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PREFÁC IO

A produção e a divulgação do conhecimento têm sido os maiores 

desafios nas diversas áreas da educação. Muito da nossa evolução como 

sociedade passou pela curiosidade científica e a posterior materialização 

em produtos e serviços. Veja o exemplo da exploração espacial, que trouxe 

inovações em alimentos, equipamentos médicos, roupas, sistemas de posi-

cionamento global (GPS), entre outros.

No campo contábil, passamos de um período normativo, cuja preocu-

pação central era teorizar sobre algum fenômeno econômico, como a ava-

liação de ativos e passivos, para um período de intensa investigação sobre 

os efeitos dos números contábeis no comportamento dos agentes econômi-

cos, como o efeito dos lucros no valor das ações de uma empresa.

No Brasil, a pesquisa contábil era um campo restrito a poucos. Fe-

lizmente, hoje há uma realidade totalmente distinta. Nos últimos 10 anos, 

dispúnhamos de apenas um curso de doutorado em funcionamento na 

Universidade de São Paulo, pioneira nesta área. Já em 2018, somando os 

de todas as regiões brasileiras, alcançamos o número de 15 cursos de dou-

torado e 20 cursos de mestrado, com mais de 400 professores doutores in-

vestigando a área das Ciências Contábeis. Apenas em Santa Catarina, três 

instituições oferecem pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis.

A partir dessa evolução, o conhecimento científico na área contábil 

vem crescendo e gerando frutos em todo o território. Várias instituições 

perceberam que a geração de conhecimento não advém somente da sala 

de aula clássica, em que o professor passa o seu conhecimento aos alunos; 

mais do que isso, estão proporcionando ambientes de conhecimento dinâ-

micos, de interação, em que problemas reais, vividos pelos estudantes e 

professores, são discutidos, elaborando-se as devidas soluções.

Neste aspecto, a divulgação da produção científica ganha destaque 

para o desenvolvimento e crescimento de uma área. As iniciativas são as 

mais diversas, entre periódicos acadêmicos, livros, revistas de divulgação, 

congressos ou feiras de ciência. Afinal, a divulgação é o meio pelo qual da-

mos conhecimento à sociedade do trabalho científico.
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A pesquisa acadêmica em Ciências Contábeis tem-se disseminado 

além da elaboração de teses e dissertações. O aprendizado stricto sensu pro-

porciona a inserção da pesquisa nos diversos níveis educacionais, trazendo 

benefícios tangíveis na qualidade do profissional da contabilidade.

Por meio da pesquisa, o acadêmico desenvolve um modo de pensar 

e agir diferente, problematizando sua realidade, busca o conhecimento 

sistematizado existente, define os métodos de abordagem sobre o pro-

blema identificado e aponta soluções. É o conhecimento científico con-

tribuindo para as soluções do cotidiano, pois gera um comportamento 

informado e crítico.

Quando nos deparamos com as iniciativas de geração e divulgação do 

conhecimento, como esta, proporcionada pelo Núcleo de Estudos em Ges-

tão Organizacional (NEGEO), entendemos que os esforços despendidos nos 

últimos anos têm valido a pena.

Parabéns à Profa. Dra. Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Diaz e ao 

Prof. Dr. Cleyton de Oliveira Ritta, organizadores do 5º Volume da Coleção 

Saberes Contábeis, promovido pelo Núcleo de Estudos em Gestão Organi-

zacional (NEGEO) do Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Ex-

tremo Sul (UNESC).

Carlos Eduardo Facin Lavarda

Doutor em Contabilidade pela Universidade de Valência (Espanha)

Diretor-Presidente da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Ciências Contábeis (ANPCONT)

Professor do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2

http://lattes.cnpq.br/0990433322587449
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APRESENTAÇÃO

“À medida que uma pessoa aumenta sua capacidade de fazer 

com que os outros a compreendam, ela amplia também, na mes-

ma extensão, sua oportunidade de ser útil” (OWEN D. YOUNG).

 O grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Gestão Organizacional 

(NEGEO) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) foi criado 

em 25 de outubro de 2014. O NEGEO possui como foco pesquisas teóricas 

que visam à discussão da ciência organizacional e pesquisas empíricas que 

buscam a investigação e a compreensão das práticas gerenciais nas organi-

zações. Possui três linhas de pesquisas: (i) Controle e Evidenciação, (ii) Estra-

tégias nas Organizações e (iii) Mensuração de Desempenho e de Valor.

 A liderança do NEGEO é composta pelos professores Almerin-

da Tereza Bianca Bez Batti Dias (Doutora em Administração/UNIVALI) e 

Cleyton de Oliveira Ritta (Doutor em Ciências Contábeis e Administração/

FURB). Os líderes do NEGEO atuam em pesquisas que envolvem temas or-

ganizacionais, principalmente relacionados com finanças e estratégias nas 

organizações e contabilidade gerencial e financeira.

 Na organização do livro Coleção Saberes Contábeis – Volume V, o 

NEGEO – em conjunto com o grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Contá-

beis (NECON) e o curso graduação em Ciências Contábeis da UNESC – tem 

como propósito divulgar a produção científica de acadêmicos e professores 

da UNESC, bem como de colaboradores externos, em temas que abrangem 

as Ciências Contábeis e organizacionais. Os líderes do NEGEO agradecem a 

participação dos colaboradores que prestigiaram o quinto volume com en-

vio de trabalhos e parabenizam os que tiveram a aprovação de seus artigos.

 Neste quinto volume, a obra conta com nove artigos, os quais abor-

dam temas relacionados à desigualdade de gênero no exercício profissional, 

à gestão de custos, às finanças empresariais, à contabilidade tributária e à ad-

ministração estratégica. Os temas foram desenvolvidos por meio de pesqui-

sas teóricas e empíricas que instigam a uma leitura minuciosa, possibilitando 

a compreensão dos fenômenos organizacionais em contextos específicos.



8

Quanto à desigualdade de gênero no exercício profissional, o artigo 

dos autores Mara Vogt, Michele Gonçalves e Marcia Zanievicz da Silva evi-

dencia aspectos relacionados à desigualdade salarial entre homens e mu-

lheres em início de carreira contábil no Brasil. 

O tema gestão de custos contempla dois artigos: em um, os autores 

Maria Isabel Porfirio Soares, Rodney Wernke, Ivone Junges e Ivanir Ru-

fatto mensuram a lucratividade proporcionada pelos três tipos de produtos 

comercializados por uma granja de suínos sediada em um município do sul 

catarinense; no outro, Anderson Correa Benfatto, Idianete Paula Seque, Júlia 

Constante Pereira e Andréia Cittadin verificam o perfil da produção cientí-

fica sobre gestão de custos em empreendimentos da economia solidária nas 

bases de dados Scientific Periodicals Electronic Library (Spell), repositório inter-

nacional Scopus e nos anais do Congresso Brasileiro de Custos (CBC). 

No tocante às finanças empresariais, o artigo dos autores Caroline 

Sulzbach Pletsch e Cleyton de Oliveira Ritta apresenta a análise da relação 

entre indicadores de desempenho financeiro e retorno de ações das empre-

sas brasileiras pertencentes ao índice IBrX 100, no período de 2008 a 2013. 

Já a contabilidade tributária foi contemplada em dois textos. O pri-

meiro, de autoria de Gabrielle Durante Rosso, Leonel Luiz Pereira e Ana 

Paula Silva dos Santos, verifica quais são os principais fatores que ocasio-

nam as reclamatórias trabalhistas em uma empresa do ramo metalúrgico 

do sul de Santa Catarina, e qual é a melhor forma de prevenção e redução 

de ações judiciais. O segundo, dos autores Sheila Menegon Fabris, Julio Ce-

sar Zilli, Adriana Carvalho Pinto Vieira, Graziela Breitenbauch de Moura 

e Débora Volpato, analisa a viabilidade de adesão e os efeitos do regime 

aduaneiro especial drawback nas operações de importação e exportação de 

produtos em uma empresa cerealista do sul de Santa Catarina.

No tema administração estratégica, há três trabalhos. O primeiro, de 

autoria de Alessandra Cassol, Fernando Maciel Ramos e Alice Vicenzi, ve-

rifica a relação entre o comportamento estratégico e as competências em-

preendedoras dos gestores de Instituições de Ensino Superior (IES) de Santa 

Catarina. O segundo, de Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias e Ricardo 

Pieri, apresenta uma proposta teórica de análise do ambiente interno e ex-

terno por meio da elaboração de uma matriz qualitativa de correlação. O 
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terceiro, cujos autores são Marino Luiz Eyerkaufer, Valkyrie Vieira Fabre e 

Ana Carolina Sedlacek, Mirian Buss Gonçalves, analisa as inovações pro-

postas no novo modelo de gestão pública e observa a aplicabilidade deste 

para coordenação local da gestão de riscos e desastres quanto ao atendi-

mento e à aderência às funções da governança pública.

Em síntese, os artigos selecionados para o quinto volume investigam 

fenômenos relevantes que envolvem o ambiente organizacional. Na abor-

dagem empírica, os autores demonstram a influência de aspectos internos 

que impactam o desempenho das organizações e dos indivíduos. Ademais, 

na abordagem teórica, os autores propõem modelagens para auxiliar na 

compreensão da realidade organizacional e, também, discutem o perfil da 

literatura existente no intuito de encontrar assuntos que possibilitem o 

avanço do conhecimento científico gerencial.

Por fim, desejamos a todos boa leitura!

Criciúma, julho de 2018.

Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias
Cleyton de Oliveira Ritta
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A CORRIDA SALARIAL: 
HOMENS E MULHERES EM INÍCIO DA CARREIRA CONTÁBIL

Mara Vogt1 

Michele Gonçalves2 
Marcia Zanievicz da Silva3 

RESUMO

Este estudo objetivou evidenciar aspectos relacionados à desigualdade sa-

larial entre homens e mulheres em início de carreira Contábil no Brasil. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa 

no período de 2013 a 2015. A população compreendeu os profissionais con-

tratados para atuarem como Auxiliares Contábeis, perfazendo um total de 

1.656.906 observações, sendo a amostra de 1.545.828 observações nos três 

anos analisados, considerando todos os estados do Brasil. Os dados foram 

coletados no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e referem-se 

ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Os resulta-

dos apontam para o fato de que, quanto mais jovens e, se mulheres, menor 

o salário desses profissionais no país. Além disso, o fato de possuir ou não 

ensino superior incompleto também pode explicar a menor remuneração. 

Conclui-se que, nos três anos analisados, há evidências de desigualdade sa-

1   Mestre e Doutoranda em Ciências Contábeis pela Universidade Regional 
de Blumenau (FURB). E-mail: maravogtcco@gmail.com.
2  Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau 
(FURB). Professora do Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) 
E-mail: michele_goncalves36@yahoo.com.br.
3   Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC) e Doutora em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blu-
menau (FURB). Professora da Graduação e Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
da Universidade Regional de Blumenau (FURB). E-mail: marciaza@gmail.com.
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larial no que diz respeito aos homens e às mulheres que ocupam o cargo de 

Auxiliar Contábil. As evidências podem estar relacionadas, sendo explica-

das pela escolaridade e pela idade dos profissionais. Todavia, por mais que 

estejam em início de carreira e sejam jovens, as mulheres devem lutar cada 

vez mais pelo seu espaço, continuando nessa corrida salarial e provando 

que merecem a valorização, para receberem salários compatíveis com o tra-

balho que exercem e de acordo com suas competências. Com o passar dos 

anos, a tendência é de que o salário de homens e mulheres vá se igualando.  

 

Palavras-chave: Desigualdade Salarial. Auxiliar Contábil. Contabilidade. 

Mercado de Trabalho.

1.INTRODUÇÃO

A desigualdade salarial é um tema recorrentemente discutido em di-

versas áreas do conhecimento. Para Cavalieri e Fernandes (1998), o fato de 

indivíduos perceberem diferenças em relação ao salário é algo notado em 

qualquer economia. Contudo, o problema surge quando ocorre discrimi-

nação no mercado de trabalho, ou seja, quando há diferença salarial entre 

indivíduos igualmente produtivos.

Santos (2008) enfatiza que a diferença de sexo e renda no trabalho 

está presente em diversos países. Especificamente no cenário nacional, 

Cambota e Pontes (2007) salientam que uma das características mais acen-

tuadas é a diferença salarial entre sexo e raça. Os autores alegam que o 

que explica esse diferencial é a discriminação que pode acontecer de duas 

maneiras: por salário ou segregação das atividades. A discriminação pura 

ocorre quando indivíduos que possuem a mesma produtividade em seu 

posto de trabalho recebem rendimentos distintos ou têm chances diferen-

tes de ocupar cargos com maior remuneração (CAMBOTA; PONTES, 2007).

Deve-se levar em consideração o fato de que homens e mulheres 

apresentam identidades sociais caracterizadas por diferenças de compor-

tamento, e todos os indivíduos possuem características individuais que 

podem beneficiar a organização e as equipes de trabalho (SALVAGNI; CA-

NABARRO, 2015).
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A participação efetiva das mulheres nas atividades econômicas tem 

se intensificado, de acordo com Hoffmann e Leone (2009), a partir da dé-

cada de 1970, como consequência do crescimento econômico. A década 

de 1990 marcou a participação destas pela intensa abertura e terceiriza-

ção da economia; isso foi aumentando até a última década, com a tendên-

cia crescente da mulher no mercado de trabalho. Cavazotte, Oliveira e 

Miranda (2010) afirmam que a 1ª Guerra Mundial pode ser considerada 

um marco histórico, durante o qual a presença da mulher no mercado 

de trabalho teve crescimento. Neste período, houve o desemprego femi-

nino, indicando que o aumento de postos de trabalho para mulheres foi 

insuficiente para a quantidade de mulheres em busca de emprego (HOF-

FMANN; LEONE, 2009).

Conforme Santos (2010), apesar das inegáveis transformações ocorri-

das nas últimas décadas, principalmente relacionadas à quantidade de mu-

lheres no mercado do trabalho, estas iniciaram suas atividades em funções 

com menor remuneração, e com pouca influência no processo de tomada 

de decisão.

Contudo, as relações de trabalho são acompanhadas de complexida-

de, a partir da inserção da mulher nas organizações (CRAMER et al., 2012). 

Os autores salientam também que a disputa entre homens e mulheres é 

cada vez mais acirrada no mercado de trabalho. As mulheres lutam pela 

igualdade das oportunidades por cargos, posições hierárquicas e reconhe-

cimento na profissão. Para isso, buscam superar as barreiras e construir 

uma nova identidade social, desfazendo os estereótipos sociais e culturais 

que foram construídos há anos e que permanecem até hoje. Vale frisar que, 

muitas vezes, a disputa e a desigualdade salarial estão associadas ao cargo 

que os indivíduos ocupam, mas seria um problema se já fosse possível iden-

tificar nos jovens em início da carreira.

Levando em consideração que não foram identificados estudos volta-

dos a profissionais em início de carreira contábil, e devido à importância de 

verificar se, nestes casos, há uma igualdade maior em relação aos salários, 

tem-se uma lacuna de pesquisa a ser explorada. Por serem profissionais em 

sua maioria jovens e, possivelmente, possuírem pouca ou nenhuma expe-

riência anterior na área, o esperado seria que os salários apresentassem 
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paridade entre homens e mulheres, diferente do constatado em estudos na-

cionais como os de Crespo e Leite (2004), Casa Nova (2012), Lemos Júnior, 

Santini e Silveira (2015), Souza, Voese e Abbas (2015), Brighenti, Jacomossi 

e Silva (2015), Santos e Vieira (2015), e Silva, Dal Magro e Silva (2016); e in-

ternacionais, tais quais os conduzidos por Hull e Umansky (1997), Barker 

e Monks (1998), Fields (2003), Dwyer e Roberts (2004), Abidin et al. (2009), 

com viés similar. Contudo, tendo em vista o rol de artigos localizados que 

destacam a questão da desigualdade, percebe-se que cada vez mais aumen-

ta o número de empresas geridas por mulheres em diversos países (GO-

MES, 2005), inclusive no Brasil. De acordo com o CFC (2016), isto torna a 

discussão acerca da desigualdade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho ainda mais forte.

Ante o exposto, o estudo parte da seguinte pergunta: quais são as 

evidências de desigualdade salarial entre homens e mulheres em início de 

carreira Contábil no Brasil? Com o intuito de responder à questão, tem-se 

como objetivo evidenciar aspectos relacionados à desigualdade salarial en-

tre homens e mulheres em início de carreira Contábil no Brasil.

 A pesquisa se justifica pois o mercado de trabalho brasileiro, assim 

como o de outros países, apresenta evidências de desigualdade salarial en-

tre homens e mulheres. Embora, nas últimas décadas, diversos organismos 

nacionais e internacionais tenham dedicado atenção à redução de tais con-

trastes, o processo de reversão da desigualdade é lento e requer o envol-

vimento do maior número de indivíduos aptos a contribuir com a disse-

minação, a compreensão e o auxílio na formulação de políticas públicas, 

capazes de romper com a cultura histórica de desvalorização da mulher no 

mercado de trabalho.

Para tanto, melhores entendimento e visão sobre essas desigualdades 

se fazem necessários, pois, de acordo com estudos recentes, as profissionais 

contadoras no Brasil ainda recebem salários inferiores quando comparados 

àqueles recebidos por homens (FIELDS, 2003; BRIGHENTI; JACOMOSSI; 

SILVA, 2015; SILVA; DAL MAGRO; SILVA, 2016). Os resultados verificados a 

partir desses estudos motivam uma nova investigação, em outro contexto 

profissional. Dreher, Gehring e Klasen (2015) destacam que a desigualdade 

salarial entre homens e mulheres afeta diversos países e que a disparidade 
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e heterogeneidade merece atenção para melhor entendimento e compre-

ensão de todo o contexto. Os Auxiliares Contábeis são foco de estudo pois, 

normalmente, são jovens, no início da trajetória profissional, cujas expec-

tativas tendem a ser de que, com o passar do tempo, ocorra progressão na 

carreira e aumento salarial. 

Outro fato que justifica a pesquisa é a participação das mulheres na 

Contabilidade, a qual apresentou crescimento contínuo nos últimos anos – 

contemporaneamente, representam quase metade de todos os profissionais 

de Contabilidade, o que corresponde a 42,5% (CFC, 2016). Ainda de acordo 

com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é esperado que no máximo 

em cinco anos essa divisão seja igual. A pesquisa justifica-se também por 

Jeacle (2011), pois conhecer os fatores que determinam a diferença salarial 

na área contábil faz com que haja uma reflexão acerca das ações efetivadas 

com vistas a diminuir a lacuna entre o salário da categoria, colaborando 

para a criação de um teto salarial, o que dará mais garantia e estímulo aos 

ingressantes (JEACLE, 2011). 

Este estudo contribui, ademais, por investigar os aspectos que de-

monstram as desigualdades salariais existentes entre diferentes sexos, em 

relação à atuação de auxiliares de contabilidade no mercado de trabalho 

brasileiro. Identificar se o sexo, a idade, a raça, a escolaridade e as regiões 

influenciam na remuneração pode contribuir com a discussão sobre como 

reformular as políticas salariais discriminatórias. Vale destacar que as mu-

danças já estão acontecendo de forma favorável em todo o mundo, para 

diversas profissões e cargos, porém, na Contabilidade, a desigualdade per-

siste, conforme percebido nos estudos anteriores. Além disso, por centrar 

atenção nos Auxiliares Contábeis, verifica-se que tais profissionais estão 

cada vez mais presentes nas organizações, e necessitam de estímulo para a 

permanência no mercado de trabalho contábil. 

