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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 dez artigos relacionados à área das Ciências Sociais Aplicadas. 
Os trabalhos estão relacionados ao ambiente organizacional. O primeiro artigo, de autoria de 
Airton Külkamp e Luiz Alberto Neves, tem como título análise da balança comercial entre 
Brasil e China nos últimos dez anos sob a ótica brasileira. 

O segundo artigo intitula-se comunicação nas empresas: como me vejo e como os outros 
me veem, e é de autoria de João Paulo Roberti Junior, Jaqueline da Silva da Rosa, Fernanda Ax 
Wilhelm, Ana Paula da Rosa  Deon e Idonézia Collodel Benetti. O terceiro artigo trata do tema  
marketing empresarial: a construção da marca Frahm, e é de autoria de Iara Cristina Meireles 
Vignoli  e Vaniele Weinrich Stuepp

O quarto artigo é de autoria de Ana Maristela Opaloski Piedade, André Munzlinger,  
Marianne Hoeltgebaum e Mohamed Amal, e tem como tema o potencial da indústria metal-
mecânica da região de Rio do Sul/SC em comparação com o arranjo produtivo local estabelecido 
em Joinville/SC. O quinto artigo trata das  oportunidades em meio à crise: considerações sobre 
as redes de cooperação interorganizacionais, e é de autoria de Jessica Yohanna Creutzberg e 
Jullian Hermann Creutzberg.

O sexto artigo aborda o tema perfil do microempreendedor individual da região do Alto 
Vale do Itajaí/SC, e é de autoria de Leila Chaves Cunha, César Machado, Kassiano Losi, Kely 
Fernanda de Souza Sacani e Raquel Miguel. O sétimo artigo, de autoria de   Guilherme Cirello 
Casagrande Junior e Humberto Ohf de Andrade, tem como tema o perfil mercadológico dos 
consumidores da Baiki Badhai nos pontos de venda em Rio do Sul. 

O oitavo artigo tem como tema o projeto piloto de implantação de controle de estoque 
em um supermercado na cidade de Rio do Campo, e tem como autores Osmar Stopa e Douglas 
Heinz. O nono artigo, de autoria de  Andréia Hochleitner e Mehran Ramezanali trata das redes 
sociais e sua influência na opinião dos estudantes de curso superior da Unidavi. O décimo 
artigo, intitulado Sucessão e profissionalização: estudo comparativo de casos é de autoria de 
Nádia Schuster,  Marco Antonio Murara e José Tavares de Borba

Desejamos a todos uma excelente leitura!!

M.a Leila Chaves Cunha
Organizadora do Dossiê Gestão
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ANÁLISE DA BALANÇA COMERCIAL ENTRE BRASIL E CHINA NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS SOB A ÓTICA BRASILEIRA1

Airton Külkamp2

Luiz Alberto Neves3

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise da balança comercial entre Brasil e China no período de 
2006 a 2015, através de dados sobre as importações e exportações separadas por fatores agregados. Dados estes, 
fornecidos pelo Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços, em seu sítio na internet. Foi realizada 
por meio de livros e sítios do governo Brasileiro na internet, pesquisa bibliográfica sobre assuntos que possam 
interferir nas relações, para compreender de forma mais clara os dados pesquisados. A partir das informações 
obtidas, em sua maioria tabelas, agrupou-se os dados em quadros e construiu-se gráficos para avaliar o histórico 
e o comportamento das atividades estudadas. Com o passar dos anos o volume das negociações aumentou nas 
duas vias, no entanto, a característica do comércio continuou a mesma, o Brasil exporta bens Básicos e os importa 
manufaturados, mesmo exportando praticamente duzentas vezes o tanto que importa, o saldo em valor FOB da 
balança comercial Brasileira é ínfimo em relação ao potencial que possui.

Palavras-chave: Balança comercial. Exportações. Importações. Saldo comercial.

ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the trade balance between Brazil and China in the period of 2006 through 2015 
by looking into data on imports and exports separated by aggregate factors. The data presented here is provided 
by the Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, on its website. In order to understand this analysis 
more clearly, a bibliographic research was performed on subjects that could interfere in the relations, with most of 
detailed information sourced from books and websites of the Brazilian government. Starting from the information 
obtained, consisting mostly of tables with specific values, the data were then grouped into new tables, and charts 
were constructed to evaluate the history and behavior of the activities studied therein. Over the years, the volume 
of negotiations increased in both ways, however, trade main characteristic remained the same: Brazil exports basic 
goods and imports them manufactured, and even exporting almost two hundred times the amount imported, the 
balance in FBO value of the Brazilian trade balance is negligible in relation to its potential. 

Keywords: Trade balance. Exports. Imports. Balance.

1 INTRODUÇÃO

O comércio entre as nações passou a ter importância a partir do século XV com os 
mercantilistas, classe que tinha como premissa vender sempre mais do que comprar para 
poder se sobressair perante aos outros nas negociações quando o comércio começa a tomar um 

1 Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso – 2016, de autoria de Airton Külkamp.
2 Bacharel em Administração com Ênfase em Comércio Exterior pelo Centro universitário pelo desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI. E-mail: airton.kulkamp@gmail.com
3 Mestre em Economia pela universidade Regional de Blumenau – FURB e coordenador do curso de Economia no 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI. E-mail: seven@unidavi.edu.br
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conceito e ser objeto de estudos, segundo Carvalho e Silva (2002).
 Em 1776 Adam Smith vai de encontro ao que acreditavam os mercantilistas e diz que 

uma negociação pode ser benéfica para ambas as partes envolvidas e fala sobre a especialização 
no que cada nação produz de melhor, segundo Carvalho e Silva (2002).

Smith deu início ao que hoje tratamos como economia, após ele, David Ricardo deu 
sequência na compreensão dos conceitos de comercialização entre nações através da sua teoria 
das vantagens comparativas, segundo Carvalho e Silva (2002).  Os Suecos Eli Heckscher e 
Bertil Ohlin desmistificaram ainda mais o tema, onde, segundo Carvalho e Silva (2002) o 
Teorema de Heckscher-ohlin “explica a diferença dos preços relativos das mercadorias entre as 
nações e seu padrão de vantagens comparativas. ”

O comércio internacional se resume em importação, que é a entrada de bens em um 
país e a exportação que é a saída deles. Em paralelo ao aumento das negociações ao redor do 
globo, cada país toma determinadas atitudes para defender seus interesses. Com essas políticas 
aplicadas, as nações podem tomar medidas consideradas desrespeitosas e que agridem o livre 
comércio no mundo, gerando assim barreiras que dificultam o comércio.

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise da balança comercial entre Brasil 
e China no período de 2006 a 2015, através de dados sobre as importações e exportações 
separadas por fatores agregados.

Para que que se possa atingir o objetivo da pesquisa, buscou-se as informações através 
da coleta de dados por meio de livros e sítios do governo Brasileiro na internet, pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto que possam contribuir para a apresentação do histórico da balança 
comercial Brasileira, a análise do saldo comercial entre Brasil e China, bem como identificar a 
representatividade da China na balança comercial brasileira e o  saldo comercial por segmento.

2 REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com Blogoslawski, Fáveri e Fachini (2010), a revisão da literatura apresenta 
argumentos convincentes de autores mais renomados, desta forma, o presente trabalho aborda 
uma análise da balança comercial entre Brasil e China, para isto, neste capítulo é apresentada 
a revisão da literatura. Sendo que esta é uma exposição de fundamentos e ideias de diversos 
autores relacionados ao comércio internacional e aos fatores que influenciam na construção e 
análise do saldo da balança comercial entre os dois países, levando em consideração a ótica 
Brasileira.

2.1 TEORIAS MERCANTILISTAS

Carvalho e Silva (2002), destacam que o mercantilismo se estendeu entre o século 
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XV e meados do século XVIII, sendo seu auge na época do descobrimento da América e do 
caminho para as índias, suas ideias eram relacionadas ao interesse do estado e da burguesia, 
representando a elite econômica da época. Salvatore (2000, p.17) fazendo uma análise deste 
modelo de pensamento diz, “[...] em breves palavras, os mercantilistas acreditavam que a 
maneira de uma nação se tornar rica e poderosa era exportar mais do que importava”. 

De acordo com Carvalho e Silva (2002), as ideias de Adam Smith iam de encontro ao que 
pregavam os mercantilistas e quando publicou sua obra: A riqueza das Nações: Investigação 
sobre Sua Natureza e Suas Causas, em 1776, seu objetivo era atacar o mercantilismo que 
predominava naquela época e expressava o interesse do estado e da burguesia. 

De acordo com Salvatore (2000), após Smith abrir um novo jeito de pensar as trocas 
entre países, as vantagens comparativas de David Ricardo vieram e se caracterizam quando dois 
países efetuam trocas e ambos saem ganhando, utilizando do mesmo fim que Smith, mas com 
uma abrangência e clareza maior de como as trocas deveriam acontecer.

Krugman e Obstfeld (1999), falam que diferentemente do exposto nas teorias de Smith e 
Ricardo, o teorema de Heckscher-ohlin mostra que os fatores que influenciam na produção dos 
bens vão além da produtividade da mão-de-obra na vida real, fala-se da diferença de recursos 
disponíveis entre os países, pois, não necessariamente quando um país exporta um bem para 
outro quer dizer que sua mão-de-obra seja mais ineficiente na produção daquele bem.

2.2 COMÉRCIO INTERNACIONAL

Dias e Rodrigues (2008, p.61) mencionam que “o comércio internacional decorre 
primariamente das diferenças existentes entre os diversos países, que buscam complementar 
suas necessidades internas com produtos e serviços de outras regiões do planeta, onde ocorrem 
em abundância”. No decorrer das negociações podem ser encontrados diversos fatores, tais 
como barreiras, que são as dificuldades para que o comércio aconteça, bem como, na outra 
ponta os subsídios que são medidas tomadas pelos governos para desenvolver determinado 
setor de um país.

Algo que vem acontecendo no cenário mundial são os dumpings, segundo o Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o dumping se caracteriza quando o produto 
é exportado por uma empresa com um valor inferior àquele praticado no país de origem. Para 
verificar, e investigar a prática do dumping é feito um levantamento médio dos preços praticados 
naquele país, seguindo as medidas de defesa comercial dos países.

2.3 EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

Lopez e Gama (2013), a exportação pode ser dividida em etapas, desde a sua saída no 
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local de origem até chegar ao seu comprador em outro país, e a importação a mesma coisa, 
mas no caminho inverso, no entanto, exportação basicamente é a saída de bem de um país e a 
importação a entrada de bem em um país. A importância dessas duas práticas se dão de forma 
que diversificam mercados e tornam a economia mais forte e competitiva consequentemente.

2.3 BALANÇA COMERCIAL

Maia (2010, p.68), afirma que a balança comercial, “registra as exportações e 
importações e acrescenta que as exportações são contabilizadas como receitas e as importações 
como despesas. ”, mas para fins de balança comercial não se “[...] inclui nessas operações os 
valores referentes a fretes e seguros pagos ou recebidos pelo país, os quais devem ser lançados 
nas contas de serviços do balanço de pagamentos.” 

Lopez e Gama (2013) ainda, consideram que a exportação do Brasil tem sua partida 
no início da colonização do país com o pau-brasil, açúcar, o ouro, a borracha, o algodão e 
o café, basicamente mandavam-se produtos agrícolas o que produzia na época, uma venda 
predominantemente de produtos básicos, até o ano de 1930. Deste período em diante começou-
se a preparação do mercado nacional para a industrialização, na década de 60 é instaurado o 
Programa de Substituições de Importações (PSI) com um parque industrial capaz de produzir 
um volume excedente de mercadorias, sendo destinado à exportação.

3 METODOLOGIA

Este capítulo tem como objetivo apresentar e descrever a metodologia a ser utilizada 
para o desenvolvimento e obtenção dos objetivos propostos na pesquisa. Procedimentos e 
instrumentos de coleta de dados e a análise e o tratamento dos dados coletados. Constando 
então, o delineamento da pesquisa e população.

3.1 DELINEMAMENTO DA PESQUISA

A modalidade de pesquisa apresenta-se como documental por ter de analisar relatórios, 
tabelas e outras formas de documentos neste sentido, Blogoslawski, Fáveri e Fachini (2010) 
sustentam a afirmação dizendo que esta modalidade de análise estuda a realidade atual por meio 
de documentos, para descrever e comparar diferentes tendências, costumes e relações, práticas 
etc.

Quanto aos fins, tem caráter descritivo que segundo Gil (2002, 42), “as pesquisas 
descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
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população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. As informações 
obtidas foram apresentadas através de texto e tabelas. Na análise de dados, procedimentos 
estatísticos, elaboração de quadros relacionam-se os resultados e as informações obtidas nas 
pesquisas bibliográficas e documentais.

3.2 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS

Como técnicas para a obtenção dos dados foram utilizadas as revisões da literatura, para 
o levantamento da documentação e na coleta de dados estatísticos e pesquisa bibliográfico-
documental. A coleta de dados é um importante elemento na pesquisa, que visa obter o máximo 
de informações e com a precisão necessária para poder ser realizada a análise proposta. 

Segundo Gil (2002), alguns autores consideram a interpretação como parte da análise, 
outros já distinguem análise de interpretação. A primeira como sendo organização dos dados 
para que forneçam respostas ao problema proposto e a segunda como a procura de um sentido 
mais amplo destas respostas, mediante ligação a outros conhecimentos obtidos.  

Quanto a análise se difere da coleta que, para Gressler (2003), é a discussão, argumentação 
e explicação nas quais o pesquisador se fundamenta para divulgar as presunções. É uma tentativa 
de evidenciar relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores.

4 ANÁLISE DOS DADOS

4.1 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA: 

Na Tabela 1 evidencia-se as exportações, importações, saldo comercial e corrente do 
comércio.

Tabela 1 - Balança comercial Brasileira no período 2006 a 2015.
Ano Exportação Importação Saldo Corrente
2006 137.807.469.531 91.350.840.805 46.456.628.726 229.158.310.336
2007 160.649.072.830 120.617.446.250 40.031.626.580 281.266.519.080
2008 197.942.442.909 172.984.767.614 24.957.675.295 370.927.210.523
2009 152.994.742.805 127.722.342.988 25.272.399.817 280.717.085.793
2010 201.915.285.335 181.768.427.438 20.146.857.897 383.683.712.773
2011 256.039.574.768 226.246.755.801 29.792.818.967 482.286.330.569
2012 242.578.013.546 223.183.476.643 19.394.536.903 465.761.490.189
2013 242.033.574.720 239.747.515.987 2.286.058.733 481.781.090.707
2014 225.100.884.831 229.154.462.583 -4.053.577.752 454.255.347.414
2015 191.134.324.584 171.449.050.909 19.685.273.675 362.583.375.493

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor.
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A tabela 1 apresenta dados que mostram que a balança comercial brasileira, apesar de 
inconstante no período estudado, teve um déficit apenas no ano de 2014, com mais de US$ 4 
bilhões negativa. 

Tabela 2 - Corrente de comércio entre Brasil/mundo e a China no período.

Ano
Corrente de comércio com

Percentual
Mundo China

2006 229.158.310.336 16.392.817.261 7,15%
2007 281.266.519.080 23.370.087.139 8,31%
2008 370.927.210.523 36.567.112.752 9,86%
2009 280.717.085.793 36.915.020.034 13,15%
2010 383.683.712.773 56.381.325.447 14,69%
2011 482.286.330.569 77.105.230.279 15,99%
2012 465.761.490.189 75.478.814.352 16,21%
2013 481.781.090.707 83.329.970.532 17,30%
2014 454.255.347.414 77.961.093.508 17,16%
2015 362.583.375.493 66.326.928.634 18,29%
Total 3.792.420.472.877 549.828.399.938

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor.

Os números da tabela 2 mostram quão expressivas são as negociações do Brasil com 
o mundo. Visto isso, pode-se ter um parâmetro para a comparação com as negociações feitas 
com a China. Conforme mostram os dados da tabela 2, a China é um país muito representativo 
nas negociações brasileiras, principalmente se levar em conta seu crescimento. Nos últimos 
dez anos essa relação no comércio de bens totalizou US$ 549.584.936.828 enquanto o mundo 
representou US$ 3.792.420.472.877 FOB das negociações brasileiras com o exterior.

Gráfico 1 - Corrente de comércio entre Brasil e China no período.

Fonte:  MDIC Elaborado pelo autor.

Os números do gráfico 1 mostram que, a relação comercial entre o Brasil e China tem 
crescido acintosamente nos últimos dez anos, principalmente até o ano de 2011, seguido por 
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oscilações nos anos seguintes. A negociação entre os países mais que quadruplicou entre os 
anos de 2006 que apresentava US$ 16 bilhões em negociações e 2015, onde, apresentou US$ 
66 Bilhões, no entanto, o ano de 2013 foi o que mais se destacou com a corrente de comércio 
totalizando US$ 83 Bilhões.

4.2 CARACTERÍSTICA DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS COM A CHINA

Os bens que fazem parte da pesquisa são divididos em três grandes grupos ou fatores 
agregados, os básicos que sofrem pouca alteração em seu estado natural; os semimanufaturados 
que são bens intermediários e os manufaturados que apresenta maior transformação entre os 
três, conforme o representado na tabela 4 com os respectivos valores de cada grupo.

Tabela 3 – Exportações por fator agregado entre 2006 e 2015.
Ano Total Básico Semimanufaturado Manufaturado
2006 8.368.034.208 6.213.222.707 1.275.409.848 879.401.653 
2007 10.731.337.694 7.927.295.420 1.937.018.282 867.023.992 
2008 16.511.119.579 12.830.029.631 2.586.108.542 1.094.981.406 
2009 20.994.982.947 16.310.729.663 3.262.093.682 1.422.159.602 
2010 30.772.258.167 25.755.497.382 3.622.162.457 1.394.598.328 
2011 44.287.247.207 37.661.364.579 4.594.429.186 2.031.453.442 
2012 41.191.901.048 34.147.262.539 4.671.421.501 2.373.217.008 
2013 45.990.556.946 38.973.235.177 5.458.253.193 1.559.068.576 
2014 40.584.988.189 34.291.878.256 4.667.785.490 1.625.324.443 
2015 35.579.658.588 28.589.854.999 4.699.433.156 2.290.370.433 
Total 295.012.084.573 242.700.370.353 36.774.115.337 15.537.598.883 

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor.

Obs: As operações especiais foram excluídas da apresentação dos dados por representarem 
valor inferior a 1% da participação geral das negociações de exportação e importação, sendo 
que, não irá interferir significativamente para a interpretação dos dados para fins desta pesquisa.
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Gráfico 2 - Representatividade das categorias de produto exportadas para a China.

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor .

Levando em consideração o primeiro e o último ano do período, de acordo com os 
percentuais do gráfico 2, é notável a ínfima parte que representa os produtos manufaturados e os 
semimanufaturados nas exportações brasileiras para a China, em relação aos produtos básicos. 
O percentual de produtos básicos soma 74,25% do total exportado no ano de 2006 e 80,35% no 
ano de 2015, estando o restante com as outras duas categorias. 

Tabela 4 - Importações por fator agregado entre o ano de 2006 a 2015.

Ano Total Básico Semimanufaturado Manufaturado

2006 7.990.448.434 202.519.041 85.123.377 7.702.806.016 
2007 12.621.273.347 321.506.433 92.063.961 12.207.702.953 
2008 20.044.460.592 864.485.183 106.325.973 19.073.649.436 
2009 15.911.133.748 255.852.321 42.837.706 15.612.443.721 
2010 25.595.419.005 535.605.508 104.595.944 24.955.217.553 
2011 32.790.634.943 887.588.382 103.417.940 31.799.628.621 
2012 34.251.274.099 723.867.164 104.266.004 33.423.140.931 
2013 37.303.817.486 852.482.834 65.311.110 36.386.023.542 
2014 37.344.985.579 672.732.195 92.862.501 36.579.390.883 
2015 30.719.405.022 758.981.433 117.114.382 29.843.309.207 
Total 254.572.852.255 6.075.620.494 913.918.898 247.583.312.863 

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor.

Obs: As operações especiais foram excluídas da apresentação dos dados por representarem 
valor inferior a 1% da participação geral das negociações de exportação e importação, sendo 
que, não irá interferir significativamente para a interpretação dos dados para fins desta pesquisa.
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Gráfico 3 - Representatividade das categorias de produto importadas da China.

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor.

Os dados apresentados no gráfico 3 dizem respeito a participação das categorias nas 
importações brasileiras, com base na tabela 5, onde, ocorre o inverso das exportações, com a 
predominância dos produtos manufaturados representando 96,40% do total exportado no ano 
de 2006 e 97,15% no ano de 2015. Porém, os produtos semimanufaturados apresentam menos 
participação que os básicos neste caso.

É perceptível que mesmo com o passar dos últimos dez anos, o Brasil não alterou sua 
característica de comércio com a China, estando predominantemente concentrada em produtos 
básicos na exportação e em produtos manufaturados na importação.

4.3 SALDO DA BALANÇA COMERCIAL ENTRE OS PAÍSES

Os valores da tabela 5 representam o comportamento do saldo da balança comercial 
entre os dois países em valor US$ FOB, o saldo é amplamente favorável ao Brasil com um total 
de US$ 40.4369.232.318 positivo.

Tabela 5 - balança comercial Brasil/China entre 2006 a 2015.
Ano Importação Exportação Saldo Corrente

2006 7.990.448.434 8.368.034.208 377.585.774 16.358.482.642 
2007 12.621.273.347 10.731.337.694 -1.889.935.653 23.352.611.041 
2008 20.044.460.592 16.511.119.579 -3.533.341.013 36.555.580.171 
2009 15.911.133.748 20.994.982.947 5.083.849.199 36.906.116.695 
2010 25.595.419.005 30.772.258.167 5.176.839.162 56.367.677.172 
2011 32.790.634.943 44.287.247.207 11.496.612.264 77.077.882.150 
2012 34.251.274.099 41.191.901.048 6.940.626.949 75.443.175.147 
2013 37.303.817.486 45.990.556.946 8.686.739.460 83.294.374.432 
2014 37.344.985.579 40.584.988.189 3.240.002.610 77.929.973.768 
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2015 30.719.405.022 35.579.658.588 4.860.253.566 66.299.063.610 
Total 254.572.852.255 295.012.084.573 40.439.232.318 549.584.936.828 

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor .

Obs: As operações especiais foram excluídas da apresentação da apresentação dos dados 
por representarem valor inferior a 1% da participação geral das negociações de exportação e 
importação, sendo que, não irá interferir significativamente para a interpretação dos dados para 
fins desta pesquisa.

Gráfico 4 – Saldo proporcional da balança comercial em percentual.

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor.

Os números do gráfico 4 fazem uma relação entre o saldo percentual de cada ano em 
face ao total comercializado no período pesquisado, o que traz uma realidade proporcional aos 
valores exportados e importados a cada ano, no período de 2006 a 2015. Estes números mostram 
o saldo da balança comercial que apresenta saldo total do período de US$ 40.4369.232.318, isso 
quer dizer que o Brasil teve um saldo positivo de 7%, ou seja, o Brasil exportou mais do que 
importou da China desde 2006 até o ano de 2015. 

O ano com melhor saldo proporcionalmente, de acordo com o gráfico 4, é o de 2011 e 
o ano de 2008 é com o pior saldo. O ano que teve a maior corrente de comércio foi o de 2013, 
em contrapartida, no resultado proporcional da balança, este atingiu apenas três quartos do 
resultado de 2011.

4.4 RELAÇÃO ENTRE QUANTIDADE NEGOCIADA E VALOR AGREGADO.

Tabela 6 - Valores de importação e exportação Brasil/China

Ano Importação Exportação

2015
Valor US$ FOB Peso em Kg Valor / Kg Valor US$ FOB Peso em Kg Valor / Kg
30.719.405.022 10.915.469.704 2,81 35.607.523.612 252.208.533.409 0,14

Fonte: MDIC Elaborado pelo autor.
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Obs: Os dados da tabela consideram todas as exportações e importações válidas para a 
balança comercial entre os dois países, incluindo as operações especiais.

Apesar de existirem outras formas de quantificar, os dados da tabela 6 consideram o valor 
negociado em relação ao peso, gerando um valor por quilo. O produto importado representa 
2.000% do preço por quilo do produto exportado. Mesmo o Brasil exportando 252 milhões de 
toneladas e importando apenas 10 milhões de toneladas, obtém um saldo tão pequeno, dado que 
o preço do produto Básico é muito inferior ao do produto manufaturado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A balança comercial brasileira tem sofrido oscilações com o passar dos anos e seu volume 
negociado, somado o período estudado, ultrapassa o valor de US$ 1 trilhão. A China é um grande 
parceiro comercial do Brasil e vem aumentando a sua parceria ano após ano, com exceção a 
2014.  A representatividade da China em relação ao mundo nas negociações Brasileiras passou 
de 7% em 2006 para 18% em 2015, ou seja, essa participação mais que dobrou. Em 2015 dos 
US$ 362 bilhões que o Brasil negociou com o mundo, a China representou US$ 66 bilhões.

O saldo da balança se mostrou positivo em quase todos os anos do período, porém, não 
apresentou uma melhora contínua com oscilações recorrentes tanto em quantidade como em 
proporção. O pior ano em saldo da balança comercial foi o de 2008, onde, o saldo se apresentou 
mais de US$ 3 Bilhões negativo. O ano com maior volume de negócios foi o de 2013 com mais 
de US$ 83 Bilhões em negociações, no entanto, proporcionalmente o ano de 2011 foi o com 
melhor resultado, o que mostra que ter um maior volume de negócios não necessariamente traz 
mais divisas ao país, isso depende da característica das negociações.

Para analisar a característica das negociações uma importante ferramenta é a separação 
dos produtos por fator agregado. Os produtos básicos são os que menos sofrem alteração 
em sua forma natural, consequentemente tem menor valor agregado, e em relação ao total 
exportado pelo Brasil, esta categoria de produtos, representou em torno de 80% no ano de 2015 
e a importação desta mesma categoria apenas 2%, o que desfavorece o Brasil. Se olharmos o 
histórico do fator agregado a característica não se altera expressivamente.

Na Contramão aos produtos básicos estão os produtos manufaturados que são aqueles 
que já sofreram alterações em sua característica primária e elevaram seu valor. O Brasil exportou 
desta categoria 6% do total e importou 97% em 2015, e as alterações no histórico também 
não foram drásticas neste sentido. Entre esses dois extremos do comércio, existem os bens 
semimanufaturados que apresentam algo em torno de 15% da exportação e menos de 0,5% da 
importação em 2015, com a mesma característica histórica dos bens anteriores.

Tendo a concepção destes fatores é possível acreditar que o Brasil explora seus recursos 
naturais para exportar os bens básicos que não trazem um retorno expressivo para o país, seja 
em recursos financeiros ou em geração de empregos no mercado doméstico e importa os bens 
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que já exportou manufaturados, trabalhados e com um valor agregado muitas vezes maior. 
Se a característica de exportação do Brasil fosse igual a de importação, e conseguíssemos 

exportar a mesma quantidade de peso, em 2015 em vez de ter exportado US$ 35 bilhões, 
poderíamos ter exportado algo em torno de US$ 710 bilhões. Talvez o mercado não suportasse tal 
demanda, mas o fato é que o Brasil está explorando apenas seus recursos naturais e esquecendo 
que eles podem ser trabalhados, gerando emprego e riquezas ao país, ao invés de deixá-las para 
os outros.

Conclui-se que o Brasil é dependente da exportação de commodities, de baixo valor 
agregado, e importador de produtos acabados. Esse círculo vicioso vem se repetindo ao longo 
dos séculos, desde os ciclos econômicos da borracha, minérios, açúcar e café.  Apesar do saldo 
amplamente favorável em relação a China é necessária uma mudança na pauta das exportações 
brasileiras em relação a este grande parceiro comercial. O País deveria adotar uma estratégia de 
valorizar também os produtos acabados produzindo bens de consumo e de capital para melhorar 
a relação exportação/importação com o resto do mundo.
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COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS: COMO ME VEJO E COMO OS OUTROS ME 
VEEM 
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RESUMO
A relação interpessoal, alinhada com a eficiência da comunicação interna nas empresas, traz bons resultados para as 
organizações. Assim, considera-se que todos os funcionários são comunicadores e interagem dentro do processo, 
mesmo através da comunicação informal, facilitando a integração e a participação de todos os envolvidos na 
organização. Este artigo, que apresenta um estudo de caso, tem o objetivo de identificar os perfis dos indivíduos no 
que se refere ao feedback, utilizando a Janela de Johari. De abordagem qualitativa, este estudo caracteriza-se por 
ser exploratório, descritivo e transversal. A investigação ocorreu em uma empresa prestadora de serviços, da Serra 
gaúcha – RS. As evidências indicam que, tanto no que se refere à autopercepção quanto à heteropercepção, há um 
perfil da Janela ideal. Infere-se que os indivíduos caracterizam-se pela utilização ampla e equilibrada de busca de 
feedback e de autoexposição, permitindo franqueza e empatia pelas necessidades dos outros. 

Palavras-chave: Feedback. Janela de Johari. Comunicação. 

ABSTRACT
The aligned interpersonal relationship with the efficiency of internal communication in the business field brings 
good results for those organizations. Thus, it is considered that all employees are communicators and interact within 
the process, even through informal communication, facilitating the integration and participation of all stakeholders 
in the organization. This article aims at identifying the profiles of individuals related to their feedback when 
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using the Johari Window. Qualitative in nature, this study is characterized as being exploratory, descriptive and 
transversal. The investigation occurred in a service provider company, in Rio Grande do Sul. Evidence indicates 
that, taking into consideration both the self-perception (self ratings) and the heteroperception (colleagues ratings) 
has become an ideal window profile. It is inferred that individuals are characterized by broad and balanced use of 
search Feedback and auto exposure, allowing openness and empathy for the needs of others.

Keywords: Feedback. Johari Window. Communication.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As organizações buscam cada dia mais tornarem-se competitivas; a relação interpessoal 
alinhada com a eficiência da comunicação interna trará bons resultados para essas organizações. 
Para mensurar como anda o relacionamento interpessoal dentro da organização foi idealizada 
uma representação gráfica para ilustrar isso, chamada de Janela de Johari (LUFT, 1969).

Alguns problemas de comunicação não se resolvem somente com programas de 
comunicação. Muitos paradigmas comportamentais precisam ser transmutados para haver 
fluidez na comunicação, a matéria-prima mais valiosa das organizações de hoje. É preciso ir 
além da comunicação e ajustar os focos das pessoas que compõem a organização; e isso inclui 
desvendar ou oportunizar situações, momentos de conhecimento dos indivíduos aos próprios 
indivíduos, ou seja, de como ele se vê, e de como os outros o veem. 

Dessa forma, faz-se necessário a utilização dos diversos canais da comunicação para 
tornar este processo mais eficiente e as barreiras superadas, permitindo a intervenção dos 
funcionários na apresentação de sugestões para a melhoria da comunicação na empresa. Para 
isso, considera-se que, independentemente do nível hierárquico ocupado na organização 
todos os funcionários são comunicadores e, interagem dentro do processo, mesmo através 
da comunicação informal, facilitando a integração e a participação de todos os envolvidos na 
organização.

A literatura aponta que “a comunicação tem quatro funções básicas dentro de um grupo 
ou de uma organização: controle, motivação, expressão emocional e informação” (ROBBINS, 
2012, p. 232). Nesse sentido, este artigo tem o objetivo de identificar os perfis dos indivíduos 
no que se refere ao feedback utilizando a Janela de Johari. A fim de obter tais informações 
pertinentes ao tema, foi realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória, cujo método é o 
estudo de caso.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 RELAÇÕES INTERPESSOAIS: A DIFÍCIL ARTE DO SER 

Um dos fatores impulsionadores do sucesso de qualquer carreira é a forma pela qual os 
relacionamentos são estruturados com as demais pessoas. Relacionamento interpessoal nada 
mais é do que a influência mútua das pessoas e está ligado diretamente à maneira como cada 
uma percebe ou sente a outra. Vale destacar a importância de cultivar contatos saudáveis no 
ambiente de trabalho, isso gera sentimentos positivos, facilitando não só a harmonia entre as 
pessoas, mas também a produtividade e a eficácia. 

O espírito de equipe nasce da união harmônica de duas ou mais pessoas (SHENTON, 
2007). A interação em situações de trabalho dá-se num ciclo de atividade-interação-sentimentos, 
não tendo relação direta com a competência técnica de cada um, pois colaboradores competentes 
podem render muito abaixo de seu potencial em função da influência do grupo (MOSCOVICI, 
2005). Isso ocorre, porque a maneira de lidar com diferenças individuais estabelece um clima 
entre as pessoas, que influencia a vida do grupo, podendo o comportamento interpessoal tornar-
se harmonioso, permitindo o trabalho em equipe, ou tornar-se muito tenso, levando à divisão de 
energias e à deterioração do desempenho do grupo.

a.  Bitencourt (2004) menciona o Modelo Três Cs de interpretação das relações 
interpessoais: circunstâncias – referem-se ao mundo externo, os determinantes sociais, 
políticos, econômicos e culturais, dos quais não se pode fugir e que delimitam o ser no mundo, 
suas relações e possibilidades de crescimento como pessoa, tanto no trabalho quanto nos 
relacionamentos com outros âmbitos da sociedade, a qual faz parte;

b.  conhecimento – é o entendimento da realidade factual e virtual, transformando isso 
em saberes, usando da criatividade e capacidade de abstração para a formação de textos que 
expressam a individualidade ou a coletividade dos grupos a que se pertence;

c. compreensão – abrange o mundo dos sentimentos, as relações com os ambientes 
em que se tem contato, com o objetivo do autoconhecimento, em função das percepções e 
experiências que foram guardadas e modificadas na memória de cada um, e que, a longo prazo, 
constitui a história pessoal e profissional, é a busca do sentido, do significado e do para que 
servem as realizações e a vida. Foi idealizada uma representação gráfica para ilustrar as relações 
interpessoais (LUFT, 1969), ou seja, o processo de dar e receber feedback6, chamado de Janela 
de Johari, conforme expresso na Figura 1, que oferece o significado de cada quadrante: 

a.  Arena ou Área Livre: mostra o que é conhecido por nós mesmos e pelos outros; 
b.  Mancha Cega: representa o que não sabemos de nós mesmos, mas que os outros 

6 Feedback: Fechamento do processo de comunicação, é ele que verifica se há sucesso na transmissão da mensa-
gem inicialmente desejada, determinando se houve ou não compreensão (ROBBINS, 2012)
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percebem; 
c. Fachada ou Área Oculta: é o que conhecemos de nós mesmos, porém não revelamos 

ao grupo; 
d.  Desconhecido: é o que representa fatores da personalidade, dos quais não temos 

consciência e nem as pessoas que conosco convivem têm.
Nesta mesma esteira de pensamento, tem-se o que Moscovici (2005), classifica como: 
a. A área I (o eu aberto): constituiu o comportamento que é conhecido tanto pela pessoa 

como quem a observa. É a convivência mais autêntica e transparente possível; 
b. A área II (o eu cego): são as características de comportamento facilmente percebidas 

pelos outros e desconhecida pela pessoa. É como o grupo a vê, mas ela não consegue se enxergar; 
c. A área III (o eu secreto): representa o que é conhecido pela pessoa, mas desconhecido 

pelo grupo. É aquela parte da pessoa que ela conhece bem, mas quer esconder dos outros; 
d. A área IV (o eu desconhecido): é o comportamento desconhecido pela pessoa e pelo 

grupo. São as relações envolvidas por máscaras e mistérios.
Observa-se que as nomenclaturas, embora distintas, denotam o mesmo significado para 

cada quadrante. Neste estudo tomar-se-á a classificação encontrada em Luft (1969). A Janela de 
Johari está exemplificada conforme Figura 1.

Figura 1: Janela de Johari.

Fonte: Luft, 1969.

O autor ainda menciona que a Janela de Johari deve ser utilizada para melhorar as 
relações interpessoais, através da conscientização da importância de dar e receber feedback. 
É através dela que se percebe como a pessoa se vê e como os outros a vêem. Portanto, faz-se 
pertinente apresentar as diversas posições da Janela de Johari.
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2.2 DESVENDANDO A JANELA DE JOHARI: UM TESTE ACERCA DOS PERFIS DO 
INDIVÍDUO

Mais do que apontar e indicar posturas e atitudes difíceis dos outros indivíduos no 
ambiente de trabalho, precisa-se perceber e compreender atitudes e posturas de si mesmo. Nesse 
sentido, a Janela de Johari é um teste que possibilita conhecimento de si próprio e, inclusive, do 
que os outros pensam a seu respeito. Quando se fala em dar e receber feedback, observa-se que 
a Janela de Johari desloca-se no sentido vertical e horizontal. Tal deslocamento, muitas vezes 
extremado, possibilita a identificação de quatro perfis na visão dos outros dentro de um grupo. 
Estes perfis serão apresentados a seguir. 

A Janela Ideal, representada pela Figura 2, mostra que, quando o tamanho da “Arena” 
está maior que as demais janelas, o grupo está num nível alto de confiança e seus critérios, na 
hora de dar e receber feedback, crescem na mesma proporção (LUFT, 1969). Este perfil de 
pessoa indica que o seu comportamento está aberto e liberado aos outros integrantes do grupo. 
Isso diminui a tendência de má interpretação das suas atitudes, advinda da percepção dos outros. 

