWITTER 

Dentre os mecanismos de transferência da informação presentes na web, o 
Twitter tem ganhado um número, cada vez maior, de usuários em consonância com as 
atualizações idiomáticas, que vem sendo feitas ao longo dos anos, após seu surgimento em 
2006. Desenvolvido pela empresa estadunidense Obvious, o Twitter é reconhecido como uma 
ferramenta de microblogging, isto é, concebe-se como um produto para a prática de veiculação 
da informação de forma concisa por meio de diários virtuais, no caso desse microblog, cento e 
quarenta caracteres.

O termo Twitter é destituído de uma tradução exata para a língua portuguesa, 
podendo ser compreendido como aquele que reproduz a representação onomatopaica emitida 
pelas aves através de sons curtos, os tweets (ou piados). Nesse sentido, os tweets são as postagens 
feitas pelos usuários que buscam responder a pergunta “What’s happening?” (em português, “O 
que está fazendo?”) em sua página principal, na qual também encontra-se uma timeline onde 
as postagens mais atuais aparecem no topo seguidas das mais antigas, daí sua caracterização 
como blogging. 

O Twitter foi idealizado com a proposta de ser uma ferramenta de comunicação em 
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tempo real, em que as pessoas ao redor do mundo postariam novidades, contratempos e, até 
mesmo, notícias com vistas a fornecer informação rápida de forma massiva. Esse fenômeno se 
deve ao sistema de acompanhamento, tendo como consequência o estabelecimento de uma rede 
de transferência de informação na qual os nós são os usuários do microblog. 

O sistema de acompanhamento consiste em ter seu perfil seguido ou seguir o perfil de 
outra pessoa com o propósito de obter informação de interesse ou compartilhar ideias. Ao seguir 
o perfil de outro usuário você obterá os tweets dele em sua timeline, tomando conhecimento 
do que se passa no dia-a-dia daquele indivíduo ou comunicando-se com ele através do sistema 
de resposta. E, é justamente nesse ponto que o Caminhos do Alto Vale pretende se valer da 
ferramenta. Através da criação do perfil, será possível compartilhar conteúdos ou disponibilizar 
links que levem esse seguidor aos portal. Com a interatividade proporcionada pelo Twitter 
é possível estreitar os vínculos com os seguidores, além de utilizar para a divulgação dos 
estabelecimentos ou conteúdos do portal. 

11 GOOGLE MEU NEGÓCIO

O Google Meu Negócio (ou Google My Business, no original em inglês) é um 
conjunto de funcionalidades e ferramentas grátis que o Google disponibilizou com o objetivo 
de divulgar negócios e possibilitar a interação com clientes e interessados. Voltado a pessoas 
que têm negócios locais, como lojas, escritório, etc, o Google Meu Negócio disponibiliza 
funcionalidades como a exibição no mapa e o horário de funcionamento. 

O acesso pode ser feito a partir do endereço http://google.com/mybusiness e após 
a criação da conta o usuário pode atualizar informações sobre seu negócio, para que apareçam 
nos resultados das buscas e nos mapas do Google. Recomenda-se também criar uma página no 
Google+, onde é possível compartilhar notícias e fotos sobre o negócio, receber comentários 
sobre o empreendimento e respondê-los, analisar informações e estatísticas sobre as visitas que 
a página recebe.

Para o Caminhos do Alto Vale a criação do perfil no Google+ e da página do Google 
Meu Negócio é mais um canal indispensável para disseminar as informações, buscar novos 
seguidos e principalmente estar melhor ranqueado nas pesquisas do Google. 

12 REVISTA DIGITAL

A publicação digital é um projeto que já nasceu com o Caminhos do Alto Vale, já 
que inicialmente outra publicação digital: a Agenda Alto Vale disseminava as potencialidade 
turísticas da região, porém, de forma impressa. Este artigo, inclusive, nasceu do amadurecimento 
da ideia de transformar a revista Agenda Alto Vale impressa para o formato digital. O projeto 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 7 (n. 20), p. 125-138  jan./mar. 2016. 