É relevante ainda pois, a partir do momento em que se conhecem 

as forças motrizes para gerar resultados aos indivíduos, é possível iden-

tificar quais desigualdades afetam a remuneração deles. Sendo assim, os 

resultados podem auxiliar os agentes políticos, mediante medidas redistri-

butivas e avaliação do impacto destas no bem-estar de toda a sociedade 

(CASTELLANO; MANNA; PUNZO, 2016).
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2. DESIGUALDADE SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES 

Na década de 1980, surge um conceito que dá embasamento à desi-

gualdade entre homens e mulheres, e traz à tona a barreira transparente 

e sutil em relação às mulheres que buscam por níveis mais altos da hierar-

quia organizacional: o denominado glass ceiling, ou seja, o “teto de vidro”. 

Como o próprio nome indica, essa barreira, que afeta as mulheres, acaba 

impedindo o progresso destas devido ao sexo e não pela falta de capacida-

de em assumir funções hierarquicamente mais altas (POWELL; BUTTER-

FIELD, 1994; OHLOTT; RUDERMAN; MCCAULEY, 1994). 

Já a partir do século XX, alguns acontecimentos passaram a contri-

buir para o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. 

No século XXI, o perfil de mulher está diferente daquele verificado no pas-

sado, consequência da incorporação da mulher no ambiente empresarial. 

Entretanto, não é um fenômeno simples, pois vários problemas foram e 

ainda estão sendo enfrentados pelas mulheres. Mesmo que haja essas bar-

reiras, a motivação para trabalhar fora do lar se constituiu como uma das 

características da mulher moderna (GOMES, 2005). 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2010), em uma escala crescente, as mulheres estão assumindo a dianteira 

no cenário dos negócios, na sociedade e na política. Contudo, no Brasil, per-

cebe-se a falta de representação delas. As atividades executadas por essas 

mulheres estão concentradas em determinados setores, e sua remuneração 

é diferente em relação àquela paga aos homens, devido ao processo de se-

leção, no qual há preferência por mulheres jovens, solteiras e com escola-

ridade superior. Não obstante, autores como Yannoulas (2002) indicam que 

alguns acontecimentos proporcionaram fortes mudanças no trabalho, e é 

possível perceber uma diminuição da desigualdade entre os sexos no Bra-

sil, principalmente no segmento industrial.

A desigualdade de renda entre mulheres e homens tem sido atribu-

ída a fatores como experiência profissional, idade, setor de atuação e ní-

vel de escolaridade. Fatores econômicos e culturais de um país também 

influenciam a desigualdade de sexo (GIUBERTI; MENEZES FILHO, 2005). 

No que se refere aos fatores econômicos, Jayachandran (2014) ressalta que 
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a desigualdade salarial tende a ser maior em países com baixo Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita. Entretanto, estudos como os de Kim (2002), 

García-Pozo (2012), e Geiler e Renneboog (2015) indicam a existência de de-

sigualdade salarial entre homens e mulheres em países desenvolvidos, tais 

como Nova Zelândia, Espanha e Reino Unido.

As mulheres assumem relevância no desempenho das organizações, 

isso porque tendem a ser mais sensíveis que os homens, o que pode afetar 

ações de liderança e aplicação de instrumentos para a realização das ati-

vidades organizacionais (HULL; UMANSKY, 1997). Ainda, quando se trata 

de análise dos riscos aos quais a empresa está exposta, a mulher atua de 

maneira diferente se comparada aos homens, principalmente no que tange 

às decisões estratégicas, visto que é movida principalmente pelo aspecto 

motivacional, que pode afetar diversas ações internas. Contudo, esse fator 

não dá suporte suficiente para a afirmação de que a execução de ações es-

tratégicas pelas mulheres seja melhor ou pior, pois deve ser analisado todo 

o contexto no qual a empresa está inserida (POWELL; ANSIC, 1997).

Campbell e Mínguez-Vera (2008) explicam que a presença de 

mulheres nos conselhos de administração pode gerar um aumento de 

valor ao investidor, visto que a atuação de mulheres gera uma pers-

pectiva adicional, sustentada nas decisões corporativas, especialmente 

quando há nomeação de membros do conselho. Nesse sentido, Adams e 

Ferreira (2009) afirmam que a presença feminina nos conselhos afeta 

de forma positiva a empresa, pois as mulheres são menos propensas a 

terem problemas com relação a faltas. Salientam também que, quan-

to mais mulheres no conselho, melhor o comportamento dos homens. 

Além disso, as mulheres são mais orientadas aos cargos de auditoria e 

para compor os comitês de governança corporativa.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) defende que 

o conselho de administração precisa levar em consideração a diversidade de 

conhecimentos, experiências, aspectos culturais, faixa etária e sexo dos pro-

fissionais. Ademais, deve garantir a divulgação de políticas que propiciem a 

igualdade de oportunidades para mulheres galgarem posições de alta lide-

rança na organização. Da mesma forma, a diretoria deverá preencher po-

sições gerenciais, criar e divulgar planos e políticas formais para garantir 
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igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Por mais que isso seja 

uma preocupação do IBGC, o processo ainda é lento (IBGC, 2010). 

Tal lentidão pode ser explicada pelos preconceitos históricos da so-

ciedade brasileira. Isso reforça a importância das políticas que são adota-

das pelo governo. Um exemplo claro disso é que, de acordo com a Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), o nível de mão de obra das mulheres 

em 2013 aumentou 3,91%, sendo que o dos homens apenas 2,57%. A re-

muneração das mulheres também aumentou nesse ano – a dos homens 

cresceu 3,18%, e, a das mulheres, 3,34%, o que possibilita a continuida-

de de uma trajetória de crescimento do sexo feminino (BRASIL, 2015c). 

Já em 2014, as mulheres ganhavam, em média, 74,2% da remuneração 

dos homens (BRASIL, 2015a). Outro dado importante para ser destacado 

é que, no Brasil, as mulheres compõem a maioria da população, ocupam 

cada dia mais espaço no mercado de trabalho e são responsáveis por sus-

tentar 37,3% das famílias (BRASIL, 2015b).

Conforme Lemos Júnior, Santini e Silveira (2015), na área Contábil, a 

presença da mulher se tornou foco de diversos programas relacionados a 

este público. É por isso que acontecem muitos encontros nacionais, como o 

Encontro Nacional da Mulher Contabilista, promovido pelo CFC, e fóruns 

e convenções estaduais do mesmo órgão. Tais eventos visam à promoção 

da participação de Contabilistas do sexo feminino, conscientizando quanto 

à importância do papel que exercem no mercado de trabalho e na profis-

são Contábil. É preciso trabalhar essa questão, uma vez que os estereótipos 

criados pela sociedade em relação aos homens e às mulheres no mercado 

de trabalho Contábil geram assimetrias na remuneração, no poder e no 

prestígio social (LEMOS JÚNIOR; SANTINI; SILVEIRA, 2015).

Da mesma forma, o Conselho Federal de Contabilidade (2016) sa-

lienta que a presença do sexo feminino na profissão Contábil aumenta 

cada dia mais. Nos últimos dez anos, a atuação feminina representou 85 

mil de todos os que iniciaram graduação no curso de Ciências Contábeis. 

Esse crescimento deriva da mudança social vivida no país atualmente. A 

perspectiva é de que, em breve, a mulher ocupe a maior parcela das vagas 

na carreira Contábil, pois, hoje em dia, 69% das vagas nas faculdades de 

Ciências Contábeis são ocupadas por mulheres. Entretanto, as profissio-
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nais da Contabilidade ainda sofrem com as diferenças salariais em rela-

ção aos homens (CFC 2016).

Por outro lado, Haynes (2008) salienta que, em diversas áreas e, prin-

cipalmente, nos países mais desenvolvidos, mulheres e homens possuem 

igualdade nos cargos, nos direitos legais, na educação e no voto. Sendo as-

sim, as mesmas entraram em áreas antes dominadas pelos homens. Mas 

deve-se levar em consideração as desigualdades residuais, como o fato de 

haver poucas mulheres em altos cargos políticos, o desequilíbrio no traba-

lho doméstico, a desigualdade salarial e o assédio sexual. 

Tendo em vista a importância dessa temática, e a discriminação sa-

larial entre sexos e em ramos específicos, ainda há muito para ser investi-

gado (JACOBS, 2003). Agbodji, Batana e Ouedraogo (2015) asseguram que 

estudos que visam a explorar a diferenciação entre os sexos possibilitam 

o entendimento de alguns fatores, a busca de melhor eficiência econô-

mica, resultados e desenvolvimento profissional, além de outros aspectos 

como salário e competência para cada atividade. Diante da importância 

que o tema assume em todo o mundo, percebe-se que a desigualdade atrai 

a atenção quando se analisa um determinado grupo ou setor – neste caso, 

os Auxiliares Contábeis.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para evidenciar aspectos relacionados com a desigualdade salarial 

entre homens e mulheres em início de carreira Contábil no mercado de 

trabalho brasileiro, realizou-se uma pesquisa descritiva, documental e 

quantitativa. Os dados foram coletados no sítio do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) e dizem respeito às contratações ocorridas no período de 

2013 a 2015 para atuar na função de Auxiliar Contábil, cujo código da Clas-

sificação Brasileira de Ocupações (CBO) é 4131.10. A opção por usar a base 

de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é 

por se utilizar apenas as novas contratações ocorridas no período, excluin-

do os profissionais que já atuam como Auxiliar Contábil, a fim de evitar 

possíveis interferências decorrentes de variáveis que não podem ser cap-

tadas pelo estudo, a exemplo do tempo de permanência na função, transfe-
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rências internas ou ascensão de carreira, dentre outros fatores que podem 

influenciar a remuneração. 