No entanto, não é necessário manter uma “Arena” ampla com todas as pessoas, 
porque elas, com as quais se tem contato casualmente, poderão interpretar essa abertura 
como um fenômeno ameaçador e impróprio. Por conseguinte, quanto mais os sentimentos, as 
percepções e as opiniões são expostas em público, torna-se desnecessário recorrer a truques de 
comportamento, em se tratando de relações mais significativas. 

Figura 2: A Janela Ideal.

                       
Fonte: Luft, 1969.

Na consecução, Luft (1969) indica e nomeia os indivíduos de acordo com o enquadramento 
na Janela de Johari. Para os indivíduos que se encaixam no quadrante da janela Fachada, o autor 
o nomeia como o “Entrevistador” (Figura 3). Este estilo indica uma pessoa cuja postura de 
participação é a de questionar o grupo, sem dar informações ou feedback; não se posiciona, 
tornando difícil entender como ele percebe as situações e problemas. Ele deseja saber muito 
sobre as percepções dos outros, antes de se posicionar ou se comprometer, no entanto essa 
conduta gera desconfiança, retraimento e irritação dos outros em relação a ele. 
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Figura 3: O “Entrevistador”.

Fonte: Luft, 1969.

Já para o indivíduo que se situa no quadrante da Mancha Cega, o autor o denomina 
como o “Matraca”, uma vez que possui a janela ampla (Figura 4) e se caracteriza pelo indivíduo 
que dá mais feedback do que recebe, ou seja, ele expõe ao grupo suas impressões e percepções 
sobre os outros, porém esquece de ouvir o que eles têm a lhe dizer. Este tipo de indivíduo parece 
insensível ao feedback que lhe é dado, ou não dá ouvidos ao grupo (LUFT, 1969). Essa forma 
de reação faz com que os integrantes do grupo relutem em continuar a dar-lhe feedback, afinal 
ele não se interessa com o que se passa com o grupo; fruto disso são suas atitudes descabidas e 
distorcidas.

Figura 4: “O Matraca”.

Fonte: Luft, 1969.

Finalizando, têm-se os indivíduos localizados no quadrante do Desconhecido, os quais 
o autor denomina de “Tartaruga”, conforme ilustrado na Figura 5. A janela “Desconhecido” 
é muito ampla, representando um indivíduo que não sabe muita coisa sobre si próprio e nem 
o grupo o conhece muito, tornando difícil, para o grupo, saber qual é a sua posição e como 
integrantes do grupo devem se posicionar em relação a ele. É um indivíduo isolado do grupo, 
e por vezes mantém uma carapaça a sua volta. É chamado assim, porque a sua carapaça não 
permite que as pessoas penetrem nela e também que ela saia de dentro de si, ao evitar exposições 
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pessoais.

Figura 5: “O Tartaruga”.

Fonte: Luft, 1969.

A mudança em um dos quadrantes provoca, consequentemente, a mudança em todos os 
demais quadrantes (MOSCOVICI, 2005). Existem dois fatores que regulam o fluxo interpessoal 
que determinam o tamanho de cada quadrante na Janela de Johari: 

a.  Busca de feedback – ver-se através dos olhos dos outros, solicitar e receber respostas 
ou reações dos outros, em termos verbais e não-verbais; através disso, sabe-se como o seu 
comportamento afeta as outras pessoas;

b.  Auto-exposição – é oferecer feedback aos outros, revelando seus próprios pensamentos, 
percepções e sentimentos de como o comportamento dos outros o está afetando. 

Luft (1969) já classificara quatro estilos interpessoais: 
- Estilo tipo “A” – estilo onde o uso da Abertura e do Feedback é mínimo, trazendo um 

relacionamento praticamente impessoal; observa-se, também, a predominância do quadrante da 
área “Desconhecido”, indícios do medo de correr riscos pela Abertura e pelo Feedback. Este 
estilo se caracteriza por albergar pessoas que têm uma responsabilidade mais rígida; são frias e 
nada comunicativas, podendo ser certamente encontrado em organizações burocráticas, onde, 
por muitas vezes, é conveniente evitar abertura e envolvimento. 

- Estilo tipo “B” – onde predomina a aversão à Exposição; em contrapartida existe a 
tendência de querer saber muito sobre si mesmo, o que os outros acham das suas atitudes, 
posições diante dos fatos, querer saber como os outros a percebem, utilizando-se muito bem 
do processo de solicitar feedback. O pouco uso da Exposição gera a sensação de desconfiança 
nos demais integrantes do grupo. Algumas razões para o pouco uso é o medo que a pessoa tem, 
também, de ser rejeitada, agredida, e não ter o apoio, se os outros conhecerem seus verdadeiros 
sentimentos e pensamentos. 

- No Estilo tipo “C” – caracteriza-se pelo uso excessivo da Exposição e pela ausência 
de Feedback; a pessoa diz o que pensa a respeito dos demais, como se sente em relação a 
eles, sua posição no grupo, porém tem a “Mancha Cega” muito ampla, revelando desconfiança 
em relação à opinião dos outros, fazendo com que a opinião do grupo não tenha importância 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 21.36, jan./mar. 2017.

28

alguma. Consequência disso é a insegurança e os ressentimentos causados nas pessoas, que já 
não dão mais feedback por motivo de defesa pessoal. 

- Estilo tipo “D”: onde os processos da Abertura e do Feedback são usados naturalmente, 
proporcionando um clima de equilíbrio no grupo. Aqui, o grupo é sensível às necessidades dos 
outros e a participação torna-se característica dominante desse estilo. É através do crescimento 
da área da “Arena” que se promove maior participação e produtividade. Em sua fase inicial pode 
despertar certo retraimento por parte das pessoas, em virtude da desconfiança no relacionamento 
honesto, mas é com persistência que se poderá contar com a participação de todos.

Acredita-se, com base nas informações obtidas até o momento, que quando o indivíduo 
entende a si próprio e aos outros, abre-se uma gama de oportunidades para que ele tenha sucesso 
no trabalho em equipe. Observa-se nas organizações que esse trabalho em equipe traz resultados 
positivos, satisfação pessoal e profissional. Mas é essencial que a comunicação seja clara e 
objetiva dentro do grupo e da própria organização, assunto esse que será abordado a seguir.

2.3 COMUNICAÇÃO: UM DOS MAIORES DESAFIOS DOS INDIVÍDUOS

O sucesso da boa comunicação é um desafio do indivíduo consigo mesmo e na interação 
entre pessoas e grupos. Comunicar-se é um ato fundamental na vida do ser humano e, quando não há 
uma boa comunicação, observa-se que estas relações ficam muito prejudicadas. A comunicação 
é a troca de informações entre os indivíduos, ou seja, um processo de passar informação, como 
forma de se relacionar com outras pessoas através de ideias, fatos, pensamentos e valores 
(CHIAVENATO, 2002). A comunicação é a ponte que liga as pessoas para que compartilhem 
sentimentos, conhecimentos e experiências, com o objetivo de ser compreendidas. 

A comunicação envolve pelo menos dois indivíduos, o que envia uma mensagem e 
o que recebe. Sozinha, uma pessoa não se comunica, pois somente com a existência de um 
receptor é que se pode completar o ato da comunicação (CHIAVENATO, 2002). Assim, as 
organizações não existem, nem operam, porque a comunicação é a rede que integra e coordena 
todas as suas partes.

Com base nisso, observa-se que é primordial que a informação esteja clara para si 
mesmo, antes que ela seja passada para outro indivíduo. Certamente, isso sanaria a carência 
de uma boa comunicação das organizações. Além do que já foi explicitado, a comunicação 
consiste em um processo, que envolve sete partes: a fonte da comunicação, a codificação, a 
mensagem, o canal, a decodificação, o receptor, o ruído e o feedback (ROBBINS, 2012). 

A fonte começa com uma mensagem de codificação do pensamento e a mensagem é o 
produto codificado pelo emissor. O canal é o meio pelo qual a mensagem passa, devendo o emissor 
selecionar se o canal será formal ou informal. Os canais formais, além de serem estabelecidos 
pela organização, transmitem mensagens que se referem ao trabalho de seus membros; já os 
canais informais são espontâneos e surgem como resposta às escolhas individuais. O receptor é 
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o sujeito a quem a mensagem é dirigida e, antes que ela seja recebida, seus símbolos precisam 
ser traduzidos para que haja a compreensão do receptor, sendo que isso é a decodificação da 
mensagem. 

O ruído é composto pelos empecilhos à comunicação, distorcendo a clareza da 
mensagem. Um exemplo de ruído seriam problemas de percepção, excesso de informações, 
dificuldades semânticas ou diferenças culturais. E por último, o feedback, que é o fechamento 
do processo de comunicação; é por meio dele que se pode verificar se há sucesso da transmissão 
da mensagem inicialmente desejada, determinando se houve ou não compreensão. Este processo 
está exemplificado na Figura 6.

Figura 6: Processo de Comunicação

Fonte: Robbins, 2005.

Portanto, pode-se pensar que a comunicação, além de ser uma das ferramentas mais 
importantes do sistema organizacional, é a base que sustenta o bom funcionamento de uma 
organização. Em outras palavras, dependendo da forma como ela é feita, os resultados 
obtidos serão percebidos na eficácia e na produtividade geradas por todos os componentes da 
organização. 

 As formas como as organizações se comunicam diferem de uma para outra, sendo que 
todas as informações necessárias passam por canais diversos; canais estes, importantes para 
a qualidade da boa comunicação e que podem ser formais ou informais. Quanto à direção do 
fluxo de informações, a comunicação na organização pode ocorrer em três sentidos (ROBBINS, 
2012): 

- Descendente: a comunicação flui dos níveis mais altos para os mais baixos; um exemplo 
disso é um líder que atribui uma tarefa ao seu subordinado; 

- Ascendente: a comunicação é dirigida aos escalões mais altos da empresa e é utilizada 
para fornecer feedback aos executivos ou líderes. Um exemplo disso são a pesquisa de clima 
organizacional e a lateral, que acontece entre os membros de um mesmo grupo, ou grupos que 
estão no mesmo nível – entre colaboradores ou entre executivos – e é utilizada para economizar 
tempo e facilitar a coordenação.

Ainda, existem três métodos básicos de comunicação entre os membros de um grupo 
(ROBBINS, 2012):

- A comunicação oral – é o principal meio de transmitir mensagens. Fazem parte desta 
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categoria as palestras, os debates formais entre duas pessoas ou em um grupo e a rede informal 
de rumores. A rapidez e o feedback são as vantagens observadas nesse tipo de comunicação. 
Em contrapartida, uma desvantagem observada, é que quando se precisa transmitir informações 
para certo número de pessoas, existem muitas chances de que ocorram distorções destas 
informações. 

- A comunicação escrita – engloba memorandos, cartas, e-mails, fax, jornais internos, 
informativos em murais. É escolhida pelos indivíduos pelo fato das informações ficarem 
armazenadas. Percebe-se que as pessoas tem mais cuidado com o que escrevem, a compreensão 
é mais efetiva, tem lógica e é clara. Como desvantagem da comunicação escrita observa-se que 
ela consome mais tempo e não possui um mecanismo de feedback embutido em si. 

- A comunicação não-verbal – acontece todas as vezes em que se transmite uma 
mensagem verbal. Mensagens enviadas por um olhar rápido ou demorado, um sorriso, um franzir 
de sobrancelhas fazem parte desta categoria. Esta categoria demonstra que a comunicação não 
estaria completa sem ela, que inclui os movimentos do corpo, a entonação ou ênfase dadas às 
palavras e os distanciamentos físicos entre o emissor e o receptor.

O autor ainda complementa que os canais se diferem em relação à sua capacidade de 
transmitir informações. Os canais mais ricos oferecem vários canais (palavras, expressão facial 
e corporal, entonação) e, assim, são chamados por oferecerem um rápido feedback e transmissão 
de informações. Já os menos ricos em geral são as mídias escritas impessoais, como boletins e 
relatórios.

Cada organização deverá observar com cuidado quais canais de comunicação serão 
utilizados, estando sempre atenta às suas necessidades, objetivando sempre a clareza e a eficácia 
das informações passadas, fazendo com que as mensagens tenham um entendimento mútuo. 
Com base nisso, tem-se o feedback. Afinal é através desta ferramenta que se pode ter a certeza 
de que a mensagem final é coerente com a mensagem inicial. Esta ferramenta é o ponto mais alto 
e sensível no processo de comunicação interpessoal; é um teste à capacidade de dar e receber 
comunicação franca e objetiva (PASSADORI, 2009). O autor ainda destaca que a prática de 
feedback não pode ser interpretada como crítica, e para que isso não aconteça é necessário antes 
dominar três habilidades que são: a atenção, que aumenta o poder de observação objetiva, a 
capacidade de diálogo, a qual identifica e iguala as pessoas, e o princípio da alteridade, que é o 
respeito ao diferente.

Feedback é uma ferramenta que norteia as pessoas dentro da organização e, por essa 
razão, ela é importante para o aprimoramento e desenvolvimento interpessoal e profissional; é 
através dela que se tem a consciência dos erros cometidos e, a partir daí, são tomadas atitudes 
para que esses erros não se repitam (MATOS, 2009). Segundo o mesmo autor, a essência 
da comunicação humana acontece quando ocorre a interpretação da informação recebida e 
encaminhada pelo receptor de volta ao emissor, realimentando o processo, ou seja, dando um 
feedback da mensagem, este retorno é o elemento principal e torna a comunicação dinâmica e 
interativa.  Luft (1969) corrobora afirmando que “no processo de receber feedback o importante 
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é ser bom ouvinte”.
É através desta ferramenta que as pessoas tomam consciência dos seus comportamentos 

e atitudes que podem ser melhorados ou, ainda, se esses comportamentos e atitudes contribuem 
para um futuro problema (D’SOUZA, 1996). Para o autor, receber feedback dos outros propicia 
às pessoas oportunidades como: aumentar a consciência sobre elas mesmas, determinar as 
consequências dos seus comportamentos e, se necessário, mudá-los ou alterá-los.

Em resumo, o feedback é o que dá sentido à comunicação e é através dele que se 
consegue detectar se houve sucesso no fluxo das informações dentro das organizações. Então, 
sem feedback a comunicação pode tornar-se incompleta e sem sentido, causando desempenho 
insatisfatório da equipe e, consequentemente, insucesso da organização. A falta de feedback 
também causa conflitos internos, afinal é um processo que nutre as relações interpessoais, e isto 
é um agravante para o processo da comunicação. 

3 MÉTODO

Tendo o objetivo de identificar os perfis dos indivíduos, no que se refere ao feedback, 
utilizando a Janela de Johari com colaboradores do Ofício de Registros Públicos e Tabelionato 
de Protestos, definiu-se que este seria um estudo de caso, de natureza exploratória e descritiva, 
com abordagem qualitativa. Realizar estudos de caso envolve uma situação totalmente diferente 
e significa “[...] realizar a coleta de dados que leva à necessidade de ter procedimentos de 
campo explícitos e bem planejados que abrangem diretrizes para enfrentar comportamentos” 
(YIN, 2005, p. 97). 

A pesquisa qualitativa é adequada para fazer uma avaliação formativa, quando se trata de 
aprimorar a efetividade de um plano ou programa, ou quando se pretende propor um plano, ou 
seja, quando se quer selecionar as metas de um programa e elaborar uma intervenção conforme 
Roesch (1999). Pesquisas exploratórias visam principalmente desenvolver, esclarecer e alterar 
conceitos e ideias, objetivando formular problemas precisos ou hipóteses que possam ser 
pesquisadas posteriormente (GIL, 1989). Também se classifica esta pesquisa como descritiva, 
uma vez que se pretende descrever o perfil de indivíduo quanto ao feedback.

Nesta pesquisa utilizou-se o Teste denominado Janela de Johari (LUFT, 1969; 1970), com 
seis funcionários do Ofício de Registros Públicos e Tabelionato de Protestos, na Serra Gaúcha- 
RS. Vale ressaltar que na aplicação deste teste, houve a participação de uma profissional da área 
de Psicologia7. A técnica utilizada para análise de dados neste estudo foi a análise de conteúdo. 
Esta técnica permite ao pesquisador interpretar e explicar indicadores mapeados, assim como 
os resultados obtidos (GIL, 2007). A partir das opiniões levantadas, por meio da classificação de 
palavras, frases ou comparação de respostas, foi possível levantar deduções válidas.

7 A pedido da profissional não foi revelado seu nome.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A partir dos dados levantados, percebeu-se que quatro sujeitos de pesquisa possuíam 
idade entre 18 e 30 anos e dois sujeitos estavam entre 35 e 45 anos. Dentre estes, três eram 
homens e três mulheres, sendo um sujeito casado e quatro solteiros. Quanto à função, todos 
trabalhavam como escreventes. No quesito escolaridade, observou-se que quatro sujeitos 
tinham o Ensino Médio completo; um sujeito tinha ensino superior incompleto e um deles o 
superior completo. Quanto ao tempo na empresa, apenas um sujeito estava há menos um ano 
de empresa; três sujeitos estavam na faixa entre um ano e dez anos e, acima de dez anos, dois 
sujeitos. 

O modelo gráfico Janela de Johari permite apreciar o fluxo de informações decorrentes 
de duas fontes, ou seja, EU e O GRUPO, bem como as tendências individuais que facilitam ou 
dificultam a direção e a extinção deste fluxo (LUFT, 1969). Na busca de feedback, as reações 
dos outros são solicitadas e recebidas. Esta é uma maneira de conhecer como o comportamento 
de uma pessoa está afetando outras, isto é, ver-se com os olhos dos outros. Já na autoexposição, 
que consiste em dar feedback aos outros, os próprios pensamentos, percepções e sentimentos de 
como o comportamento dos outros o está afetando ficam revelados.

Os quatro retângulos que constituem a Janela de Johari ajudam a conceituar o processo 
de percepção de um indivíduo em relação a si mesmo e aos outros. É uma representação das 
áreas da personalidade para ilustrar as relações interpessoais e os processos de aprendizagem 
em grupo. Com o objetivo de identificar os perfis dos indivíduos, no que se refere ao feedback 
utilizando a Janela de Johari, aplicado por uma profissional da área de psicologia. 

A coordenadora solicitou que os participantes formassem duplas, de preferência com 
alguém que conhecessem bem e vice-versa.  A partir daí foram explicados os objetivos da 
dinâmica, bem como a definição da Janela de Johari, a fim de que todos a entendessem. Em 
seguida, a coordenadora entregou uma folha, onde se encontravam duas perguntas para, num 
primeiro momento, ser dado nota ao colega ao lado, num processo de Heteropercepção8.

A primeira questão exigiu que os participantes pensassem numa nota de 0 a 5, que era 
a escala que o colega utilizaria no processo de busca de feedback; na segunda questão a escala 
seria para a auto exposição. O outro colega faria o mesmo com a pessoa que escolheu para 
ser sua dupla. Na heteropercepção as perguntas eram as seguintes: a) Até que ponto (a pessoa 
escolhida) deseja e estimula os outros a lhe darem informações sobre o seu comportamento? e 
b) Até que ponto (a pessoa escolhida) se expõe, revelando aos outros opiniões, sentimentos e 
motivos de seu comportamento?.

No segundo momento da técnica, a Auto Percepção9, as questões são as mesmas, mas 
referentes a si mesmo, ou seja, cada um se auto avaliou se atribuído uma nota. Por último, 

8  Heteropercepção: refere-se a imagem que se faz dos outros (SOUSA, 2004)
9  Autopercepção: refere-se a imagem que se faz de si mesmo (SOUSA, 2004).
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marcou-se o posicionamento em relação aos dois processos (momentos), nas duas janelas, a de 
heteropercepção e a de auto percepção e se fechou a área resultante das duas posições, como 
nas figuras 7 e 8, a seguir:

Figura 7: Heteropercepção.

Fonte: Acervo das autoras (2014).

Figura 8: Auto percepção.

Fonte: Acervo das autoras (2014).

Em seguida, foram comparados os resultados das janelas com o colega (indivíduo) 
escolhido, para melhor visualização de como está a janela do grupo, para que ficasse claro como 
estava a busca de feedback e a auto percepção. Foram somadas as notas das perguntas de todos 
os participantes. Depois de somadas todas as notas, dividiu-se pelo número de participantes. 
Assim obteve-se a Janela de Johari do grupo. A janela do grupo ficou conforme figura 9 a seguir:
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Figura 9: Janela de Johari do Grupo.

Fonte: Acervo das autoras (2014).

Analisando-se os resultados da Janela de Johari do grupo, que teve a pontuação 4 na 
busca de feedback e a pontuação 3,88 na autoexposição, pode-se perceber que a “Arena” está 
maior. Esta situação se enquadra no perfil da Janela Ideal, isto é, o grupo está num nível de 
confiança alto e aberto e liberado aos outros integrantes do grupo. Isso vem ao encontro do 
estilo interpessoal tipo “D”, que se caracteriza-se pela utilização ampla e equilibrada de busca 
de feedback e de autoexposição, permitindo franqueza e empatia pelas necessidades dos outros. 
O comportamento da pessoa, na maioria das vezes, é claro e aberto para o grupo, provocando 
menos erros de interpretação. 

É importante observar que esse resultado se deve, também, ao fato de os integrantes do 
grupo se conhecerem há bastante tempo e se relacionarem bem no ambiente de trabalho. Quando 
à área da “Arena” é maior, gera expectativas de maior produtividade, pois conseguem ter mais 
facilidade de se comunicar; além de estabelecer normas de franqueza recíproca e criatividade 
que se desenvolvem para um relacionamento significativo e eficaz, mesmo que a médio e longo 
prazo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num contexto mundial em que liderança, comunicação, competências e feedback se 
transformaram em temáticas amplamente discutidas, seja no âmbito teórico, seja no âmbito 
empresarial, tem-se a certeza de que cada vez mais é primordial o conhecimento sobre si 
próprio como forma de alavancagem do conhecimento do coletivo.  Independente de qual seja a 
dimensão da empresa, sabe-se que os trabalhos estão ocorrendo em grupos; a sinergia produzida 
por um grupo conduz a uma maior agregação de valor ao produto, ao cliente, à empresa e à 
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própria sociedade.
Então, perceber e saber como lidar consigo e com o outro talvez seja uma das assertivas 

mais pertinentes no século XXI. Trabalhar em grupo exige conhecimento; exige um olhar muito 
mais apurado e aguçado dos indivíduos. No caso estudado, obteve-se um resultado satisfatório, 
mas a empresa necessita mapear, periodicamente, seus colaboradores no sentido de oportunizar 
lhes essa dinâmica, que não só mostra como o indivíduo se vê, mas como os outros o veem. 

  Essa prática não apenas proporciona o estreitamento dos vínculos entre os indivíduos, 
mas revela um cenário que, muitas vezes, nem as próprias pessoas se dão conta.  Nesse sentido, 
este trabalho contribui ao campo empresarial demonstrando a importância e necessidade de 
empregar técnicas que possam fazer com que as pessoas se percebam mais profundamente; não 
apenas a si próprias, mas aos pares que comungam do mesmo local e carga horária de trabalho. 
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MARKETING EMPRESARIAL: A CONSTRUÇÃO DA MARCA FRAHM
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RESUMO
O presente estudo aborda o processo de construção da marca Frahm, a qual pertence à empresa NH Indústria 
e Comércio LTDA, localizada em Rio do Sul- SC. Embasado em subsídios obtidos na revisão da literatura o 
objetivo geral deste estudo, pautou-se em desenhar o caminho percorrido pela marca até chegar aos tempos atuais. 
Especificamente preocupou-se em responder os seguintes objetivos: Identificar os principais fatores que a torna 
marca líder de mercado; Propor recomendações que possam auxiliar no fortalecimento da marca, perante um 
mercado cada vez mais acirrado. Para atender a esses objetivos os procedimentos metodológicos consistiram em 
uma pesquisa qualitativa, com dados secundários, obtidos através de documentos e materiais do departamento de 
marketing da empresa, e também com dados primários, através de uma pesquisa exploratória em profundidade, 
onde foi aplicada com pessoas que tem contato direto com a marca, a fim de buscar informações mais aprofundadas, 
bem como a visão delas para o futuro da marca. Os resultados demonstram que desde sua fundação a empresa se 
preocupa com a imagem da marca e acreditam em seu potencial, para fortalecer a marca de forma eficaz, baseando 
seu sucesso no investimento em tecnologia e qualidade dos produtos. Para tanto é muito importante que haja a 
realização de ações diferenciadas, onde, ao final desse estudo foram citadas algumas ações que a empresa pode 
estar colocando em prática, a fim de que isso venha a contribuir para a visibilidade e competitividade ainda maior 
da marca.

Palavras-chave: Marca. Marketing. Frahm.

ABSTRACT
The present study deals with the process of construction of the Frahm brand, which belongs to the company 
NH Indústria e Comércio Ltda, located in Rio do Sul-SC. Based on subsidies obtained in the literature review, 
the general objective of this study was to draw the path traveled by the brand until reaching the current times. 
Specifically it was concerned to answer the following objectives: Identify the key factors that make it the leading 
brand in the market; Propose recommendations that can help in strengthening the brand, in an increasingly fierce 
market. To meet these objectives, the methodological procedures consisted of a qualitative research, with secondary 
data, obtained through documents and materials of the company’s marketing department, and also with primary 
data, through an in-depth exploratory research, where it was applied with people Who have direct contact with 
the brand in order to seek more in-depth information as well as their vision for the future of the brand. The results 
demonstrate that since its foundation the company has been concerned with the brand image and believe in its 
potential, to strengthen the brand effectively, basing its success on investment in technology and product quality. 
For this, it is very important that there be differentiated actions, where, at the end of this study were mentioned 
some actions that the company may be putting into practice, so that this will contribute to the visibility and even 
greater competitiveness of the brand.

Keywords: Brand. Marketing. Frahm.
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1 INTRODUÇÃO

Não é novidade que o mercado se encontra em ritmo de velocidade cada vez maior. 
Os avanços tecnológicos e a facilidade de acesso a produtos nacionais e importados, tem 
tornado para a indústria brasileira, cada vez mais dificultosa a criação de novos produtos e 
também de manter os atuais no mercado. Em contra partida a própria Internet veio a favorecer 
essa competitividade, pois em qualquer lugar, qualquer pessoa pode iniciar uma busca, e que 
facilmente podem influenciá-la por optar determinado produto ou serviço. 

As empresas brasileiras precisam se desdobrar e buscar criar produtos equivalentes ou 
superiores aos importados, produtos de qualidade, que atendam as necessidades dos clientes e 
tenham preço atrativo. 

Para que seja possível manter-se no mercado de forma saudável, o marketing entra 
como ferramenta fundamental. As empresas buscam criar valores aos seus produtos e marcas, 
e os mesmos devem fazer com que os clientes percebam vantagens em seus produtos e optar 
por eles. 

As marcas criam uma identidade tão forte, que passam a pertencer aos seus usuários 
como podemos observar na seguinte citação de Kotler, Kartajaya e Setawan (2010, p. 59): “[...] 
as marcas pertencem aos consumidores, a missão da marca agora passa a ser missão deles. [...] 
mas criar a missão da marca não é tão fácil quanto parece. 

Assim, é necessário que as empresas detentoras de marcas tenham plenos conhecimentos 
dos fatores relevantes que a levaram a chegar onde se encontram a fim de dar continuidade as 
técnicas já aplicadas, ou de elaborar novas estratégias de posicionamento quando se fizerem 
necessárias.  

O motivo do desenvolvimento deste artigo é desenhar o caminho que a marca Frahm 
percorreu ao longo de sua história, além de realizar um levantamento de todas as estratégias 
de promoção da marca, e a partir deste desenvolver estratégias que a mantenha atrativa aos 
consumidores e competitiva perante seus concorrentes.

2 MARKETING
  
O marketing é indispensável para qualquer empresa que almeja se comunicar com seus 

clientes, como descreve McCarthy (1997, p. 21):

Marketing é importante para o sucesso de qualquer organização, mesmo as que não 
visam o lucro. Os mesmos princípios básicos de marketing utilizado pelas empresas 
são também empregados para vender ideias, políticos, transportes de massa, serviços 
de saúde, conservação, museus e até faculdades.

No que tange a responsabilidade pelo crescimento e desenvolvimento econômico, os 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 37-51, jan./mar. 2017.

39

autores acreditam que o Marketing é essencial, uma vez que o assunto estimula a pesquisa e o 
surgimento de novas ideias que são transformadas em serviços e bens de consumo.

Para a Associação Americana de Marketing – AMA (American Marketing Association) 
(2013), marketing é a atividade ou o conjunto de instruções e processos para criar, comunicar, 
entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e a sociedade 
em geral.

O marketing tornou-se tão importante quando se diz respeito às necessidades do 
consumidor, que de certa forma vem também com o papel de despertar no consumidor 
uma necessidade que nem o consumidor sabia que possui. “O marketing é tão 
fundamental que não deveria ficar restrito ao departamento de uma empresa. A sua 
importância é tamanha que as suas ações de marketing afetam a própria estratégia 
empresarial”. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.05).

2.1 MARKETING EMPRESARIAL

O marketing empresarial é formado pelas ações cotidianas que a empresa pratica, a fim 
de atender as necessidades de seus consumidores.

Vaz (1995, p.12) ainda completa dizendo que marketing empresarial: “[...] São as 
ações de marketing praticadas no mercado material, no qual a atividade econômica predomina, 
através das trocas de bens por moeda. Na base das transações aí realizadas está a manutenção, 
sobrevivência e crescimento dos negócios”. 

 Para Dias (2010, p.02) “[...] Quem cria continuamente valor para o cliente e gera 
vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica de variáveis 
controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição”.

2.2 VANTAGENS ESTRATÉGICAS E COMPETITIVAS 

Nickels e Woods (1999, p.20) afirmam que: “Uma estratégia é um plano amplo usado 
para guiar as decisões e ações de todas as pessoas dentro da organização. Em suma a estratégia 
é um resumo de onde você está, para onde quer ir e como irá chegar lá”.

 Segundo Serra (2003, p. 5) uma estratégia empresarial trata-se “[...] do conjunto dos 
meios que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos”. Sendo que isso “[...] envolve 
as decisões que definem os produtos e os serviços para determinados clientes e mercados e a 
posição da empresa em relação aos seus concorrentes”.
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2.3 A MARCA

Existe uma série de fatores que fazem com que o cliente opte por determinado produto, 
um desses fatores é a marca.

A marca segundo Kotler (2000, p. 426) é definida como sendo “[...] um nome, termo, 
símbolo, desenho – ou uma combinação desses elementos – que deve identificar os bens ou 
serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência”.

Para Martins (2007, p.5): “A marca não é uma pessoa, é uma identidade no nível 
mitológico, o espírito da marca esta no nível do imaginário coletivo e não mais tem ligação 
com a realidade concreta”. O autor completa dizendo que o consumidor tem a predisposição 
de naturalmente supervalorizar aquilo que o agrada, seja o nome da marca, o próprio produto 
ou as ações de publicidade e uma vez aumentada à percepção do produto, sua participação no 
mercado também cresce.  Assim ao ir às compras o consumidor busca emoção, quando ele usa 
uma determinada marca ele também usa as características da marca. 

Segundo Tavares (1998, p.17) a marca é diferente do produto:

[...] a marca estabelece um relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e 
produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. 
Os produtos não podem falar por si: as marcas é que dão significado e falam por eles.

Kotler (2000) se expressa, afirmando que as organizações estão enviando cada vez 
maiores esforços no sentido de posicionar uma determinada marca.

 Seguindo esta linha de raciocínio de Kotler (2000) as marcas podem ter variações ao 
poder e valor de mercado, com isso é necessário lembrar-se do brand equity3, que são marcas, 
mas, de forma mais aprofundada, a valorização da marca, o estudo delas. 

Para Pride e Ferrel (2000) a adequada administração de uma marca é passível de gerar 
valores financeiros e força da marca no mercado, além de obter uma propriedade exclusiva real 
dos ativos da mesma, tais como, patentes e registros e mais quatros elementos subjacentes.

2.4 IDENTIDADE VISUAL 

Tendo conhecimento da importância da marca para uma empresa, há fatores de suma 
importância para que haja padronização e aplicação dos elementos que as compõem, para tanto 
é de grande importância que seja desenvolvida para ela uma Identidade Visual.

A Identidade Visual possui um conjunto de elementos bases, que delimitam a forma 
correta de aplicar os elementos que a compõem, que Wolf (2011, p.66) descreve, “[...] o pacote 

3 Brand equity: equidade da marca/ Valor da marca. 
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de Identidade Visual inclui marcas, logotipos, paleta de cores, layouts padronizados para 
documentos e embalagens e as diretrizes de uso de cada elemento para mante a coerência”.

As empresas possuem a necessidade de ter uma Identidade Visual que além de padronizar 
as aplicações da marca, ajuda a manter com fidelidade elementos definidos para a mesma.

3 METODOLOGIA

Neste artigo a pesquisa foi desenvolvida na modalidade de pesquisa exploratória, através 
do método qualitativo utilizando-se a técnica de pesquisa em profundidade para a coleta dos 
dados com colaboradores da NH Indústria e Comércio LTDA, e permitir posterior análise dos 
resultados obtidos.

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica em diversos materiais disponíveis, 
como livros, Internet além de materiais fornecidos pela empresa em estudo, no intuito de obter 
os subsídios necessários para entender a natureza da pesquisa, quanto ao tema abordado.

Para Cruz e Ribeiro (2003, p.17) a pesquisa exploratória: [...] “Estabelece critérios, 
métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa. Objetiva oferecer informações sobre o 
objeto de pesquisa e orientar a formulação de hipóteses”.

Fáveri, Blogoslawski e Fachini (2011, p.32), se expressam a respeito de pesquisa 
qualitativa: “É o tipo de pesquisa que descreve a complexidade de uma determinada hipótese ou 
problema, analisando a interação de certas variáveis, compreendendo e classificando processos 
dinâmicos experimentados por grupos sociais”.

 Para obtenção dos dados foi utilizada a técnica de pesquisa empregando dados 
secundários, disponibilizados pelo setor de marketing da empresa em estudo, em materiais 
promocionais, livros e sites. Na visão Aaker (2004, p.99) [...] os dados secundários já estão 
disponíveis, uma vez que já foram coletados para algum outro propósito além da solução do 
presente problema”.

Na mesma perspectiva foram buscados dados primários, coletados de uma pesquisa 
em profundidade contendo 18 perguntas abertas aplicadas com a gerente e o coordenador de 
marketing da empresa, na busca por informações que contribuíram para a construção e para 
perspectivas para a marca Frahm. Segundo Malhotra (2001, p. 68), dados primários são: “[...] 
coletados ou produzidos pelo pesquisador com a finalidade especifica de resolver o problema 
de pesquisa”.

Segundo Gil (2008, p.121), “Ao elaborarmos um instrumento de coleta de dados 
devemos atentar para listar todos os aspectos importantes, verificar se as perguntas formuladas 
contemplam os objetivos delineados e usar linguagem direta e clara”.



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 37-51, jan./mar. 2017.

42

4 RESULTADOS

Os dados levantados foram retirados de materiais e documentos fornecidos pela empresa, 
e pelo do site “www.frahm.com.br/sobre-nos” e também do livro “ Frahm 50 anos, meio século 
de história e ousadia”.

4.1 A EMPRESA

Em 1961 Norberto Frahm funda a Frahm Indústria e Comércio de Rádios Ltda, na cidade 
de Rio do Sul-SC, e produz seus primeiros rádios batizados como Transisfrahm, produzidos 
com tecnologia avançada para aquele período. 

Com apenas um ano de fundação, a empresa chegava a 50 rádios mensais e sinalizava a 
necessidade de aumento no quadro de funcionários. Logo começam a surgir os primeiros sinais 
de reconhecimento pela qualidade, com a conquista de alguns prêmios. 

Em 1967 a empresa passa a se chamar Frahm Indústria e Comércio de Rádios S.A: 
uma empresa administrada por três sócios, iniciando uma nova fase de expansão. Com o 
investimento da sociedade recém formada, logo deu-se início a construção de um novo parque 
fabril, no mesmo local que abrigava, até então, o galpão de marcenaria onde eram produzidas 
as caixas para os rádios e vitrolas da Frahm.

A empresa enfrentou diversas dificuldades, como em 1968, onde um incêndio destruiu 
todo o galpão de marcenaria e o estoque de caixas armazenadas dentro dele. Entretanto, as 
dificuldades não foram motivos para que a empresa perdesse seu foco, onde em 1969, lança no 
mercado a primeira caixa amplificada do país, sendo esse o primeiro passo para uma série de 
novos investimentos neste novo segmento de mercado.

No ritmo constante de desenvolvimento e expansão, em 1986 a Frahm investia na criação 
de uma nova empresa: a Hinor Componentes Eletrônicos Ltda, que produzia componentes para 
a indústria eletrônica, tal como alto-falantes, bobinas e micromotores.

 A Hinor que ganhará esse nome, por ser a composição do nome de Norberto e sua 
esposa Hilda, iniciava sua trajetória no mercado e passava a fornecer, diversos bens de consumo, 
necessários para a fabricação dos rádios e caixas acústicas da Frahm.

Em meados de 1990 a marca Frahm, já posicionada e respeitada no cenário nacional, 
chegava ao exterior, com sua filosofia de ampliação estrutural e comercial: novos espaços e 
maquinários, bem como a diversidade na linha de produtos.