136

alcançou dimensões ainda maiores e hoje tornou-se um portal de turismo de uma região. Mesmo 
assim a publicação de uma revista digital está nos planos do Portal, justamente para divulgar as 
potencialidades da região e fortalecer a marca Caminhos do Alto Vale. 

Antes de falar sobre o aplicativo em si, vale explicar um pouco mais como funciona o 
Issuu. Trata-se de um site para compartilhamento de publicações digitais, como revistas, jornais, 
livros, artigos, etc. Os conteúdos não são tão sofisticados como as publicações nativamente 
digitais, como aquelas que encontramos na Banca do iOS, por exemplo. Normalmente, eles 
são arquivos PDF compartilhados por usuários comuns, mas há também conteúdo oficial de 
editoras, o que torna o serviço bastante interessante. Segundo dados do próprio Issuu, estima-
se que atualmente estejam disponíveis cerca de 19,5 milhões de publicações. Embora a grande 
maioria seja em inglês, há também conteúdo em espanhol e português dentre inúmeros outros 
idiomas. Os usuários podem acessar e ler os conteúdos na web ou podem optar por utilizar o 
aplicativo Issuu em dispositivos Android ou iOS.

O Issuu, serviço de publicação de livros e revistas na internet, tem como principal 
vantagem a sua interface, que se aproxima do estilo de folhear uma revista. As páginas são 
abertas em par, mantendo também, em muitos casos, os objetivos de design do criador do 
conteúdo. Além disso, ao passar o mouse na parte inferior das páginas, é possível visualizar 
pequenas amostras das folhas anteriores e das próximas, o que agiliza a localização visual do 
conteúdo. Outro ponto forte está na organização dos livros e revistas adquiridos pelo usuário, 
que são mostrados em estantes, com um visual bastante estiloso. (COSTA, 2015)

Para o Portal Caminhos do Alto Vale o Issuu é uma forma barata e rápida de 
publicar conteúdos relacionados aos estabelecimentos e cidades da região. Por tratar-se de 
um formato genuinamente digital, o aplicativo é mais um reforço no acesso e disseminação 
das potencialidades turísticas do Alto Vale. A primeira edição ainda não tem data prevista 
de lançamento, porém a ferramenta está no planejamento de expansão digital da empresa e 
certamente será muito útil. 

13 CONCLUSÃO

Da mesma forma que tantos outros produtos e serviços se utilizam da Internet 
como canal de venda, o turismo precisa adequar-se para beneficiar-se dessa ferramenta. Este 
estudo mostrou apenas algumas possibilidades de canais que a rede disponibiliza – de forma 
gratuita, e que podem agregar ainda mais valor ao negócio e principalmente criar o tão desejado 
relacionamento do cliente como o destino ou estabelecimento turístico. Para isso existem os 
diversos canais existentes na web que, de acordo com cada característica, atinge um perfil de 
usuário: FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, FOURSQUARE, TWITTER, GOOGLE 
MEU NEGÓCIO e PLATAFORMA ISSUU. Ativar os multicanais é uma tarefa simples, porém 
a manutenção adequada é o grande desafio, já que é a geração de conteúdo relevante e de 
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qualidade que irá atrair ou desestimular o visitante. A presença virtual dos estabelecimentos 
turísticos deve ser interessante, chamativa e interativa e a possibilidade de relacionamento deve 
ser ampla e acessível aos mais diversos níveis de usuários. 

No momento em que este artigo é redigido o Caminhos do Alto Vale já trabalha 
com as redes sociais citadas, exceto a revista digital. O principal desafio de agora em diante 
é justamente a utilização adequada dessas redes e principalmente a produção e conteúdos 
relevantes aos usuários. Além disso, algumas outras ações de relacionamento e publicidade estão 
sendo adotadas fora da rede, com a pretensão de fortalecer a marca. Em posse das informações 
levantadas neste artigo os responsáveis pelo projeto também estão trabalhando na construção 
e implantação de um planejamento digital para alcançar melhores resultados. Por fim, abre-se 
as portas para um novo estudo sobre o detalhamento desse planejamento, a implantação e os 
resultados obtidos.  
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