Os microdados de cada um dos três anos analisados foram extraídos 

da base de dados e transferidos para o software Access. O processo teve 

como objetivo proceder o filtro para extração do código de ocupação em 

análise. Na sequência, os dados filtrados foram transferidos para plani-

lhas eletrônicas do Excel, extraindo da planilha as seguintes variáveis de 

análise: admitidos e desligados, ano, cargo, remuneração, horas contratuais 

semanais, sexo, raça/cor, idade, escolaridade e Unidade da Federação (agru-

padas por regiões), sustentadas pela literatura. As variáveis foram categori-

zadas para que fosse possível aplicar uma técnica estatística.

Decorrente do recorte estabelecido, a população da pesquisa refere-

-se à função de Auxiliar Contábil (CBO 4131.10) de empresas sediadas no 

Brasil, e a trabalhadores admitidos no período de 2013 a 2015, com carga 

horária de 44 horas semanais. Tal filtro totalizou 1.656.906 observações. 

Para a obtenção da amostra, tendo em vista a possibilidade de inconsistên-

cia dos dados, devido a erros de reporte da informação por parte das em-

presas que alimentam a base de dados, optou-se por excluir as observações 

em que o contratado era analfabeto ou cuja escolaridade era até o ensino 

médio incompleto, funcionários com salário abaixo de um salário mínimo 

ou superiores a R$ 10.000,00. Entende-se que profissionais Auxiliares Con-

tábeis que ocupam esse cargo no regime semanal de 44 horas, segundo as 

leis trabalhistas, devam receber pelo menos um salário mínimo, e presu-

me-se que não recebam mais de R$ 10.000,00 em razão do cargo ocupado. 

Possivelmente, nos casos que ultrapassam esse valor, houve mudança de 

cargo, porém, sem a devida alteração no cadastro, ou, ainda, erro no repor-

te da informação relativa ao código da CBO. Dado o filtro estabelecido, a 

amostra foi composta por 1.545.828 observações, sendo 538.272 em 2013, 

534.018 em 2014 e 473.538 em 2015. As exclusões por tipo de variável para 

determinar a amostra são descritas na Tabela 1 a seguir.
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Variáveis Categorização Número de exclusões

Escolaridade
Analfabetas a Ensino 

Médio Incompleto
12.119

Remuneração média 
mensal

Salário abaixo de um 
salário mínimo (2013): 

R$ 678,00
1.524

Salário abaixo de um 
salário mínimo (2014): 

R$ 724,00
1.448

Salário abaixo de um 
salário mínimo (2015): 

R$ 788,00
1.542

Salários acima de R$ 
10.000,00

3.334

Idade
Inferior a 16 anos 696

Superior a 65 anos 325

Tabela 1 – Exclusões para padronização da amostra

Fonte: Dados da pesquisa.

No Quadro 1, apresentam-se as variáveis de análise utilizadas no es-

tudo e sua respectiva categorização, bem como os autores que sustentam 

as mesmas.

Quadro 1 – Categorização das variáveis 

Variáveis
Categorização 
não métrica

Categorização 
métrica

Autores

Sexo
Masculino
Feminino

SEXO = MAS
SEXO = FEM

Campante, Crespo e 
Leite (2004); Lemos 

Júnior, Santini e Silveira 
(2015); Santos e Vieira 
(2015); Souza, Voese e 

Abbas (2015); Brighenti, 
Jacomossi e Silva (2015); 
Silva, Dal Magro e Silva 

(2016).
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Escolaridade

Ensino Médio 
Completo

Ensino Superior 
Incompleto

Ensino Superior 
Completo

ESC = MED-
-COM

ESC = SUP-INC
ESC = SUP-

-COM

Campante, Crespo e 
Leite (2004); Brighenti, 

Jacomossi e Silva (2015); 
Santos e Vieira (2015); 

Silva, Dal Magro e Silva 
(2016).

Raça

Indígena
Branca
Preta

Amarela
Parda

Não Identificada

RAÇA = IND
RAÇA = BRA
RAÇA = PRE

RAÇA = AMA
RAÇA = PAR
RAÇA = N_ID

Fields (2003); Campante, 
Crespo e Leite (2004); 

Jacobs (2003); Cambota 
e Pontes (2007); Santos e 

Vieira (2015).

Idade

16-25
26-35
36-45
> 45

ID = 16-25
ID = 26-35
ID = 36-45

ID => 45

Souza, Voese e Abbas 
(2015); Brighenti, Ja-

comossi e Silva (2015); 
Santos e Vieira (2015); 

Silva, Dal Magro e Silva 
(2016).

Remuneração 
média mensal

De 1 a 1,36 salário 
mínimo

De 1,37 a 1,72 
salário mínimo
De 1,73 a 2,21 

salários mínimos
De 2,22 a 3,39 

salários mínimos
Acima de 3,39 

salários mínimos

SAL_MIN = 
1-1,36

SAL_MIN = 
1,37-1,72 

SAL_MIN = 
1,73-2,21 

SAL_MIN = 
2,22-3,39

SAL_MIN => 
3,39

Lemos Júnior, Santini e 
Silveira (2015); Brighenti, 
Jacomossi e Silva (2015); 

Santos e Vieira (2015); 
Silva, Dal Magro e Silva 

(2016).

Região

Norte 
Nordeste
Sudeste

Sul
Centro-Oeste

REG = NORT
REG = NORD

REG = SUD
REG = SUL

REG = CEN_O

Fields (2003); Campante, 
Crespo e Leite (2004); 

Silva, Dal Magro e Silva 
(2016).

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Ressalta-se que a remuneração média mensal foi segregada em quin-

tis; estes dividem a população em cinco partes, sendo que o 1º, 2º, 3º e 4º 



25

Variáveis Mínimo Máximo Média
Desvio Pa-

drão

Sexo 1 2 1,62 0,48

Escolaridade 1 3 2,09 0,85

Idade 16 65 29,28 8,41

Remuneração 678,00 10.000,00 1.898,39 1.415,05

Raça 1 6 3,23 1,56

Região 1 5 3,18 0,89

Tabela 2 – Estatística Descritiva

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Tabela 2, é possível notar que a variável sexo apresentou média 

mais próxima das mulheres, de 1,62, sendo que as mulheres estiveram ini-

cialmente categorizadas como 2, conforme a classificação da CAGED. No-

ta-se que esse resultado é interessante, pois indica que mais da metade das 

contratações para o cargo de Auxiliar Contábil, ocorridas entre os anos de 

2013 e 2015, foram preenchidas por mulheres.

quintil correspondem, respectivamente, a 20, 40, 60 e 80 percentis, ou seja, 

20%, 40%, 60% e 80%. Dessa forma, o 5º quintil vai de 80% a 100%. 

Após tabulados os dados, para análise utilizou-se a técnica de Análise 

de Correspondências Múltiplas (ANACOR), por meio do software LHStat® 

4.2. Como solicita o método, as variáveis foram categorizadas conforme a 

coluna “categorização métrica” anteriormente exposta. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, expõe-se a descrição e análise dos resultados, iniciando 

pela estatística descritiva, análise de frequência e, após, a ANACOR, para 

os três anos analisados. Por fim, apresenta-se a discussão dos resultados. 

4.1 Análise dos dados

Na Tabela 2, apresenta-se a estatística descritiva relacionada a todas 

as variáveis analisadas.
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No que tange ao grau de instrução, percebe-se que a maioria destes 

profissionais possuem ensino superior incompleto. A média foi de 2,09, sen-

do 1 para aqueles que possuem ensino médio completo, 2 os que possuem 

ensino superior incompleto, e 3 para os profissionais com ensino superior 

completo. Sendo assim, a média pode ser explicada devido ao fato de os 

profissionais que exercem essa função ainda não possuírem o título de ba-

charel. Também pode-se considerar o pressuposto de estarem cursando um 

técnico em Contabilidade. 

Afinal, conforme a resolução CFC nº 648/89, Art. 1º, o aluno matri-

culado em curso superior de Ciências Contábeis, após ter cursado no míni-

mo 300 horas/aula em disciplinas específicas de Contabilidade, ou, ainda, 

que esteja registrado no CRC como Técnico em Contabilidade, poderá atu-

ar como auxiliar, sob a supervisão, orientação e responsabilidade de um 

Contador habilitado. Além disso, quanto aos alunos que estejam cursando 

o Técnico em Contabilidade, a resolução CFC nº 650/89, Art. 1º, aduz que, 

após o aluno ter cursado o correspondente a um mínimo de 300 horas/aula 

em disciplinas específicas de Contabilidade, poderá atuar como auxiliar da 

área Contábil, sob a supervisão, orientação e responsabilidade de um Con-

tador legalmente habilitado (CFC, 2003).

A idade foi preestabelecida ao tabular os dados foi de 16 a 65 anos. 

Contudo, a média foi de 29,28 anos, o que demonstra serem profissionais 

jovens na profissão e no mercado de trabalho. Dessa forma, empregados 

registrados como Auxiliares Contábeis possuem, em média, 29 anos, idade 

na qual muitos profissionais ainda estão buscando se estabilizarem no mer-

cado de trabalho. Vale ressaltar que houve uma variação representativa 

da idade entre os profissionais que assumem este cargo, o que se confirma 

também a partir do desvio padrão de 8,41. 

Em relação à remuneração média mensal, verifica-se que a média sa-

larial foi de R$ 1.898,39 reais, podendo variar R$ 1.415,05 para cima ou para 

baixo, de acordo com o desvio padrão dessa variável. Percebe-se que, em 

média, os profissionais registrados nesta função em todo o Brasil recebem 

entre dois e três salários mínimos. 