No período de 1992 a 1995, com um cenário onde os produtos importados da Ásia 
invadiam o Brasil, a Frahm se viu obrigada a reduzir o quadro de funcionários, bem como 
a produção, foi neste período de reestruturação que a Frahm incorporou as suas empresas 
controladas e passou a denominar-se NH Indústria e Comércio Ltda. Tornando Frahm e Hinor 
marcas desta companhia.
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Em 1995 a empresa entrou em um processo de concordata e passou a analisar cada 
uma das saídas possíveis, para se reerguer e se estabilizar. Neste período, o nome da Frahm 
ficou manchado no mercado, e houve a necessidade de retirar o nome Frahm da frente de seus 
produtos, mantendo apenas o símbolo.

No período de maior estabilidade e sucesso no mercado, nos anos 2000, Norberto vem 
a falecer, deixando seu legado e negócios, para esposa, filhos e netos.

Entre 2001 e 2006 a Frahm já estava entre as três maiores fabricantes do setor no país, 
também entre as três mais vendidas do segmento e ampliava o nível de presença de seus produtos 
nos pontos de venda, assumindo uma posição mercadológica de destaque.

Em 2014, já recuperada e firme no mercado, a nome Frahm voltou a ser utilizado 
nos produtos, a pedido de clientes, que mesmo perante as incertezas não desacreditaram na 
qualidade dos produtos Frahm.

A empresa possui como política: “Ser transparente e correta na construção dos negócios 
e estabelecer relacionamentos fortes e duradouros”.

Sua missão se define como: “Fazer com que nossos produtos proporcionem bons 
momentos para clientes e consumidores, lucro aos acionistas e perpetuação da Cia”.

Sua visão pode ser definida como: “Ser líder brasileira em tecnologia e diferenciais no 
mercado que atua”.

Seus valores são: ética; honestidade; serenidade; humildade; comprometimento. 
Atualmente com seus 55 anos a empresa conta com um parque fabril de 10.200 m² de área 
construída, uma área total de 26.000 m², contando 250 colaboradores.

4.1 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS

As empresas utilizam diversas estratégias para manter-se no mercado, visando sua 
participação e influência perante o ele. Com a Frahm não foi diferente, ao longo dos anos a 
empresa apoiou-se nas tecnologias para manter-se atrativa no mercado. 

As principais estratégias utilizadas pela empresa para que a marca esteja bem posicionada 
são: Frahm Clube; Promotores de Vendas; Participação em feiras; Mídias Sociais. Em seguida 
serão apresentadas.

4.1.1 Frahm Clube

Visando a valorização dos vendedores que trabalham em lojas que vendem produtos 
Frahm, foi desenvolvido um portal, onde além dos vendedores terem acesso a vídeos e 
materiais especializados sobre produtos, eles ganham pontos ao visualizarem esses materiais, 
bem como, quando vendem produtos Frahm, adquirem pontos, que variam entre dois e trinta 
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pontos, conforme valor do produto vendido. Com o acumulo desses pontos, os vendedores 
podem solicitar brindes, como: camisetas, pen drives, mochilas, vale compras, entre outros.

4.1.2 Promotores PDV

Os promotores de vendas são responsáveis por promover e alavancar as marcas ou 
produtos que representam, no espaço do PDV onde se tem o contato direto com o consumidor 
final. A partir dos promotores as empresas podem tomar conhecimento da reação dos clientes, 
receber feedback de seus produtos, e saber se estão atendendo as necessidades procuradas 
por eles. A Frahm possui promotores da marca, localizados estrategicamente nos estados: 
Amazonas, Paraná, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins, Espírito Santo. Os 
promotores recebem mensalmente materiais, brindes, e todo suporte necessário para promover 
a marca. Todos os meses também apresentam relatórios, a fim de, poder se realizar um controle 
e planejar as próximas ações, baseadas nos resultados já apresentados.

4.1.3 Participação em Feiras

Todos os anos acontecem no Brasil, feiras especializadas, onde os principais fabricantes 
dos mais vaiados segmentos se encontram para apresentar suas novidades ao mercado, também 
para receber clientes e estabelecer, ou até mesmo fortalecer parcerias.

A Frahm por atuar em um segmento específico, considera de suma importância a sua 
participação nesses eventos tão visionários, que recebem milhares de pessoas todos os anos.

As principais feiras que a marca participa são: Eletrolar Show e Móvel Norte.

4.1.4 Mídias sociais

As mídias sociais representam os meios que as pessoas utilizam para compartilhar 
informações, conteúdos, experiências, umas com as outras ou neste caso de empresa para 
consumidor, podendo ser em forma de: textos, imagens, sons, etc.

A facilidade de acesso à internet tem feito dessa uma excelente ferramenta de comunicação 
com os consumidores finais, criando um estreitamento de relações, onde os consumidores 
podem estar em contato direto com os fabricantes dos produtos que consomem. Essa é mais 
uma maneira de fidelizar os clientes, aproxima-los das marcas, fazer com que conheçam e 
reconheçam as marcas.

Podem ser consideradas mídias sociais: os blogs, as páginas individuais em sites de 
relacionamento, as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), os canais como o You 
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Tube, todas são formas de comunicação sejam elas pessoais ou corporativas.
Torres (2009, p. 74), define redes sociais como “[...] sites onde as pessoas se cadastram, 

registram seus dados pessoais, nos chamados perfis, e podem se relacionar com outras pessoas, 
publicando fotos, enviando mensagens e criando listas de amigos”.

A Frahm também utiliza destas mídias para manter-se em contato com seus clientes, 
em sua página oficial no Facebook diariamente são publicadas notícias, curiosidades, vídeos, 
lançamentos, além de disponibilizar um chat, onde os clientes podem tirar suas dúvidas, deixar 
elogios, pontuar sugestões, etc.

A empresa também utiliza do canal You Tube, que, com um canal oficial publica 
periodicamente vídeos aulas, explicando sobre aplicação e instalação de seus produtos, também 
vídeos de lançamentos de produtos e suas utilizações. Não apenas revendedores utilizam deles 
para aprender mais sobre os produtos, mas os próprios consumidores finais podem ter acesso 
aos vídeos, a fim de saber mais especificações que podem auxiliar no processo decisório de 
compra.

4.2 ANÁLISE DA PESQUISA 

As respostas desta pesquisa foram obtidas em entrevista em profundidade com dois 
colaboradores da empresa NH Indústria e Comércio LTDA, ligados diretamente a marca Frahm, 
fornecendo informações sobre a gestão da marca nos tempos atuais.

O primeiro entrevistado trata-se de André Teixeira Frahm, que trabalha na empresa há 
oito anos e exerce a função de Coordenador de Marketing. O entrevistado não participou da 
construção da marca, no entanto é neto do fundador da empresa e mesmo involuntariamente tem 
conhecimento e recordações sobre alguns acontecimentos, foi questionado sobre o segmento 
da marca e relata: “A Frahm sempre atuou com produtos eletro eletrônicos voltados para o 
segmento de áudio, desde caixas amplificadas, rádios, amplificadores, entre outros”. 

Quando a empresa entrou em processo de concordata a marca Frahm ficou arranhada 
e então foi criada uma nova estratégia de utilização da marca, principalmente nos produtos. O 
nome Frahm foi retirado da frente das caixas e foi criado um breve símbolo, que foi utilizado 
nos produtos até 2014, quando o nome voltou a ser utilizado, fazendo parte de uma estratégia 
de reconstrução da marca.  André comenta: “Hoje, depois de superar a concordata e se tornar 
uma líder de mercado novamente, os clientes começaram a pedir que a marca voltasse a ser 
colocada nos produtos, pois ao invés de ter um peso negativo, iria valorizar o produto pelo que 
a marca se tornou hoje, reconhecida pela qualidade, credibilidade e respaldo”.

A gestão da marca é vista como uma forma de obter vantagem competitiva, André 
relata que todos os atributos que formam a marca são reflexos de sua conduta no mercado. 
Hoje a Frahm é vista como uma marca com tecnologia e credibilidade, pois tem todo um 
cuidado na produção dos produtos, por se relacionar de forma clara e honesta com seus clientes 
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(fornecedores, colaboradores, etc.) além de todos os outros atributos. Saber comunicar a marca 
é o que vai gerar a vantagem competitiva para aqueles que ainda não conhecem a marca. Ainda 
fixa: “A marca é como um filho, reflexo da educação que teve”.

 André afirma acreditar no potencial da marca além do que, a marca Frahm está presente 
na casa das pessoas, e como o slogan da marca fala, “nos seus melhores momentos”. André 
relata: “Recebemos muitos depoimentos de consumidores, clientes diretos e indiretos falando 
bem da marca, dos produtos, e da sua história de sucesso. Hoje a marca Frahm é líder em 
inovação e em diferenciação, saindo na frente de todos os players de mercado”.

Quanto à concorrência, André vê a marca bem posicionada, que tem maior qualidade e 
sempre apresenta novidades ao mercado. Referente à eficácia das estratégias utilizadas, André 
relata o que considera importante: “Acredito que criando relacionamentos sérios e duradouros 
com todos os stakeholders é o que faz a diferença em longo prazo”.

André comenta que toda marca está em constante construção e mudança, não sedo 
diferente com a Frahm e ainda sintetiza: “Vejo que estamos no caminho certo, não teria nada 
radical que acredito que seria mais assertivo que a conduta que estamos seguindo atualmente”.

Quanto uma visão futura para a marca, André exponha: “Vejo que a Frahm tem muito 
a conquistar dentro no mercado de áudio, com novos produtos, novos públicos que ainda não 
temos produtos para atender. Vejo um Frahm com um mix ainda mais completo para atender 
todos os consumidores que querem ouvir música em sua casa, escritório, festa, etc. Toda marca 
de sucesso conserva os valores dos seus fundadores no decorrer nas transições de direção, e vejo 
que este será o maior desafio da marca sendo que cada vez mais as mudanças comportamentais 
estão influenciando a gestão das empresas”.

A segunda entrevistada foi Idalva Terezinha Catafesta Longen, trabalha na empresa há 
23 anos e exerce a função de Gerente de Marketing, foi a partir da entrevistada que o setor de 
marketing criou forma dentro da organização.

Antes de sua chegada o setor de marketing não era definido, não era estruturado como 
departamento da empresa, a partir dela, passou-se a fazer a gestão da marca, foi onde todas as 
estratégias passaram a ser desenvolvidas e aplicadas com mais afinco.

A gerente não se mantem somente dentro das dependências da empresa, ela participa 
de eventos e visita os clientes, tem a oportunidade de observar de perto quais estratégias estão 
tendo resultado. Tem possibilidade de receber o feedback direto dos vendedores e consumidores 
e a partir das informações coletadas nas viagens, pode junto com sua equipe desenvolver 
estratégias, direcionadas para cada região conforme a necessidade.

Foi a partir da gestão de Idalva que houve a percepção da necessidade de um programa 
que incentivasse os vendedores a oferecerem os produtos Frahm direto no PDV, e que eles 
fossem recompensados de alguma forma, foi ai que nasceu o Frahm Clube, o portal onde os 
vendedores se cadastram, e têm suas pontuações registradas e pontos cumulativos que podem 
ser trocados por brindes.

Nesses 23 anos à frente do marketing da empresa, muitas campanhas e muitas estratégias 
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já foram idealizadas pela gerente, a participação da marca Frahm em feiras renomadas como 
Eletrolar Show, que a marca tem presença registrada em dez edições, também na Móvel 
Norte, feira regionalista, onde a participação faz-se necessária, por ser uma região com grande 
concentração de clientes e distribuidores dos produtos Frahm.

Os avanços tecnológicos que se mostram o pilar do sucesso da marca auxiliam não só 
para a evolução do portfólio de produtos, mas também na divulgação e propagação da marca, 
pois a empresa utiliza das mídias sociais para manter-se em contato com seus consumidores, 
utilizando das redes sociais para postar novidades, curiosidades, vídeo aulas, e também servir 
como uma forma a mais, dos consumidores poderem entrar em contato com a marca, podendo 
tirar dúvidas, deixar comentários, elogios e considerações sobre os produtos.

A entrevistada foi questionada sobre o segmento da marca, responde: “Sempre atuamos 
na área de som, apenas os produtos foram mudando ao longo dos anos, se adaptando aos 
variados formatos em que a música foi sendo armazenada (Vinil, fita cassete, CD, Pen drive, 
etc.). Para possibilitar às pessoas continuarem ouvindo e amplificando a música em nossos 
produtos, fomos incrementando conexões neles”.

Relata que Frahm é o sobrenome do fundador, que fundou a empresa em 1961, e 
historicamente era comum utilizar nomes próprios ou sobrenomes como marca.

Sobre o logotipo, comenta que participou a partir do segundo modelo, onde a inspiração 
foi puramente musical, o som, sua propagação e a música em si.

Considera a gestão da marca de suma importância, comenta: “Uma gestão de marca 
eficaz faz com que a percepção pelos consumidores seja focada num objetivo único”.

Sobre o potencial da marca Frahm, Idalva sintetiza: “Há 55 anos iniciou-se a construção 
da marca Frahm. Durante toda esta trajetória, não perdemos nosso foco principal: a música, 
o som. Hoje, ainda temos muito a explorar dentro deste segmento. Ouvimos depoimentos de 
clientes e consumidores que tem confiança na marca. Consumidores declaram que já estão no 
terceiro ou quarto produto da marca e que continuará o fazendo Upgrade em seus produtos. 
Nosso trabalho com as novas gerações (principalmente agregando novas tecnologias e 
trabalhando o design dos produtos) tem sido o grande desafio para que a marca se perpetue”.

Em relação ao posicionamento perante a concorrência, Idalva comenta que a marca se 
posiciona como uma marca que traz ao mercado novas tecnologias. Ainda afirma: “Estamos 
sempre à frente, inserindo nos produtos tecnologias que facilitam a vida dos consumidores. 
Somos reconhecidos por clientes e consumidores como uma marca de qualidade e credibilidade”.

Quanto à eficácia das estratégias, cita que a criação de um portfólio de produto que 
sejam efetivamente percebidos pelos consumidores como algo que atenda seus desejos e 
necessidades, é essencial, bem como o produto, o preço, a distribuição e o próprio PDV são 
compostos fundamentais para a construção de uma marca forte e consolidada no mercado. 
Relata ainda que o processo de agregar valor a marca, e fazer com que o preço seja cada vez 
menos importante no processo de escolha dos produtos, seja uma mudança que ela almeja para 
a marca.
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Tem como visão para o futuro da marca: “Que seja uma marca presente na vida de seus 
consumidores e que continue os acompanhando em seus melhores momentos”.

 Baseando-se nas informações levantadas, pode-se observar que a empresa se preocupa 
com a imagem da marca perante o mercado e os consumidores, bem como o seu posicionamento. 
Pode-se perceber também que a preocupação com a qualidade dos produtos, sempre esteve 
presente, pois a qualidade dos produtos é considerada um diferencial e considerada uma 
vantagem competitiva da marca. 

Para tanto apenas sugerem-se algumas ações que podem estar fortalecendo ainda mais 
a marca.

Quadro 2- Ações sugeridas.
Ação nº 1: Comercias em TV

Onde       Nas principais regiões onde os produtos não tem tanta saída

Por que       A TV é um dos principais meios de comunicação do país, veiculando comerciais 
mostra credibilidade.

Como Produzir comerciais que demonstrem os produtos, os lançamentos e onde podem 
ser encontrados.

Quem Departamento de Marketing.
Quando Segundo semestre de 2017.
Quanto A definir.

Ação nº 2: Ampliar os patrocínios em eventos
Onde Em eventos especializados.

Por que Os eventos são produzidos por clientes, além de criar um melhor relacionamento 
com os clientes, consegue uma melhor visibilidade para a marca.

Como Dar suporte com material publicitário, além de brindes para sorteio e produtos 
para demonstração.

Quem Departamento de Marketing.
Quando Sempre que houver possibilidade
Quanto A definir.

Ação nº 3: Ação Sustentável
Onde Nos PDV’s.

Por que Todos estão preocupados com o meio ambiente, mostrar que a marca Frahm, 
também está pode passar uma boa imagem aos consumidores.

Como Desenvolver uma campanha que a cada produto adquirido da marca, ganha uma 
embalagem com uma semente de árvore para ser plantada.

Quem Departamento de Marketing/ Lojistas.
Quando Primeiro semestre de 2017.
Quanto A definir.

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Após a apresentação dessas ações, que objetivam apresentar sugestões à empresa em 
estudo, a fim de auxiliar em uma melhor visibilidade e imagem para marca, a seguir fazem-se 
as considerações finais deste estudo.
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5 CONCLUSÃO

Os dias atuais têm exigido das empresas uma contínua evolução, a fim de manter 
a competitividade de seus negócios, frente a uma concorrência cada vez mais acirrada, 
principalmente em função do advento da tecnologia que possibilitou aos consumidores uma 
facilidade de acesso às informações em qualquer lugar que esteja, e até mesmo a aquisição de 
produtos via Internet.

Assim, faz-se necessário que o marketing puro e tradicional, que se voltava apenas 
para a venda baseada no bom preço seja deixado de lado, dando espaço a um marketing mais 
aberto, que se preocupa não apenas com o preço como vantagem competitiva, mas também a 
fatores como a marca, imagem e qualidade do produto, como fatores de relevância no processo 
decisório de compra.

Isso acaba remetendo às estratégias de marketing que precisam estar sempre alinhadas 
as visões da empresa, buscando atender a todos os anseios do mercado. Para tanto é necessário 
que as empresas tenham bem definidos: Quem são seus clientes? O que querem comprar? 
Quanto irão pagar? Onde encontrar os produtos? E a partir desses dados traçarem objetivos que 
façam com que seus clientes percebam vantagens em seus produtos, e optem por eles. Com tudo 
a gestão da marca torna-se indispensável, pois preocupar-se com a forma que é visto, em como 
seus produtos são recebidos, também são formas de obter vantagem, pois essas informações 
podem ser utilizadas para desenvolver ações mais eficazes.

Neste estudo, pode ser levantado o histórico da marca Frahm, bem como estratégias já 
utilizadas, e fatores que foram relevantes para seu sucesso. Para tanto foram realizadas pesquisas 
e entrevistas, que baseado nos dados coletados, pode-se observar que a marca já é consolidada 
no mercado, com uma trajetória de muito sucesso, baseada e inovações e pioneirismo em 
tecnologia, bem como nas informações coletadas com os colaboradores da empresa, constatou-
se que a marca ainda tem muita estrada a percorrer, que todos os anos de história até aqui são 
apenas o início do sucesso e grandeza que a marca ainda vai alcançar.

Com o resultado das pesquisas e informações coletadas, foi possível o desenvolvimento 
de ações estratégicas sugeridas a empresa a fim de estar auxiliando ainda mais na visibilidade 
da marca. Como os comerciais em televisão, em parceria com os clientes, onde os produtos não 
tem tanta saída, ou até mesmo em uma campanha sustentável, onde sementes de árvores seriam 
disponibilizadas nos PDV’s e cada produto Frahm adquirido o cliente ganharia uma semente de 
uma árvore, para realizar o plantio.

Em relação aos objetivos desse estudo, estes foram atendidos, sendo que foram levantadas 
informações que desenhassem a construção da marca, para chegar onde ela se encontra hoje, 
mostrando o quanto a gestão da marca é importante para obter vantagem competitiva, também 
identificando os principais fatores que a tornaram marca líder de mercado, e a partir de todas 
essas informações foi possível propor recomendações, algumas estratégias para auxiliar a marca 
a se manter atrativa e competitiva.
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Finalizando este artigo, sugere-se além da aplicação das estratégias, se realize um estudo 
da eficácia da aplicação das estratégias, a fim de se ter um parâmetro de quais estratégias trazem 
maiores retornos a empresa e quais podem ser aperfeiçoadas.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. Pesquisa de Marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Definition of Marketing. Disponível em: 
<http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx>. 
Acesso em: 03 out, 2016.

CRUZ, Carla; RIBEIRO, Uirá. Metodologia científica: Teoria e prática. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Axcel Books, 2003.

DIAS, Sérgio R. Gestão de marketing. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

FÁVERI, Helena Justen; BLOGOSLAWSKI, Ilson Paulo Ramos; FACHINI, Olimpio. 
Educar para a pesquisa: normas para a produção de textos científicos. 4. ed. Rio do Sul: 
Nova letra, 2011.

FRAHM. Empresa. Disponível em: <http://www.frahm.com.br/> Acesso em: 01 out. 2016

FRAHM 50 ANOS- Meio século de história e ousadia. Rio do Sul, 2010.

GIL, Antonio Carlos. (1946). Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.

KELLER, Kevin L.; MACHADO, Marcos. Administração de Marketing. São Paulo: 
Prentice-Hall, 2000.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice-Hall, 2000.

______. KELLER, Kevin L. Marketing Essencial: conceitos, estratégias e casos. 5. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013

______. KARTAJAYA Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças que estão 
definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

______; ARMSTRONG, Gary Princípios de Marketing. Tradução de: Cristina 
Yamagami.12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003
 
MALHOTRA, Naresh K.  Pesquisa de marketing (Uma Orientação Aplicada). 3. ed. 
Bookman. 2001.

MARTINS, José Souza. A natureza emocional a Marca: construção de empresas ricas. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 37-51, jan./mar. 2017.

51

MCCARTHY, Jerone E. Marketing Essencial: uma abordagem gerencial e global. 
São Paulo: Atlas, 1997.

NICKELS, William G.; WOOD, Marian Burk. Marketing: relacionamentos, qualidade, 
valor. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

PRIDE, William M.; FERRELL, O. C. Marketing: Conceitos e Estratégias. Rio de Janeiro: 
LTC , 2000.

SERRA, Fernando A. Ribeiro; TORRES, Maria Candida S; TORRES, Alexandre Pavan.  
Administração estratégica: conceitos, roteiro prático e casos. Rio de Janeiro: Reichmann & 
Affonso Editores, 2003

TAVARES, Mauro Calixta. A Força da Marca. Como Construir e manter marcas fortes. São 
Paulo: Harbra, 1998.

TORRES, C. Bíblia do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2009.

VAZ, Gil Nuno. Marketing Institucional: o mercado de ideias e imagens. São Paulo: 
Pioneira, 1995.

WOLF, Peter J. Design gráfico: Um dicionário visual de termos para um Design global. 1. ed. 
São Paulo: Edgard Blücher, 2011.



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 52-65, jan./mar. 2017.

52

O POTENCIAL DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA DA REGIÃO DE RIO 
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RESUMO
Com base na necessidade de se analisar o potencial da indústria metal-mecânica na região de Rio do Sul e 
compará-la com o Cluster do mesmo setor estabelecido em Joinville surge a pergunta desta pesquisa: É possível 
identificar a presença de cluster na indústria metal-mecânica no município de Rio do Sul - SC e incluí-lo no mapa 
do desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local no Brasil? Os dados obtidos por meio do Relatório Anual de 
Informações Sociais – RAIS demonstram que existe mão de obra especializada suficiente nos postos de trabalhos 
ativos para identificar a formação de aglomerados empresariais em Rio do Sul, bem como apresenta pequenas 
oscilações na geração de emprego. Quando avaliada a quantidade de empresas no setor, também fica evidenciada o 
potencial de formação de cluster. Já em Joinville, as informações identificam que a indústria metal-mecânica está 
em ascensão.

Palavras-chave: Arranjo produtivo local. Cluster. Indústria metal-mecânica.

ABSTRACT
Based on the need to analyze the potential of the metal-mechanical industry in the Rio do Sul region  and compare 
it with the Cluster of the same sector established in Joinville, the question of this research arises: Is it possible 
to identify the cluster presence in the metal- Mechanics in the municipality of Rio do Sul - SC and include it in 
the map of the development of APL in Brazil? The data obtained through the Annual Social Information Report 
(RAIS) shows that there is enough skilled workforce in the active jobs to identify the formation of entrepreneurial 
clusters in Rio do Sul, as well as small swings in employment generation. When the number of companies in the 
sector is evaluated, the potential of cluster formation is also evidenced. In Joinville, information indicates that the 
metal-mechanic industry is rising up.

Keywords: Local productive arrangement. Cluster. Metal-mechanic industry.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, vários pesquisadores observaram em suas análises a importância 
da inovação para o desenvolvimento das empresas e regiões onde as mesmas foram instaladas 
(SCHUMPETER, 1982; LUNDVALL, 2003; FREEMAN, 1995; NELSON, 2006). Os autores 
reforçam a necessidade de ampliar o debate sobre a implantação de núcleos de inovação, 
possibilitando que a geração de tecnologias ou novos produtos sejam incrementadores de 
oportunidades e renda nas proximidades das instalações desses núcleos de inovação.

Dentro desta perspectiva, essa pesquisa visa realizar um estudo na indústria metal-
mecânica instalada na região de Rio do Sul - SC e comparar seu crescimento com o Arranjo 
Produtivo Local estabelecido na região de Joinville - SC. Afim de identificar o potencial da 
indústria metal-mecânica em Rio do Sul - SC. 

O presente estudo faz um levantamento regional que demonstra as potencialidades de 
cada local, visando ao crescimento de determinada fonte da economia, baseado na quantificação 
do emprego formal. Para verificar essas potencialidades regionais foi realizado um levantamento 
bibliográfico nos dados da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC 
e também nas pesquisas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), e apresenta a inovação como “a exploração de novas ideias para melhorar os negócios, 
criando vantagens competitivas e gerando sucesso no mercado” (OCDE, 2005, p.13).

Para a OCDE, esse incremento gerado pela inovação é um dos elementos que podem 
facilitar o crescimento de uma empresa ou região onde a mesma está instalada, reforçando a 
ideia já elencada por Tigre (2006), onde o autor salienta que a inovação só produz impactos 
econômicos abrangentes quando se difunde amplamente entre empresas setores e regiões, 
desencadeando novos empreendimentos e criando novos mercados.

O presente estudo visa responder a seguinte pergunta de pesquisa: É possível identificar 
a presença de cluster na indústria metal-mecânica no município de Rio do Sul - SC e incluí-lo 
no mapa do desenvolvimento do APL no Brasil?

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, CLUSTER E DISTRITO INDUSTRIAL

Os estudos sobre arranjos produtivos locais vêm ganhando importância na literatura, 
conforme estudos já publicados de Porter (1990, 1999 e 2004), Marshal (1982), Cassiolato e 
Lastres (2003 e 2004) sendo um tema debatido em estudos nacionais e internacionais. Os Arranjos 
produtivos locais (APLs) ou Clusters são relevantes para o desenvolvimento regional, obtendo 
vantagens competitivas para as indústrias locais, capacitando-as para atuarem globalmente. 
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As aglomerações de empresas e instituições em Arranjos Produtivos Locais ou clusters 
ou sistemas locais de produção/inovação têm servido de estudos desde os trabalhos pioneiros 
de Marshall sobre os distritos industriais ingleses, no final do século XIX.  Segundo Marshall 
(1982), a aglomeração de uma determinada indústria ou serviço em um espaço regional pode 
ter as mais diversas origens. São muitas as causas que determinam a localização de indústrias, 
mas as principais são as condições físicas, tais como a natureza do clima e do solo, a existência 
de minas e pedreiras nas proximidades ou um fácil acesso por terra ou mar.

Argumentos esses protagonizados e defendidos, principalmente, por Porter (1990) que 
busca entender e exemplificar a união das empresas e instituições na tentativa de consolidar 
a indústria onde a mesma está instalada se aproveitando das oportunidades geradas pela 
economia de mercado. E afirma que, para ser produtiva a empresa precisa de um cluster. Precisa 
de fornecedores que possam trabalhar com ela todos os dias, precisa de prestadores de serviço, 
de escolas que treinem pessoas para seu negócio (PORTER, 2004). 

Porter (1990) salientou que o conceito de cluster, de empresas que vêem a si próprias 
como parte de clusters e trabalham de forma proativa para aumentar sua eficiência, é algo que 
ainda não se firmou no Brasil. O autor define um cluster como um aglomerado ou agrupamento 
geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições de apoio e correlatas, 
numa determinada área de atividades, e vinculadas por elementos comuns e complementares. 
“Como toda definição é rigorosa e restrita, um objeto está compreendido pela definição de se 
atender a todos os seus termos. No entanto, a concentração geográfica pode abranger apenas 
uma cidade, algumas cidades vizinhas, uma região de um país, o país todo ou até uma rede de 
países próximos” (PORTER, 1990 p.54).

Já na definição dos arranjos produtivos locais, conforme salienta a RedeSist (2015),  
são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais especializados em um 
conjunto específico de atividades econômicas que se relacionam uns com os outros mesmo que 
de forma incipiente. Assim como os clusters, que geralmente envolvem a interação de empresas, 
abrangendo desde fornecedores de insumos a clientes, os APL’s também podem abranger 
instituições públicas ou privadas voltadas para formação, fomento, pesquisa e desenvolvimento 
(CASSIOLATO; LASTRES, 2003).

De acordo com Enright (2001), em se tratando de clusters regionais, o interesse tem 
crescido substancialmente nos últimos anos, entre acadêmicos, profissionais de desenvolvimento 
econômico e gerentes de empresas. Os principais motivos foram o aumento da intensidade da 
concorrência inter-regional e internacional na economia mundial, as deficiências aparentes de 
modelos de desenvolvimento regional tradicionais e políticos, e a criação de agrupamentos de 
sucesso de empresas e indústrias em muitos países ao redor do mundo. 

Um dos resultados foi a proliferação de políticas de desenvolvimento econômico 
baseado em cluster. Outra, foi uma verdadeira explosão de literatura sobre clusters regionais 
e agrupamento regional. Enright (2001) salienta ainda, que o numeroso exemplo de cluster 
regional fornece evidência de que, mesmo quando a competição e atividade econômica se 
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globalizam, a vantagem competitiva ainda pode ser localizada.
Em relação aos distritos industriais, Becattini (1999, p. 14) define como: “uma entidade 

sócio-territorial caracterizada pela presença ativa de uma comunidade de pessoas e de uma 
população de empresas num determinado espaço geográfico e histórico”. Pode-se associar o 
conceito de distrito industrial às obras do economista inglês Alfred Marshall, que demonstrava 
que as vantagens da produção em grande escala podem ser obtidas por meio da concentração 
territorial de empresas de pequeno porte, desde que essas tenham especialização nas fases dos 
processos de produção e que recorram a um único mercado de trabalho local (BECATTINI, 
1999; LASTRES; CASSIOLATO, 2003). Portanto, existe a busca para alcançar ganhos em 
escala de produção para as empresas de pequeno porte estabelecidas no espaço territorial 
delimitado, determinados como distrito industrial.

2.2 INOVAÇÃO E A SUA IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO

Os primeiros prospectos do processo de inovação podem ser observados no início da 
humanidade, quando se buscava por meio de experimentos a solução por problemas do dia a 
dia. Porém, somente no início do século XX, o tema passa a ser debatido como objeto de estudo 
e parte da teoria do elaborada por Schumpeter, dentro do modelo capitalista, quando aparece a 
diferença entre os dois processos: invenção e inovação. Uma inovação, no sentido econômico 
somente é completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção e assim 
gerando riqueza (SCHUMPETER, 1988).

Assim, o processo de inovação não pode ser analisado de uma maneira isolada, ele é 
“interativo e de natureza social, contando com a contribuição de vários agentes econômicos e 
sociais, detentores de diferentes tipos de informação e conhecimento, dentro e fora da empresa.” 
(LASTRES; CASSIOLATO, 2003, p.16).

De acordo com Chesbrough (2006), para trazer novas soluções para o cliente, é preciso 
que a área de P&D atue de forma integrada com outras áreas da organização e estabeleça redes 
interorganizações de P&D, para apoiarem na administração superior e nas práticas gerenciais 
que estimulem e criem um ambiente interno propício para o surgimento de inovações. 

As mudanças da economia, a velocidade das inovações e o aumento da competição entre 
as empresas fazem com que as mesmas estejam em constante movimento para garantir suas 
respectivas posições no mercado, sejam estas de liderança ou não. Para enfrentar as mudanças 
contemporâneas e prevenir-se quanto a mudanças futuras, as empresas concebem, buscam, criam 
e adotam práticas gerenciais capazes de torná-las aptas a competir neste ambiente dinâmico. 
(CHESBROUGH, 2006). 

A figura 1 demonstra a complexidade do processo gerador da inovação. Segundo o 
autor, o processo requer o envolvimento, conhecimento e conexões pessoais, estratégicas e 
tecnológicas, por meio da interseção de conjuntos. 
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Figura 1 - Ilustração das dimensões da inovação

Fonte: Santos; Fazion; Meroe (2011).

A inovação só produz impactos econômicos abrangentes quando se difunde amplamente 
entre empresas setores e regiões, desencadeando novos empreendimentos e criando novo 
mercados. (TIGRE, 2006). Fato este, que pode ser exemplificado com o desenvolvimento do 
Arranjo Produtivo Local da indústria metal mecânica da região de Joinville - SC e que serve de 
base para estudos de implementação do mesmo segmento na região de Rio do Sul - SC.

2.3 A INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA EM SANTA CATARINA

A indústria metal-mecânica caracteriza-se tanto pela produção de metais em máquinas, 
equipamentos e produção de produtos finais, como veículos e material de transporte e 
bens de consumo (MACEDO, 2001, p. 52). O desenvolvimento deste ramo industrial foi 
significativamente importante para o processo de industrialização brasileiro ocorrido na segunda 
metade do século XX. A indústria de bens de consumo durável impulsionou o desenvolvimento 
brasileiro durante o Plano de Metas (1956 - 1961), notou-se a necessidade de completar a cadeia 
de produção de diversos bens de consumo final, como é o caso do setor automobilístico, que 
necessitava do desenvolvimento de uma indústria de base, impulsionando o desenvolvimento 
do setor metal-mecânico no país. (MACEDO, 2001).

De acordo com Macedo (2001), as mudanças ocorridas na economia na década de 90 
reconfiguraram o parque industrial catarinense, e por consequência, o setor metal-mecânico, 
devido à liberalização econômica sofrida na economia, abertura comercial, diminuição da 
intervenção estatal na indústria, eliminando, por exemplo, os subsídios e incentivos fiscais.

Além destes fatos da década de 90, segundo Macedo (2001) o complexo catarinense 
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já iniciou o período com baixo índice de competitividade em virtude das dificuldades sofridas 
durante a “década perdida” de 80. Com o baixo nível de investimento em capital fixo no 
setor, além de poucos gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o atraso tecnológico foi 
inevitável. Este acontecimento pode ter impossibilitado a clusterização na cidade de Rio do Sul. 
Sendo assim, se faz necessário o uso de uma ferramenta que possa responder a existência de 
cluster na região. Para tanto esta pesquisa fará uso dos Indicadores de Localização.

3 METODOLOGIA

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados disponíveis 
na plataforma de periódicos da Capes. Na análise dos dados retirados das informações oficiais 
obtidas por meio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC, Relatório 
Anual de Informações Sociais – RAIS do Ministério do Trabalho e Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE foi aplicada a formula de Localização visando 
identificar um cluster. O estudo também está baseado nas pesquisas da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que visam identificar o potencial dos 
setores produtivos.

A coleta de dados iniciou e terminou em maio de 2015, por meio de pesquisa documental 
e informações existentes no site oficial do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e no 
Relatório Anual de Informações Sociais– RAIS. Trata-se de um estudo longitudinal, com dados 
de um período de 30 anos, 1985 a 2013 e com intervalos de cinco anos. A pesquisa documental 
se justificou por selecionar, organizar, tratar e interpretar informações que se encontravam em 
estado bruto e dispersas (BEUREN; LONGARAY, 2003).

A pesquisa caracteriza-se como descritiva realizada mediante a análise de conteúdo, com 
abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo Hair, Jr. et al. (2005, p. 85) pesquisa descritiva 
“[...] tem seus planos estruturados e especificamente criados para medir as características 
descritas em uma questão de pesquisa. As hipóteses derivadas da teoria, normalmente servem 
para guiar o processo e fornecer uma lista do que precisa ser mensurado”.

Para análise dos dados adotou-se abordagem quantitativa, pois baseia-se no emprego da 
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento das variáveis 
na verificação da existência da clusterização. (RICHARDSON, 2012). Na identificação da APL 
foi aplicada a fórmula de Quociente de Localização (QL), adaptada por Suzigan et al. (2000). 
A mesma fórmula foi aplicada para identificar o potencial de clusterização do setor através da 
análise dos postos de trabalho e quantidade de empresas formalmente constituídas.
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3.1 INDICADORES DE LOCALIZAÇÃO - QUOCIENTE DE LOCALIZAÇÃO (QL)

 Segundo Suzigan et al. (2003, 2004), o indicador de localização ou de especialização, 
tradicionalmente referido na literatura como quociente locacional, indica, por exemplo, 
a concentração relativa de uma determinada classe de indústria numa microrregião, 
comparativamente à participação dessa mesma indústria no Estado. Assim, a verificação de um 
QL elevado, resultando acima de 1 em determinada indústria numa região indica a especialização 
da estrutura de produção local naquela indústria. A fórmula a seguir sintetiza o cálculo do QL 
a partir da distribuição do emprego formal no Estado, considerando-se as microrregiões e as 
classes de atividades.

Figura 2 - Fórmula de QL.

Fonte: adaptado de SUZIGAN et al. (2000)

O índice de especialização, tradicionalmente referido na literatura como quociente 
locacional (QL), tem sido amplamente utilizado em estudos de economia e desenvolvimento 
regional desde a contribuição original de Isard (1960).

4 RESULTADOS

Para analisar o desenvolvimento da indústria metal-mecânica na região de Rio do 
sul, optou-se por compará-la ao APL já desenvolvido da região de Joinville, no nordeste do 
Estado, onde, segundo dados da FIESC, o crescimento industrial teve seu início na década de 
50, principalmente devido a aglomeração ocorrida na perspectiva de encontrar a economia de 
escala. Já em Rio do Sul, conforme dados do Sindicato das Indústrias metal-mecânica e do 
Material Elétrico (Simmmers), o desenvolvimento do setor ocorreu após a crise da madeira. 
No início da década de 70, os empresários observando uma nova oportunidade, iniciaram a 
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produção de peças e materiais metálicos, dando um novo foco a economia da região.
Para entender o crescimento da indústria na região de Rio do Sul, foi realizada uma 

pesquisa na base de dados do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) disponibilizado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O tratamento desses dados, visou a analisar o 
crescimento do setor nos dois municípios e foi baseado em Suzigan et. al. (2000). Mediante 
a análise destes dados, representados nos gráficos 1 e 2, é possível verificar a quantidade de 
empregos formais, desde 1985 até 2013 nos dois municípios avaliados.

Gráfico 1- Emprego formal na Indústria de Joinville regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Fonte: RAIS 2015, elaborado pelos autores.

Nos gráfico 1 e a seguir no gráfico 2, é possível verificar a variação do emprego no 
segmento da indústria metal-mecânica em comparação aos demais setores da economia, 
incluindo o de serviços. Portanto, fica evidente que a indústria em Rio do Sul, bem como 
os demais segmentos estavam em desenvolvimento, com pouco mais de 14 mil trabalhadores 
formais em 1985, ao contrário de Joinville, que neste mesmo ano, já ultrapassava os 126 mil 
postos de trabalhos ativos.
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Gráfico 2 - Emprego formal na Indústria de Rio do Sul regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Fonte: RAIS 2015, elaborado pelos autores.

Há uma variação significativa nas duas regiões após os anos 2000. Em Rio do Sul, 
o incremento foi de 3.913 novos postos de trabalho até 2013. Já em Joinville, nesse mesmo 
período, o crescimento chegou a 29.964 trabalhadores. Na tabela 1, encontra-se o comparativo 
dos municípios estudados nos três segmentos que formam a indústria metal-mecânica: 
metalurgia, mecânica e material elétrico e comunicações.

Nesta comparação é quantificada a totalidade de empregos, apresentando uma diferença 
significativa em todos os anos representados na amostra. Com esses números é possível avaliar 
que a indústria de Rio do Sul teve sua formação na década de 80, e uma estabilidade no início 
dos anos 2000. Já em Joinville, nesse mesmo período, o segmento já representava um APL. 
(CASSIOLATO; LASTRES, 2003; SEBRAE, 2003).

 Fica evidente que um aglomerado de empresas interligadas economicamente atuava 
fortemente na região, passando a ser o mecanismo central de fortalecimento da dinâmica local/
regional, cuja personalidade diferenciada é reconhecida ou possa vir a ter reconhecimento 
dentro e fora do APL (SEBRAE 2003).

Tabela 1 - Comparação Evolutiva dos três segmentos que formam a indústria metal mecânica em postos 
de trabalho nos dois municípios avaliados.

1985
Município Indústria 

metalúrgica
Indústria 
mecânica

Ind. Mat. 
elétrico e de 

comunicações

Total de 
Empregos na 
Indústria Met.

Total de 
Empregos no 

Município
SC-JOINVILLE 13.815 11.910 321 26.046 76.710
SC-RIO DO SUL 168 540 379 1.087 10.116

1990
SC-JOINVILLE 12.934 13.860 475 27.269 92.441
SC-RIO DO SUL 181 777 676 1.634 12.400

1995
SC-JOINVILLE 9.891 14.279 230 24.400 86.568
SC-RIO DO SUL 398 353 253 1.004 12.445
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2000
SC-JOINVILLE 11.449 11.172 463 23.084 103.769
SC-RIO DO SUL 350 521 341 1.212 13.034

2005
SC-JOINVILLE 15.624 14.284 541 30.449 130.938
SC-RIO DO SUL 349 730 341 1.420 21.465

2010
SC-JOINVILLE 18.817 19.646 1.505 39.968 184.239
SC-RIO DO SUL 668 959 457 2.084 28.511

2013
SC-JOINVILLE 17.774 21.884 3.044 42.702 201.634
SC-RIO DO SUL 757 892 414 2.063 26.623

Fonte: RAIS 2015, elaborado pelos autores.

Outro detalhe que chama atenção nesta análise é a pequena influência da indústria 
do material elétrico e de comunicações. Mesmo em Joinville o segmento só teve uma 
representatividade após 2005, sendo uma indústria em evolução. Apenas três anos, praticamente 
duplicou a oferta de empregos diretos. Em comparação a Rio do Sul, esse mesmo segmento, 
desde a década de 80 até os anos 2000 foi mais representativo que em Joinville. Justifica-se 
tal representatividade em Rio do Sul devido a influência das empresas Frahn e Hinor, criadas 
respectivamente em 1961 e 1982, que atuam no segmento de produção de componentes elétricos 
para sistema de som.

4.1 APLICANDO O QUOCIENTE DE LOCALIZAÇÃO (QL)

Para saber se há formação de clusters da indústria metal-mecânica nos municípios de 
Joinville - SC e Rio do Sul - SC, optou-se por utilizar apenas o indicador de especialização 
regional (QL). De acordo com Suzigan (2000), o QL é utilizado como primeiro critério para a 
identificação de clusters potenciais. A diferença em relação a proposta de Brito; Albuquerque 
(2002) está na utilização da variável número de estabelecimentos, e não emprego, para o cálculo 
do QL. Da mesma forma, os pares setores-municípios que apresentem um QL superior a um 
passariam nesse primeiro filtro, já que seriam considerados especializações produtivas. 

Tais pares são também submetidos ao crivo de um segundo critério de densidade que define 
um número mínimo de 30 estabelecimentos. Os setores-municípios que passarem por esses dois 
filtros são ordenados de acordo com o QL obtido, estabelecendo-se, assim, um ordenamento da 
potencialidade para o desenvolvimento dos respectivos clusters. Ambos utilizados neste estudo. 
Suzigan et. al. (2000) propõem a elaboração de um Índice de Especialização de micro-regiões, 
adotado para identificar aglomerações industriais. Para o cálculo de tal índice são usadas fontes 
tais como a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do MTE.
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Gráfico 3 - Quociente de Localização com dados no número de empregos

Fonte: RAIS 2015, elaborado pelos autores.

Na primeira aplicação da fórmula de QL, utilizando somente o número de empregados 
por municípios, percebe-se que em Joinville, assim como em Rio do Sul, o índice ultrapassa o 
mínimo proposto para identificar o potencial de Cluster na região, onde o resultado acima de 1, 
indica essa existência.

Observando o gráfico no ano de 1985, Joinville encontrava-se com índice 5,13 passando 
no ano de 2013 para 3,12. Esta queda não reflete uma desclusterização, apenas indica o 
crescimento nos seus diversos setores econômicos. Ao contrário de 1985, quando a indústria 
metal-mecânica se destacava na geração de emprego.

Para complementar e dar maior credibilidade aos resultados anteriores, apresentados no 
gráfico 3, optou-se por reaplicar a fórmula do QL utilizando o número de empresas formalizadas 
(de 2010 a 2013) nos dois municípios que compõe o estudo. Para chegar a esse resultado 
identificou-se que Joinville possui atualmente 1.022 empresas no setor e Rio do Sul 156. Na 
análise da micro região, as cidades que compõe o cluster no norte do Estado possuem 1.946 
firmas registradas e no alto Vale do Itajaí estão registradas 459.

Tabela 2 - Quociente de Localização baseado no número de empresas
Municípios QL das Empresas 2010 QL das Empresas 2013

Joinville 1,45 1,48
Rio do Sul 1,28 1,29

Fonte: RAIS 2015, elaborado pelos autores.

Por meio destes dados é possível reafirmar que existe um potencial de clusterização 
nas cidades de Rio do Sul e Joinville. O número de empresas constituídas no setor da indústria 
metal-mecânica nos dois períodos estudados apresentam valores superiores a 1, o que demonstra 
de acordo com os estudos de Suzigan (2000); Brito; Albuquerque (2002); Haddad (1989), a 
existência de potencial de cluster em ambos.

Dessa forma identificou-se a clusterização no município de Rio do Sul como um achado 
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da pesquisa, pois somente com a análise dos dados do RAIS esse resultado não foi obtido. 
Assim, após a aplicação dos Indicadores de Localização (QL) foi possível a identificação do 
cluster.

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Com base nos dados coletados na Relação Anual de Informações Sociais, fica claro que 
a indústria de Joinville iniciou seu histórico ainda na década de 50 e 60, quando em Rio do Sul 
a mesma ainda não havia apresentado desenvolvimento.

O setor metal-mecânico de Joinville concentra o principal parque fabril do Norte do 
Estado de Santa Catarina, com destaque internacional, por concentrar empresas de liderança de 
mercado e de alto nível tecnológico. A microrregião de Joinville caracteriza-se por apresentar 
uma elevada diversificação industrial, além do aglomerado de empresas metal-mecânicas, que 
supera a casa das 500 empresas. Há diversos outros setores industriais que atuam em atividades 
complementares ou não, caso da têxtil, software, materiais plásticos.

De acordo com os dados coletados na RAIS, o que se percebe ao longo das décadas, é 
que o APL do município de Joinville encontra-se em um nível de desenvolvimento crescente, 
enquanto no município de Rio do Sul apresenta crescimento menos significativo. Para esclarecer 
o potencial de clusterização nestes municípios, sentiu-se a necessidade de uma continuidade 
do estudo. Para isso, utilizou-se como critério para a identificação destes clusters potenciais 
a fórmula do QL proposta por Suzigan (2000). Nesta análise, ambas as cidades apresentam 
número suficientes de empregados no setor avaliado, caracterizando o cluster. 

A diferença do proposto por Suzigan (2000) em relação a Brito e Albuquerque (2002), 
está na utilização da variável do número de estabelecimentos e não no emprego para o cálculo 
do QL. Da mesma forma, os pares setores-municípios que apresentem um QL superior a 1 
passariam nesse primeiro filtro, já que seriam considerados especializações produtivas. Tais 
pares são submetidos a avaliação de um segundo critério, sendo este a densidade empresarial, 
necessitando de um número mínimo de 30 estabelecimentos.

Conclui-se de acordo com o QL obtido, que os dois municípios apresentaram a 
potencialidade para o desenvolvimento dos respectivos clusters. O número de empresas 
constituídas no setor da indústria metal-mecânica nos dois períodos estudados apresentam 
valores superiores a 1, o que demonstra de acordo com os estudos de Suzigan (2000); Brito 
e Albuquerque (2002); Haddad (1989), a existência de potencial de cluster em ambos os 
municípios. 

Identificou-se como sendo uma limitação da pesquisa o estudo de apenas um setor 
industrial e a limitação dos dados relacionados apenas Relação Anual de Informações Sociais  
(RAIS). Sendo assim, sugere-se novas pesquisas como forma de ampliar os estudos nesta área e 
avaliar o potencial industrial nos diversos setores da economia catarinense. Sugere-se também, 
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identificar se as mudanças econômicas estão interferindo no QL das regiões e dos municípios 
onde os clusters são conhecidos.
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OPORTUNIDADES EM MEIO A CRISE: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS REDES DE 
COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAIS1

Jessica Yohanna Creutzberg2

Jullian Hermann Creutzberg3

RESUMO
Este artigo busca apresentar algumas discussões sobre oportunidades para empresas em meio à crise, e visa 
apresentar as redes de cooperação interorganizacionais como uma oportunidade de obtenção de ganhos 
competitivos. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre o tema 
oportunidades em meio à crise, e apresentar a estratégia de redes de cooperação interorganizacionais como uma 
alternativa para as empresas no cenário econômico atual. A metodologia utilizada foi qualitativa descritiva por meio 
de pesquisa bibliográfica em publicações de livros e artigos científicos. Conforme os estudos apresentados, dentre 
os diferenciais competitivos obtidos pelas empresas participantes de redes de cooperação interorganizacionais, 
destacam-se os ganhos de escala e poder de mercado, a geração de soluções coletivas, a redução de custos e riscos, 
a evolução das relações sociais, a inovação colaborativa e principalmente a aprendizagem coletiva e a geração e 
difusão do conhecimento.

Palavras-chave: Rede de cooperação interorganizacionais. Estratégias colaborativas. Oportunidades na crise. 
Estratégia empresarial.

ABSTRACT
This article presents some discussions about opportunities for companies in the crisis, and aims to present the 
interorganizational cooperation networks as an opportunity to obtain competitive gains. In this way, the main 
objective of this work is to carry out a review of the literature on the theme of opportunities in the midst of the 
crisis, and to present the strategy of interorganizational cooperation networks as an alternative for companies in 
the current economic scenario. The methodology used was qualitative descriptive by means of bibliographical 
research in publications of books and scientific articles. According to the studies presented, among the competitive 
differentials obtained by the companies participating in interorganizational cooperation networks, the most 
important are the gains in scale and market power, the generation of collective solutions, the reduction of costs 
and risks, the evolution of social relations, the collaborative innovation and mainly the collective learning and the 
generation and diffusion of the knowledge.

Keywords: Interorganizational cooperation network. Collaborative strategies. Opportunities in crisis. Business 
strategy.
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1 INTRODUÇÃO

As organizações nos últimos tempos vêm sofrendo um de seus piores reveses em todo 
o mundo. Alguns setores têm sido mais prejudicados pela crise que outros, como por exemplo, 
o setor da construção civil foi o que mais demitiu, com mais de 500 mil postos de trabalhos 
extintos nos últimos dois anos. A drástica queda nos investimentos em infraestrutura é o que 
explica a redução de empregos na área. Outro exemplo seria o varejo, que também aparece 
entre as áreas mais atingidas pela crise. É um “efeito dominó”. Com o alerta de uma grande 
crise mundial, os consumidores tendem a comprar menos, as lojas não vendem, os lojistas não 
compram das empresas e consequentemente não crescem, algumas acabam atrasando os salários 
e então levando a demissão dos empregados, acarretando inclusive em menos consumidores 
com poder de compra. (PATI, 2016).

A crise leva as pessoas a pensar diferente, ela tem esse benefício e deve-se usar 
a criatividade para tomar decisões que talvez não seriam tomadas em outro momento. 
(DOMINGOS, 2009). Para o autor existem inúmeras possibilidades de transformar problemas 
vivenciados pelas empresas em oportunidades de crescimento e ganho de mercado.

Neste sentido, uma das abordagens como oportunidade para a empresa se diferenciar 
no mercado, transformando erros e fracassos em aprendizado compartilhado, concorrência 
em cooperação, recursos escassos em estratégias competitivas, deficiências em inovação, 
bem como trabalhar para a redução de custos e riscos, é a formação de redes de cooperação 
interorganizacionais (RCIs).

[...] a organização de empresas em rede configura-se como a forma organizacional 
mais indicada a gerar relações sociais profícuas, por possibilitar experiências de 
auxílio mútuo, por abrir espaços para a ocorrência de contatos pessoais entre os 
empresários e por permitir a discussão franca e aberta tanto dos problemas quanto das 
oportunidades que envolvem os negócios dos participantes. (PERROW, 1992, apud 
BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008, p. 7).

Segundo Balestrin e Verchoore (2016, p. ix) “estudos têm demonstrado que o aprendizado 
coletivo através das redes desenvolve a capacidade de análise estratégica das empresas, partindo 
de uma visão local, reativa e de curto prazo, para uma visão sistêmica, proativa e de longo 
prazo. ” 

Isto posto, o presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura 
sobre o tema oportunidades em meio à crise e apresentar a estratégia de redes de cooperação 
interorganizacionais como uma alternativa para as empresas em meio à crise.

Para que os objetivos possam ser alcançados, este artigo é constituído da seguinte 
forma: além desta seção introdutória e da seção que descreve a metodologia utilizada neste 
trabalho, na seção de revisão da literatura será apresentada uma revisão da obra de Domingos 
(2009) e a visão de outros autores sobre a temática: oportunidades em meio à crise, em seguida, 
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no capítulo de desenvolvimento são descritos alguns aspectos sobre as redes de cooperação 
interorganizacionais, e as considerações finais são apresentadas na última seção.

2 METODOLOGIA

Para a construção deste artigo foi realizada uma revisão literária constituída de 
publicações em livros e artigos científicos. A partir da revisão de literatura, foram apresentadas 
as considerações e casos da obra de Domingos (2009) e de outros autores sobre a temática 
estudada: oportunidades em meio à crise, e no desenvolvimento foram apresentados os aspectos 
relevantes sobre redes de cooperação interorganizacionais como uma estratégia para as empresas 
no cenário econômico atual. A metodologia utilizada foi qualitativa descritiva por meio de 
pesquisa bibliográfica.

3 OPORTUNIDADES EM MEIO A CRISE

Segundo Domingos (2009, p. 19) “não importa quão profunda seja uma crise. Sempre 
haverá espaço para mentes imaginativas driblarem as dificuldades e encontrarem uma forma de 
faturar”. Esta é a abordagem do autor em seu livro, diante de tantas dificuldades no mercado 
de trabalho, crise econômica, concorrência, reclamações de clientes, erros de funcionários, ele 
afirma que sempre existe uma saída. 

Os países economicamente mais estáveis se utilizam da criatividade há muito tempo 
como um propulsor da sua economia, proporcionando a geração de empregos pelas indústrias 
e aumentando a sua competitividade no mercado, ou seja, utiliza a criatividade como fonte de 
riqueza e oportunidades (ALMEIDA, 2013).

Um dos grandes problemas do mercado é justamente esse “efeito manada”: quando as 
coisas vão bem, todos apostam. Ao menor sinal de dificuldade, os empresários recuam 
ao mesmo tempo. O resultado é devastador. O temor de uma recessão econômica se 
transforma na recessão em si. Crise é como impotência: se o sujeito achar que vai ter, 
com certeza terá. (DOMINGOS, 2009, p.20).

 A crise não precisa ser somente mundial, no qual afeta todos os setores, ela pode afetar 
também determinados campos. Foi o que aconteceu com a indústria de aviação depois do 
ocorrido em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Naquele momento a procura por 
voos despencou drasticamente e enquanto todas as companhias aéreas demitiam funcionários 
por falta de renda e fabricantes de aeronaves deixaram de produzi-las, a empresa brasileira Gol 
foi pela rota contrária. “[...] a concorrência cortava gastos, ela investiu” (DOMINGOS, 2009, 
p. 21). Segundo narrativa do autor, neste momento a empresa fechou grandes contratos com 
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fabricantes para a aquisição de novos equipamentos e garantiu algumas vantagens exclusivas. 
Com o amenizar da crise, as outras companhias começam a investir novamente, mas a Gol já 
estava bem à frente delas, sendo que a empresa cresceu muito nesse período.

Temos assistido a mudanças radicais nos paradigmas sociais, consequência do maior 
acesso às informações e à disseminação do conhecimento. A diversidade ganha 
espaço numa homogeneidade cada vez mais aparente. É a Era onde o conhecimento 
como matéria-prima é fácil de se reproduzir, de se roubar. Este panorama obrigou 
as empresas a repensarem as suas estratégias e a reposicionarem-se no mercado 
mundial com uma produção diferente e inovadora, com um modo de atuação original, 
assistindo-se assim à emergência da criatividade como núcleo de negócio. Com isso 
surge o conceito de indústria criativa. Baseada nas capacidades artísticas criativas 
das pessoas e produtora de ideias com ‘valor expressivo’, estas indústrias provocam 
um impacto positivo no ambiente onde se inserem, quer ao nível do indivíduo 
porque provoca bem-estar, quer da organização porque produz ideias inspiradoras e 
inovadoras, quer mesmo da sociedade por promover atitudes criativas. (ALMEIDA, 
2013, p. 83).

Desta forma, percebe-se a necessidade de as empresas serem criativas e inovarem 
no cenário econômico atual, contudo é também necessário que ela repense suas estratégias 
econômicas para geração de valor por meio da inovação.

Outro caso real trazido por Domingos (2009), cita a empresa Lacta, que em 1938 passava 
por grandes dificuldades. A empresa havia recém lançado o seu primeiro chocolate crocante, 
mas como a marca não era muito conhecida e tinha muitos concorrentes, foi difícil fazer com 
que o produto ganhasse uma fatia de mercado. Cita o autor que, nesse mesmo ano ocorria a 
Copa do Mundo que seria realizada na França. Nesta oportunidade a equipe brasileira ficou 
em terceiro lugar, e seu o jogador da Leônidas da Silva, o criador do gol de “bicicleta”, foi um 
grande ídolo e o apelidaram de Diamante Negro. A Lacta não perdeu tempo, enxergou nisso 
uma grande oportunidade para expandir a sua nova criação. Depois de pagar direitos de nome 
e imagem para o jogador, o chocolate levou o nome de Diamante Negro. “Foi uma tacada de 
mestre: uma pesquisa realizada logo após a assinatura do contrato apontou o craque como uma 
das três personalidades mais populares do Brasil [...].” (DOMINGOS, 2009, p. 45).

Para De Queiroz Machado et al. (2012, p. 15) em seu estudo sobre os impactos da crise 
financeira mundial no setor calçadista, o autor apresenta as reações das empresas neste cenário 
econômico:

Como reações aos impactos provocados pela crise, bem como as estratégias adotadas 
para minimizar seus efeitos foram mencionadas pelo fornecedor a melhora do controle 
de qualidade e a criação de uma equipe de técnicos especializados. Estes técnicos 
visitam os clientes para a resolução rápida de possíveis problemas de produção, 
bem como apoiam o desenvolvimento de produtos e o teste de novas tecnologias. O 
produtor e o varejista reagiram enxugando a empresa e, com isso, reduzindo os custos.

 Para Domingos (2009) a maioria das empresas não gostam de receber críticas de clientes, 
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mas às vezes são nessas críticas e reclamações que pode-se encontrar uma grande oportunidade 
disfarçada para melhorar o seu negócio. Outro exemplo narrado pelo autor é sobre a Disney, 
conhecida mundialmente como o maior grupo de entretenimento. Para quem já visitou um de 
seus parques, ou conheceu um pouco da sua história, tem conhecimento sobre a preocupação 
que eles têm em atender bem as necessidades e desejos dos clientes. Todos os funcionários são 
simpáticos e com uma autoestima elevada. Porém nem sempre foi desta forma, antigamente 
tinham muitas reclamações de clientes pelo mal atendimento dos funcionários, pois eram mal-
humorados, ríspidos e com uma grande falta de atenção (DOMINGOS, 2009).

 Buscando uma melhora no atendimento, entrevistaram todos os funcionários e 
descobriram que eles se sentiam desvalorizados em relação a outros que possuíam um cargo 
superior. Então a Disney achou uma solução incrível, passou a chamá-los de atores. Todos eram 
contratados para desempenhar papéis diferentes, cada dia um novo personagem.  Em vez de 
treinamentos, eram aulas de teatro, e na hora de entrar no palco, ou seja, na hora de começar 
a trabalhar, todos deixavam de lado a vida pessoal e entravam no personagem. (DOMINGOS, 
2009).

“A verdade é que o ser humano nasceu para sonhar. Independentemente da situação, o 
homem nunca deixa de acreditar em dias melhores no futuro, quando então poderá acumular 
bens, riquezas e se destacar socialmente”. (DOMINGOS, 2009, p.24)

 Domingos (2009) também busca o exemplo da Gillette para relatar que as oportunidades 
podem surgir de necessidades da vida cotidiana. Relata que o vendedor de rolhas King Camp 
Gillette um dia recebeu um conselho de um amigo chamado William Painter, o criador das 
tampinhas descartáveis para garrafas, recebeu o seguinte conselho: “Vá por mim, rapaz: para 
ganhar dinheiro sem parar, você deve criar alguma coisa descartável, que o freguês use e jogue 
fora”. (DOMINGOS, 2009, p. 140). No dia seguinte começou a pensar no assunto enquanto 
se barbeava usando uma navalha. Além de não ser uma tarefa prática, era muito insegurança, 
pois a navalha era muito grande e precisava de constantes reparos para afiá-la novamente. 
Nesse momento esboçou um projeto de um aparelho pequeno, prático para manusear, seguro e 
claro, descartável. Ele levou cinco anos para concretizar sua ideia, a Gillette, que possui notório 
reconhecimento até os dias atuais. Vendeu milhões nos Estados Unidos, e seu nome se tornou 
símbolo da lâmina de barbear. (DOMINGOS, 2009).

Outras empresas podem buscar no reposicionamento da marca e na busca de mercados 
internacionais inexplorados uma grande oportunidade de enfrentar a crise. Segundo Mourad 
e Serralvo (2014) em um estudo de caso sobre as sandálias Havaianas, onde realizaram uma 
análise da marca entre 1988, ano em que começou a perder força para as concorrentes, até 2002, 
em um grande evento que revolucionou a visão da marca no mundo, a empresa conseguiu se 
reestabelecer fortalecendo seu posicionamento como um produto internacional para todas as 
classes sociais.
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A Havaianas virou sinônimo de simplicidade, conforto e status em todos os países 
onde é comercializada, aumentou seu portfólio de produtos para agradar todas as 
idades, sexo e classe social. Atualmente seus produtos são comercializados em lojas 
de shopping, quiosques em estações de trem e grandes galerias. Seus produtos variam 
entre uma simples sandália azul e branca (primeiro produto lançado) às sandálias com 
desenhos da Disney ou coberta com cristais Swarovski. (MOURAD; SERRALVO, 
2014).

Para Rodrigues e Veloso (2013) em um estudo sobre como a gestão de recursos humanos 
pode promover um ambiente organizacional criativo, perceberam que os entrevistaram 
perceberam a inovação e a criatividade como importante para as organizações, inclusive de 
forma complementar. Os autores ressaltam ainda que “para promover a criatividade e inovação, 
é necessário que exista suporte para as novas ideias, tolerância ao erro, autonomia e liberdade 
no trabalho, para que os colaboradores sintam motivação e contribuam” (RODRIGUES; 
VELOSO, 2013, p. 305).

Desta forma, considerando a visão e casos reais apresentados pelos autores, percebe-se 
que as oportunidades em meio à crise surgem de variadas formas que possivelmente não seriam 
exploradas em cenários mais favoráveis, como por exemplo, a promoção da criatividade e da 
inovação no ambiente organizacional, a exploração de novos mercados, o reposicionamento 
da marca perante seu público algo, a valorização do capital humano, dentre outros aspectos 
apresentados.

4 REDES DE COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAIS

Para Balestrin e Verschoore (2016) a formação de redes de cooperação empresarial, 
também conhecidas como redes de cooperação interorganizacional (RCIs), tem se demonstrado 
como uma alternativa estratégica para gestão na nova economia, aperfeiçoando a habilidade das 
empresas em dominar os fluxos de informação e manter uma ampla interação com o mundo em 
constante mudança.

Desta forma, serão descritos nesta seção algumas considerações sobre as RCIs vistas 
como uma oportunidade estratégica para empresas em meio à crise, trazendo ainda alguns 
aspectos sobre vantagens competitivas.

As RCIs apresentam inúmeros benefícios, sendo que um dos principais “é prover um 
ambiente de aprendizado coletivo, por meio da interação entre indivíduos além das fronteiras 
das empresas. (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2016, p. viii).

A socialização do conhecimento sobre técnicas de produção, mercado, novos produtos, 
tecnologias e gestão tem causado significativas mudanças, sobretudo, por meio de 
inovações de produtos e processos. Estudos têm identificado que as redes funcionam 
com um espaço de efetiva complementaridade de conhecimento promovendo uma 
plataforma para aprendizado colaborativo entre empresas. Outro efeito da rede sobre 
a capacidade colaborativa de criação de novos conhecimentos diz respeito à confiança 
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estabelecida por meio de relacionamentos repetitivos e duradouros. (BALESTRIN; 
VERSCHOORE, 2016, p. viii-ix).

Conforme Balestrin e Verschoore (2016) a principal razão da existência das redes de 
cooperação é estimular relações competitivas em que todas as empresas envolvidas ganham. 
Com isso, os ganhos conquistados pelas redes procuram retirar esta visão individualista da 
empresa, que passam a ter uma opinião coletiva, visando o fortalecimento da competitividade 
dos associados. Atualmente a economia organizacional vem buscando estudos sobre os ganhos 
competitivos e os autores apresentam seis diferentes ganhos competitivos para empresas 
participantes de RCIs (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2016, p. 95-96):

•  Escala e Poder de Mercado: Benefícios obtidos em decorrência do crescimento do 
número de associados da rede. Quanto maior o número de empresas, maior a capacidade da 
rede obter ganhos de escala e poder de mercado.

•  Geração de soluções coletivas: Os serviços, os produtos e a infraestrutura 
disponibilizados pela rede para o desenvolvimento dos seus associados.

•  Redução de custos de riscos: A vantagem de dividir entre os associados os custos e 
riscos de determinadas ações e investimentos que são comuns aos participantes.

•  Acúmulo de capital social: Diz respeito ao aprofundamento das relações entre os 
indivíduos, ao crescimento da sensação de pertencer ao grupo, à evolução das relações sociais, 
além daquelas puramente econômicas.

•  Aprendizagem coletiva: A socialização de conhecimento entre os associados e o acesso 
a conhecimentos externos fortalecem o processo de aprendizagem coletiva entre as empresas 
de rede.

•  Inovação colaborativa: As ações de cunho inovador desenvolvidas em conjunto por 
empresas, centros de pesquisa e demais agentes, por meio de um modelo de inovação aberto, 
integrado e em rede.  

Percebe-se uma grande oportunidade de mercado para as redes de cooperação 
interorganizacionais de pequenas e médias empresas no que tange a sua atuação em cadeias de 
suprimentos, ou seja, estas empresas podem atuar como fornecedoras de partes ou componentes 
de produtos para outras empresas de maior porte, contudo podem virar concorrentes em 
condições desfavoráveis se comercializarem o produto final.  (DEBOÇÃ; MARTINS, 2015).

Nos estudos de Faccin, Genari e Macke (2013) os autores apresentam uma mensuração 
do capital social em redes colaborativas de vitivinícolas, apresentando algumas oportunidades 
de negócios geradas aos participantes em virtude do estreito relacionamento entre os atores, 
criado por meio de formação em redes.

[...] o grande sentimento de identificação social e espírito público fazem com que 
cada um dos atores tenha mais vontade de colaborar com os demais, trazendo novas 
informações e oportunizando novas experiências em que todos possam aprender 
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coisas novas em conjunto. Logo, essa vivência gera conhecimento e aprendizagens 
organizacionais únicas, que lhes possibilitam alavancar oportunidades de negócios e 
vice-versa. (FACCIN; MACKE; GENARI, 2013, p.316).

 O trabalho de Balestrin, Perucia, e Verschoore (2011) relata a coordenação de atividades 
envolvendo a produção na indústria brasileira de jogos, trazendo a discussão da teoria dos 
custos de transação, e apresentando um estudo de caso com sessenta empresas do setor. Neste 
estudo, “as evidências demonstraram que essas estratégias colaborativas trouxeram ganhos de 
flexibilidade, desenvolvimento de novos produtos, coespecialização, maior escala, aprendizado, 
melhoria de processos e redução de incertezas.” (BALESTRIN; PERUCIA; VERSCHOOR, 
2011, p. 74).

 Outros autores defendem ainda que alguns recursos somente podem ser acessados por 
meio de arranjos de cooperação, onde as estratégias colaborativas podem oferecer três tipos 
de recursos estratégicos diferentes (GULATI et al., 2000, apud BALESTRIN; PERUCIA; 
VERSCHOOR, 2014, p. 51):

•  A estrutura colaborativa como recurso: uma estrutura de relacionamentos com uma 
série de parceiros poderá proporcionar amplas oportunidades e possibilidades de negócios em 
relação às empresas que não mantêm tais relacionamentos;

•  A modalidade de relacionamento como recurso: a qualidade de relacionamento entre 
os agentes empresariais possibilita uma maior confiança e um menor oportunismo, afetando o 
desempenho da empresa;

•  Os parceiros como recurso: a possibilidade de socialização de conhecimento, a 
implementação de melhores práticas e o acesso coletivo a soluções de problemas oferecem 
recursos exclusivos para as empresas que rotineiramente se relacionam.

 Em outro estudo sobre RCIs, Balestrin, Perucia e Verschoore (2014) realizaram uma 
pesquisa em doze iniciativas do Programa de Redes de Cooperação do Estado do Rio Grande 
do Sul, e apresentaram evidências que reforçam que as estratégias colaborativas geram 
oportunidades e trazem ganhos competitivos às empresas participantes:

As redes interorganizacionais, por meio de ações coletivas, promovem a colaboração 
entre clientes, fornecedores e concorrentes para uma posição superior no mercado, 
além de promover mecanismos de aprendizado mútuo, coespecialidade, escala e 
aumento dos ganhos individuais das empresas. Por meio da ação coletiva, as redes ainda 
potencializam recursos coletivos de difícil imitação, como estruturas colaborativas e 
modalidades de relacionamento. Além disso, a ação coletiva fomenta maiores ganhos 
por meio da redução de custos através de ativos específicos, redução do oportunismo 
e adoção de mecanismos que fortalecem os níveis de confiança e reputação entre os 
membros. (BALESTRIN; PERUCIA; VERSCHOOR, 2014, p. 55).

Em outro estudo similar Antonio Tonin et al. (2016, p. 23) destacam que: 
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Nas redes pesquisadas, o acesso à inovação e ao conhecimento aparece como o 
benefício mais valorizado na criação da parceria. Assim, razões fortes não monetárias 
estão presentes na sua participação, tais como aprendizagem, troca de experiências, 
compartilhamento de conhecimentos e informações estratégicas, credibilidade 
organizacional e proteção contra a concorrência. Outros motivos estão nos resultados 
proporcionados às empresas participantes pelo aprimoramento contínuo, com 
a finalidade de aumentar o valor agregado dentro do grupo, criando novos bens e 
serviços e/ou métodos para reduzir custos e aprimorar a eficiência.

 Tratando-se especificamente de um estudo de caso sobre a criação de conhecimento em 
uma rede de cooperação entre pequenas e médias empresas (PME) da Associação Gaúcha de 
Indústrias do Vestuário (Agivest), no Estado do Rio Grande do Sul, os autores Balestrin, Fayard 
e Vargas (2005) realizaram uma pesquisa que buscou verificar evidências empíricas que os 
espaços de aprendizado coletivo criados com a formação das redes podem facilitar a criação do 
conhecimento nas organizações cooperadas.

De acordo com os resultados da pesquisa, observou-se que a interação social 
proporcionada pela configuração em rede teve uma influência positiva na dinâmica de 
criação de conhecimento das PME. No contexto da rede, emergiram vários “espaços” 
de criação de conhecimento que dificilmente seriam encontrados caso as PME 
estivessem trabalhando de maneira individualizada. A existência de situações formais 
e informais para que os empresários possam compartilhar habilidades, experiências, 
emoções e know-how, por meio de comunicação face a face, promoveu na rede Agivest 
um ambiente de intenso compartilhamento de conhecimento tácito, recurso essencial 
para a sustentabilidade de vantagens competitivas em longo prazo. (BALESTRIN; 
FAYARD; VARGAS, 2005, p. 61).

 Desta forma, pelas evidências apresentadas nos estudos citados, a participação de 
empresas em redes de cooperação interorganizacionais pode ser considerada uma oportunidade 
em meio à crise, para que por meio da cooperação ela aumente seu potencial de crescer e se 
destacar na sua área de atuação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 Nos casos trazidos por Domingo (2009) podemos destacar algumas oportunidades 

disfarçadas em meio a situações de crise, como investir em algo potencial em um momento de 
recessão e demissão, enquanto outras empresas estão cautelosas; traçar estratégias de marketing 
utilizando pessoas reconhecidas pela sociedade para alcançar uma grande fatia do mercado; 
mudar a estratégia administrativa e hierárquica para promover um ambiente de trabalho mais 
harmônico, onde as pessoas se sintam bem e satisfeitas com o seu trabalho; bem como enxergar 
em uma situação cotidiana uma excelente oportunidade para um produto inovador.
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 Para Balestrin e Verschoore (2016, p. ix, grifo do autor) “A rede potencializa a aptidão 
estratégica das empresas”, favorecendo a criação de ambientes de aprendizagem coletiva e 
colaborativa, facilitando a troca de experiências e habilidades entre os participantes da rede.

Conforme os estudos apresentados no desenvolvimento, dentre os ganhos competitivos 
obtidos pelas empresas participantes de redes de cooperação interorganizacionais, destacam-
se os ganhos de escala e poder de mercado, a geração de soluções coletivas, a redução de 
custos e riscos, a evolução das relações sociais, a inovação colaborativa e principalmente a 
aprendizagem coletiva e a geração e difusão do conhecimento.

Ainda por meio dos espaços de criação de conhecimento gerados pela estratégia de 
formação de redes de cooperação interorganizacionais, seja em reuniões, assembleias, encontros 
formais ou informais, visitas técnicas, etc., as oportunidades disfarçadas tendem a surgir com 
mais facilidade.