De acordo com a agência nacional de empregos Catho, em 2017, o 

Auxiliar Contábil apresentou uma média salarial de R$ 1.407,63 no Brasil, 
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abaixo da verificada a partir da pesquisa para os anos de 2013 a 2015. En-

tende-se que, no período analisado, os profissionais recebiam uma média 

salarial maior. Todavia, é preciso levar em consideração que a Catho é uma 

agência de empregos, e que a oferta de remuneração varia de acordo com o 

porte da organização (pequena, média, grande) e o nível profissional (Trai-

nee, Júnior, Pleno, Sênior e Master). Sendo assim, o que pode explicar essa 

média salarial em 2017 é a oferta de mais vagas em pequenas empresas, 

como Trainee e Júnior, ou, ainda, uma redução real da remuneração em de-

corrência da crise econômica que intensificou o desemprego e, consequen-

temente, ampliou o número de trabalhadores disponíveis no mercado. 

Seguindo a lei da demanda, a tendência é que a ampliação da oferta 

de trabalhadores reduza a remuneração no momento da contratação de no-

vos empregados. A redução no número de contratações pode ser observada 

pela própria amostra, segundo a qual houve 538.272 contratações em 2013, 

534.018 em 2014 (0,6% inferior ao ano de 2013) e 473.538 em 2015 (12% in-

ferior ao volume de contratações de 2013). Isso demonstra um decréscimo 

constante no número de novas contratações, no período analisado.

 Outro dado interessante diz respeito à região, pois a média, consi-

derando de 1 (Norte) a 5 (Centro-Oeste), foi de 3,18 para a região Sudeste 

do Brasil, variando 0,89 para cima ou para baixo, conforme o desvio pa-

drão. Tem-se que a maioria destes profissionais são da região Sudeste, com 

desvio padrão para Nordeste e Sul. Para confirmar esse resultado, veri-

ficou-se no site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que a região 

Sudeste é destaque e concentra mais da metade dos registros de profissio-

nais atuantes na Contabilidade, seguida das regiões Sul, Nordeste, Cen-

tro-Oeste e, por fim, Norte (CFC, 2014). Com o intuito de complementar os 

resultados da estatística descritiva, a Tabela 3 apresenta a frequência de 

cada uma das variáveis. 

Variáveis Categoria Número Percentual Total

Sexo
Masculino 97.210 37,73

100%
Feminino 160.428 62,27

Tabela 3 – Frequência 
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Escolari-
dade

Médio Completo 83.723 32,50

100%
Superior Incom-

pleto
105.820 41,07

Superior Com-
pleto

68.095 26,43

Raça

Indígena 282 0,11

100%

Branca 152.247 59,10

Preta 8.801 3,42

Amarela 2.273 0,88

Parda 71.944 27,92

Não identificada 22.091 8,57

Idade

16-25 102.129 39,60

100%
26-35 105.633 41,10

36-45 34.849 13,50

> 45 15.027 5,80

Salário 
Mensal

De 1 a 1,36 salá-
rio mínimo

51.461 19,97

100%

De 1,37 a 1,72 
salário mínimo

51,587 20,02

De 1,73 a 2,21 
salários mínimos

47.651 18,50

De 2,22 a 3,39 
salários mínimos

55.172 21,42

Acima de 3,39 
salários mínimos

51.767 20,09

Região

Norte 9.468 3,67

100%

Nordeste 31.934 12,39

Sudeste 143.022 55,52

Sul 49.484 19,21

Centro-Oeste 23.730 9,21

Fonte: Dados da pesquisa.

 No período entre 2013 e 2015, o número de mulheres contratadas 

para atuarem como Auxiliar Contábil foi superior ao de homens – repre-

sentam 62,27% do total de contratações. Esse resultado se mostra relevan-
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te, tendo em vista o cenário apresentado por outros estudos, considerando 

mais profissionais desta área, além dos auxiliares.

Nesse sentido, a perspectiva do CFC (2016) é de que, em breve, o sexo 

feminino ocupe a maioria dos cargos na profissão, eis que 69% das vagas do 

ensino superior de Ciências Contábeis são de mulheres. No entanto, con-

forme os resultados deste estudo, para a função de Auxiliar Contábil, essa 

realidade já se confirma dentro do período analisado. Talvez esse percen-

tual possa ser explicado por Souza, Voese e Abbas (2015), que afirmam que 

a atuação da mulher contabilista se restringe aos níveis hierárquicos mais 

baixos das organizações. No caso desta pesquisa, para o cargo de Auxiliar 

Contábil. 

Em relação à escolaridade, 41,07% dos que ocupam a vaga de Auxi-

liar Contábil possuem ensino superior incompleto, o que pode explicar o 

baixo salário destes profissionais. Na sequência, tem-se os que possuem 

ensino médio completo (32,5%) e, por fim, apenas 26,43% possuíam ensino 

superior completo no período analisado. Contudo, deve-se levar em consi-

deração que a partir do momento em que os profissionais são graduados em 

Contabilidade e que possuem o registro profissional, há uma maior possibi-

lidade de promoção, seja na empresa em que atuam ou em outra empresa, 

mudando de cargo, o que pode explicar esse percentual menor para quem 

possui ensino superior completo.

No que tange à idade, 39,6% são jovens em início de carreira, cuja 

faixa etária está entre 16 e 25 anos. Precedidos daqueles com faixa etária 

entre 26 a 35 anos (41,10% do total). A partir desse resultado, nota-se que 

80,7% dos profissionais contratados para atuarem como Auxiliar Contábil 

então na faixa etária entre 16 e 35 anos, ou seja, são jovens que provavel-

mente estão buscando sua colocação no mercado de trabalho.

Por fim, a região Sudeste é a que emprega a maior parte dos profissio-

nais com cargo de Auxiliar Contábil, ou seja, 55,52%, seguida das regiões Sul 

(19,21%), Nordeste (12,39%), Centro-Oeste (9,21%) e Norte (3,67%). A partir da 

Tabela 4, a seguir, é possível explicar o resultado exposto anteriormente.
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Região
Nº de profissionais 

ativos
%

Norte 30.818 5,83%

Nordeste 84.860 16,05%

Sudeste 272.956 51,64%

Sul 94.115 17,81%

Centro-Oeste 45.803 8,67%

TOTAL 528.552 100%

Tabela 4 – Profissionais ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade

Dados: CFC (2016).

Nota-se que, segundo os dados estatísticos do CFC de dezembro de 

2017, são 528.552 profissionais ativos nos Conselhos Regionais de Contabili-

dade registrados como técnicos em Contabilidade e Contadores (CFC, 2016). 

Desses, 51,64% estão registrados na região Sudeste, e 17,81% concentram-se 

na região Sul do Brasil, o que vai de encontro aos achados desta pesquisa. 

O fato de haver mais profissionais registrados como Auxiliar Contá-

bil em tais regiões pode estar relacionado aos registros, bem como à quan-

tidade de escritórios e empresas situados nessas áreas. Percebe-se que as 

demais regiões anteriormente citadas (Nordeste, Centro-Oeste e Norte) 

também apresentaram percentuais próximos aos obtidos pelos dados do 

CFC, mostrados na Tabela 4. O resultado pode estar em consonância com 

a distribuição de profissionais pelos CRCs, indicando quais regiões deman-

dam mais pela função e, até mesmo, pela profissão.

Na sequência, a partir da Análise de Correspondências Múltiplas 

(ANACOR), é possível evidenciar a distribuição dos pontos e, desta manei-

ra, obter informações que permitam investigar as evidências de desigual-

dade salarial na atuação do Auxiliar Contábil no mercado de trabalho bra-

sileiro. As informações dos três anos (2013 a 2015) foram analisadas em três 

mapas separados, listados a seguir, um para cada ano. Vale ressaltar que 

cada mapa é subdividido em quatro quadrantes e, quanto mais afastadas as 

variáveis estiverem do centroide, e mais aproximadas entre si, maior será 

o poder associativo. A seguir, por meio da Figura 1, apresenta-se o mapa da 

desigualdade salarial do ano de 2013.
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Figura 1 – Mapa da desigualdade salarial de 2013

Fonte: Dados da pesquisa, Software LHStat® (2017).

No primeiro quadrante da Figura 1, lado direito e superior, percebe-

-se que as informações estão distantes do centroide, o que denota um maior 

poder explicativo. Por mais que as mesmas não estejam muito próximas, 

demonstram que há associação entre o salário mais baixo, de 1 a 1,6 salá-

rio mínimo, com indivíduos da raça indígena e parda, que possuem ensino 

médio completo e que são das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Des-

sa forma, percebe-se que essa desigualdade salarial pode ser explicada por 

conta das regiões em que vivem estes indivíduos, além da sua escolaridade 

– ensino médio completo, somente.

O segundo quadrante, parte superior esquerda, evidencia o homem, 

que por mais que não esteja muito próximo das demais informações, se as-

socia a indivíduos com idade entre 26 e mais de 45 anos, ensino superior 

completo, que recebem mais de 3,39 salários mínimos e são das raças preta 

e amarela. Os resultados chamam a atenção pelo fato de que os homens 

contratos para esse cargo não são tão novos quanto as mulheres, e recebem 

um salário muito maior que as mulheres.

No terceiro quadrante, parte inferior esquerda, encontram-se os in-

divíduos que trabalham na região Sudeste, são da raça branca e recebem 

de 2,22 a 3,39 salários mínimos, ou seja, salários bons se comparados com a 

média salarial nacional para o cargo.
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No quarto quadrante, lado direito inferior, estão as mulheres, que se 

associam com a remuneração de 1,37 a 2,21 salários mínimos, idade entre 

16 e 25 anos, raça não declarada, com ensino superior incompleto e da re-

gião Sul do Brasil. A partir dos resultados, nota-se que mulheres que atuam 

neste cargo são jovens e recebem, em média, 2 salários mínimos, o que pode 

ser explicado por não estarem formadas na área. Na Figura 2 é apresentado 

o resultado da desigualdade salarial do ano de 2014.

Figura 2 – Mapa da desigualdade salarial de 2014

Fonte: Dados da pesquisa, Software LHStat® (2017).

Percebe-se que, em 2014, as informações que se aproximam pelo po-

der associativo são as mesmas do ano anterior, o que muda é a dispersão, 

que nesse caso foi maior, principalmente ao analisar o primeiro quadran-

te. Esse resultado evidencia que a desigualdade salarial para esse cargo se 

manteve com as mesmas associações do ano anterior, 2013. A seguir, a Fi-

gura 3 apresenta o resultado da desigualdade salarial do ano de 2015.
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Figura 3 – Mapa da desigualdade salarial de 2015

Fonte: Dados da pesquisa, Software LHStat® (2017).

No ano de 2015, os resultados novamente ficaram parecidos com os 

dois anos anteriores, o que demonstra que a desigualdade salarial de 2013 

a 2015 se manteve com as mesmas características, o que chama a atenção, 

pois somente algumas variáveis se dispersaram mais em algum dos anos 

analisados. Na Figura 3, uma das variáveis que está dispersa é a região Sul, 

esta que ficou sobre o eixo 2, não podendo ser associada a nenhuma das de-

mais variáveis, por não estar dentro do terceiro quadrante e nem do quarto 

quadrante.

Percebe-se que há desigualdade salarial, relacionada a diferentes e 

diversas variáveis, dentro de cada faixa salarial. Há informações dentro 

dos quatro quadrantes e, somente no caso do terceiro quadrante, todas in-

formações se concentram próximas ao centroide, possuindo, nesse caso, 

menos poder associativo. 

4.2 Discussão dos resultados

Tendo em vista que os achados dos três anos analisados foram os 

mesmos, é importante ressaltar que, no que diz respeito à variável raça, os 

resultados corroboram com os achados de Campante, Crespo e Leite (2004), 

pois, no Brasil, há um fenômeno conhecido por “embranquecimento”; este 
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diz respeito a um indivíduo pobre que se autodenomina negro ou pardo, o 

que muitas vezes pode explicar o resultado da desigualdade salarial. Nesta 

pesquisa, pardos foram os indivíduos que receberam menor remuneração. 

Além disso, os autores Campante, Crespo e Leite (2004) e Cambota e Pontes 

(2007) salientam que a região onde os profissionais atuam influencia na 

diferença salarial, em especial quando se trata da região Nordeste do Brasil.

Ademais, ao identificar que os menores salários foram daqueles que 

possuem ensino médio completo, ou seja, o menor grau de escolaridade 

analisado, vai-se ao encontro dos resultados de Fields (2003) e Santos e Viei-

ra (2015), os quais verificaram que a escolaridade é um fator determinante 

para explicar a desigualdade salarial. 

Quanto à faixa etária, Abidin et al. (2009) verificaram que mulheres 

que atuam na função Contábil se inserem nas empresas com faixa etária 

maior que a dos homens, diferente do verificado a partir dessa pesquisa, 

na qual as mulheres se associam com a faixa etária entre 16 e 25 anos, ou 

seja, são as mais jovens no cargo de Auxiliar Contábil, e recebem salários 

inferiores aos dos homens.

O fato de indivíduos do sexo feminino receberem salários inferio-

res ao do masculino corrobora com os achados de Fields (2003), Cambota e 

Pontes (2007), ao afirmarem que o que mais explica a desigualdade salarial 

ainda é o sexo dos indivíduos. Esse resultado pode ser explicado a partir de 

Barker e Monks (1998), segundo os quais as mulheres enfrentam diversos 

obstáculos, diferente dos homens. Além disso, elas são vistas como compa-

nheiras do homem para o lar e para a vida, e não como suas concorrentes.

Logo, a desigualdade salarial entre homens e mulheres continua a ser 

observada na Contabilidade, tanto no âmbito nacional, conforme resultados 

de Lemos Júnior, Santini e Silveira (2015), como regional, de acordo com o 

apontado pelos estudos de Brighenti, Jacomossi e Silva (2015), por meio dos 

quais verificaram que ainda há desigualdade no mercado de trabalho con-

tábil catarinense, e de Silva, Dal Magro e Silva (2016), que dizem que a desi-

gualdade salarial assola homens e mulheres que ocupam a mesma função. 

Isso pode ser explicado pelos autores ao afirmarem que homens tendem a 

permanecer mais tempo no mesmo cargo e empresa, o que, de certa forma, 

dá mais segurança a estas (SILVA; DAL MAGRO; SILVA, 2016).
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Pode-se complementar que, em relação às mulheres Contadoras, Sou-

za, Voese e Abbas (2015) aduzem que elas estão enfrentando o glass ceiling na 

busca de progressão em seu trabalho, ou seja, as mulheres ainda enfrentam 

obstáculos, buscando superar cada vez mais os seus próprios limites e o pre-

conceito externo, com o intuito de reduzir essa desigualdade salarial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontam para o fato de que ainda há desigualdade 

salarial entre homens e mulheres na área Contábil. No caso do cargo de 

Auxiliar Contábil, mulheres estão associadas a salários menores que os ho-

mens, contudo, não os mais baixos, pois eram salários de 1,37 a 2,21 salários 

mínimos, além de serem mais jovens, ou seja, apresentarem idade entre 16 

a 25 anos. Esses resultados apontam para o fato de que, quanto mais jovens 

e, se mulheres, menor o salário dos profissionais que assumem esse cargo 

no Brasil. Tal resultado pode ser explicado pois, nos últimos anos, a pre-

sença das mulheres na Contabilidade e nos cursos de Contabilidade tem 

aumentado consideravelmente. Entende-se que as mesmas podem, ainda, 

estar buscando e lutando pelo seu espaço nessa área e nesse cargo. Outro 

achado diz respeito ao fato de as mulheres estarem associadas com o ensino 

superior incompleto, o que também pode explicar a menor remuneração.

Quanto aos homens, notou-se que profissionais deste sexo recebem 

os maiores salários do cargo, possuem ensino superior completo e apresen-

tam idade superior a 25 anos. Para tanto, presume-se que estarem receben-

do salário superior a 3,39 salários mínimos pode ser explicado pela idade, 

associada à experiência profissional que possuem, seja na área e no cargo, 

ou em outras experiências vivenciadas. Por já estarem formados, possuem 

maior conhecimento e credibilidade. A raça relacionada com a maior re-

muneração foi a de negros e amarelos. 

Ressalta-se que, no que tange às regiões do Brasil, percebe-se que es-

tas não puderam ser associadas com o sexo feminino e masculino – exceto 

nos anos de 2013 e 2014, quando a região Sul ficou meio distante, mas no 

mesmo quadrante do sexo feminino, o que indica uma associação, por mais 

que esta não seja considerável.
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A partir dos resultados, conclui-se que, nos três anos analisados, há 

evidências de desigualdade salarial no que diz respeito aos homens e às 

mulheres que ocupam o cargo de Auxiliar Contábil. As evidências podem 

estar relacionadas e serem explicadas pela escolaridade e idade dos profis-

sionais. Dessa forma, no caso das mulheres, recebem salários menores do 

que os homens, por apresentarem menor escolaridade e menor faixa etária.

Porém, por mais que elas estejam em início de carreira, tendo em vis-

ta a sua idade (ou seja, jovens), devem lutar pelo seu espaço cada vez mais, 

provando que podem e devem ser valorizadas da mesma forma que os ho-

mens, para receberem salários compatíveis com o trabalho que exercem e 

de acordo com suas competências. Com o passar dos anos, a tendência é de 

que recebam salários cada vez mais próximos aos homens. 

O estudo contribui pois é importante conhecer as evidências da desi-

gualdade salarial no Brasil, relativa ao cargo de Auxiliar Contábil, para que 

os responsáveis, como o Conselho Federal de Contabilidade, assumam um 

padrão de remuneração para cada cargo, minimizando e até mesmo elimi-

nando essa desigualdade salarial existente entre homens e mulheres – afinal, 

pessoas do sexo feminino estão se inserindo cada vez mais nessa profissão. 

Desse modo, passarão a valorizar todos os profissionais, motivando-

-os a continuar nessa carreira e área promissora. Para tanto, é extrema-

mente necessário que haja uma análise e reformulação das políticas sala-

riais o mais breve possível. 

Outra contribuição para a área contábil é o estudo de Auxiliares Con-

tábeis, isso porque estes devem ser estimulados a permanecer na carreira 

Contábil, sejam homens ou mulheres, uma vez que a tendência é iniciarem 

sua trajetória profissional nesse cargo. 

É importante também levantar a discussão sobre o resultado encon-

trado: mais de 80% dos profissionais contratados para atuar como Auxi-

liares Contábeis possuem idade entre 16 e 35 anos. Diante disso, surge a 

seguinte inquietação: será que o mercado prioriza contratar jovens para 

exercer a função de Auxiliar Contábil, ou a profissão possibilita ascensão 

profissional conforme os mesmos tornam-se mais experientes e, conse-

quentemente, atingem idade superior aos 35 anos? Tal inquietação possibi-

lita a realização de novos estudos.
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Como sugestão para novas pesquisas, recomenda-se também a aná-

lise de outras áreas de atuação e, até mesmo, a continuação deste estudo 

para verificar se houve alguma mudança no cenário ao longo dos anos, 

comparando os resultados com aqueles aqui obtidos, tendo em vista que, 

atualmente, as mulheres estão se inserindo cada vez mais nesta profissão. 