Desta forma, podemos considerar que a participação de uma empresa em redes de 
cooperação interorganizacionais pode ser uma oportunidade viável para a retomada do seu 
crescimento em meio à crise, considerando os inúmeros benefícios levantados

Isto posto, podemos concluir que o objetivo principal deste artigo foi plenamente 
concluído com a descrição da obra de Domingos (2009) trazendo algumas das suas considerações 
e casos sobre oportunidades disfarçadas, bem como com a apresentação de aspectos sobre a 
estratégia de redes de cooperação interorganizacionais como uma alternativa para as empresas 
em meio a crise.

Este estudo possui inúmeras limitações, pois não esgota todo o referencial bibliográfico 
existente sobre o tema de redes de cooperação interorganizacionais, porém tem sua contribuição 
em apresentar sucintamente a discussão desta formação como uma oportunidade estratégica 
para as empresas em momentos de instabilidade no mercado.
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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é identificar o perfil do Microempreendedor Individual (MEI) da região do 
Alto Vale do Itajaí/SC. Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem do problema quantitativa; o instrumento 
de coleta de dados utilizado foi o questionário, com perguntas fechadas. Os resultados evidenciam que 62,9% 
dos respondentes são do sexo masculino; 44,10% estudaram até o ensino médio; 62,86% dos respondentes 
já desenvolvia a atividade antes da formalização.  Na percepção dos MEIs, as principais contribuições que a 
formalização trouxe foi a organização da contribuição previdenciária e o aumento da receita. Conclui-se que a 
formalização atende às finalidades econômicas e sociais, pois o trabalhador formal tem direito a vários benefícios 
dentre eles aos previdenciários, como a aposentadoria, licença maternidade e licença por acidente de trabalho.

Palavras-chave: Microempreendedor individual. Perfil. Benefícios.

ABSTRACT
The main goal of this research is to identify the profile Small Microentrepreneur (SME) of Alto Vale do Itajaí, 
Santa Catarina. It is a descriptive research, with a quantitative problem approach; regarding the data collection it 
was used a questionnaire with closed questions. The results show that 62.9% of the respondents are male; 44.10% 
attended until high school; 62.86% of respondents were already developing the activity before formalization. In 
the perception of SMEs, the main contributions that the formalization brought to them was the organization of 
the contribuição previdenciária and the increase of their revenue. Moreover, it is concluded that the formalization 
complies with the economic and social purposes, since the formal worker has several benefits, such as social 
security benefits, retirement, maternity leave and work injury leave.

Keywords: SME. Profile. Benefits.
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1 INTRODUÇÃO
 
A Lei Complementar nº 128/2008 cria a figura do Microempreendedor Individual (MEI), 

que é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário, com 
registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Além disso,  é necessário faturar 
no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter  participação em outra empresa como sócio 
ou titular (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2016). Destaca-se que a Lei Complementar nº 
155, de 27 de outubro de 2016 altera aspectos relacionados ao MEI, inclusive ao limite de 
faturamento. No entanto entrará em vigor a partir do ano de 2018.

De acordo com Silva et al. (2010), a Lei busca alcançar benefícios de ordem econômica, 
social e contábil.  No aspecto econômico, o propósito da lei é tentar absorver a camada da 
população que se encontra na informalidade, mas que contribui com a produção de capital.   No 
aspecto social, um dos propósitos de impacto da Lei MEI está em proporcionar aos trabalhadores 
informais a garantia dos direitos trabalhistas. A finalidade, no aspecto contábil, diz respeito à 
fonte de geração de receitas para os cofres públicos, que é a principal fonte de recursos para 
o governo, e através da arrecadação o governo consegue realizar suas funções básicas. Dessa 
forma, são financiadas atividades que geram o desenvolvimento e que atendem as necessidades 
sociais. 

A partir da criação da figura do Microempreendedor Individual, pesquisas foram 
realizadas para verificar diversos aspectos: Fontes e Pero (2011) realizaram pesquisa com 
o objetivo de examinar os rendimentos dos microempreendedores; Paulino e Rossi (2003) 
abordaram o fenômeno empreendedorismo sob a ótica da Psicologia Comportamental e da 
Psicanálise; Justo et al. (2011) realizaram pesquisa com objetivo de verificar as mudanças 
socioeconômicas percebidas pelos microempreendedores individuais. 

No entanto, o perfil do Microempreendedor pode apresentar características diferentes 
em função da região do Brasil e do contexto econômico em que está localizado. Neste sentido, 
destaca-se que a presente pesquisa é realizada na região do Alto Vale do Itajaí/SC, que se localiza 
na região central do estado de Santa Catarina, com população, no ano de 2010, de 291.840 
habitantes. Neste período 61,61% da população residia no meio urbano. A distribuição das 
atividades econômicas, considerando o número de estabelecimento, é a seguinte:  Comércio: 
38,34%; Indústria: 26,89%; Serviços: 26,76%; Agropecuária: 4,27; e, Construção Civil: 3,73%. 
A região é composta por 28 municípios (DE FÁVERI; KROETZ; ALEXANDRINI, 2012).

Neste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo identificar o perfil do 
Microempreendedor Individual da região do Alto Vale do Itajaí/SC.

A pesquisa se justifica, no aspecto teórico, por contribuir com estudos sobre o MEI, que 
ainda é incipiente. Além disso, no aspecto prático, o artigo pode trazer à luz aspectos que podem 
servir de subsídios  para as entidades que contribuem com o desenvolvimento desta atividade, 
no sentido de fornecer informações sobre as características dos MEIs na região do Alto Vale do 
Itajaí/SC.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Nesta seção apresenta-se o referencial teórico deste trabalho, e está assim estruturado: 

a) Finalidade da Lei do Microempreendedor Individual; b) os benefícios à opção do MEI; c) 
Estudos relacionados.

2.1 FINALIDADES DA LEI DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008 criou condições especiais para que o 
trabalhador conhecido como informal possa se tornar um Microempreendedor dentro dos 
limites legais. O programa de apoio e incentivo ao Microempreendedor Individual tem por 
finalidade dar assistência na formalização e desenvolvendo, de modo sustentável e eficaz, aos 
pequenos negócios praticados informalmente. Neste sentido, a legislação busca dar suporte, 
orientação e tratamento diferenciado ao pequeno empreendedor.

Com o objetivo de regularizar as atividades de milhões de trabalhadores que ainda 
permanecem na informalidade, o MEI é uma forma inovadora e desburocratizante de legalização 
de pequenos negócios e serviços, e do pagamento em conjunto de impostos e contribuições, 
resultando numa substancial redução de custos e de obrigações acessórias (LIZOTE et al., 
2013).  Sendo assim, a proposta do MEI é reduzir o número de pessoas na informalidade, e 
em consequência aumentar a arrecadação e o número de empregos formais; reduzir a carga 
tributária e diminuir a burocracia; diminuir o custo para contratação funcionários, isentar taxas 
para registro. Com isso cria oportunidade para expandir o negócio tornando-o mais competitivo 
no mercado (TENCONI; PETRI, 2011).

De acordo com a legislação, no exercício de suas atividades empresariais o 
microempreendedor é considerado uma pessoa jurídica. Assim, devem ser mantidas as 
obrigações como a obrigatoriedade de entrega da declaração imposto de renda de pessoa física, 
caso seja obrigado. O microempreendedor individual é responsável pela pessoa jurídica e por 
sua pessoa física. O MEI está dispensado pela Lei Complementar 128/08 do pagamento do PIS, 
COFINS, CSLL, IPI e INSS Patronal, mas no momento em que há um repasse do lucro auferido 
pela pessoa jurídica para a pessoa física, este é o responsável pelo recolhimento do imposto de 
renda como pessoa física (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2015).

Quanto aos benefícios previdenciários auferidos pelo MEI, usufrui dos mesmos benefícios 
de contribuintes individuais obrigatórios, no qual compreende o auxílio doença, aposentadoria, 
auxílio reclusão, pensão por morte, salário maternidade entre outros dispostos na Lei n° 8.212 
de 1991. No caso da aposentadoria só poderá receber o benefício por tempo de serviço.  Nos 
casos de contratação de um empregado, conforme limite estabelecido ao MEI, deverá ser pago 
a esse empregado um salário mínimo ou piso da categoria e o MEI com a Contribuição Patronal 
Previdenciária mensal de 3% do piso salarial prevista na Lei Previdenciária nº 8.212 de 1991. A 
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parte do empregado consiste em 8% de seu salário (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2015).
O MEI deve ficar atento quanto às suas obrigações devendo anualmente realizar 

o preenchimento da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor 
Individual (DASN - SIMEI). Nessa declaração o microempreendedor deverá informar seu 
faturamento anual, ou seja, sua receita bruta total referente à execução de sua atividade, seja ela 
comercial, industrial ou prestadora de serviços. Deve informar também se ocorreu a admissão 
de funcionário no período. O prazo para preenchimento da declaração é até o último dia do mês 
de maio, no qual o microempreendedor envia à Receita Federal a declaração referente ao ano-
calendário anterior. Na declaração deve constar os valores dos tributos devidos em cada mês, o 
valor de apuração, a soma dos valores apurados de cada tributo e o valor pago por ele (PORTAL 
DO EMPREENDEDOR, 2015).

2.1.1 Finalidades econômicas 

De acordo com Silva et al. (2010) a finalidade Econômica da Lei Complementar nº 128 
é de dar oportunidade de crescimento aos trabalhadores que executam suas ações na ilegalidade 
para possibilitar aos futuros empresários a regularização de sua atividade, fornecendo 
ferramentas para incluir-se no mercado capitalista, evitando assim o desemprego em função 
da vulnerabilidade frente ao desenvolvimento tecnológico. A informalidade se torna um atraso 
para a sociedade, e o objetivo da lei é absorver parte da população que não contribui com o 
crescimento do país em termos de arrecadação para a produção de capital. 

Uma das dificuldades que o trabalhador enfrenta é o cumprimento das regras da classe 
empresária, considerando-se que antes vivia no meio informal e não tinha nenhuma obrigação. 
A partir do momento que se insere em uma atividade regular precisa adaptar-se às normas 
e obrigações impostas pela formalização de seu negócio. Segundo Tavares (2004), o caráter 
flexível da informalidade caminha na mesma direção do crescente desaparecimento das 
regulações que caracterizam o trabalho formal, o que pode ser considerado como um forte 
indício de tendência à generalização do trabalho informal.

Para que as atividades formais sejam uma realidade em nossa sociedade é necessário 
estabelecer políticas que estimulem o seu desenvolvimento e criem oportunidades de geração 
de emprego e renda. É essencial que ocorra investimentos na capacitação profissional desses 
trabalhadores investindo assim na educação, trazendo benefícios presentes e futuros para a 
sociedade.

2.1.2 Finalidades sociais 

O trabalhador informal que vive na irregularidade e não contribui como autônomo para 
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a previdência social está desassistido, e não tem direito a vários benefícios previdenciários, 
como a aposentadoria, licença maternidade, licença por acidente de trabalho.

 Segundo Singer (2003), a precarização do trabalho inclui tanto a exclusão de um 
crescente número  de trabalhadores de usufruir de seus direitos legais como a consolidação de 
uma ponderável reserva de trabalhadores e o agravamento de suas condições. 

Não ter acesso aos benefícios traz reflexos negativos para o meio social. O trabalhador 
informal não traz investimentos e retornos para a população, e em muitos casos não tem seus 
direitos assegurados

2.2 BENEFÍCIOS 
 
A Lei complementar Nº 128/2008 possibilita às pessoas que trabalham na informalidade 

prosperarem legalmente, além de poder usufruir de vários benefícios que auxiliam no seu 
crescimento e desenvolvimento. Estes benefícios atraem os que estão na informalidade, com 
uma proposta de cobrança reduzida de impostos, acesso a serviços bancários, menor custo com 
funcionários e principalmente ausência de burocracia. 

 Para esclarecer com precisão o funcionamento e a importância desta proposta do 
governo, relaciona-se a seguir os benefícios oferecidos para o MEI.

2.2.1 Isenção de taxas de registro e diminuição da burocracia
 
Todo o processo de formalização é gratuito. Os controles também são simplificados, 

pois não há necessidade de registros contábeis. Além do custo reduzido, a formalização é 
rápida e simples, sem burocracia. Toda atividade comercial, industrial ou de serviço precisa 
de autorização da Prefeitura para ser exercida. Para o Microempreendedor Individual essa 
autorização (licença ou alvará) será concedida gratuitamente, sem o pagamento de qualquer taxa, 
o mesmo acontecendo para o registro na Junta Comercial (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 
2015).

A diminuição da burocracia é caracterizada pela simplificação na maneira de informar o 
governo, que é por meio de uma única declaração por ano, em que é informado o faturamento 
que deve ser controlado mês a mês para ao final do ano estar devidamente organizado.

2.2.2 Benefícios previdenciários

A Lei Complementar N° 123 de 14 de dezembro de 2006, no § 2o do Art. 18-E, garante 
que o empreendedor tenha os benefícios previdenciários equivalentes aos das microempresas 
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(auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade após carência, pensão e auxílio 
reclusão), com contribuição mensal reduzida - 5% do salário mínimo. Com essa cobertura o 
empreendedor estará protegido em caso de afastamento por doença, aposentadoria por idade, 
aposentadoria por invalidez e salário maternidade, no caso de gestantes e adotantes, após um 
número mínimo de contribuições. Sua família terá direito a pensão por morte e auxílio reclusão 
(PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2015).

Segundo o Art. 18-C da Lei Complementar 128 de 19 de dezembro de 2008, o MEI pode 
registrar até um empregado, com baixo custo de 3% de contribuição previdenciária e 8% FGTS 
do salário mínimo por mês. O empregado contribui com 8% do seu salário para a Previdência 
Social. Esse benefício permite ao empreendedor admitir até um empregado a baixo custo, 
possibilitando desenvolver melhor o seu negócio e crescer (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 
2015).

2.2.3 Acesso a serviços bancários, inclusive crédito 

Com a formalização, o Empreendedor terá condições de obter crédito junto aos Bancos, 
principalmente Bancos Públicos como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do 
Nordeste.  Esses Bancos dispõem de linhas de financiamento com redução de tarifas e taxas de 
juros adequadas (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2015). 

A linha de crédito disponibilizada para o MEI é o microcrédito, que permite o 
empréstimo para utilização do dinheiro tanto para capital de giro como para investimentos no 
próprio negócio com taxas de juros reduzidas, com alíquota zero para cobrança de Imposto 
Sobre Operações de Crédito (IOF). 

2.2.4 Compras e vendas em conjunto

Além dos benefícios evidenciados, a legislação prevê outras vantagens ao 
Microempreendedor Individual. A Lei faculta a união de Microempreendedores Individuais 
com vistas à formação de consórcios com o fim específico de realizar compras. Essa medida 
permitirá aos empreendedores condições mais vantajosas em preços e condições de pagamento 
das mercadorias compradas uma vez que o volume comprado será maior (PORTAL DO 
EMPREENDEDOR, 2015).

2.2.5 Tributação 

Além do baixo custo para se formalizar, o MEI terá tributação mensal reduzida. De 
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acordo com o Portal do Empreendedor (2017), o único custo após a formalização é o pagamento 
mensal fixo de R$ 47,85 (comércio ou indústria), R$ 51,85 (prestação de serviços) ou R$ 52,85 
(comércio e serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas 
quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo, por meio de carnê 
emitido exclusivamente no Portal do Empreendedor. Qualquer outra cobrança recebida não é 
do governo, não está prevista na legislação e não deve ser paga.

2.2.6 Apoio e serviços gratuitos 

O Microempreendedor Individual - MEI tem acesso à assessoria contábil gratuita para a 
realização da inscrição e da opção ao Simples Nacional e à primeira declaração anual simplificada 
da microempresa individual (DASN - SIMEI), por meio de uma rede de empresas contábeis 
optantes pelo Simples Nacional. Para identificar a rede de Escritórios de Contabilidade do seu 
município deve-se acessar o site da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis 
(FENACON.). 

O SEBRAE estará orientando e assessorando os Empreendedores que assim o desejarem. 
Serão cursos e planejamentos de negócios com vistas a capacitar os empreendedores, tornando-
os mais aptos a manterem e desenvolverem as suas aptidões. (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 
2015).

2.2.7 Segurança jurídica

A formalização está amparada em Lei Complementar que impede alterações por Medida 
Provisória e exige quórum qualificado no Congresso Nacional. O Empreendedor Individual é 
fruto da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei Complementar 128/08 que foi prontamente 
sancionada pelo Presidente da República. O fato de ser uma Lei Complementar dá segurança 
ao Empreendedor porque ele sabe que as regras são estáveis e para serem alteradas necessitam 
de outra Lei Complementar a ser votada também pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 
Presidente da República, ou seja, há uma segurança jurídica de que as regras atuais não serão 
alteradas facilmente (SOUZA; SCHAURICH, 2011).

Com todo esse apoio e o fato de estarem no mercado de forma legal, as chances de 
crescer e prosperar aumentam e o que hoje é apenas um pequeno negócio amanhã poderá ser 
uma média e até uma grande empresa. Os grandes empresários não nasceram grandes, eles 
começaram pequenos e foram crescendo aos poucos, de modo sustentável. (PORTAL DO 
EMPREENDEDOR, 2015).
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2.3 ESTUDOS RELACIONADOS

Nesta seção apresenta-se estudos realizados por outros pesquisadores sobre o tema 
desta pesquisa. Lopes Júnior e Souza (2008), realizaram pesquisa com o objetivo de apresentar 
o Instrumento de Manutenção de Atitude Empreendedora (IMAE), desenvolvido para as 
condições brasileiras. Os resultados encontrados demostram que os respondentes apresentaram 
uma alta média de atitude empreendedora. A análise fatorial indicou a presença de dois fatores 
denominados: a) prospecção e inovação e b) gestão e persistência. Assim, a escala demonstrou 
ter validade e confiabilidade, que deverão ser confirmados em outros estudos.

Fontes e Pero (2011) desenvolveram a pesquisa com o propósito de examinar os 
rendimentos dos microempreendedores, com intuito de contribuir para o desempenho de 
políticas públicas na área. Os resultados foram de que a formalização da atividade econômica 
apresenta efeitos positivos e significativos sobre os rendimentos dos microempreendedores.

Paulino e Rossi (2003), realizaram pesquisa com finalidade de abordar o fenômeno 
empreendedorismo sob a ótica da Psicologia Comportamental e da Psicanálise, com o propósito 
de ampliar a compreensão sobre o desenvolvimento do Perfil Empreendedor na sociedade 
contemporânea. Observaram nos resultados que ainda continuam os questionamentos 
necessários à construção de referenciais teóricos consistentes, que se acredita, só será possível 
pelo incremento de pesquisas científicas multiprofissionais e interdisciplinares.

Para Justo et al. (2011), a pesquisa visa verificar as mudanças socioeconômicas 
percebidas pelos microempreendedores individuais de Iúna/ES após aderirem ao programa 
Microempreendedor Individual (MEI). Os resultados encontrados foram mudanças significativas 
na vida profissional e socioeconômica dos microempreendedores individuais, podendo verificar 
que a formalização no programa MEI foi de grande importância. Notou-se ainda que a maioria 
dos pesquisados viram no programa MEI a oportunidade de crescimento, resultando em uma 
melhoria socioeconômica, tanto para o empresário quanto para o município.

Na pesquisa realizada por Fernandes, Maciel e Sossai (2013), com o objetivo de analisar 
a recente figura do Microempreendedor Individual, os resultados encontrados demonstram que 
foi possível perceber que muitas são as vantagens para o MEI. Nesse sentido, ressaltam as 
previdenciárias e as de natureza trabalhista, em uma contraprestação simples de contribuição 
tributária.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa se caracteriza como descritiva, do tipo levantamento. Segundo Rúdio (2009), 
a pesquisa descritiva busca descobrir e observar fenômenos para descrevê-los, classificá-los e 
interpretá-los. Quanto à abordagem do problema, trata-se de pesquisa quantitativa. De acordo 
com Richardson (1999), a pesquisa quantitativa se caracteriza pelo uso de técnicas estatísticas 
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na coleta de informações, com a intenção de garantir a precisão dos resultados. 
O instrumento de coleta de dados é o questionário, com perguntas fechadas, em escala 

de Likert de cinco pontos e uma pergunta aberta, cuja resposta foi opcional. O questionário é 
composto por dois blocos: o primeiro identificou informações pessoais dos respondentes; e o 
segundo, questões relativas ao perfil do Microempreendedor Individual.

Os questionários foram distribuídos em empresas de serviços contábeis da região do 
Alto Vale do Itajaí/SC, escolhidas por acessibilidade dos autores do presente trabalho. No total, 
foram distribuídas a cinco empresas de contabilidade da região. As pesquisas foram aplicadas 
de diferentes maneiras: por telefone; pessoalmente; e encaminhadas por e-mail. O número total 
de respondentes foi de 35.

Os dados foram organizados em Tabelas, e para facilitar a análise, os dados são 
apresentados em valores absolutos e relativos. 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
 
Nesta seção apresentam-se os resultados da pesquisa. A apresentação está assim 

estruturada: a) dados pessoais dos respondentes; b) Perfil dos respondentes. Os resultados são 
apresentados em Tabelas, em que são evidenciados os valores absolutos (Qtd.) e os valores 
relativos (%).

4.1 DADOS PESSOAIS DOS RESPONDENTES

Os dados pessoais dos pesquisados compreendem a idade, o gênero e o grau de instrução. 
Os resultados demonstram que 62,9% dos respondentes são do gênero masculino. Na Tabela 1 
apresenta-se a idade dos respondentes.

Tabela 1 – Idade dos respondentes
Intervalo da idade Qtd. %
De 18 a 25 3 8,6
De 26 a 30 2 5,7
De 31 a 40 11 31,4
Acima de 40 19 54,3
Total 35 100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

 
Observa-se que a maioria dos respondentes tem idade acima de 40 anos (54,3%) e 

que o intervalo de 31 a 40 anos representa 31,4% dos respondentes. Sendo assim, 85,7% dos 
pesquisados tem idade superior a 30 anos. O intervalo com menor número respondentes é de 
26 a 30 anos (5,7%).
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 Na Tabela 2 é evidenciado o grau de instrução dos pesquisados.

Tabela 2 – Instrução dos respondentes
Grau de instrução Qtd. %
Fundamental Incompleto 1 2,9
Fundamental 2 5,9
Ensino Médio Incompleto 9 26,5
Ensino Médio 15 44,1
Curso Superior Incompleto 3 8,8
Curso Superior: 4 11,8
Total 34 100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

 
Conforme dados da Tabela 2 pode-se observar que 44,1% dos respondentes cursou até 

o ensino médio; 11,8% concluiu o curso superior. Por outro lado, pode-se observar a evasão 
escolar, visto que 26,5% dos empreendedores não chegaram a concluir o ensino médio e cerca 
de 8,8% dos entrevistados não concluíram o ensino superior.

4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES

Na Tabela 3 é possível identificar o principal ramo de atividade que os microempreendedores 
individuais entrevistados na região do Alto Vale atuam.

Tabela 3 – Principal atividade desenvolvida.
Principal atividade desenvolvida como MEI Qtd. %
Prestação de serviço 1 2,86
Salão de beleza 2 5,71
Comércio varejista de vestuário 7 20,00
Comércio alimentício 2 5,71
Comércio varejista de peças e acessórios 1 2,86
Chaveiro 1 2,86
Comércio de artigos usados 1 2,86
Hortifrutigranjeiro 2 5,71
Comércio de plantas e flores 1 2,86
Pedreiro 6 17,14
Artesão em couro 1 2,86
Reparador artigos tapeçaria 1 2,86
Borracheiro 1 2,86
Mecânico 1 2,86
Costureira 5 14,29
Promotor de vendas 1 2,86
Eventos gastronomia 1 2,86
Total 35 100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Observa-se, por meio da Tabela 3, que 20% dos respondentes atuam no ramo do 
comércio varejista de vestuário;17,14% atuam na construção civil como pedreiros; 14,29% 
desenvolvem atividades de costura; 5,71% atuam no setor alimentício, hortifrutigranjeiro e 
de salão de beleza. Os demais ramos representam cerca de 2,86% nos setores de prestação de 
serviço, comércios em geral e eventos gastronômicos.

Perguntou-se para os microempreendedores se já desenvolviam tais atividades antes de 
se formalizarem, e a partir dos resultados verificou-se que cerca de 62,86 % empreendedores 
individuais trabalhavam de forma irregular antes da formalização e apenas 37,14% dos 
respondentes não desenvolviam suas atividades antes da formalização como MEI.  

Na Tabela 4 apresenta-se o tempo de atuação no mercado de trabalho como MEI.

Tabela 4– Tempo de atuação como MEI
Tempo de atuação como MEI Qtd. %
Menos de um ano 10 29,41
De 1 a 3 anos 13 38,24
Acima de 3 até 5 anos 4 11,76
Acima de 5 7 20,59
Total 34 100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Pode-se observar, por meio da Tabela 4, que 29,41% dos microempreendedores 
entrevistados estão a menos de um ano atuando como MEI, enquanto 38,24% estão de 1 a 3 
anos inscritos nesta modalidade. Observa-se que 11,76% dos respondentes desenvolviam suas 
atividades de 3 a 5 anos, enquanto 20,59% dos microempreendedores atuam acima de 5 anos. 
Cerca de 2,86% da pesquisa foi comprometida pois um dos entrevistados não respondeu a 
pergunta em questão.

Por meio da Tabela 5 é possível verificar o meio pelo qual o respondente tomou 
conhecimento da existência da figura do MEI.

Tabela 5 – Como tomou conhecimento do MEI
Como tomou conhecimento do MEI Qtd. %
Televisão 5 14,29
Jornais 1 2,86
SEBRAE 5 14,29
Internet 2 5,71
Contabilidade 20 57,14
Outros 2 5,71
Total 35 100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Observa-se na Tabela 5 que cerca de 57,14% dos respondentes tomaram conhecimento 
sobre o MEI através da contabilidade, o que pode evidenciar que recorreram aos contadores 
para encontrar um meio de estarem devidamente regularizados. Destaca-se também que os que 
iniciaram sua formalização após obter auxílio do Sebrae e através da televisão correspondem a 
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28,28% dos entrevistados. A internet informou sobre o MEI a 5,71% dos entrevistados. O meio 
de comunicação que obteve o menor índice de visualização foi o jornal com 2,86%.

 Perguntou-se aos microempreendedores quais são os benefícios disponibilizados para 
o MEI de que eles têm conhecimento, e verificou-se que o maior percentual foi o benefício 
de Crédito para capital de giro com juros menores, com o percentual de 48,57%. Os demais 
benefícios, como a Redução das despesas relacionadas a empregados obteve 45,71% entre os 
respondentes; e cerca de 22,86% assinalaram que tem conhecimento sobre a facilidade para 
aquisição de bens como máquinas e veículos.

Ainda, quanto aos benefícios disponibilizados ao MEI, foi possível identificar os 
respondentes que utilizam destes benefícios para desenvolver e ampliar as suas atividades. De 
acordo com os resultados, 85,71% dos microempreendedores utilizam algum tipo de benefício 
do MEI, sendo a maioria a redução das despesas relacionadas a empregados, evidenciado por 
34,29% dos respondentes; 28,57% dos respondentes utilizam o benefício do crédito para capital 
de giro. O benefício com menor utilização foi o crédito para aquisição de bens como máquinas 
e veículos, com 22,86% de respostas.

Para desenvolver suas atividades, o microempreendedor em muitos casos precisa de um 
auxiliar para a realização de suas tarefas, e na Tabela 6 apresenta-se informações referentes ao 
quadro de funcionário dos microempreendedores individuais entrevistados. Ressalta-se que a 
legislação vigente do MEI permite a contratação de um funcionário, devidamente registrado e 
segurado pelas leis trabalhistas.

Tabela 6 – Quadro de funcionários
Quadro de funcionários Qtd. %
Tenho funcionário atualmente 14 40,00
Já tive funcionário, mas atual-
mente não tenho 5 14,29

Não tenho funcionário, mas 
pretendo ter 16 45,71

Total 35 100,00
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Na Tabela 6 é possível verificar que 45,71% dos microempreendedores não tem 
funcionários, mas pretendem ter, enquanto 40% dos respondentes assinalaram que tem 
funcionários, 14,29% já tiveram funcionários, mas atualmente não tem. 

Por meio da Tabela 7 é possível identificar se os pesquisados receberam algum auxílio 
por parte do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Tabela 7 – Utilização de auxílio do SEBRAE
Já fez uso de auxílio do SEBRAE Qtd. %
 Sim 5 14,29
 Não 30 85,71
Total 35 100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Observa-se por meio da Tabela 7 que 85,71% dos microempreendedores não utilizaram 
o SEBRAE para dar inicio ao processo de formalização como MEI ou receber consultoria; 
14,29% dos respondentes procuraram o SEBRAE e seus consultores para iniciar seu processo de 
regularização. Esta informação é uma amostra de um possível problema de divulgação do órgão 
SEBRAE, visto que sua função é de auxiliar as micro e pequenas empresas, principalmente no 
início de suas atividades.

Ressalta-se, que com base nos dados coletados na Tabela 6, 57,14% dos respondentes 
procuraram auxílio para regularização de sua empresa em uma contabilidade, no qual obtiveram 
um acompanhamento com o profissional contábil. 

Perguntou-se aos microempreendedores se os mesmos pretendem ampliar seus negócios 
futuramente e se transformar numa microempresa ou empresa de pequeno porte, e os resultados 
estão apresentados na Tabela 8.

Tabela 8 – Pretensão de ampliar o negócio
Pensa em ampliar seu negócio e se transformar numa microempresa ou em-
presa de pequeno porte Qtd. %

Sim 18 51,43
Não 17 48,57
Total 35 100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

De acordo com os resultados obtidos verifica-se um certo equilíbrio entre as respostas, 
visto que 51,43% dos microempreendedores tem intenção em ampliar seu negócio e se 
transformar numa microempresa ou empresa de pequeno porte, afim de se tornarem mais 
competitivos no mercado e obter consequentemente ganhos maiores. No entanto, verificou-se 
também que 48,57% dos respondentes assinalaram que não pretendem ampliar seu negócio.

Para avaliar qual foi a contribuição da regularização como MEI para o negócio pediu-se 
para os microempreendedores que indicassem, em uma escala de 0 a 5, o quanto concordam 
com as afirmativas apresentadas. Os resultados estão apresentados na Tabela 9. Os resultados 
convergem com os encontrados por Justo et al. (2011) pois a maioria dos pesquisados percebeu 
no programa MEI a oportunidade de crescimento, resultando em uma melhoria socioeconômica, 
tanto para o empresário quanto para o município.

Tabela 9 – Contribuição do MEI para o negócio

Contribuições 
do MEI

0 1 2 3 4 5 Totais
Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

O MEI 
contribuiu 

para organizar 
minha 

contribuição 
previdenciária

0 0,0 0 0,0 5 14,3 10 28,6 6 17,1 14 40,0 35 100
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Com o MEI 
a minha 

receita (renda) 
aumentou

1 2,9 0 0,0 3 8,6 9 25,7 6 17,1 16 45,7 35 100

Com o MEI 
a minha 

receita (renda) 
diminuiu

20 57,1 3 8,6 7 20,0 2 5,7 3 8,6 0 0,0 35 100

Acho que o 
MEI me ajudou 

muito
0 0,0 1 2,9 4 11,4 11 31,4 8 22,9 11 31,4 35 100

Acho muito 
difícil cumprir 
as exigências 

do MEI

9 25,7 2 5,7 6 17,1 13 37,1 5 14,3 0 0,0 35 100

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Avaliando os resultados obtidos através da Tabela 9 observa-se que, quanto à organização 
da contribuição previdenciária, 40% dos respondentes indicou nível 5 de contribuição; 17,1% 
indicaram o nível 4. Sendo assim, 42,9% indicaram os níveis 2 e 3. Esses resultados corroboram 
com a pesquisa de Justo et al. (2011) cujos resultados demonstram que ocorreu mudanças 
significativas na vida profissional e socioeconômica dos microempreendedores individuais, 
podendo verificar que a formalização no programa MEI foi de grande importância. Os resultados 
também convergem com os resultados encontrados por Fernandes, Maciel e Sossai (2013), que 
destacam como principais vantagens  à adesão ao MEI as previdenciárias e as de natureza 
trabalhista, em uma contraprestação singela e simples de contribuição tributária.

Quanto à contribuição relativa ao aumento da receita após formalização como MEI, 
45,7% dos respondentes indicaram nível 5 de contribuição; 17,1% indicou nível 4. Assim sendo, 
a maioria dos respondentes indicou que com a formalização  ocorreu aumento nas suas rendas. 
Os resultados convergem com os encontrados por Fontes e Pero (2011), pois ao examinarem os 
rendimentos dos microempreendedores verificaram que a formalização da atividade econômica 
apresenta efeitos positivos e significativos sobre os rendimentos dos microempreendedores. 

Quando perguntado se a formalização fez com que a receita diminuísse, 57,1% dos 
respondentes indicaram o nível mínimo (0). Na percepção de 31,4% dos respondentes o MEI 
ajudou muito o seu negócio, com a indicação do nível 5 da Tabela; 22,9% indicaram o nível 4. 
Apenas um respondente indicou o nível 1 quanto a ajuda do MEI.

Para formalização como MEI, o microempresário necessita cumprir exigências legais 
para que possa estar trabalhando regularmente. Quando perguntados quanto a dificuldade de 
cumprir as exigências como MEI, 25,7% dos respondentes indicaram o nível 0 de dificuldade; 
o nível 5 não foi indicado pelos respondentes; 37,1% indicaram nível 3.

 Seguindo o mesmo questionamento de exigências para regularização do MEI foi solicitado 
aos microempresários que classificassem em uma escala de 0 a 5 o nível de dificuldade para 
regularização com os bombeiros e com a vigilância sanitária, visto que na maioria dos ramos 
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de atividade é necessária a aprovação destes dois órgãos para o funcionamento do negócio. Os 
dados obtidos estão evidenciados na Tabela 10.

Tabela 10 – Dificuldade para regularização com Bombeiros e Vigilância Sanitária

órgãos
0 1 2 3 4 5 Totais

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %
Bombeiros 5 14,3 4 11,4 4 11,4 10 28,6 5 14,3 7 20,0 35 100
Vigilância 
Sanitária 9 25,7 7 20,0 1 2,9 6 17,1 5 14,3 7 20,0 35 100

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

 
Quanto à dificuldade para regularização do MEI com os bombeiros, as respostas foram 

bem diversificadas, o que pode ser motivado aos diferentes ramos de atividades do perfil dos 
respondentes. O nível 3 foi o que mais obteve indicação, com 28,6% enquanto os níveis 1 e 2 
receberam 11,4% das respostas cada um. O nível 5 de dificuldade recebeu 20% das respostas. 

Quanto à vigilância sanitária as respostas também foram diversificadas, e o nível de 
maior indicação de dificuldade foi o 0, com 25,7% das respostas, e o de menor indicação foi o 
2, com 2,9%. O nível 5 de dificuldade de regularização com a vigilância sanitária recebeu 20% 
das respostas, indicação similar ao dos Bombeiros.

5 CONCLUSÕES

O objetivo da presente pesquisa foi identificar o perfil do Microempreendedor Individual 
da região do Alto Vale do Itajaí. Para tanto, aplicou-se um questionário aos MEIs da região. 

Os resultados demonstram que 62,9% são do gênero masculino; 44,10% estudaram até 
o ensino médio e 8,8% dos respondentes possui curso superior. Observa-se certa diversidade 
nas atividades desenvolvidas, e a mais evidenciada foi comércio varejista do vestuário (20%). 

Destaca-se que 62,86% dos respondentes já desenvolvia a atividade antes de se cadastrar 
como MEI. Neste sentido, observa-se que o que menciona Silva et al. (2010) que no aspecto 
econômico o propósito da lei é tentar absorver a camada da população que se encontra na 
informalidade, mas que contribui com a produção de capital. Outro aspecto a ser mencionado 
é de que 57,14% dos entrevistados tomou conhecimento do MEI por meio das empresas de 
contabilidade. Esse fato pode evidenciar que no momento de regularizar seu negócio foi 
informado da possibilidade de ser um MEI.

Ao serem indagados sobre as contribuições que a formalização trouxe ao MEI, a maioria 
dos respondentes indicou que a formalização contribuiu para a organização da contribuição 
previdenciária e para o aumento da receita. Esses resultados convergem com outras pesquisas, 
como Justo et al. (2011); Fernandes, Maciel e Sossai (2013); Fontes e Pero (2011). Na percepção 
dos MEIs pesquisados a formalização não apresenta alto índice de dificuldades.

Sendo assim, conclui-se que a formalização atende às finalidades econômicas, pois ao se 
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inserir na formalidade o trabalhador tem acesso a certos benefícios que até então não possuía. 
Atende também às finalidades sociais, pois o trabalhador formal tem direito a vários benefícios 
previdenciários, como a aposentadoria, licença maternidade, licença por acidente de trabalho.

A pesquisa apresenta limitações em relação ao número de respondentes. No entanto, os 
resultados evidenciados podem contribuir para a continuidade e abrangência desta pesquisa. 
Deste modo, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas em outas regiões do estado e do 
Brasil.
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PERFIL MERCADOLÓGICO DOS CONSUMIDORES DA BAIKI BADHAI NOS 
PONTOS DE VENDA EM RIO DO SUL ¹

Guilherme Cirello Casagrande Junior ²
Humberto Ohf de Andrade ³

RESUMO
O presente estudo aborda o perfil mercadológico dos consumidores da Baiki Badhai, na cidade de Rio do Sul/SC. 
A pesquisa foi realizada através de questionário com os consumidores no ponto de venda. O estudo teve como 
objetivo traçar o perfil dos consumidores da empresa, buscando explicar o que os motiva a consumir, bem como, o 
grau de satisfação. A pesquisa foi desenvolvida em uma etapa onde foi realizado um questionário estruturado com 
perguntas abertas e fechadas, sendo formuladas de acordo com os objetivos do estudo. A cerca das características 
dos consumidores, pode-se perceber um público diferenciado entre um ponto de venda e outro, mas que de maneira 
geral, encontra-se satisfeito com a experiência de compra vivenciada. 

Palavras-chave: Baiki Badhai. Consumidor. Perfil Mercadológico.

ABSTRACT
This study addresses the consumer market profile of Baiki Badhai in Rio do Sul/SC. The research was conducted 
through a questionnaire with consumers at the point of sale. The study aimed to profile the consumers of 
the company, seeking to find what motivates them to consume as well as the degree of satisfaction with the 
establishment. The research was conducted in just one stage, where was performed a structured questionnaire with 
opened and closed questions being formulated according to the study objectives. About the characteristics of the 
consumers, it is possible to check out a different target among the points of sale which was studied, but in a general 
mode, is satisfied with the experience lived. 

Keywords: Baiki Badhai. Costumer. Market Profile

1 INTRODUÇÃO

Não é novidade que o mercado se encontra em ritmo de velocidade cada vez maior. O 
brasileiro por si só, possui perfil empreendedor, e, portanto, muitos querem ser donos de seus 
próprios negócios. Com isso, a concorrência cresce frequentemente e é cada vez mais complexo 
manter um cliente fiel a uma marca ou a um produto.

No entanto, deve ser levado em consideração fundamentalmente, quem serão os 
consumidores potenciais do negócio e o que será possível se fazer para se diferenciar da 
concorrência. 

Para isso, se faz necessário entender quem são esses consumidores, o que fazem, como 
compram, como pagam, onde compram, por quê compram, se estão satisfeitos, e muitos outros 
fatores que combinados com uma análise da concorrência servem de resposta para saber se o 
modelo de negócio é viável ou não.
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Com isso, os empreendedores que já se encontram no mercado, se sentem ameaçados, já 
que mais um player tentará tomar uma parte ou até toda sua fatia de mercado. 

Em um mercado globalizado, com uma economia baseada na informação, “a 
concorrência entre as organizações baseia-se na capacidade de adquirir, tratar, interpretar e 
utilizar a informação”. O alto grau de informação, os novos canais de venda, como por exemplo, 
o advento do e-commerce, e algumas outras variáveis deste segmento, faz com que se torne 
cada dia mais difícil, a conquista da fidelidade de um cliente por uma determinada marca, um 
determinado ponto de venda, ou prestador de serviço (McGEE e PRUSAK, 1994; TURBAN et 
al., 1999; BOGMANN, 2002). 

Quando se analisa o universo de clientes de lojas de vestuário na região do Alto Vale do 
Itajaí, a fidelidade é ainda mais complexa de ser conquistada, afinal, grande parte da população, 
tem conhecimento, e alguma relação direta ou indireta com as empresas do segmento têxtil 
instaladas no local.

O tema do estudo tem como objetivo traçar o perfil do consumidor, que, apesar de estar 
cheio de possibilidades de comprar roupas dos mais variados tipos nos mais variados pontos de 
venda físicos ou até mesmo virtuais, opta por comprar roupas para si mesmo ou para pessoas 
que possui algum vínculo, em um determinado estabelecimento, neste caso a Baiki Badhai. 

O estudo do perfil mercadológico do consumidor é importante, pois tem o poder de 
contribuir de forma impactante para a empresa estudada. Através dele, é possível saber quem 
de fato são os clientes, o porquê de comprarem na loja da BR-470, ou então na loja do centro 
da cidade, quais são os pontos de satisfação ou insatisfação dos dois pontos de venda, para 
que então, a empresa possa investir em melhorias ou efetuar mudanças que possam agregar 
positivamente no que diz a respeito de benefícios para seus consumidores, de forma que se sintam 
estimulados mercadologicamente, criando assim valores a marca e ao produto, posteriormente 
transformados em satisfação e fidelidade, garantindo a permanência da empresa no mercado.

Desta forma o objeto do estudo é o perfil mercadológico do consumidor da empresa 
Baiki Badhai em seus dois pontos de venda, um localizado na BR-470, e outro localizado no 
centro da cidade, ambos em Rio do Sul.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MARKETING: definições

A palavra que vem do inglês Market que significa mercado, pode ser definida de muitas 
formas. Para McCarthy e Perreault (1997, p.21):
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Marketing é importante para o sucesso de qualquer organização, mesmo as que não 
visam o lucro. Os mesmos princípios básicos de marketing utilizado pelas empresas 
são também empregados para vender ideias, políticos, transportes de massa, serviços 
de saúde, conservação, museus e até faculdades.

 No que tange a responsabilidade pelo crescimento e desenvolvimento econômico, os 
autores acreditam que estudar Marketing é essencial, uma vez que o assunto estimula a pesquisa 
e o surgimento de novas ideias que são transformadas em serviços e bens de consumo.

Para a Associação Americana de Marketing – AMA (American Marketing Association), 
marketing é a atividade ou o conjunto de instruções e processos para criar, comunicar, entregar 
e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e a sociedade em 
geral.

2.1.1 MIX ou composto de marketing: contextualizações

Para Kotler (2004), se fazem uso de muitas ferramentas de marketing na busca da 
obtenção de respostas para se entender melhor o mercado-alvo. Essas ferramentas dão origem 
ao mix de marketing, que o autor contextualiza como o conjunto de ferramentas de marketing 
que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo.

McCarthy (1960 citado por KOTLER, 2004) deu origem aos 4P’s do marketing, 
contextualizados por produto, preço, praça e promoção. No ponto de vista do autor, os 4P’s 
devem ser analisados e decisões devem ser tomadas para que se possa influenciar os canais 
comerciais, bem como os consumidores finais.

Segundo Las Casas (2009, p.18) “Cada uma das variáveis que formam o composto de 
marketing inclui uma série de subdivisões que são os instrumentos de marketing”. Desta forma 
o Mix de marketing pode ser apresentado e dividido da seguinte forma:

Quadro 1: Composto dos quatro P’s. 
PRODUTO PREÇO DISTRIBUIÇÃO PROMOÇÃO

Testes e desenvolvimento do 
produto;

Qualidade;
Diferenciação;
Embalagem;

Marca;
Serviços;

Assistência técnica;
Garantia;

Política de Preços
Métodos para 
determinação;

Descontos por 
quantidades especiais;

Condições de 
pagamento;

Canais de distribuição;

Transportes;
Armazenagem;

Centro de distribuição;

Propaganda
Publicidade

Promoção de Vendas
Venda pessoal

Relações públicas
Merchandising
Marca nominal

Marca registrada
Embalagem

Fonte: Adaptado de Las Casas (1997). 
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2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

De acordo com Schiffmann e Kanuk (2009, p.1), “a expressão comportamento do 
consumidor é definida como o comportamento que os consumidores apresentam na procura, na 
compra, na utilização, na avaliação e na destinação dos produtos e serviços que atendam a suas 
necessidades”. Para o autor, apesar dos indivíduos serem únicos, existe uma característica que 
todos têm em comum: o fato de ser consumidor. O estudo do comportamento do consumidor 
focaliza a tomada de decisão do mesmo, os motivos que os levam a agir da forma que agem, 
onde decidem gastar seu tempo, seu dinheiro, concentram seus esforços e depois da compra 
realizada, como avaliam o que foi adquirido, com que impacto essas avaliações vão influenciar 
suas futuras compras, e por fim, como se desfazem do que foi comprado. 

Para Kotler (1998), o processo de decisão de compra do consumidor pode ser elencado 
em cinco passos: Reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação das 
alternativas, decisão da compra, e por último o comportamento pós-compra. O autor ressalta 
que o reconhecimento do problema se inicia, quando o consumidor tem uma determinada 
necessidade, e com intuito de supri-la, busca as informações, avalia as alternativas e toma a 
decisão.

A análise comportamental é de fundamental importância, pois permite que se compreenda 
a geração de valor que a experiência de comprar, propicia ao consumidor, com enfoque na 
satisfação de necessidades e desejos dos clientes. Entender o que o consumidor quer e precisa 
através da análise comportamental, faz com que o analista, ou então, o gestor consiga pensar o 
mercado com a mente e o coração do consumidor, evitando que crie ilusões e crie teorias com 
base em opiniões e experiências pessoais (PINHEIRO, 2005)

2.2.1 Percepção do Consumidor

Para Kotler (2000), a percepção é o processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza 
e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo. Segundo 
o autor, a percepção não depende apenas do que é tangível pelo consumidor, mas também do 
que ele sente em seu interior, suas emoções, desejos, sentimentos que influenciam no que ele 
vai perceber. Para um tipo de consumidor um vendedor que fale muito depressa pode significar 
uma pessoa agressiva e falsa. Por outro lado, pra outro tipo de consumidor, um vendedor que 
fale muito depressa pode transmitir a imagem de interessado e inteligente.

Para Chevalier e Mazzalovo (2002), a percepção é o processo pelo qual uma pessoa se 
torna consciente de um ambiente e o interpreta com base em seu próprio padrão de referência. 
É o mecanismo pelo qual a informação ou uma mensagem específica é obtida, identificada, 
interpretada e armazenada, isto é, memorizada por uma pessoa. Os autores destacam que cada 
um de nós percebemos as informações de forma diferente, mesmo se as informações forem 
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apresentadas de forma idênticas.

2.3 MERCADO DE VESTUÁRIO E MODA NO BRASIL

Cobra (2008) salienta que atualmente muitas pessoas usam a moda para se expressar, 
e cita como exemplo o uso de roupas. Por essa e por outras finalidades que o marketing se 
posiciona na cabeça das pessoas e na busca de se desenvolverem produtos de desejo, procura-se 
descobrir necessidades e desejos explícitos e ocultos.

Cidreira (2005) corrobora que o mercado de moda brasileiro deve sua sobrevivência 
ao consumo, pois é um mercado repleto de mudanças, ávido por mudanças e com alto nível de 
descartabilidade. A autora destaca que este cenário tem forte ligação com o cenário de marketing 
que acabou estabelecendo esta relação na cabeça dos consumidores.

Ainda de acordo com Kasznar (2001 citado por CIDREIRA, 2005), traz dados sobre 
o mercado têxtil de vestuário e moda. A autora contribui que até o presente momento de sua 
publicação, o mercado contava com quase cinco mil indústrias têxteis, e dezoito mil confecções 
registradas, compõem o complexo têxtil no Brasil.

A autora ainda colabora trazendo o dado de que a indústria têxtil emprega quase um 
milhão e meio de pessoas, e esta mão-de-obra se encontra predominantemente na região sudeste 
e sul do Brasil.

3 MÉTODO

Para a realização desse trabalho, optou-se pela pesquisa exploratória e descritiva com 
abordagem tanto qualitativa, como quantitativa. Trata-se de uma pesquisa exploratória a qual 
terá a finalidade de se familiarizar com o objeto de estudo, possibilitando se ter uma visão mais 
ampla à curto prazo dos consumidores da empresa, uma vez que o autor do trabalho exerce 
atividades profissionais na mesma, e tem como objetivo pessoal, chegar ao cargo de direção da 
instituição. 

Lakatos e Marconi (1991) definem a pesquisa exploratória como uma investigação 
empírica com três finalidades: desenvolvimento de hipóteses, aumento de familiaridade do 
pesquisador com o ambiente, os fatos ou os fatores pesquisados, e por último, deixar conceitos 
mais claros ou alterá-los de acordo com os resultados obtidos. 

Quanto a pesquisa descritiva, optou-se pela mesma por se tratar de uma análise de perfil 
dos consumidores da Baiki Badhai. O presente trabalho visa encontrar informações claras de 
quem são estes clientes, o que os leva a comprar em seus estabelecimentos, e a forma que age 
no momento da compra.

Mattar (2001, p.23) contribui afirmando que “os métodos de pesquisa descritiva podem 
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ser classificados em: entrevistas pessoais, por telefone, questionários por correio ou pessoais, 
ou ainda, a observação.”.

Quanto a abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, 
a qual buscará entender de forma ampla e concisa o que mantém os consumidores da empresa 
motivados, para efetuarem suas compras nos determinados estabelecimentos. Optou-se pela 
abordagem qualitativa e quantitativa pelo fato das duas abordagens se complementarem. A 
primeira trazendo informações e sentimentos internos que os consumidores não revelam durante 
o momento da compra, e a segunda por haver a intenção de se elaborar um plano de ação que 
condiga com o atual perfil dos consumidores da empresa, e, portanto, existe a necessidade de 
um sistema de coleta onde o instrumento de coleta seja padronizado, neste caso, o questionário.

Conforme contribui Richardson (1989), o método quantitativo caracteriza-se pelo 
uso da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 
dos dados, através de técnicas estatísticas que partem desde as mais básicas, indo até as mais 
desenvolvidas.

A população desta pesquisa compreende os clientes da Baiki Badhai em seus dois pontos 
de venda, um deles localizado as margens da BR-470 e o outro no centro da cidade, ambos em 
Rio do Sul. Quanto à abrangência, limita-se a aqueles que se encontram em qualquer um dos 
pontos de venda.

Para o cálculo da amostra utilizou-se a média de atendimentos mensais efetuados 
por cada um dos dois pontos de venda e, portanto, foram selecionados consumidores que 
frequentaram o ponto de venda. Para se chegar no número de consumidores que precisariam ser 
entrevistados em cada um dos pontos de venda, utilizou-se Barbetta (2001), considerando os 
objetivos determinados nesta pesquisa e os valores obtidos foram de 207 entrevistados no Ponto 
de Venda (PDV) da BR-470, e 249 entrevistados no PDV do Centro.    

A coleta de dados se deu a partir da aplicação de questionários. Coletaram-se dados de 
clientes que frequentaram os pontos de venda da empresa durante o período da pesquisa, que 
se compreendeu do dia 10 de março de 2016 ao dia 31 de março de 2016, coletando dados de 
clientes que frequentaram o posto de venda nos mais variados horários. Anteriormente, no dia 
09 de março de 2016, foi aplicado o pré-teste onde pôde se observar a necessidade de inclusão 
de novas alternativas na questão que fala a respeito do nível de escolaridade dos clientes.

De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p.89) “a coleta de dados significa a fase da 
pesquisa em que se indaga e se obtêm dados de realidade pela aplicação de técnicas”. O autor 
ainda salienta que a modalidade da pesquisa tem total influência na escolha do instrumento de 
coleta de dados.

As questões foram desenvolvidas com base nas demandas gerenciais que a empresa 
buscava entendimento com relação ao comportamento de seus consumidores.

O instrumento de coleta foi formulado com questões abertas e fechadas, disponibilizado 
através de folhas tamanho A4, que registraram as respostas coletadas para a tabulação.

No que tange ao tratamento dos dados quantitativos, as questões fechadas foram tabuladas 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 94-111, jan./mar. 2017.

100

e os resultados apresentados através de gráficos. Já nos dados qualitativos, as questões abertas 
foram analisadas de forma ampla e apresentados através de gráficos, ilustrando os resultados 
encontrados.

4 RESULTADOS

Quanto ao gênero, no ponto de venda da BR-470, apresentou-se 38% dos respondentes 
do sexo masculino e 62% do sexo feminino. Já no ponto de venda do Centro da cidade, 
apresentou-se um cenário bastante diferente onde 10% dos entrevistados corresponderam ao 
sexo masculino e os 90% restantes, ao sexo feminino. 

Quanto à idade, no ponto de venda da BR-470 , pode se constatar que tanto o público 
masculino quanto feminino está majoritariamente na faixa etária que compreende idades a 
partir de 16 anos, indo até 45 anos. 

Com relação ao ponto de venda do centro da cidade, através da análise dos dados, pode 
se perceber que dos 90% do público feminino que responderam a pesquisa, 75% estão na faixa 
etária que compreende dos 16 aos 45 anos de idade. Já com relação ao público masculino, dos 
10% que responderam a pesquisa, 42% estão entre a faixa etária de 16 a 25 anos de idade. Isso 
nos dá um panorama de que os homens mais jovens estão mudando o padrão de comportamento, 
e vindo até as lojas para escolher o que desejam vestir, já que homens com mais idade esperam 
que suas esposas comprem suas roupas.

Com relação ao local de residência, abaixo seguem os resultados obtidos com os clientes 
entrevistados na loja da BR-470.

Gráfico 01: Local de residência dos consumidores da BR-470.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados.
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É possível constatar que além de receber clientes de Rio do Sul e também da região do 
Alto Vale do Itajaí, cerca de 35% dos clientes vêm de outras regiões de Santa Catarina, bem 
como de outros estados. Isso se explica pelo fato de estar localizada em uma rodovia de grande 
fluxo, que consequentemente, atrai este público em questão.

Já no que diz respeito aos clientes que responderam a pesquisa no ponto de venda do 
centro da cidade, 76% dos entrevistados residem em Rio do Sul, 24% em demais cidades do 
Alto Vale do Itajaí, enquanto apenas 1% vem de outras regiões. Com este resultado pode se 
constatar que a intenção de segmentação de públicos que existia por parte da empresa, em 
separar o varejo local do “varejo de estrada” que frequenta o PDV da BR-470, foi alcançada em 
alguns aspectos.

Com relação ao nível educacional dos entrevistados no PDV da BR-470 e do centro 
da cidade, os resultados obtidos mostraram que a maior parte dos clientes que frequentam os 
PDV’s, não teve acesso ao ensino superior, e por conta disso, tende a ser um público menos 
crítico na hora de avaliar alguma coisa.

Para correlação com os dados de grau de instrução, apresenta-se abaixo o valor de renda 
mensal dos respondentes da pesquisa nos dois PDV’s.

Gráfico 02: Renda mensal dos consumidores em ambos os PDV’s.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados.

Fazendo uma análise com restrições, é possível concluir que mais de 65% dos 
entrevistados com grau de instrução de nível superior completo e pós-graduação, possuem renda 
mensal superior à R$ 1760,00. Isso traz um panorama novo para a empresa, que acreditava não 
receber clientes das classes AB, conforme conversa com o diretor, o senhor Guilherme Cirello 
Casagrande.

No que diz respeito à frequência de compra dos clientes nos PDV’s, é possível constatar 
que no PDV da BR-470, não existe um grau de fidelidade dos clientes já que 58.8% compram 
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eventualmente, e 23.5% declarou ser a primeira vez que frequenta o local. Em contrapartida, 
existe uma pequena parcela de 17.6% que afirma comprar todo mês. Dos 17.6% dos clientes 
que afirmam comprar todo mês, 83% se encontra na região do Alto Vale do Itajaí.

Já se tratando do PDV do centro da cidade, é possível notar certo grau de fidelidade, 
já que pelo menos 47% dos clientes passa pela loja pelo menos uma vez por mês, e desse 
percentual, 6% afirma frequentar a loja semanalmente.

Falando a respeito da forma de pagamento dos clientes dos dois pontos de venda, o 
resultado pode ser observado conforme gráfico abaixo.

Gráfico 03: Forma de pagamento dos consumidores em ambos os PDV’s.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados.

É possível perceber dois padrões de comportamento no PDV da BR-470, clientes que 
optam por pagar à vista, utilizando de dois tipos de moeda, a primeira sendo dinheiro e a 
segunda sendo cartão de débito (não houve clientes que compraram com cheque à vista durante 
o período da pesquisa, mas é uma modalidade de pagamento que a empresa aceita neste ponto 
de venda), e clientes que optam por pagar à prazo, utilizando das moedas cheque e cartão de 
crédito. É interessante ressaltar, que na correlação de dados foi possível constatar que quanto 
mais jovem o cliente é, mais alta a quantidade de compra no prazo, enquanto o público mais 
velho em sua maior parte, opta por pagamento à vista.

Se tratando da loja do centro da cidade o padrão de pagamento já é bem diferente. 
Primeiramente porque a empresa não aceita cheque neste ponto de venda, mas em contrapartida 
possui crediário, esta que vem a ser a principal moeda utilizada pelos clientes. Nesta loja, 60% 
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dos clientes optam pela compra à prazo, e destes 60%, 46% utilizam o crediário como forma 
de pagamento, enquanto os 14% restantes fazem uso do cartão de crédito. Correlacionando 
os dados com a faixa etária, é possível de se constatar uma nova variável, onde os clientes do 
sexo masculino (que representa 10% do público total da loja), 73% fazem suas compras à vista 
no dinheiro, restando apenas 27% de compra a prazo, enquanto as mulheres, compram 75% à 
prazo e 25% à vista.

Ambos os PDV’s estudados possuem o diferencial de não fechar no período do meio 
dia, por conta disso, julgou-se interessante diagnosticar em que horários os clientes costumam 
frequentar os PDV’s. O resultado pode ser interpretado no gráfico a seguir.

Gráfico 04: Período de compra dos consumidores em ambos os PDV’s.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados.

Como é possível se constatar, na loja da BR-470 o horário do meio dia não tem tanta 
relevância uma vez que não chega a receber nem 10% do público total atendido, mas em 
contrapartida existe um equilíbrio acentuado entre o período da manhã e da tarde, o que permite 
concluir que não existe sazonalidade diária em nenhum dos dois períodos, havendo uma queda 
no movimento apenas no horário do meio dia.

Efetuando a mesma análise, conseguimos observar uma grande relevância no ponto de 
venda do centro, uma vez que o ponto de venda recebe 22% dos seus clientes no período entre 
o meio dia e a uma e meia da tarde, também apresentado um equilíbrio entre o período da tarde 
e da manhã. Um dado interessante que pode ser observado na pesquisa, é que dos 22% dos 
clientes que frequentam a loja ao meio dia, 91% é do gênero feminino. Este fenômeno pode ser 
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explicado devido a grande quantidade de mulheres que trabalham no comércio, e, portanto tem 
este período ocioso, que dentre poucas opções, optam por visitar a Baiki Badhai.

Analisando o motivo principal que fazem os clientes frequentar as duas lojas, é possível 
de identificar uma semelhança no padrão de comportamento dos clientes, já que a maior parte 
dos clientes frequentam as lojas primeiramente por preço, e em seguida pela variedade de 
produtos que ambas apresentam. 

Um dado curioso e que deixa a empresa bastante satisfeita é observar que da totalidade 
dos entrevistados no ponto de venda do centro da cidade, 20% afirmaram frequentar o mesmo 
por conta do atendimento (no ponto de venda da BR-470 11% atribuíram o atendimento como 
motivo principal). A empresa não possui nenhuma norma ou cartilha que regulamente um padrão 
de atendimento, apenas quando efetua a contratação de pessoas para trabalhar nas vendas, 
ressalta que o atendente/vendedor deve agir da forma mais natural possível e tem total liberdade 
para agir da forma que melhor lhe convém com o cliente. O nível de relacionamento depois que 
a empresa decidiu por não “formalizar” seu atendimento, aumentou consideravelmente e isso 
pode ser facilmente visualizado no gráfico nº 6 acima, que apresenta o grau de frequência dos 
clientes nos pontos de venda.

Um dado que sempre foi de interesse da empresa, é saber de onde o cliente se origina. 
Por algumas vezes a empresa teve o hábito de efetuar uma pesquisa de satisfação onde tentava 
diagnosticar esta informação, mas nos últimos 6 meses nenhuma pesquisa havia sido aplicada 
até então.

Em ambos os pontos de venda a indicação de amigo ou familiar, popularmente conhecida 
como “boca-a-boca”, se destacou nos resultados da pesquisa. Em segundo lugar destacou-se a 
faixada do ponto de venda, onde os clientes afirmaram conhecer as lojas passando em frente ou 
porque a vitrine chamou a atenção. Depois se destacam os meios tradicionais de comunicação 
onde a empresa faz investimentos constantes para atrair o público. Apenas uma informação 
que o autor julgou necessário incluir no trabalho, é que durante o período da pesquisa, todos 
os outdoors da empresa estavam em manutenção ou muito degradados, dificultando muito 
a percepção de quem passa pela rodovia. Nas pesquisas efetuadas em períodos anteriores, 
principalmente no ponto de venda de BR-470 o outdoor correspondia a mais da metade do fator 
de origem dos clientes no ponto de venda, e o mesmo não deixava de ser mencionado pelos 
clientes do centro. Sendo assim, este resultado não pode ser levado totalmente em consideração 
pelo fato de não estar em completa plenitude.

Os clientes também foram questionados sobre os produtos que adquiriram, mais 
precisamente se os produtos eram para uso próprio ou de terceiros, e se caso fosse de terceiros, 
que os catalogassem. Os resultados podem ser observados no gráfico.
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Gráfico 05: Tipo de compra dos consumidores em ambos os PDV’s.
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados.

O gráfico nos ilustra de forma geral um padrão de comportamento bastante comum em 
ambos os PDV’s, onde a maior parte dos clientes compram roupas para uso próprio, passando 
em seguida para compra de roupas para familiares. É importante ressaltar que quanto mais 
jovem o cliente, maior a quantidade de respostas “para si mesmo”, totalizando na faixa etária 
de 16 a 25 anos, 83% na loja da BR-470 e 68% na loja do centro.

Em seguida os clientes responderam se sabem da existência de outras lojas da empresa, 
e mais especificamente, neste caso, foi perguntado para os clientes da BR-470 se sabiam da 
existência da loja do Centro, e para os clientes do centro, se sabiam da existência da loja da BR-
470. 65% dos respondentes do questionário na BR-470 afirmaram conhecer a loja do centro, 
enquanto os 35% restantes desconhece. É importante salientar que dos residentes de Rio do Sul 
que responderam esta pergunta, apenas 15% afirmou desconhecer a loja do Centro. No PDV 
do Centro da cidade, 94% afirmou conhecer o PDV da BR-470 e dos 6% que desconhece uma 
irrisória parcela é residente de Rio do Sul.

Por seguinte, ainda com base na pergunta sobre o conhecimento de outras lojas, os 
clientes que já tiveram experiência em ambas as lojas, efetuaram a escolha de sua preferida. O 
resultado foi bastante satisfatório, uma vez que da amostra dos clientes entrevistados na loja 
da BR-470, apenas 3 pessoas afirmaram preferir a experiência do centro da cidade, enquanto 
dos respondentes do centro, apenas 5 afirmaram preferir a loja da BR-470. Este dado dá um 
percentual médio de apenas 2% da amostra total atingida pelo trabalho.

A última pergunta do questionário era uma pergunta formulada através da escala de 
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Likert. O intuito da questão era fazer com que o cliente avaliasse a experiência de compra, 
desde a hora que saiu de casa, até o pós-compra. Para isso, ele teve de avaliar determinados 
quesitos classificando entre: péssimo, ruim, regular, bom e ótimo.

O primeiro item avaliado pelos respondentes da pesquisa foi ä respeito ao Ambiente. 
É possível se constatar que os clientes estão amplamente satisfeitos com as condições que 
ambos os PDV’s oferecem. A preocupação por parte da empresa de não apenas oferecer um 
lugar agradável para escolha do produto, mas sim com o conforto do cliente dentro das lojas, 
se preocupando desde a climatização do ambiente até livings com poltronas, televisão, café, 
bolo ou cuca, água, espaço para as crianças brincarem e outros pequenos atributos que numa 
visão macro de mercado parecem ser simples, na região do Alto Vale do Itajaí ainda podem ser 
consideradas um diferencial.

Quanto ao atendimento, pode-se observar que a maior parte dos clientes está satisfeita. A 
loja possui o padrão de autoatendimento, mas sempre tem consultores disponíveis para auxiliar 
o cliente quando necessário. Por conta disso, todos os produtos estão dispostos e acessíveis a 
qualquer um. Por outro lado, ainda existe uma pequena parcela dos clientes que não aprova este 
método de autoatendimento, e por vezes, quando as lojas estão muito cheias, o nível de serviço 
acaba diminuindo.

Com relação ao preço, é possível constatar que os clientes estão satisfeitos com a faixa 
de preços que a empresa atua. Pelo fato de ter um forte apelo com seus preços em todos os tipos 
de comunicação que estabelece com os clientes, atrai uma grande gama de clientes. Importante 
ressaltar que no PDV do centro da cidade o percentual de respostas classificadas com “ótimo” é 
ligeiramente maior do que se comparamos com o do PDV da BR-470. Isso pode ser explicado 
devido a quantidade de concorrentes que existem próximo ao PDV do centro, que permite 
com que os consumidores efetuem pesquisas de preço antes de tomarem a decisão de onde vão 
efetuar a compra. 

Já no PDV da BR-470 pode-se observar que o nível de respostas atribuídas ao conceito 
“Regular” corresponde a pouco mais de 10% dos respondentes da pesquisa. Esta atribuição 
pode ser explicada pela localização do PDV, que por ser uma loja as margens da rodovia, e 
se encontrar em uma cidade considerada um polo têxtil, os clientes, principalmente os não 
residentes da região do Alto Vale do Itajaí, esperam encontrar preços extremamente diferentes 
do que a realidade praticada no comércio da cidade onde vivem. Grande parte dos clientes 
efetivamente reconhecem estra grande diferença na faixa de preço, mas muitos não ficam 
totalmente satisfeitos com o que encontram no PDV.

A seguir, buscou-se conhecer a opinião dos entrevistados sobre a qualidade:
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Gráfico 06: Opinião dos consumidores referente à qualidade em ambos os PDV’s.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados 

A qualidade pode não ser um fator fundamental para fidelizar um cliente, mas com 
certeza é para perder um cliente para sempre. Por conta disso, a empresa tem um padrão 
próprio de qualidade das peças que são produzidas por ela mesma, bem como das peças que 
são terceirizadas. Todas as peças são revisadas antes de ser encaminhadas para qualquer loja. 
Logicamente o trabalho de revisão é efetuado por seres humanos, e consequentemente o mesmo 
está suscetível a erros. Por conta disso, ainda existe um percentual médio de 3% dos clientes 
que não se encontra satisfeito com a qualidade encontrada nos produtos da Baiki Badhai, e por 
isso atribuíram o conceito “regular” referente à qualidade. A empresa se esforça para entregar 
produtos de qualidade a preço justo e sabe que isso é um grande fator de fidelização de seus 
clientes. Isso pode ser visualizado através do gráfico 9, que apresenta que existe um percentual 
médio de 13.5% que fazem suas compras na Baiki Badhai fundamentalmente pela qualidade 
dos produtos.

O último gráfico teve como intenção, conhecer a opinião dos consumidores a respeito 
às condições de pagamento:
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Gráfico 07: Opinião dos consumidores referente às condições de pagamento em ambos os PDV’s.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados coletados.

A forma de pagamento, principalmente no período de elaboração do trabalho, em que o 
Brasil se encontra em uma crise tanto política quanto econômica, é uma das principais forças 
da empresa no mercado regional. Poucas empresas do comércio riosulense e do Alto Vale do 
Itajaí conseguem parcelar a compra de seus clientes em até 10x sem juros no cartão, 6x sem 
juros no cheque com o primeiro cheque vencendo em 45 dias, ou em até 3x no crediário sem 
juros (6x com juros) sem entrada. Desde que a empresa adotou as estratégias de compra à prazo, 
o ticket médio aumentou consideravelmente, uma vez que o cliente passa de comprar apenas o 
necessário, para comprar o que acha interessante, já que pode parcelar o valor da sua compra 
em um longo período de tempo.

Além de aumentar o ticket médio, o parcelamento à longo prazo também permitiu que 
o cliente aumentasse a periodicidade da compra, como pode ser observado no gráfico 6, a 
existência de um público que compra semanalmente ou mensalmente nos pontos de venda 
estudados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo obteve-se um panorama real dos consumidores de ambos os pontos 
de venda da Baiki Badhai. Ficaram claramente perceptíveis pontos extremamente em comum 
entre um PDV e outro, bem como pontos amplamente desconexos. O mais fascinante diante do 
cenário apresentado, é saber que os PDV’s estão pouco mais de um quilômetro de distância um 
do outro. Isso ilustra o quanto o mercado é dinâmico e vive em constante mutação.
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Um resultado bastante interessante é a preocupação dos consumidores em relação ao 
preço independente da classe social. Em ambos os pontos de venda, o preço correspondeu a 
quase 50% da opinião dos entrevistados como fator principal de motivação para os clientes 
efetuarem suas compras na Baiki Badhai. Uma grande parcela destas respostas dizem respeito 
à um mercado que a empresa foi conquistando devagar. A implementação da linha de roupas 
voltadas para as tendências do mundo da moda nos últimos três anos, a um preço justo e com 
boas condições de pagamento, fizeram com que os clientes, ávidos por novidade e sempre 
desejando vestirem-se de forma atual, encontrassem na Baiki Badhai o ponto de equilíbrio 
perfeito na relação de custo versus benefício.

Destaca-se também, a ampla diferença de públicos quando analisados por gênero, e 
também a opção pela forma de pagamento, onde no ponto de venda da rodovia optam por 
pagamento à vista, enquanto no centro da cidade, optam por pagar à prazo.

Quanto à experiência de compra, é possível perceber que a empresa está seguindo o 
rumo certo, uma vez que poucas pessoas dentre o total entrevistado, atribuiu o conceito “ruim” 
ou “regular” na avaliação. Nenhuma pessoa utilizou o conceito “péssimo” e isso é bastante 
satisfatório, já que a empresa concentra seus esforços para fazer com que o cliente tenha uma 
experiência agradável e que o mesmo retorne ao ponto de venda novamente o mais breve 
possível.

A respeito das sugestões pontuadas pelo autor, houve uma prévia conversa com a direção 
da empresa, que se demonstrou bastante interessada nas ideias propostas, além de conseguirem 
enxergar informações que até então jamais haviam sido diagnosticadas em toda a existência da 
empresa.

Aliás, a respeito das informações coletadas, as mesmas permitem que a empresa crie 
um planejamento estratégico muito mais seguro e estruturado com base nas informações que o 
trabalho apresentou. Logicamente, a validade dessas informações é uma incógnita, uma vez que 
o perfil do consumidor brasileiro vem sofrendo grandes mudanças por conta da quantidade de 
acesso à informação disponível que o mesmo tem nos dias de hoje. 

Como última sugestão, sugere-se que a pesquisa executada na empresa para elaboração 
do presente trabalho seja reaplicada em certos intervalos de tempo para acompanhar a 
evolução do comportamento do consumidor, aonde seja possível detectar novos padrões, novas 
demandas, acertos e falhas inerentes ao processo, e principalmente acompanhar a transição 
comportamental, permitindo com que cada vez mais se tenha informações claras e confiáveis a 
respeito do consumidor, afinal, sem clientes, qualquer empresa está fadada ao fracasso.
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PROJETO PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE EM UM 
SUPERMERCADO NA CIDADE DE RIO DO CAMPO1

          Osmar Stopa2

                            Douglas Heinz3

RESUMO
A gestão de Estoques deixou de ser uma tarefa de médias e grandes empresas e passou a ser uma necessidade 
de toda e qualquer organização, pois independente do ramo de atuação ou tamanho da empresa ela deve buscar 
ferramentas adequadas a sua realidade para fazer um controle de seus estoques. Este trabalho, que apresenta um 
projeto piloto de implantação de controles de estoque foi realizado em um Supermercado na Cidade de Rio do 
Campo estado de Santa Catarina. O trabalho classifica-se como pesquisa descritiva utilizando uma abordagem 
qualitativa e estratégia de estudo de caso com levantamento de dados primários e secundários através de observação 
direta e análise de relatórios gerenciais. Buscou-se identificar desvios de processo que afetam a implantação do 
Controle de Estoque na empresa. Após a análise das informações coletados foram elencadas alternativas para 
corrigir os desvios. A etapa seguinte constituiu-se da efetiva implantação do Controle de Estoque, utilizando como 
referência os vinte itens com valores de vendas mais representativos para a empresa. Nesta etapa foi implantado 
também um controle de retiradas de mercadorias pelos sócios da empresa e realizado o inventário dos materiais. 
Ao avaliar os resultados identificou-se que os objetivos foram alcançados evidenciando a importância de estender 
este controle para os demais itens da empresa em um futuro breve.
 

Palavras-chave: Controle de estoque. Supermercado, Inventário de Materiais.

ABSTRACT
Stock management is no longer a task for medium and large companies and has become a necessity for any and 
every organization, because regardless of the field of activity or size of the company, it must seek appropriate tools 
for its reality to make a control of its stocks. This work presents a pilot project of implementation of inventory 
controls was carried out in a Supermarket in the City of Rio do Campo state of Santa Catarina. The paper is 
classified as descriptive research using a qualitative approach and case study strategy with primary and secondary 
data collection. We sought to identify process deviations that affect the implementation of Inventory Control in 
the company. After analyzing the collected information, alternatives were identified to correct deviations. The next 
stage consisted of the effective implementation of Stock Control, using as reference the twenty items with the most 
representative sales figures for the company. In this stage a control of withdrawals of goods was also implemented 
and the material inventory was carried out. When evaluating the results, it was identified that the objectives were 
reached, evidencing the importance of extending this control to the other items of the company in the near future.