Ainda, poderia ser realizada uma pesquisa verificando o nível de satisfa-

ção das mulheres que atuam neste cargo e profissão, no que diz respeito à 

remuneração. As limitações podem estar relacionadas ao tempo de experi-

ência, que não foi analisado a partir deste estudo. Além disso, os resultados 

não podem ser generalizados para toda a área contábil, pois foram analisa-

dos somente os Auxiliares Contábeis. 
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RESUMO

A suinocultura é uma atividade relevante para a economia do Sul de Santa 

Catarina, mas costuma sofrer oscilações nos preços de venda de produtos 

e de compra de insumos que podem prejudicar os resultados dos empre-

endimentos que atuam nesse setor, especialmente do ponto de vista do 

granjeiro. Nessa direção, este estudo objetivou mensurar a lucratividade 

proporcionada pelos três tipos de produtos comercializados por uma granja 

de suínos sediada em município do Sul catarinense. Para tanto, foi utiliza-

da metodologia classificável como descritiva, qualitativa e estudo de caso. 

Após levantar os dados necessários por meio de entrevistas informais e 

exame documental, foi calculada a margem de contribuição dos produ-

tos vendidos no mês pesquisado. Com isso, obteve-se como resultados do 

estudo o conhecimento da margem de contribuição unitária (em valor e 

em percentual) e da margem de contribuição total considerando o volume 

vendido do mix produzido na granja. Ainda, foi possível apurar o resulta-

do operacional e o resultado econômico (descontando-se o custo do capital 
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aplicado no empreendimento). Essas informações gerenciais auxiliaram o 

granjeiro a avaliar quais produtos são mais rentáveis e analisar o retorno 

do investimento realizado, que ficou abaixo do esperado pelo investidor. 

 

Palavras-chave: Margem de contribuição. Granja de suínos. Estudo de caso.

1. INTRODUÇÃO

O agronegócio é uma atividade economicamente relevante para o 

país e, principalmente, para vários municípios de Santa Catarina. Somen-

te no caso da comercialização de suínos, as exportações catarinenses deste 

tipo de carne atingiram, em 2016, o valor de US$ 519.838.737 e volume de 

244.602.044 quilos, segundo dados do MDIC/SECEX, reproduzidos no site 

da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos (ACCS, 2017). Esses va-

lores representam 38,52% do montante (em US$) e 38,91% do total de quilos 

exportados de carne suína pelo Brasil em 2016.

Mesmo com essa pujança econômica do segmento, pelas caracterís-

ticas típicas de pequenas propriedades rurais catarinenses, a gestão das 

granjas produtoras de suínos costuma ser desenvolvida pelos próprios sui-

nocultores (donos da propriedade). Com isso, conceitos gerenciais financei-

ros mais sofisticados podem não ser utilizados por esses empreendedores, 

tendo em vista um possível desconhecimento a respeito por parte daqueles 

gestores rurais.

Esse aspecto se torna mais complicado quando uma mesma granja 

pode produzir tipos diferentes de produtos para comercialização. Ou seja, 

além do suíno cevado pronto para abate (em torno de 120 kg), há mercado 

para produtores de leitões (até 8 kg) e animais entre 8 e 24 kg (fase interme-

diária ou “creche”), que são vendidos para clientes que terminam de criar o 

animal até que este atinja o peso ideal para abate, cujas unidades produto-

ras são conhecidas como “granjas de terminação” no linguajar do segmento 

(WERNKE; JUNGES; ZANIN, 2016; GOLLO; CORDAZZO; KLANN, 2014; 

SÜPTITZ; WOBERTO; HOFER, 2009; OSTROSKI; PETRY; GALINA, 2006).

Nesse sentido, a literatura Contábil pode auxiliar o gestor de peque-

nos empreendimentos com a utilização do conceito de “margem de contri-
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buição”, recomendado por vários autores há muitos anos para avaliar ou 

simular os resultados operacionais de empresas ou de segmentos mercado-

lógicos distintos. Isso ocorre porque são muitos os benefícios informativos 

proporcionados que permitem fundamentar tecnicamente várias decisões 

cotidianas com as quais se deparam os administradores. 

Esse ramo da literatura tem sido especialmente pródigo em disponi-

bilizar exemplos de aplicações da margem de contribuição no contexto de 

empresas fabris. Porém, obras enfatizando a utilização desta em empreen-

dimentos do agronegócio são mais escassas nas publicações nacionais de 

custos. Essa escassez de textos voltados para organizações “não fabris” é 

mais notória quando se procura por obras relacionadas com alguns seg-

mentos específicos, mesmo que sejam relevantes economicamente, como é 

o caso da suinocultura.

A mencionada dificuldade de encontrar publicações com esse foco 

pode acarretar dúvidas sobre a aplicabilidade da margem de contribuição 

na avaliação da lucratividade dos segmentos de mercados com os quais 

uma granja de suínos atua. Com isso, emerge a seguinte questão de estudo: 

como aplicar a margem de contribuição para apurar a lucratividade das li-

nhas de produção de uma granja de suínos? Para responder tal pergunta foi 

estabelecido o objetivo de mensurar a margem de contribuição no contexto 

de uma granja de suínos que vende três tipos de produtos.

Estudos como este se justificam basicamente por dois aspectos. O pri-

meiro diz respeito à importância econômica da suinocultura, conforme co-

mentado em parágrafo precedente. O segundo aspecto se prende ao fato de 

que a maioria dos livros de custos foca apenas as empresas industriais, dei-

xando de lado as demais firmas, conforme Padoveze e Takakura Jr. (2013). 

Por isso, referidos autores defendem que precisa haver uma maior atenção 

do meio acadêmico quanto ao tratamento dos diversos instrumentos de ges-

tão empresarial, no sentido de adequá-los ao âmbito de outras modalidades 

de empreendimentos produtivos. Esse posicionamento dos autores citados 

está de acordo com a ênfase pretendida nessa pesquisa, pois se pretendeu 

aplicar um conceito bastante presente na seara de custos, mas com poucos 

exemplos de aplicações em propriedades rurais voltadas para suinocultura.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Porter (2010) defende que o propósito fundamental de um empre-

endimento com finalidade lucrativa deve ser criar valor econômico e 

que é equivocado priorizar somente o alcance de metas relacionadas ao 

aumento das vendas, pois isso pode destruir a estratégia da companhia. 

Nesse caso, referido autor aduz que o foco deveria ser direcionado para 

o aumento do lucro, porque nenhuma empresa quebra por ser lucrativa 

demais, mas poderá ter sérios problemas se tiver a pretensão única de 

expandir o faturamento.

Hammonds (2001, p. 03) menciona que, do ponto de vista estratégi-

co, é mais interessante priorizar a lucratividade pois “uma boa estratégia 

começa com a escolha do objetivo certo”. Acerca disso comenta que o único 

objetivo capaz de dar sustentação a uma estratégia sadia é uma lucrativi-

dade maior e que se o administrador “não começar por aí e não se dedicar 

a fundo a essa busca, vai prontamente ser levado a ações que acabarão por 

solapar sua estratégia”. Destaca, ainda, que se o objetivo for algo como ser 

a maior empresa do setor, crescer rapidamente ou tornar-se líder em tec-

nologia, em vez da lucratividade, é correto afirmar que os gestores irão se 

deparar com muitas dificuldades.

Nessa direção, Bingham Jr. e Raffield (1990) citam que, no âmbito da 

Contabilidade gerencial, recomenda-se que uma das primeiras iniciativas 

para otimizar a lucratividade consista em avaliar a performance dos seg-

mentos de mercado abrangidos por determinada empresa. Isto é, os geren-

tes devem conhecer quais segmentos de mercado (produtos, grupos, terri-

tórios de vendas, etc.) proporcionam o melhor resultado para que possam 

selecionar as estratégias mercadológicas que devem empregar para cada 

segmento abrangido.

Destarte, dada a carência de informações que os gerentes possuem, 

é necessário definir quais segmentos devem ser mensurados e utilizar fer-

ramentas gerenciais que possibilitem avaliar a lucratividade destes. Para 

tanto, há muitos anos que a margem de contribuição é o conceito sugerido 

pela Contabilidade gerencial para essa finalidade, como atestado por Guer-

reiro (2011, p. 51):



47

[…] os principais pesquisadores e estudiosos do campo da con-

tabilidade de custos e contabilidade gerencial demonstram 

que o processo de análise e decisão envolvendo rentabilidade 

de produtos e de negócios deve estar fundamentado em infor-

mações baseadas no método de custeio variável e na utilização 

do conceito de margem de contribuição, levando-se em con-

sideração a existência de fatores restritivos de produção. Nos 

Estados Unidos, há muito tempo Horngren (1972) efetuou uma 

sólida argumentação a favor da vantagem do custeio variável 

e do conceito de margem de contribuição em relação ao cus-

teio por absorção. Noreen, Smith e Mackey (1995) abordam o 

impacto da teoria das restrições de Goldratt na contabilidade 

gerencial, enfatizando a utilização do conceito de throughpout, 

conceito equivalente ao de margem de contribuição. Fora da 

área contábil, na obra de Goldratt (1992), é possível observar a 

crítica efetuada de maneira extremamente lógica aos métodos 

de custeio de produtos com a alocação de custos fixos aos pro-

dutos. No Brasil, Martins (2003) enfatizou que a base concei-

tual da contabilidade de custos voltada à tomada de decisões 

de rentabilidade é formada pelos conceitos de custeio variável, 

margem de contribuição de produtos, margem de contribuição 

de linhas e divisões e margem de contribuição por fator limita-

tivo de produção. Iudícibus (1989) destaca a utilização do con-

ceito de margem de contribuição na análise de relações entre 

o custo, o volume e o lucro com multiprodutos.

A prioridade dada ao conceito de margem de contribuição advém do 

fato de que este é o principal fundamento da Análise Custo-Volume-Lucro 

(CVL), sendo que Iudícibus e Mello (2013) consideram-na uma das técnicas 

mais antigas e eficientes de análise de custos que, se bem aplicada, pode ser 

um instrumento essencial para a tomada de decisões. 