Keywords: Stock Management. Supermarket. Stock control.
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1 INTRODUÇÃO 

 Os estoques possuem importância crescente nas organizações atualmente. O cenário de 
negócios exige maior atenção dos administradores para este tema que faz parte do cotidiano das 
empresas independente de seu tamanho ou ramo de atuação. Viana (2010) afirma que o objetivo 
fundamental da Administração de Materiais é determinar quando e quanto adquirir para repor 
o estoque. Mais do que isso, a administração dos estoques tem se tornado uma tarefa árdua e 
de extrema importância para a vida financeira e comercial da empresa pois está relacionada 
diretamente com forma que a empresa irá atender seus clientes. Arnold (2014) afirma que o 
atendimento ao cliente é a habilidade que uma empresa tem para satisfazer às necessidades dos 
clientes. Na administração de estoques, o termo é utilizado para descrever a disponibilidade de 
itens quando necessário.

A Administração dos Recursos Materiais engloba a sequência de operações que tem seu 
início na identificação do fornecedor, na compra do bem, em seu recebimento, transporte interno 
e acondicionamento, em seu transporte durante o processo produtivo, em sua armazenagem 
como produto acabado e, finalmente, em sua distribuição ao consumidor final (MARTINS; 
ALT, 2000). Percebe-se assim que a estratégia do controle de estoques acaba sendo afetada 
diretamente pela ação de pessoas, pois por mais que existam softwares capazes de monitorar 
os estoques, a maioria das decisões e operações na área são de responsabilidade das pessoas 
envolvidas, o que reforça a importância de investir recursos no aperfeiçoamento  desta área em 
uma empresa.

No setor de supermercados os estoques representam um valor altíssimo, pois o objetivo 
das empresas deste segmento basicamente é comprar e vender mercadorias. Diante deste cenário 
as empresas necessitam administrar seus estoques buscando alcançar níveis de excelência, 
pois os recursos financeiros agregados são representativos, e se não estiverem disponíveis 
na quantidade certa e no momento certo a empresa possivelmente terá sérios problemas com 
sua operação além de encontrar dificuldades para diferenciar-se em relação aos concorrentes. 
Sobre isso, Martins e Alt (2000)  afirmam que hoje todas as empresas procuram, de uma forma 
ou de outra, a obtenção de uma vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, e a 
oportunidade de atendê-los prontamente, no momento e na quantidade desejada, é grandemente 
facilitada com a administração eficaz dos estoques.

 Considerando este cenário, o trabalho aqui apresentado teve como propósito desenvolver 
um projeto piloto de implantação de controle de estoques em um supermercado na cidade de 
Rio do Campo, estado de Santa Catarina. Para alcançar este objetivo foram realizadas diversas 
ações, relatadas em seção específica neste artigo, que contempla também a introdução, a 
pesquisa bibliográfica, o método e as considerações finais do trabalho.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo apresenta uma revisão do referencial teórico pesquisado para o 
desenvolvimento do trabalho, e está dividido em três partes. Inicialmente apresenta-se o 
conceito de estoques e sua administração, depois aborda-se o controle dos estoques e finalmente 
o inventário de materiais.

2.1 ESTOQUES E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Estoques são mercadorias ou produtos acumulados para posterior utilização, visando 
o atendimento das necessidades dos usuários e a continuidade das operações de uma empresa 
(VIANA, 2010). Eles possibilitam a coordenação da relação entre a oferta e a demanda e criam 
um pulmão capaz de garantir aos clientes a disponibilidade dos produtos que necessitam, 
permitindo que as operações de produção e logística busquem métodos eficientes de fabricação 
e distribuição de produtos (BALLOU, 2006a). Se os materiais corretos e em quantidades 
adequadas não estiverem disponíveis no tempo e local onde são requisitados, os processos 
e a lucratividade de uma empresa podem ser prejudicados, comprometendo até mesmo sua 
permanência no mercado (ARNOLD, 2014). 

A demanda por manter estoques nas organizações leva a necessidade de administrá-
los. Para Arnold (2014), a Administração de materiais é uma função coordenadora responsável 
pelo planejamento e controle do fluxo de materiais, tendo como objetivos a maximização da 
utilização dos recursos das empresas e o fornecimento do nível de serviço requerido pelos 
clientes. 

Nas organizações, a revolução industrial e o crescimento do volume e da diversidade dos 
produtos utilizados exigiram o estabelecimento de métodos de controle dos estoques, situação 
que aliada à difusão dos fundamentos da administração científica de Taylor, ocorrida no início 
do século XX, deu origem a um cenário em que as atividades de compras e gerenciamento de 
materiais passaram a receber maior atenção dos gestores empresariais (Severo Filho, 2006). 
Mesmo existindo alguns esforços pioneiros na época da I Guerra Mundial e no período de 
recessão da década de 1920, a administração de materiais consolidou-se nas organizações a 
partir dos estudos desenvolvidos durante e após a II Guerra Mundial pelo professor Howard T. 
Lewis, da Harvard Business School (DATTA, 2006). Com o crescimento de sua utilização pelas 
organizações, os princípios de administração de materiais passaram a apresentar, gradualmente, 
resultados satisfatórios (AMMER, 1979). 

A partir da crise provocada pela elevação do preço do petróleo em 1973, e com aumento 
da disputa entre empresas por mercados internacionais, se consolida um novo pensamento 
gerencial a respeito da administração de materiais, onde o foco deixa de estar no controle e passa 
para a gestão dos estoques (TADEU; ROCHA, 2010). Os inventários tornam-se responsáveis 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 112-126, jan./mar. 2017.

115

por gerar valor para a organização.
No Brasil, foi a partir da política de industrialização implementada pelo governo 

Kubitschek (1956-1961) que a administração de materiais tomou corpo, principalmente devido 
à chegada de empresas multinacionais que já entendiam os estoques não apenas como artigos 
físicos, mas também como investimentos monetários (CARRETONI, 2000). Neste período, 
também, surgem os primeiros estudos relacionados à área no país (VIANA, 2010). Nas décadas 
de 60 e 70, paralelamente a este processo de desenvolvimento da administração de materiais, as 
relações existentes entre as diferentes atividades de uma organização começaram a ser analisadas 
de maneira global (COELHO, 2011). Estudos reconhecem a necessidade de trabalhar de forma 
integrada atividades até então gerenciadas individualmente, em especial aquelas voltadas ao 
suprimento e distribuição física de produtos, incluindo, portanto, os estoques (BALLOU, 2006b). 
Surge a logística, com o objetivo de analisar conjuntamente diversas atividades, dentre as quais, 
segundo Bowersox, Closs e Cooper (2006), estão o gerenciamento do inventário, o transporte 
e a combinação entre armazenamento, manuseio de materiais e embalagem, integrados através 
de uma rede de instalações. 

Neste período, os administradores percebem que um produto se torna útil apenas se 
estiver disponível onde e quando necessitar, por isso funções de armazenagem, embalagem 
e movimentação de estoques começam a ser desempenhadas de acordo com parâmetros 
específicos de tempo e lugar (KULWIEC, 1985). 

2.2 CONTROLE DE ESTOQUES

A função de controle de estoques é definida como um fluxo de informações que permite 
comparar o resultado real de determinada atividade com seu resultado planejado. Esse fluxo de 
informações pode ser visual ou oral, mas recomenda-se que seja documentado para que possa 
ser analisado, arquivado e recuperado quando necessário (FRANCISCHINI; GURGEL, 2002). 
Para Viana (2010) o controle de estoque busca a agilização da atividade e à correspondente 
atualização de informações em tempo real. 

Para Arnold (2014), como o estoque é composto de objetos tangíveis, estes podem 
ser perdidos ou roubados, por isso se faz-se necessário um sistema que auxilie no controle 
do estoque. Este sistema pode ser um bom sistema de numeração de peças, ou um sistema 
de transação simples e bem documentado, onde as transações podem ser divididas em quatro 
passos: identificar o item, conferir a quantidade, registrar e executar fisicamente a transação.

Apesar disso, os sistemas de controle de estoques estão sujeitos a falhas, não havendo 
garantia de que as quantidades registradas correspondem efetivamente às existentes na 
prateleira. A exatidão é essencial para que o sistema de controle funcione com a eficiência 
requerida. (VIANA, 2010). Visando diminuir estes problemas existem vários indicadores de 
análise e controle dos estoques, sendo os mais usuais as divergências do inventário físico, a 
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acurácia do controles e o giro de estoques (MARTINS; ALT, 2000). Drohomeretski e Favaretto 
(2010), descrevem que a acuracidade de estoque pode ser definida como a relação entre os 
saldos apontados pelos sistemas utilizados e o saldo físico real dos produtos estocados, onde os 
sistemas podem ser desde programas avançados. 

Para Francischini e Gurgel (2002), a exatidão das informações referentes ao sistema 
de controle de estoque depende do perfeito funcionamento de determinadas funções entre as 
quais merecem destaque: procedimentos, recebimento, localização e conferência de embarque. 
Já Drohomeretski e Favaretto (2010), descrevem que esses processos apresentam uma 
grande influência no resultado final das operações que envolvem estoque. Processos claros e 
operacionalizáveis aliados com uma equipe de pessoas qualificadas para executar as atividades 
contribuem para não haver tantas divergências.

2.3 INVENTÁRIO DE MATERIAIS

Viana (2010) explica que o inventário é a contagem dos produtos de modo que se 
possa comparar sua existência com os registros que a organização possui. Paoleschi (2009) 
complementa dizendo que esse tipo de análise permite ainda manter a acuracidade e dando 
maior confiabilidade aos setores e dados da empresa.

Para Martins e Alt (2000), a contagem física do estoque ajuda a monitorar falhas que 
ocorreram, possibilitando ajustes contábeis e tributários. Pozo (2004) salienta ainda que isso é 
muito importante para a apuração do valor total de estoques para efeito de balanço do ano fiscal 
e seu imposto de renda.

O controle de inventário se torna indispensável caso a empresa queira auxiliar o 
fluxo de caixa, pois se o inventário for em excesso, a empresa estará tendo gastos que não 
trarão benefícios. Todo custo de qualquer setor da organização pode ser diminuído se for bem 
administrado. Qualquer mudança direta, que venha a diminuir retrabalho ou outro desperdício, 
acarretará menos custos para a organização e o estoque não sofrerá mudanças bruscas de 
entradas ou saídas, o que pode gerar menor controle dos produtos (MARTINS; ALT, 2000).

O inventário pode ser considerado geral ou periódico quando, na concepção de Pozo 
(2004), é feito no final do exercício fiscal, sendo efetuada a contagem física de todos os itens 
de todos os almoxarifados. Todos os processos de recebimento, despacho ou produção são 
interrompidos nesse momento, o que pode variar o tempo conforme o porte da empresa. Desse 
modo, consegue-se diminuir os possíveis erros de contagem que poderiam ocorrer caso esses 
processos não fossem paralisados. Martins e Alt (2000) complementam dizendo que, esse tipo 
de contagem deve levar o menor tempo possível e que normalmente nesse período colocam-se 
maior número de pessoas com a incumbência de contar os itens.

De acordo com Pozo (2004), o inventário rotativo é elaborado de forma contínua em 
todo o ano fiscal na empresa, sem que seja preciso parar nenhum setor da organização, pois 
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é feito em etapas, conforme o grupo de itens, por determinado tempo. Desse modo, o autor 
conclui que essa forma de inventário é mais vantajosa para a empresa, pois há maior economia 
por não haver nenhuma paralisação, conseguindo-se perceber também as causas de ajustes ou 
problemas. Martins e Alt (2000) dizem que esses itens devem ser contados pelo menos uma vez 
no período fiscal, e para isso, é normal que se tenham pessoas exclusivamente para esse o ano 
todo, dedicadas em período integral dessa contagem.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Para o desenvolvimento deste trabalho foi adotada uma pesquisa Descritiva para 
demonstrar fenômenos que ocorrem dentro da empresa. Gressler (2007, p. 59) afirma que 
“a pesquisa descritiva é usada para descrever fenômenos existentes, situações presentes e 
eventos, identificar problemas e justificar condições, comparar e avaliar o que os outros estão 
desenvolvendo em situações e problemas similares”. Este modelo de pesquisa foi utilizado para 
identificar os problemas encontrados no dia a dia da empresa objeto do estudo relacionados ao 
seu controle de estoques.

 A metodologia utilizada para descrever a realidade dos fatos apurados no trabalho foi 
uma abordagem qualitativa, buscando descrever os fatos na sua forma mais real sem a utilização 
de softwares e equipamentos para manipular e fazer experimentos. De acordo com Gressler 
(2007) quem utiliza esta abordagem busca a descrição e apresentação da realidade tal como é 
em sua essência, sem o propósito de introduzir informações substanciais nela. Por meio dela, 
reúnem-se informações sobre os fenômenos investigados. Richardson (2015, p. 90) afirma que 
“a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada 
dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da 
produção de medidas quantitativas”. Esta abordagem busca levantar todas as variáveis de um 
problema e apurar os impactos que representam para o fenômeno que está sendo analisado. 

 Adotou-se a estratégia de estudo de caso para fazer uma investigação de um problema 
enfrentado na empresa. Segundo Lakatos (2011) o estudo de caso refere-se ao levantamento 
com mais profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. A 
aplicação desta estratégia teve como objeto uma empresa familiar do setor varejista, no ramo 
de supermercados, sediada na cidade de Rio do Campo, estado de Santa Catarina. O estudo de 
caso proporcionou uma avaliação de forma empírica dos problemas enfrentados na organização 
ao mesmo tempo possibilitando reunir uma grande quantidade de informações para a tomada de 
decisão sobre como buscar alternativas para solução dos problemas estudados.

Para o desenvolvimento do trabalho foram levantados dados primários, que de acordo 
com Gressler (2007) são aqueles que têm uma relação física direta com os fatos analisados, 
isto é, quando o investigador foi o observador direto dos eventos ou utiliza-se de materiais de 
primeira mão. Também houve a consulta a dados secundários, em especial relatórios gerenciais 
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com registros da movimentação do estoque da empresa. O levantamento dos fatos, análises e 
implantação de melhorias ocorreu in loco. 

4 RESULTADOS OBTIDOS
 
 Este capítulo descreve o trabalho realizado, primeiramente com a situação da empresa 

antes do desenvolvimento do trabalho e em seguida apresentando os métodos propostos e 
implantados para corrigir os desvios de processo que foram identificados.  

4.1 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE ESTOQUES PRÉVIOS

 No início do trabalho realizou-se um diagnóstico para identificar que tipos de controle 
de estoque possuía. Observou-se que dispunha de um software, mas não havia procedimentos 
operacionais bem definidos, uma rotina de trabalho clara, e pessoas treinadas para que cumpram 
exatamente os procedimentos definidos pela empresa.  A figura 1 resume o processo encontrado

Figura 1: Fluxograma inicial de atividades

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
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Os processos eram realizados a partir da entrada de mercadorias até a saída nos Pontos 
de Vendas (PDVs). Tudo se iniciava com a compra das mercadorias dos fornecedores, que 
chegavam na empresa acompanhadas de nota fiscal discriminando as informações de cada 
produto. Em seguida um conferente fazia a checagem das informações contidas na nota fiscal 
para verificar se o que constava na nota era o que tinha sido solicitado pelo comprador, e caso 
houvesse divergência de itens ocorria a devolução do pedidos. Divergências documentais como 
condições de pagamento em desacordo com o contratado eram resolvidas em contato direto com 
o fornecedor sem devolução materiais. Após isso era autorizada a descarga das mercadorias 
para avaliar a qualidade e demais checagens efetuadas pelo conferente, carimbando e assinando 
o canhoto da Nota Fiscal e liberando o entregador. A próxima etapa era armazenar estas 
mercadorias no depósito ou na câmera fria de acordo com as características de cada produto.

 Em seguida ocorria o lançamento da nota fiscal no sistema para que os produtos passassem 
a fazer parte do estoque da empresa, e na sequência estes produtos eram transportados para área 
de venda, tendo a saída registrada em um cupom fiscal, documento que finaliza o fluxo com a 
baixa dos itens vendidos do sistema de controle estoque da empresa. 

 Algumas situações especiais também geravam baixas dos estoques, como quando os 
funcionários localizavam produtos com avarias ou com data de validade fora do recomendado. 
Nestes dois casos os produtos eram retirados da área de venda e emitida uma nota de devolução 
para o fornecedor, para retirada do estoque no sistema. Identificou-se, porém, que existiam mais 
dois momentos em que os produtos eram retirados da área de venda e que não eram tratados de 
forma correta e consequentemente não ocorria a baixa destes itens do estoque.

 O Primeiro ponto diagnosticado diz respeito aos produtos que eram retirados do estoque 
em vendas de finais de semana (fora do horário de expediente), algo comum em comércios que 
atendem cidades pequenas. Neste caso, usualmente, as mercadorias eram retiradas da área de 
vendas e/ou depósito pelos sócios para vender a clientes sem passar pelo PDV. O segundo ponto 
identificado, relacionado ao anterior, é a retiradas de produtos para consumo dos sócios da 
empresa, também sem registro no PDV, o que comprometia a acurácia do controle dos estoques 
da empresa.

4.2 MÉTODO PROPOSTO 

 Para solucionar os desvios de processo identificados e mencionados acima foi proposta 
uma alteração nos processos da empresa, ilustrada na figura 2.
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Figura 2: Fluxograma proposto e implantado  

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

 
Observa-se que para resolver o problema das vendas de finais de semana fora do horário 

de expediente foi criado uma planilha em software Microsoft ExcelⓇ apresentada na Figura 3. 
O procedimento definido foi que esta planilha impressa ficará disponível na entrada do depósito 
para que o sócio que realizar vendas nos horários em que o supermercado estiver fechado anote 
as informações relacionadas ao código de barras do produto, a quantidade vendida e uma breve 
descrição deste produto para que no dia seguinte seja possível fazer o lançamento desta venda 
no sistema e com isso garantir que os itens que foram vendidos de forma paliativa tenham o 
fluxo de ser baixados do estoque através de um terminal de vendas. O lançamento destes itens 
no sistema será efetuado pelo gerente da loja logo no início do expediente do dia seguinte ao 
registro.
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Figura 3: Planilha para anotações das retiradas dos itens do estoque  

Fonte: Elaborada pelos autores (2017).

 O outro ponto a ser tratado, a retirada de itens que são consumidos pelos sócios da 
empresa, seguiu uma lógica similar, mas por estas retiradas normalmente acontecerem durante 
o expediente de trabalho, para este caso a solução encontrada foi fazer um cadastro de nova 
entidade para cada sócio no software de controle.  Após a realização do cadastro estabeleceu-se 
entre os sócios, de comum acordo, que todos os itens utilizados para o consumo próprio sejam 
passados pelo caixa onde serão registrados e lançados no crediário da empresa. Semanalmente 
o gerente da loja vai realizar a baixa destes títulos que foram lançados no contas a receber.

4.3 INVENTÁRIO DE MATERIAIS

Com o novo processo de controle de estoques definidos, o requisito final de 
implementação para  dar início ao monitoramento consistia em elaborar um inventário dos 
materiais. Considerando a numerosa quantidade de itens do estoque da empresa, e pela proposta 
em implantação ser um projeto piloto, que carece de validação para aplicação completa, optou-
se por elencar os 20 (vinte) principais produtos da empresa, considerando o volume físico 
comercializado, como amostra. A relação de tais itens, disponível no software de controle da 
empresa, está na figura 4.
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Figura 4: Relação dos itens selecionados para iniciar o monitoramento do estoque 

Fonte: Software de Gestão Gôndola (2017).

 
Após a seleção dos itens que serviriam como piloto efetuado o inventário, em um dia no 

mês de Janeiro/2017 após o expediente de trabalho, pois a literatura recomenda que a  contagem 
seja realizada com a loja fechada. Com a conclusão do inventário houve o lançamento dos 
valores de cada item no sistema e na sequência foi gerado um relatório que mostra a diferença de 
quantidade do estoque atual e compara com o inventário. Este relatório apresentou divergência 
de valores em todos os itens inventariados, conforme pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5: Diferença de inventário

 
Fonte: Software de Gestão Gôndola (2017).

 Com este relatório em mãos foram realizados algumas análises para identificar o motivo 
das diferenças e dois itens da lista chamaram a atenção pois começaram a ser comercializado 
pelo Supermercado a pouco tempo e portanto não poderiam estar apresentando as variações 
apuradas. Após uma verificação minuciosa juntamente com a equipe de Suporte do Sistema 
foram encontradas as causas das divergências, pois as duas primeiras notas fiscais destes itens 
foram lançadas com um parâmetro errado, já que o item é vendido em embalagem com dezoito 
unidades e o registro no estoque aconteceu de forma unitária, o que multiplicou o valor do 
estoque destas duas primeiras notas por dezoito. A solução para estes dois casos foi fazer o 
estorno destas notas fiscais e lançar novamente de forma correta.

 Para os outros itens inventariados após o lançamento no sistema e análise do relatório 
não foi possível identificar as causas das diferenças, então a alternativa foi gravar as informações 
do inventário no sistema utilizando o parâmetro de ajuste de estoque ativo e com isso corrigido 
os valores de acordo com os valores reais apurados na contagem física.

5 CONCLUSÃO

 O controle de estoques não pode ser considerado um diferencial. Monitorar e controlar os 
recursos organizacionais, em especial os estoques, é uma necessidade de todas as empresas, pois 
o volume de investimento é significativo, especialmente quando trata-se de um supermercado, 
cuja atividade operacional é justamente comprar e vender mercadoria. No caso estudado, por 
se tratar de uma empresa familiar que cresceu mas manteve sua forma de administrar, a gestão 
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de estoques nunca foi uma prioridade para os administradores, que limitavam-se a monitorar 
os estoques para não faltar mercadorias conferindo fisicamente a quantidade de cada produto 
no depósito e área de vendas, processo atualmente ineficiente e que demanda muito mais 
esforço por parte dos envolvidos, inclusive físico, pois necessitavam  estar constantemente se 
deslocando até o depósito para avaliar a quantidade de cada produto.

O trabalho desenvolvido visou implantar um projeto piloto de controle de estoques no 
supermercado, que possa corrigir os problemas existentes e gradativamente alcançar todos os 
itens mantidos em estoque para venda no varejo. Assim, inicialmente elaborou-se um fluxograma 
detalhando os procedimentos de controle de estoques adotados, o que possibilitou identificar 
as melhorias necessárias. Houve então a definição de um novo fluxo, corrigindo as falhas e 
padronizando as atividades.

Nesta fase, um dos principais problemas identificados e solucionados foi a retirada de 
mercadorias pelos sócios da empresa, que por ser uma familiar ainda mantinha políticas pouco 
restritivas em relação a essa prática. A alternativa encontrada para resolver este problema foi 
a criação de um cadastro para as duas famílias que tinham este benefício e a alteração do 
procedimento de retirada de itens, que passaram a ser registrados nos PDVs e lançados no 
contas a receber. Depois disso, semanalmente o gerente da loja entra no sistema e da baixa 
destes títulos fazendo com isto que os itens que são consumidos pelos familiares sejam baixados 
do estoque de forma correta e não prejudiquem o controle dos estoques da empresa.

 Outro problema detectado foi que os mesmos sócios da empresa, durante o final de 
semana com a loja fechada acabavam fazendo a venda de mercadorias para conhecidos sem 
registrar nos PDVs. Para solucionar isso foi elaborada uma planilha que fica impressa na entrada 
do depósito e orientado os envolvidos para que registrem retiradas especiais, anotando dados 
dos produtos como código de barras, quantidade vendida e descrição. Com estas informações 
em mãos o administrador da loja na segunda-feira faz a verificação da planilha e lança os itens 
manualmente no sistema,  processando assim a baixa destes itens do estoque.

A etapa seguinte foi a realização de um inventário para acerto dos estoques. Em virtude a 
grande quantidade de itens cadastrados um inventário total seria inviável. A solução encontrada 
foi definir os vinte itens com maior representatividade financeira de vendas para realizar um 
inventário piloto. Os resultados encontrados na contagem física foram extremamente diferentes 
dos que estavam registrados no sistema, atestando a importância do trabalho desenvolvido e a 
necessidade de estender este processo aos demais itens assim que possível.

 Para que as expectativas geradas sejam totalmente alcançadas é necessário que os 
métodos definidos e registrados no fluxograma sejam seguidos e respeitados na íntegra pelos 
envolvidos. Muitos são os benefícios da adoção desta nova abordagem do controle de estoques 
pela empresa, mas ao mesmo tempo o processo necessita de atenção continuada tanto em nível 
operacional quanto gerencial. 

Organizações que ainda não possuem um controle de estoque, ou o fazem sem 
acuracidade, podem ser valer do caso aqui descrito como um guia de implantação, utilizando 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 112-126, jan./mar. 2017.

125

a mesma sequência de tarefas como referência, além de antecipadamente conhecer alguns 
problemas comuns nesta atividade, permitindo o rápido diagnóstico e correção, se pertinente. 
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REDES SOCIAIS E SUA INFLUÊNCIA NA OPINIÃO DOS ESTUDANTES DE 
CURSO SUPERIOR DA UNIDAVI

Andréia Hochleitner 1

Mehran Ramezanali 2

 
RESUMO
O presente estudo teve por objetivo identificar o perfil do comportamento do usuário e sua opinião sobre a 
influência das redes sociais para os estudantes de curso superior da Unidavi. O método de pesquisa utilizada foi 
descritiva e conclusiva, com abordagem quantitativa utilizando a técnica de survey para coleta de dados. Foram 
entrevistados 166 acadêmicos dos diversos cursos da universidade. Pelos resultados obtidos, pode-se afirmar 
que a idade dos entrevistados é entre 18 a 25 anos, predominantemente do sexo feminino e cursando a primeira 
graduação. Concluiu-se que a rede social mais utilizada é facebook, sendo que todos utilizam diariamente cerca 
de uma a duas horas no decorrer do dia. Entre as desvantagens está a segurança do dados expostos na rede e a 
vantagem do uso é destacado pelo intercâmbio de informações de forma geral.

Palavras-chave: Rede social. Estudante. Internet. Informação.

ABSTRACT
The present study aimed to identify the profile, the behavior of the user and their opinion about the influence of 
social networks for Unidavi students. The research method used was descriptive and conclusive, with a quantitative 
approach using the survey technique for data collection. We interviewed 166 academics from various university 
courses. From the results obtained, it can be stated that the interviewees’ age is between 18 and 25 years old, 
predominantly female and attending the first graduation. It was concluded that the most used social network is 
facebook, and everyone uses daily from one to two hours during the day. Among the disadvantages, the security 
of the data exposed in the network and the advantage of use is highlighted as information exchange in general.
 
 
Keywords: Social network. Student. Internet. Information.

1 INTRODUÇÃO 

 O uso de redes sociais nos dias de hoje é algo muito comum. A maioria das pessoas 
está conectada o tempo todo, através de seu smartphone ou outros dispositivos disponíveis no 
mercado. Alguns usuários buscam entretenimento e outros aplicam no seu trabalho ou como 
um instrumento de comunicação na sua profissão. As redes sociais por sua vez, tomam espaço 
na vida das pessoas, trazendo muitas vezes a sensação de proximidade com as pessoas, mesmo 
sendo num mundo totalmente virtual. 

1 Acadêmica do curso de pós-graduação MBA Gestão Empresarial, pela UNIDAVI e bacharel em Administração 
pela UNIDAVI.
2 Doutor em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e professor do programa de pós-gra-
duação da UNIDAVI.
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Neste contexto virtual as amizades aumentam de forma rápida e a troca de informações 
com a sua facilidade, cria uma comunicação global e abrangente que envolve usuários sem 
perceber a passagem do tempo. Muitas se encorajam a escrever seus pensamentos e opiniões 
sem constrangimento e perdem a timidez em compartilhar seu dia-dia, o que pessoalmente seria 
mais difícil. 

Para Ignatova, Ivichev e Husnoiarov (2017), as mídias sociais também estão atraindo 
outro tipo de usuários, que estão explorando-a como um meio eficaz de conseguir influência 
sobre grandes e vários tipos de públicos on-line. Percebe-se que alguns valores e pontos de vista 
são expostas de forma que podem geram discussões e desentendimentos, mas até que ponto isso 
pode ser saudável para o nosso cotidiano e o relacionamento social? Essas questões devem ser 
apreciadas nas pesquisas e opinião pública. Vivemos num mundo globalizado e essa inclusão 
digital e novas formas de comunicação estão afetando a todos, independente de  idade, raça, 
gênero e classe social. 

Neste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo identificar o perfil e o comportamento 
do usuário de redes socais e a influência das redes sociais na opinião dos estudantes de uma 
instituição de ensino superior do Alto Vale de Itajaí. 

2 REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com Kotler (2006, p. 2) o marketing está por toda parte, “Formal ou 
informalmente, pessoas e organizações envolvem-se em um grande número de atividades que 
poderiam ser chamadas de marketing.  Um bom marketing tem se tornado um ingrediente cada 
vez mais indispensável para o sucesso nos negócios”. O marketing influencia diretamente ou 
indiretamente a vida cotidiana e as escolhas na aquisição dos bens e serviços. Ele está presente 
em tudo o que cerca a vida das pessoas, desde as  roupas, até nos sites em que se navega, 
perpassando pelos anúncios e notícias que são observados.

Outra definição de marketing é “O marketing é uma atividade de comercialização que 
teve sua base no conceito de troca” (LAS CASAS, 2010, p. 3). Já para Kotler (2006) o conceito 
de marketing abrange o envolvimento da identidade do produto e a busca na satisfação das 
necessidades sociais, sendo isso mais relevante do que simplesmente a aquisição de bens e 
serviços.  

Para Lucian et al. (2013), o marketing pode ter um papel fundamental na realização de 
estudos e identificação dos grupos distintos que podem suprir parte ou todas as necessidades 
de tais instituições. Ainda o autor comenta que a utilização da internet como ferramenta de 
marketing, tem influência efetiva nas estratégias de marketing.
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2.1 MARKETING DIGITAL 

Sobre marketing digital o Chleba (1999) define a tecnologia digital como um processo 
muito importante que de certa forma amplia a nossa visão de mundo, abrange nossos padrões 
e tudo isso baseia-se simplesmente na troca de informações. Na opinião do autor a informática 
é indispensável para o intercâmbio de tecnologias que por sua vez oferece a possibilidade de 
armazenar e distribuir informações de maneira ágil.

Para Lucian et al. (2013), a relação custo/benefício é mais favorável que em outras 
mídias. O marketing digital torna-se a opção que se adeque às ONGs e empresas de terceiro 
setor na aplicação das estratégias e ações de marketing nas mídias sociais digitais. “O ínicio 
desta década consolidou umas das áreas do marketing que mais crescem no mundo: o marketing 
digital” (TORRES, 2012,  p. 59). Cada vez mais as companhias incluem em seu planejamento 
estratégico ações voltadas ao mundo virtual em especial às redes sociais, por meio da contratação 
de analistas, especialistas e consultores nesta área. 

Mais uma observação de Lucian et al. (2013, p.12) “Em uma definição mais básica, 
marketing digital refere-se aos conceitos do marketing aplicados ao ambiente web”. Em relação 
isso o Neto (2003  apud KIELING et al., 2013) comenta que o comércio digital é o produto 
da integração entre tecnologia e comunicação e consegue envolver os processos de compra e 
venda realizados por meio da internet. 

Em relação a aplicação de marketing digital pode-se afirmar que “as marcas podem 
obter maior atenção se integrando em sites, jogos e mídias de entretenimento por meio de 
product placement , ou mesmo disponibilizando social games ligados às próprias marcas em 
sites de redes sociais” (BARCELOS; ROSSI, 2014 p. 106) .

Kieling et al. (2013) comenta sobre os riscos das corporações e os consumidores no 
uso de marketing digital como ferramenta de alavancagem e também destruição da imagem 
organizacional. Segundo Cintra (2010 apud KIELING et al., 2013), as propagandas no ambiente 
virtual exigem cada vez mais criatividade e atualização. Para Torres (2009 apud KIELING et 
al., 2013) o marketing digital é um conjunto de estratégias alocadas no ambiente digital que 
utilizam os princípios e ferramentas de marketing como publicidade, propaganda, comunicação. 

2.2 REDES SOCIAIS 

As redes sociais digitais se tornam mais um instrumento de comunicação mercadológica, 
pois o significado de uma marca deixa de ser exclusivamente determinado pelas mensagens 
enviadas, e passa a ser influenciado pelas interações entre o discurso e os comentários que os 
consumidores fazem sobre suas experiências (COUTINHO, 2012). O autor ainda destaca que a 
confiabilidade nas redes sociais é perceptível por envolver comentários de amigos e familiares, 
onde esses superam a publicidade corporativa. 
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Para Kieling et al. (2013) as redes sociais da internet são verdadeiras potências em 
marketing digital. Para Mance (1999) as redes sociais são ferramentas que viabilizam inter-
relações mais dinâmicas. Na opinião de Martinuzzo e Ribeiro (2015) há uma presença muito 
marcante da rede social na composição das ideias e pensamentos cotidianos do internauta. 

Para Wladman (2016) o facebook é desenhado para ser grandioso, pois permite ampliar 
os amigos de forma expressiva. Junior e Souza (2016) consideram que as plataformas de redes 
sociais despontam como uma das principais tecnologias emergentes no universo organizacional, 
onde a possibilidade de adesão de diversas organizações mesmo que a ideia inicial seria atingir 
as pessoas físicas.

Sobre o facebook, Martorell, Nascimente e Garrafa (2016) destacam que as redes sociais 
podem ser definidas como serviços baseados na web, que permitem aos indivíduos criarem seu 
perfil assim visualizar, compartilhar e apreciar relatos e notícias com outros usuários dentro do 
sistema. “[...] redes são conjuntos regulares de conexões sociais entre indivíduos ou grupos, e a 
ação individual imerge em redes sempre que se expressa em interações com outros indivíduos” 
(LIMA; LOIOLA, 2015, p. 44).

De acordo com Li e Zhang (2016) o contato social via rede possui um efeito positivo no 
alívio da pressão de comunicação interpessoal dos alunos da graduação, realizando comunicação 
interpessoal igual e livre com intuito de construir uma comunicação interpessoal mais ampla.

3 METODO

Para realizar este trabalho foi aplicada a pesquisa conclusiva e descritiva, com abordagem 
quantitativa, utilizando o método de levantamento de campo (survey) para coleta de dados. 
Segundo Malhotra (2001), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa que tem como principal 
objetivo a descrição de algo, normalmente características ou funções do mercado. 

O universo de pesquisa é composta de acadêmicos dos vários cursos de uma instituição 
de ensino superior no Alto Vale de Itajaí com amostra aleatória de 166 estudantes. Para coleta de 
dados utilizou-se um questionário com perguntas fechadas, como instrumento de coleta de dados. 
“um questionário é um instrumento para coletar informações ou dados” (FRANCESCHINI, et 
al, 2011, p. 207). O processo da análise dos dados foi feita por meio de um software estatístico 
(excel) com tabulação e gráficos dos dados obtidos. 

4 RESULTADOS

 Nesta seção apresenta-se os resultados da pesquisa que são apresentados em Tabelas, 
em que se evidencia os valores absolutos e relativos das respostas. 
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4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS  

O universo de pesquisa são alunos de uma única instituição de ensino sendo que 96,39% 
estão cursando graduação e 3,61% cursam de pós-graduação. Percebe-se que grande parte 
(60,24%) são do sexo feminino.

A idade dos entrevistados é de 18 a 25 anos, portanto converge com as estatísticas 
divulgadas pelo MEC no relatório de insumo do ano de 2015. Para Li e Zhang (2016) o 
padrão moral desempenha uma função social insubstituível e atua como lubrificante da relação 
interpessoal nas redes.

Tabela 1 – Perfil dos entrevistados
Sexo Qtd. de respondentes Valores relativos

Masculino 66 39,76%
Feminino 100 60,24%

Idade
18 a 25 149 89,76%
26 a 35 15 9,04%
36 a 45 2 1,20%

Acima de 46 0 0,00%
Modalidade

Ensino Superior 160 96,39%
Pós Graduação 6 3,61%

Mestrado 0 0,00%
Fonte: dados de pesquisa.

4.2 USO DE REDES SOCIAIS 

Todos os entrevistados declaram que são usuários de redes sociais e demonstraram que 
é inevitável não fazer parte de alguma rede social, mesmo em função de trabalho, estudo ou por 
motivo de necessidade social. Para Barcelos e Rossi (2014) os jovens e adolescentes exercem 
um papel ativo no consumo de mídias sociais, e podem determinar de forma coletiva o seu valor 
com base em fatores de seleção e diferenciação dependente de seu grau de importância.

Tabela 2 – Uso de redes sociais
Uso das redes Qtd. de respondentes Valores relativos

Sim 166 100,00%
Não 0 0,00%

Tipo de redes sociais
Facebook 124 74,70%
Instagram 20 12.05%

Twitter 3 1,81%
Snapchat 4 2,41%
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YouTube 4 2,41%
Outras 11 6,63%

Motivo de uso
Trabalho 8 4.82%

Lazer e entretenimento 128 77,11%
Estudo 0 0,00%

Comunicação 30 18,07%
Fonte: dados de pesquisa.

 O facebook e instagram são as redes mais utilizados pelos estudantes e cerca de 77% dos 
entrevistados buscam lazer e entretenimento nessas redes sociais. O paradigma tecnológico é um 
componente determinante que estrutura o modo de ser e de viver do ser humano (BAVARESCO; 
PORTO; MARTINS, 2015, p. 399). 

4.3 COMPORTAMENTO DO USUÁRIO NO USO DA REDE SOCIAL 

 Na Tabela 7 apresenta-se os resultados que se referem ao tempo de uso das redes sociais.

Tabela 7 – comportamento dos usuários de rede social 
Tempo de uso semanal Qtd. de respondentes Valores relativos

1 ou 2 dias 4 2,41%
3 ou 4 dias 9 5,42%
5 ou 6 dias 8 4,82%

Todos os dias 145 87,35%
Tempo de usos diário

Até 1h 65 39,16%
Até 4h 72 43,37%
Até 8h 20 12,05%

Acima de 8h 9 5,42%
Tipo de usuário

Espectador 103 62,05%
Participante 58 34,94%

Criador 5 3,01%
Total 166 100,00%

Fonte: dados de pesquisa.

 A maioria dos entrevistados (87%), tem por costume usar todos os dias as redes 
sociais. A duração do uso varia entre uma a duas horas diariamente. Percebe-se ainda que 
aproximadamente 62% são meramente espectadores e cerca de 34% participam nas notícias e 
compartilhamentos. 
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4.4 DESVANTAGEM, VANTAGEM E INFLUENCIA NA OPINIÃO PELO USO DAS 
REDES SOCIAIS 

 Na Tabela 10 evidencia-se a percepção dos respondentes sobre as vantagens, desvantagens 
e influência das redes sociais.

Tabela 10 – Desvantagem, vantagem e influencia do uso das redes sociais 
Desvantagem Qtd. de respondentes Valores relativos

Divulgação de dados pessoais 60 36,14%
Invasão de privacidade 52 31,33%

Pedofilia 7 4,22%
Distorção de fotos 7 4,22%

Outros 20 12,05%
Nenhuma das alternativas 20 12,05%

Vantagem
Troca de informações 76 45,78%

Acompanhamento de atualizações 66 39,76%
Novas amizades 10 6,02%

Relações com empresas 1 0,6%
Relações amorosas 0 0,00%

Informações de estudo 3 1,81%
Outros 8 4,82%

Nenhuma das alternativas 2 1,20%
Influência de redes sociais

Sim 163 98,19%
Não 3 1,81%

Fonte: dados de pesquisa.

A divulgação dos dados pessoais e a invasão da privacidade ainda é uma questão bastante 
preocupante para os usuários das redes sociais. Neste sentido os autores a seguir definem que 
“A rede é uma virtualidade atual que possibilita expressar toda forma de boato e opinião” 
(BAVARESCO; PORTO; MARTINS, 2015, p. 399).

A falta de segurança, ou melhor, o uso indevido dos dados pelos invasores gera 
bastante discussão sobre o tema. Entre as vantagens citadas pelos estudantes pode-se destacar 
o intercâmbio de informações relacionadas ao curso, trabalho e notícias em geral e também 
uma pequena parte (6%) busca por novas amizades. Outro fator importante é que 98% dos 
entrevistados comentam que as redes sociais exercem influência na opinião dos usuários.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O uso das redes sociais vem crescendo constantemente nos últimos anos, em função 
da democratização da informação e acesso mais facilitado para aquisição dos dispositivos de 
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comunicação digital como smartphones e tablets. Em todos os lugares públicos, na maioria das 
organizações e instituições de ensino disponibilizam acesso à internet e as redes sociais.

O hábito de utilizar as redes sociais vem em virtude da busca por novas amizades, 
acesso às informações atualizadas da comunidade local e global, troca de ideias, disponibilizar 
oportunidades de negócio, turismo, entre outros. “o desenvolvimento de projetos culturais, 
individuais e coletivos, encontraria a possibilidade de compartilhar informações, conhecimentos 
e conteúdos, gerando comunidades e redes de afinidades” (LIMA; LOIOLA, 2015, p. 42). 
Conforme dados obtidos, a maioria são jovens entre 18 a 25 anos e do sexo feminino que 
frequentam cursos de graduação. 

 Apesar de que outras redes sociais são bem conhecidas entre os estudantes, pode-se 
perceber que o facebook é bastante utilizado pelos estudante com  finalidade de entretenimento 
e lazer. A segurança relacionada ao uso da internet e a invasores preocupa os usuários da rede 
social por exporem informações pessoais e publicação de fotos. Entre as vantagens destacada 
pelos respondentes estão a de troca de informação e visualização das notícias.

Como limitações de pesquisa pode-se citar o universo pesquisado que é composto por 
estudantes e provavelmente sua aplicação com um grupo mais heterogêneo poderia apresentar 
resultados diferentes. Sendo assim, sugere-se aplicação dessa pesquisa num universo maior e 
com perfil diferente do que foi pesquisado.
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SUCESSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO: ESTUDO COMPARATIVO DE CASOS1
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo trazer à luz da ciência uma comparação entre os processos de sucessão e 
profissionalização em empresas familiares. A metodologia seguiu uma comparação de casos com base em outros 
artigos científicos já publicados. Como conclusão, percebemos que nos casos analisados, as empresas familiares 
que optaram pela sucessão não planejaram a troca de comando e apesar disso apresentaram resultados satisfatórios. 
As que optaram por uma sucessão profissional planejaram, ou estão planejando o processo, e apresentam como 
benefício o crescimento da organização.

Palavras-chave: Sucessão. Empresas Familiares. Profissionalização.

ABSTRACT
The objective of this article is to do a comparison between the processes of succession and employment of extern 
professionals for familiar enterprises. The methodology followed a comparison of cases on basis of other scientific 
published articles. In the conclusion the familiar enterprises that opted for the succession did not plan the exchange 
of command and nevertheless they presented satisfactory results. The enterprises that opted for a professional 
succession planned, or they are planning the process and present the growth of the organization as a benefit.

Keywords: Succession. Family Business.  Professionalism.

1 INTRODUÇÃO

A empresa familiar é uma complexa realidade, onde se fundem família e empresa. A 
família com seus laços de sangue, suas características e suas culturas; e a empresa, orientada 
por objetivos econômicos composta por pessoas que desempenham diversos papéis (BUENO; 
FERNANDEZ; SÁNCHEZ; 2007). Oliveira (2006) sustenta que no Brasil a vida média das 
empresas não familiares é de doze anos e a das empresas familiares é de nove anos; destas 
apenas 30% passam para o comando da segunda geração e apenas 5% passam para a terceira.

Observa-se que existem muitas empresas de cunho familiar que acabam fechando as 
portas por não saberem lidar com a sucessão de cargos administrativos dentro da organização. 
A maior característica que as empresas familiares tem em comum é o sentimento de “sonho 

1 Artigo referente a disciplina Empreendedorismo ministrada pelo co-autor desse trabalho.
2 Aluna da especialização Gestão Empresarial da Católica de Santa Catarina nadiaschuster13@yahoo.com.br
3 Professor mestre em administração pela PUCPR. professor@murara.com.br 
4 Coordenador de curso Especialização. tavares@catolicasc.org.br 
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realizado”. É a ideia do fundador, somada ao vínculo entre poder, envolvimento, sacrifício 
e realização está enraizada em seu inconsciente, e transpassa para a família (BERNHOELF, 
1989). Moreira e Bortoli (2007) expõem que o fundador tem o desejo que seu sucessor tenha 
as mesmas características de comando que ele. Porém, isto pode ser perigoso, pois as empresas 
passam por fases, e o mesmo perfil apropriado durante o nascimento pode não ser adequado às 
futuras necessidades estratégicas da empresa.

O processo de sucessão dentro da empresa familiar não é lógico, envolve relações 
afetivas e emocionais que estão ligadas à própria família (BERNHOELF, 1989). “Os problemas 
que dificultam a sobrevivência das empresas familiares são variados, mas normalmente estão 
relacionados a conflitos familiares, sucessão e profissionalização. ” (MOREIRA; BORTOLI; 
2007, p 04). Para estes autores, a sucessão na empresa familiar é um dos processos mais 
difíceis e dolorosos que as empresas familiares enfrentam. Difícil porque são vários os fatores 
envolvidos, desde fundadores; membros da família, incluindo os sucessores; funcionários e 
clientes. Doloroso, pois toca nos sentimentos do sucedido, muitas vezes este sendo o fundador, 
o que projetou a empresa e depositou ali todos os seus sonhos. 

Tensões e conflitos dentro do sistema familiar podem afetar profundamente a estrutura 
da empresa desta família. E muitas vezes restam pouca energia para lidar com questões 
organizacionais, como a sucessão. A ajuda de profissionais externos para conduzir pesquisas e 
processos que auxiliem no resgate dos valores, metas e objetivos pode ser a única saída para a 
sobrevivência destas empresas (VRIES; RANGEL; FLORENT-TREACY; 2009).

O gestor fica diante de um leque complicado de opções quando se depara com o tema 
sucessão. Cada empresa é única, e as alternativas variam de uma entidade para outra. Escolher 
a opção mais vantajosa para a sucessão pode estar hoje entre as tarefas mais árduas dentro da 
empresa familiar, e necessária para a continuidade da mesma.

Considera-se assim a necessidade de um estudo maior sobre este assunto para encontrar 
alternativas que auxiliem estes empreendedores a dar continuidade às suas empresas. Partindo 
dessas observações, o artigo tem como objetivo caracterizar o processo sucessório e a 
profissionalização de empresas evidenciado em pesquisas publicadas no período de 2007 a 
2016.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Objetivo do referencial teórico é trazer a ciência para explicar o cotidiano. É encontrar 
explicações em autores e publicações para compreender da melhor forma o objetivo do estudo. 
Desta forma se encontra uma base sólida para sustentar as considerações finais do trabalho.
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2.1 A EMPRESA FAMILIAR

Moreira e Bortolli (2007) definem empresa familiar como uma organização onde gestão 
administrativa e propriedade são dirigidas por uma ou mais famílias, e que no mínimo dois 
membros da família trabalham ou integram a diretoria. Para Bernhoelf (1989) descrever uma 
empresa familiar é um tanto complexo. Confiança mútua, laços afetivos, respeito ao mais 
velho, dedicação, rigidez no controle e fidelidade são características que tornam as empresas 
familiares, muito mais que o grau de parentesco. Estas características são encontradas tanto 
em empresas familiares como nas tidas “profissionalizadas”, demonstrando que isto é mais um 
estilo de administração do que o fato de a empresa pertencer a uma família.

Bernhoelf e Gallo (2003) colocam que as empresas familiares têm facilidade em 
harmonizar colaboradores e proprietários, conseguindo com mais agilidade atingir o 
compromisso de todos para a obtenção dos resultados. Bueno et. al. (2007) afirmam que a 
família apresenta duas virtudes: união e compromisso. Duas forças que existem quando a família 
possui o desejo de se fortalecer e continuar como tal, mantendo interesses comuns, confiança, 
harmonia, entrega, sacrifício pessoal. Essas duas virtudes são de extraordinária importância 
tanto nas famílias como nas empresas. E isso torna uma empresa familiar tão especial.

Conforme Oliveira (2006, p.03) as décadas de 30, 40 e 50 foram favoráveis para o 
surgimento de empresas familiares com forte proteção do estado, subsídios, proteção 
alfandegária e mesmo reserva de mercado. O regime militar também favoreceu estas empresas 
quando as empresas estatais se fortaleceram. “O início desse tipo de empresa está ligado a 
fundadores pertencentes a uma ou mais famílias e apresenta forte interação e até, em muitos 
casos, inconveniente suposição entre as políticas e os valores empresariais e as políticas e os 
valores familiares. ” .

Ainda segundo Oliveira (2006), duas vantagens são levadas em consideração nas 
empresas familiares: são associadas à qualidade por levarem o nome da família e suportam mais 
facilmente os desaquecimentos da economia, continuando comprometidas na relação família 
X empresa X mercado, pois trabalham com um horizonte de investimentos mais amplo. Em 
contrapartida, conforme mesmo autor, as causas da morte são: concentração, por tradição, em 
um produto ou serviço, do qual não conseguem sair quando o ciclo de vida entra em declínio; 
falta de planejamento estratégico e brigas de sucessão.

Bornholdt (2005) ressalta a importância da governança nas empresas familiares, uma 
vez que é através dela que são tratadas as normas e regras entre família, empresa e sociedade, 
separando o que diz respeito a cada um dos sistemas. É imprescindível compreender a cultura 
organizacional da empresa, conhecer as expectativas dos donos, compartilhando o poder e 
reforçando a unidade familiar. 

Empresas familiares têm particularidades únicas, são realidade específica de uma 
família, carregadas de tradições, valores, história e, claro, conflitos. Conflitos como: o fundador 
ter dificuldade de trabalhar com outras opiniões que confrontem com sua realidade, fundador 
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ter dificuldade de delegar e “sair de cena”, conflito de interesse entre gerações, descendentes 
diretos dos fundadores – irmãos e primos - que se julgam aptos para assumir a empresa (Oliveira, 
2006).

2.2 SUCESSÃO EMPRESARIAL 

A sucessão é caracterizada pela passagem de poder e influência do diretor atual para o 
futuro sucessor. “O processo sucessório gera seus próprios conflitos: possível resistência do 
fundador em se ausentar, falta de um plano de aposentadoria para ele, formação do sucessor, 
disputa pelo poder entre os sucessores, distribuição da propriedade da empresa etc.” (BUENO 
et al., 2007, p.193). Para Oliveira (2006, p.11), “o processo sucessório representa um dos 
momentos mais importantes para que se otimize a continuidade da empresa familiar. ” 

A empresa funciona como um sistema, subdividida em Social – cultura, valores, 
hábitos, costumes; Técnico – estrutura organizacional, normas, procedimentos; e gerencial – 
visão, habilidades, liderança. São fenômenos complexos, e a sucessão é um ponto que provoca 
mudanças profundas dentro deste sistema, pois interliga todos os pontos (BERNHOELF, 1989).

O sucessor não terá um perfil igual ao fundador. “Fundar uma empresa requer atitudes 
muito próprias, especialmente um espírito empreendedor, que pode não ser o mais adequado 
para quem vai dar continuidade à uma empresa já existente” (BERNHOEF, 1989, p.74).  Aqui 
está descrito um sentimento do fundador de encontrar alguém igual a ele, e na maioria das 
vezes ele acaba se frustrando por não encontrar este ideal. O sucessor precisa respeitar as 
características da empresa em primeiro lugar, mas sem deixar de olhar para frente e adequá-la 
as novas exigências.

Para escolher o adequado processo sucessório, é necessário traçar um planejamento 
estratégico de todo o processo. É essencial identificar os resultados esperados, determinar a 
direção a ser seguida, e estabelecer o perfil desejado do executivo, mantendo ou não o estilo de 
administração (OLIVEIRA, 2006).

A autora Leone (2005) coloca que a sucessão não pode ser resolvida da noite para o dia, 
é um processo que exige planejamento e organização. O sucessor deve se preparar para o cargo 
e o sucedido deve deixar clara sua escolha.

Tanto Leone (2005) e Oliveira (2006) expõem que há duas formas de conduzir o processo 
de sucessão dentro de uma organização familiar: sucessão familiar e sucessão profissional.

2.3 A SUCESSÃO FAMILIAR

“A sucessão familiar acontece quando uma geração abre espaço para que outra assuma o 
comando. ” (Leone, 2005, p.45). Neste tipo de sucessão, o poder é passado para outro membro 
da família e é esse tipo de transição que a maioria destas empresas escolhe.
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Organizações familiares devem iniciar o processo de sucessão sob uma análise de 
mudança dos indivíduos. “O resultado ideal de qualquer processo de mudança é uma empresa 
familiar que tenha fortalecido cada um de seus membros e que seja capaz de prever e preparar-
se para a transição de maneira contínua e estratégica, e não reativa. ” (VRIES et al., 2009, 
p.224).

Oliveira (2006) cita diversas vantagens em se escolher como sucessor alguém da própria 
família. Manter o comando familiar na empresa por um membro competente, maior flexibilidade 
na tomada de decisões com uma redução significativa de custos administrativos, executivos 
com interesses futuros dentro da organização, treinar e conhecer desde cedo o herdeiro para 
o posto de executivo, e manter a característica da família dentro da empresa. Este último tem 
se mostrado fator de sucesso em muitas empresas familiares que permanecem ao longo de 
gerações, que relacionam seus negócios aos seus estilos de vida e mantém locais de trabalho 
mais agradáveis e motivadores.

Como desvantagens, o referido autor destaca questões ligadas á família em especial. 
Situações de disputa de poder e dificuldade em dispensar o executivo sucessor são fatores 
chave para o começo do desgaste de sucessão família. Demitir é um processo muito mais 
dolorido e problemático para a família do que evitar a entrada de um sucessor herdeiro sem o 
preparo necessário. Outro ponto são os diferentes papéis dos personagens dentro da empresa e 
a dificuldade em separar o ambiente profissional e o familiar. O autor salienta a importância dos 
encontros familiares, para discutir valores e visões, auxiliando nas relações pessoais dentro da 
empresa familiar. Nem sempre os herdeiros naturais são os melhores sucessores.  Claro que eles 
possuem diversas competências, mas o processo sucessório deve ser avaliado para a referida 
vaga na empresa. Deve haver, acima de tudo, respeito e dedicação, e não se deixar envolver 
pelo ego de ser o herdeiro.

Os herdeiros estão hoje, muito diferentes daqueles que as empresas encontraram 
em outros tempos. Tem formação superior, espírito independente e nem sempre querem ser 
considerados os herdeiros sucessores. Muitos já buscaram carreira profissional fora da empresa, 
e não consideram retornar a ela, caso ela não seja mais tão lucrativa. Outros enfrentam o medo 
de decepcionar os fundadores, desavenças familiares, apreensão quanto á receptividade dos 
funcionários alheios à família (BUENO et al., 2007).

Moreira e Bortoli (2007) recomendam que os herdeiros passem por uma experiência 
profissional fora da empresa da família, a fim de que os erros sejam cometidos longe da firma a 
qual ele será um possível sucessor. 

“A empresa familiar beneficia-se com a experiência desses jovens enquanto eles têm 
a oportunidade de aprender e construir uma carreira pelos próprios méritos. E, se voltam para 
a empresa familiar, é por vontade própria e não por falta de opções. ” (BUENO et al., 2007, 
p.239).



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a. 8 (n. 24), p. 137-149, jan./mar. 2017.

142

2.4 A PROFISSIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL

Profissionalizar a empresa significa conscientizar os proprietários de que família, 
propriedade e administração precisam se separar para o sucesso da organização, sem que se 
perca o controle acionário (BERNHOELF, 1989). Lodi (1987) afirma que “[...] a empresa 
familiar precisa ser profissionalizada ainda sob a gestão do fundador. ” (p.04). Profissionalização 
e sucessão são dois conceitos que se complementam, e o êxito da sucessão depende do processo 
de profissionalização. Ainda coloca que não há grandes novidades nesta questão, é necessário 
escolher o sucessor mais apto para o cargo. Introduzir um agente externo é um processo natural 
de crescimento da empresa, e deve ser feito de forma gradual para não interferir na personalidade 
da empresa. É um processo que deve ser planejado, testado e discutido por anos, para encontrar 
o perfil ideal de sucessor que atenda as necessidades da empresa. 

 “A sucessão profissional é aquela na qual executivos contratados passam a ocupar os 
cargos diretivos da empresa familiar e os representantes da família ficam em um Conselho, 
que pode ou não atuar como um Conselho de Administração. ” (LEONE, 2005, p.43). A 
profissionalização das empresas familiares está relacionada ao crescimento das organizações, e 
apresenta-se esperada frente às necessidades do ambiente externo à empresa. Pode significar a 
substituição total dos membros familiares por executivos profissionais ou uma transformação 
estrutural no sistema de gestão, com a participação de membros da família que apresentem 
qualificações necessárias para assumir cargos dentro da mesma (MOREIRA & BERTOLI, 
2007).

Muitas empresas eficientes são dirigidas por membros não-familiares, com um sistema 
administrativo menos centralizado e mais estruturado. Estes assessores externos podem gerar 
mudanças e incentivos na gestão da empresa (BUENO et al., 2007).

No caso de se optar por executivos que não façam parte da família, há duas opções: o 
sucessor ser um executivo interno ou a contratação de um executivo externo. Um executivo 
interno terá como vantagem o fato de já conhecer a organização, e assim não precisa perder 
tempo integrando-se ao grupo. Este mesmo fato pode se tornar uma desvantagem, caso o 
indicado demonstre maior sintonia com algum dos membros e assim provocar problemas 
futuros. Quando houver a contratação de um executivo externo, a empresa se beneficia do novo, 
alguém capaz de expandir os negócios, ser sensível quanto à sua cultura, e promover mudanças 
dentro do grupo. Para tanto, o processo seletivo precisa ser capaz de definir exatamente o 
perfil do contratado, para nem empresa nem contratado caírem em armadilhas que provoquem 
mudanças tão profundas capazes de dizimar a organização (BERNHOELF, 1989).

Como vantagens da sucessão profissional, Oliveira (2006) destaca uma maior facilidade 
para recrutar o executivo com o perfil desejado. Há empresas especializadas neste tipo de 
serviço, com um banco de dados amplo que auxilia o executivo a traçar o perfil do sucessor. 
Esses sucessores externos podem trazer experiências e conhecimentos de fora que são muitas 
vezes benéficos para as empresas familiares, aumentando o nível de criatividade, sugerindo 
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novas formas de encarar a empresa. Outra vantagem apresentada é a facilidade em se substituir 
os executivos, já que aspectos emocionais não estão tão ligados quanto a um executivo da 
própria família.

A chegada de um executivo externo pode mexer demais com o estilo e a filosofia da 
empresa. Se por um lado isto pode ser uma vantagem, há a possibilidade de não ser bem recebida 
pelos membros da empresa. Para evitar esta questão é necessária “[...] a efetiva participação 
do executivo catalisador do processo sucessório em todos os momentos do planejamento 
sucessório, do recrutamento e da seleção, bem como do posterior treinamento do executivo 
profissional sucessor.” (OLIVEIRA, 2006, p.21). O fato de haver uma maior possibilidade 
de perder o executivo é outra desvantagem. Oferecer salários, benefícios, status, são algumas 
alternativas, porém nenhuma consegue segurar o executivo na empresa, caso esse almeje novas 
oportunidades no mercado de trabalho. 

As empresas devem se profissionalizar, uma vez que só serão bem-sucedidas se 
conduzidas por pessoas competentes, sintonizadas com a tecnologia, atualizadas com o mercado 
e empreendedoras (LEONE, 2005).

3 METODOLOGIA

Para este trabalho optou-se pela análise de seis artigos científicos, todos estudos de casos, 
onde três se referem a sucessão em empresas familiares e três referem-se a profissionalização 
deste tipo de empresa. É uma pesquisa de natureza qualitativa que “preocupa-se com um 
nível de realidade que não pode ser quantificado” (MINAYO,1998, p. 20). Gil (1991, p.58) 
afirma que estudos qualitativos são caracterizados “pelo estudo profundo e exaustivo de 
um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento”. 
Assim a pesquisa se classifica como estudo comparativo de casos, possibilitando retratar uma 
realidade particular, mas que revela uma infinidade de aspectos globais, comuns a diversos 
e diferentes participantes, pois ao reunir um número significativo de dados com um maior 
cuidado no detalhamento, colabora para a compreensão de um determinado fato, e oportuniza 
desenvolvimento, ampliação e reformulação de teorias já existentes, porém escassas a respeito 
do assunto (CHIZZOTTI, 1995).

Na análise dos artigos, foi feita uma comparação. Conforme Holsti (1969, p.14) “a 
análise de conteúdo é a aplicação de métodos científicos a uma evidência documentária”. 
Dentro dessa forma de interpretação de dados também se utilizou a técnica de análise temática 
sugerida por Richardson (1999), utilizando alguns temas importantes de um texto de acordo 
com a pesquisa, realizando operações de desmembramento do texto em unidades, ou seja, 
descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, e posteriormente, 
realizar o seu reagrupamento em classes ou categorias de forma a abarcar todo o conteúdo do 
discurso dos entrevistados em função do objetivo proposto neste trabalho (BARDIN, 2002).
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Quanto à sucessão familiar, foram analisados três artigos, escritos por Hunger, Silva, 
Pires e Bressan (2016); Batista, Lopes, Watanabe e Souza (2015) & Bortoli Neto e Moreira 
Jr. (2001). Os artigos foram publicados nas revistas IX EGEPE – Encontro de Estudos 
sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, Revista Regepe – Revista de 
Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas & Caderno de Pesquisas em Administração 
respectivamente conforme abaixo:

SUCESSÃO FAMILIAR

TÍTULO

• Os desafios na sucessão 
familiar: a transcrição do 

conhecimento empresarial às 
novas gerações

• O processo de sucessão 
nas empresas familiares: 

um estudo feito em 
empresas familiares da 
região do sul de Santa 

Catarina

• Dificuldades para a 
realização da sucessão: 
um estudo em empresas 

familiares de pequeno porte

AUTORES

HUNDER, Vanessa Balbinot. 
SILVA, Sabrina Emmelly 
Pecini da. PIRES, Willian 

Luan Rodrigues. BRESSAN. 
Idineia.

BATISTA, Juliana 
D’Agostin; LOPES, 

Gisele Silveira Coelho; 
WATANABE, Melissa;  

SOUZA, Izabel Regina de.

MOREIRA, Armando 
Lourenzo, Jr.; BORTOLI, 

Adelino de, Neto.  

OBJETIVOS

• Identificar os desafios de 
passar os conhecimentos de 
pai para filho e como inseri-
los na gestão da organização

• Conhecer como se deu 
o processo sucessório nas 
empresas familiares, desde 

o início do negócio pelo 
fundador até o momento da 

sucessão

• Analisar o processo de 
sucessão nas empresas 

familiares e as dificuldades 
enfrentadas neste período

METODOLOGIA

• Estudo de caso em uma 
empresa familiar de médio 

porte, voltada ao setor 
varejista, na cidade de Nova 
Mutum, interior do estado 

Mato Grosso

• Pesquisa qualitativa com 
quatro empresas do sul 

catarinense, sendo duas do 
segmento gráfico e duas do 

segmento do vestuário

• Coleta de dados de 
caráter exploratório em 

10 empresas familiares de 
pequeno porte localizadas 

na Grande São Paulo

CONCLUSÕES

• 63,6% dos herdeiros não 
pretendem serem sucessores; 

• O fundador sente 
dificuldade em encontrar um 

sucessor; 
• Empresa não realiza um 

planejamento do cargo 
sucessório para que não 

tenha que nomear alguém 
não pertencentes à família; 

• As relações familiares entre 
os membros são harmoniosas 

e de agradável convívio.

• Sucessão aconteceu 
gradativamente de pai para 
filho, foi satisfatório porém 

sem planejamento; 
• Estão cientes que, caso 
não optem pela sucessão 

familiar, terão que contratar 
profissionais externos; 

• Por enquanto, nenhum 
planeja o seu cargo 

sucessório.

• Maiores dificuldades 
apontadas: falta de 

planejamento sucessório, 
sucessores sem vocação 

ou sem interesses, 
incompatibilidade de visão 
estratégica entre sucessores 
e fundadores, centralização 
do poder pelo fundador e 

conflitos familiares; 
• A sucessão familiar 

é uma das tarefas mais 
difíceis enfrentadas pelas 

empresas e necessita de um 
planejamento adequado.

Fonte: a própria pesquisa
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Quanto a Profissionalização, foram analisados três artigos, escritos por Mizumoto e 
Machado Filho (2007); Cançado, Lima, Muylder e Castanheira (2013) & Estol e Ferreira (2006). 
Os artigos foram publicados nas revistas Revista de Negócios, REAd & RAC respectivamente 
conforme abaixo:

PROFISSIONALIZAÇÃO

TÍTULO

• Práticas de governança 
corporativa em empresa 

familiar de capital fechado: 
um estudo de caso

• Ciclo de vida, sucessão e 
processo de governança em 
uma empresa familiar: um 
estudo de caso no Grupo 

Seculus

• O processo sucessório e 
a cultura organizacional 

em uma empresa familiar 
brasileira

AUTORES

MIZUMOTO, Fabio 
Matuoka. & MACHADO, 
Cláudio Pinheiro, Filho.

CANÇADO, Vera 
Lucia, LIMA, Juvêncio 
Braga de, MUYLDER, 
Cristina Fernandes de, 

CASTANHEIRA, Ricardo 
Brandão

ESTOL, Kátia Maria 
Felipe, FERREIRA, Maria 

Cristina.

OBJETIVOS

• Debater sobre as práticas 
de governança corporativa 

em empresas familiares para 
identificar seus efeitos na 

gestão e na relação empresa-
família

• Analisar o ciclo de vida 
e o processo de sucessão 

e de governança do Grupo 
Seculus, que está em fase 
de transição da primeira 
para a segunda geração

• Investigar algumas das 
possíveis influências do 
processo sucessório na 

cultura organizacional de 
empresas familiares

METODOLOGIA

• Estudo de caso do Grupo 
Orsa

• Estudo de caso da 
empresa mineira Seculos

• Estudo de caso de três 
unidades de uma empresa 
familiar privada atuante no 
setor de alimentos, bebidas 

e produtos de higiene e 
limpeza

CONCLUSÕES

• A busca pela eficiência 
fez o grupo desenvolver um 

planejamento estratégico para 
revisar a gestão, separar a 

propriedade e especializar o 
controle; 

• O familiar recebe 
treinamento como acionista 
da empresa e será avaliada 

para sua entrada no negócio; 
• A condução deste 

planejamento é benéfica para 
o crescimento para o Grupo.

• Em 2002 iniciou a 
reestruturação do grupo 
nos três pilares: gestão, 

profissionalização e 
sucessão; 

• A profissionalização já 
demonstra que a empresa 
procura competência no 
mercado, e o sucessor 

pode ser um familiar ou 
não, deixando claro que 
a condução da sucessão 
em empresas familiares 

envolve desafios relativos 
ao desenvolvimento de 

famílias, da empresa e da 
propriedade.

• Cada unidade passou por 
um processo de sucessão 

distinto. A 1 recebeu 
um sucessor interno, a 
2 recebeu um sucessor 
externo e a 3 recebeu o 

herdeiro sucessor. 
• Nas unidades 1 e 3 a 
cultura da empresa se 
apresenta mais forte; 

• A unidade 2 valoriza mais 
o profissionalismo; 
• Todo processo de 

sucessão deve ser planejado 
e orientado para o perfil que 

a empresa quer manter.

Fonte: A própria pesquisa

Os resultados da pesquisa apresentam a família com posição privilegiada frente ao 
processo sucessório, uma vez que já possui um candidato ao posto, desde o nascimento deste. 
A sucessão é vista como um processo a ser enfrentado, embora este não esteja recebendo o 
planejamento necessário. Falta de interesse, despreparo, conflitos, são fatores que bloqueiam o 
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fundador a abordar o assunto.
Nos três primeiros artigos apresentados, o foco da sucessão da empresa foi a sucessão 

familiar. No primeiro artigo, o estudo de caso se deu numa empresa que está enfrentando o 
processo de sucessão. Nela, 63% dos possíveis herdeiros sucessores não possuem interesse 
em permanecer na empresa. Mesmo assim, os gestores atuais não planejam o processo, uma 
vez que não estão abertos a abrir o cargo para um agente externo. No segundo artigo, foram 
analisadas quatro empresas familiares que já passaram pelo processo de sucessão da primeira 
para a segunda geração. Em todas elas, a transição ocorreu de forma gradativa, de pai para 
filho. Nenhuma foi planejada, porém todas se deram de forma satisfatória. No terceiro artigo, 
dez empresas de pequeno porte foram estudadas. Nestas, o processo de troca de comando da 
primeira para a segunda geração estava ocorrendo ou ocorreu nos últimos quatro anos. Os 
maiores desafios enfrentados por estas empresas foi a centralização do poder por parte do 
fundador, conflitos familiares e falta de planejamento.

Em todos os estudos de caso, a falta de planejamento foi apontada como o maior obstáculo 
para a realização da sucessão, e mesmo que fundadores e sucessores tenham conhecimento 
disto, nenhum começou a elaborar o planejamento estratégico. 

Conforme Leone, o empresário brasileiro não planeja sua transferência de poder, 
construindo assim grandes duelos entre a família. É preciso que estes duelos se convertam em 
duetos, transformando guerras em parcerias. (LEONE, 2005, p.47). Um planejamento adequado 
permite que o sucessor receba o treinamento adequado, evitando assim traumas e conflitos. A 
autora expõe que o momento da sucessão é decisório para a sobrevivência da organização, e que 
o planejamento diminui tanto os riscos como os custos deste processo.

Os três últimos artigos tratam da sucessão de forma profissionalizada. O quarto 
artigo estudou o Grupo Orsa, que iniciou o planejamento estratégico da empresa, na busca 
pela eficiência da marca. O modelo seguido apresenta inúmeros benefícios, uma vez que só 
permanece na empresa quem realmente tem competência. O quinto artigo faz um estudo de caso 
do Grupo Seculus que está em fase de transição da primeira para a segunda geração. A empresa, 
que antes abrigava toda a família, agora segue um modelo de planejamento estratégico, e está 
focada em desenvolver profissionalmente o sucessor, podendo este ser um familiar ou não. O 
sexto artigo analisou três unidades de uma empresa familiar, onde cada unidade recebeu um 
sucessor diferente. Na unidade que recebeu um sucessor externo, este reestruturou a mesma em 
moldes mais profissionais, enquanto nas outras a cultura da empresa permaneceu.

Estes últimos estudos de caso apontam que o planejamento da sucessão mostra-se 
uma necessidade nos tempos atuais e é importante que a empresa saiba que tipo de cultura 
pretende implantar. Executivos externos trazem uma reestruturação nas práticas familiares. A 
condução da sucessão em empresas familiares envolve desafios relativos ao desenvolvimento 
de famílias, da empresa e da propriedade. O processo sucessório provoca mudanças na cultura 
da companhia, uma vez que mexe com a estrutura organizacional, alterando a condução dos 
negócios na busca por novas lideranças.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo objetivou comparar os processos de sucessão em empresas familiares e a 
profissionalização de pequenos negócios, seguindo uma comparação de casos com base em 
outros artigos científicos já publicados.

Muitos dos problemas presentes nos empreendimentos familiares partem das mais 
profundas estruturas emocionais de seus membros. A transição nestas organizações é complexa 
e exige compreender não apenas as questões relativas a negócios, mas também os conflitos 
entre as múltiplas gerações, seus diferentes papéis dentro da organização e suas complexas 
relações dentro da família proprietária. 

O processo sucessório dentro de uma organização familiar dispõe de duas situações, 
podendo passar o bastão para um herdeiro ou um profissional externo. Ambas as situações 
possuem vantagens e desvantagens específicas e se os resultados não forem os esperados, a 
sucessão pode decretar a falência da empresa.

Em uma comparação de estudos de casos publicados em outros artigos científicos, 
constatou-se, com base em uma pequena amostra, que empresas familiares que optaram por 
manter os herdeiros como sucessores estão conseguindo, ou conseguiram, fazer a transição da 
passagem de poder de forma satisfatória. Deixaram que o processo ocorresse de forma natural, 
porém admitem que um planejamento adequado traria melhores resultados. Nos estudos de casos 
que apresentaram empresas familiares que optaram por uma sucessão profissional, o processo 
foi planejado, e apresenta inúmeros benefícios, valorizando a competência do sucessor, sendo 
este familiar ou não. 

Um grande obstáculo para o crescimento da empresa é a relutância da família em dividir 
o poder com agentes externos, não ligados á família. Percebe-se que empresas familiares que 
pretendem, ou gostariam de manter sua família no poder sentem que os valores serão mantidos, 
e isso torna a empresa familiar uma bela obra prima. Em uma das empresas analisadas que 
optaram pela sucessão profissional, perdeu-se um pouco da essência da cultura da família, não 
sendo considerado um ponto negativo, apenas uma questão de valor da organização, e um 
obstáculo que empresas familiares que optem por uma sucessão profissionalizada precisam 
contornar.

Não há uma fórmula mágica que acabe com as brigas de sucessão. As teorias abrem 
os horizontes, mas cada empresa deve criar seu próprio modelo do processo, que tenha sua 
personalidade. Cada geração tem papel na agregação de valores e condutas éticas para perpetuar 
o sucesso da empresa no universo em que está presente. É um processo de conquista e a mudança 
no comportamento da família é a garantia da sobrevivência.

Planejar significa sobrevivência. É reconstruir a forma de pensar. É entender que ninguém 
é eterno, que as pessoas precisam ser treinadas, e que há muitos profissionais competentes no 
mercado que podem conduzir com competência e amor uma empresa familiar.

Esta pesquisa procura contribuir com os avanços da ciência na busca de ferramentas que 
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auxiliem os empreendedores a sucederem seus cargos dentro das empresas familiares, baseando-
se em estudos de casos de empresas que estão ou já passaram pelo processo de sucessão. Para 
estudos futuros, é proposta uma análise de como profissionalizar pequenos negócios, uma vez 
que a maioria dos processos de profissionalização de empresas familiares se dá quando a mesma 
já tomou proporções grandes.
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