Nesse contexto, a margem de contribuição pode ser descrita como o 

excesso do preço de venda líquido em relação aos custos e às despesas vari-

áveis, destinando-se a amortizar os custos e as despesas fixas e a formar o 

lucro do negócio. Essa forma de avaliação pode ser aplicada a cada produto 

da empresa, a cada família de produtos, às unidades de negócio e à empresa 

como um todo (SOUZA; ROCHA, 2010).
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Para calculá-la, Martins e Rocha (2010) aduzem que inicialmente de-

vem ser deduzidos os impostos incidentes sobre o faturamento da receita 

bruta das vendas para apurar a receita líquida. Em seguida, é necessário 

descontar os custos/despesas variáveis para determinar a margem de con-

tribuição de cada produto (ou segmento de mercado a avaliar).

Quanto à avaliação da margem de contribuição, Bartz et al. (2009) 

mencionam que esta evidencia o que resultou da receita de vendas depois 

de descontados os custos e as despesas variáveis de fabricação. O valor 

oriundo auxiliará na cobertura dos custos fixos e na formação do lucro. 

Assim, teoricamente, os produtos que proporcionam as maiores margens 

de contribuição são os que trazem lucro maior. 

Em termos dos benefícios advindos do uso desse conceito pelos ad-

ministradores, Wernke (2014) cita que, entre as vantagens da mensuração 

das margens de contribuições dos segmentos de mercado com os quais a 

empresa atua, podem ser listados: 

a) Permitem avaliar a viabilidade de aceitação de pedidos em 

condições especiais. Por exemplo: quando nos pedidos de compra 

dos clientes, as negociações são efetuadas com preços e quantida-

des diferentes dos praticados cotidianamente;

b) Auxiliam a administração a decidir que produtos (ou servi-

ços) devem merecer maior prioridade de divulgação (propagan-

das, brindes promocionais, etc.);

c) Identificam quais produtos (ou segmentos de mercado) 

geram resultado negativo, mas que devem ser tolerados pelos 

benefícios de vendas que possam trazer a outros produtos (ou 

serviços);

d) Facilitam a decisão a respeito de quais segmentos de co-

mercialização devem ser ampliados, restringidos ou até abando-

nados. Ou seja, quanto maior a margem de contribuição total (R$) 

proporcionada, mais interessante se torna a comercialização do 

produto ou serviço pela sua capacidade de geração de caixa;

e) Pode servir para avaliar alternativas quanto a reduções de 

preços, descontos especiais, campanhas publicitárias específicas, 

uso de prêmios para aumentar o volume de vendas, etc. Quanto 
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maior for a margem de contribuição, melhor é a oportunidade de 

promover vendas. Quanto mais baixa a margem de contribuição, 

maior será o aumento do volume de vendas necessário para recu-

perar os gastos de promover vendas adicionais;

f) A margem de contribuição auxilia os gerentes a entende-

rem a relação entre custos, volume, preços e lucros. Essa compre-

ensão permite a tomada de decisões relacionadas com as vendas 

em bases tecnicamente mais consistentes e o aprimoramento dos 

resultados da companhia.

Porém, mesmo com os diversos benefícios atribuídos à margem de 

contribuição no âmbito gerencial, é interessante destacar que esta possui 

algumas limitações. A esse respeito, Bruni e Famá (2003) argumentam que 

uma das restrições ligadas ao emprego da margem de contribuição é a exis-

tência de custos mistos (custos com uma parcela fixa e outra variável), já 

que nem sempre é possível separar objetivamente a parcela fixa da parce-

la variável. Desse modo, apesar de existirem técnicas estatísticas (como a 

análise de regressão) para minimizar esse problema, na maioria das ocasi-

ões essa segregação não é confiável. 

Wernke, Lembeck e Zanelato (2013) defendem que uma limitação a 

considerar na concepção original da margem de contribuição é que esta 

não abarca os efeitos dos prazos associados aos fatores utilizados no cálculo 

respectivo e o conceito de “valor do dinheiro no tempo”. Com isso, salientam 

que os prazos de recebimento das vendas, pagamentos de fornecedores, de 

tributos e de comissões sobre o faturamento, bem como o período de esto-

cagem dos produtos, podem afetar o resultado final se considerados nessa 

avaliação. Por isso, sugerem que tal cálculo seja aprimorado com o emprego 

dos conceitos de valor presente e custo de oportunidade.

2.1 Pesquisas anteriores

Com o intuito de conhecer estudos precedentes sobre o tema, foi rea-

lizada uma pesquisa a respeito em periódicos e eventos. As publicações que 

mais se aproximaram do foco ora proposto são evidenciadas a seguir.

Santos, Marion e Kettle (2014) abordaram o uso da Análise CVL para 

obter informações úteis ao processo decisório no âmbito da produção lei-
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teira de fazenda pertencente a um centro universitário; enquanto Fiorin, 

Barcellos e Vallim (2014) discorreram sobre a implementação da Análise 

CVL em agroindústria de pequeno porte produtora de queijos. Por seu tur-

no, Tavares e Mazzer (2014) testaram o custeio variável (margem de con-

tribuição) em pequena usina que atuava com beneficiamento de leite de 

cabra, e Trizoto et al. (2016) dissertaram sobre a aplicação da relação CVL 

na produção leiteira e agrícola de uma propriedade rural.

Com ênfase no segmento de suinocultura, Gollo, Cordazzo e Klann 

(2014) mencionam que vários estudos foram desenvolvidos para analisar 

as diversas possibilidades de integração entre os produtores de suínos e as 

agroindústrias, visando a analisar os resultados e compará-los entre os di-

ferentes modelos, mas priorizando os custos de produção. Ainda, a pesqui-

sa de Kruger et al. (2012) efetuou comparativo entre uma granja produtora 

de leitões (UPL) com outra que adotava o sistema de desmame precoce se-

gregado. No que diz respeito ao estudo de Süptitz, Woberto e Hofer (2009), 

fez-se uma comparação entre o modelo UPL e as unidades de terminação; 

já a pesquisa de Ostroski, Petry e Galina (2006) versou sobre a análise com-

parativa entre ciclo completo e fase de terminação.

Por outro lado, quanto à aplicação detalhada da Análise CVL em 

granjas de suínos, é interessante destacar a pesquisa de Silva, Resende e 

Freire Filho (2005), onde foi proposto um modelo relacionado a essa forma 

de gestão de custos, mas por intermédio de um exemplo numérico baseado 

em dados fictícios. 

Wernke, Lembeck e Heidemann (2008) aplicaram os conceitos de 

margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança em 

granja de suínos, cuja abordagem se assemelhou àquela utilizada por Wer-

nke, Bornia e Meurer (2002). Além disso, Wernke, Junges e Zanin (2016) 

relataram estudo de caso sobre a decisão entre comprar de fornecedor ex-

terno ou produzir em granja própria os suínos destinados ao abate em fri-

gorífico cujos donos também são os proprietários da granja. 

Estas três últimas pesquisas corroboraram a aplicabilidade da Análi-

se CVL em empreendimentos voltados à suinocultura, mas com a necessi-

dade de adaptação de alguns fatores à realidade dessa modalidade de agro-

negócio, e registraram a existência de algumas limitações associáveis.
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3. METODOLOGIA EMPREGADA

O presente estudo pode ser classificado como descritivo (quanto aos 

objetivos), visto que esta modalidade abrange as pesquisas que descrevem 

as características de determinada população (ou fenômeno) ou visam ao es-

tabelecimento de relações entre as variáveis (GIL, 1999). 

Quanto à forma adotada para abordar o problema, cabe adjetivar 

como qualitativa. Nessa direção, Richardson (1999) defende que são quali-

tativos os estudos que descrevem a complexidade de determinado proble-

ma, analisam a interação de certas variáveis, compreendem e classificam 

processos vividos por grupos sociais. 

No que tange à modalidade do procedimento utilizado, caracteriza-se 

como estudo de caso pois se concentra especificamente numa granja de su-

ínos e suas conclusões estão delimitadas ao contexto desse objeto de estudo 

(YIN, 2005).

Em relação ao objeto da pesquisa, esta foi realizada em granja sedia-

da no município de Armazém (Sul de Santa Catarina), no mês de abril de 

2017. O proprietário do empreendimento pretendia aferir a lucratividade 

dos três tipos de suínos que comercializava para ter melhores condições de 

decidir sobre qual destes deveria priorizar ou buscar formas de otimizar o 

resultado. Por isso, propôs aos pesquisadores disponibilizar os dados neces-

sários para esclarecer a situação de forma tecnicamente consistente. 

Nessa direção, por intermédio de conversas informais com os gesto-

res e pesquisa documental nos controles administrativos e no software de 

gerenciamento da produção de suínos, foi efetivada a coleta de dados e apu-

rados os resultados conforme descrito a seguir. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Inicialmente, foram reunidos os dados relacionados ao faturamento 

dos três tipos de suínos comercializados no período do estudo, o que envol-

veu quantidades, preços unitários e tributação incidente sobre as vendas, 

como apresentado na Tabela 1.
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 P1-Gest./
Mat. 

 P2-Creche  P3-Engorda 

Itens/Produtos
 (Leitão até 

8kg) 
 (Leitão 

8kg/24kg) 
 (Leitão 

24kg/110kg) 
Totais

a. Número de 
animais/mês

 1.530  1.474  1.322  4.326 

b. Preço de venda 
médio (R$)

 86,45  158,26  356,65  -

c=a*b) Faturamen-
to total (R$)

 132.270,00  233.273,00  471.485,01  837.028,01 

d. Alíquota Fundo 
Rural (%)

2,30% 2,30% 2,30% -

e=c*d) Fundo 
Rural (R$)

 3.042,21  5.365,28  10.844,16  19.251,64 

Tabela 1 – Faturamento e tributos incidentes sobre vendas

Fonte: elaborada pelos autores.

O número de animais vendidos no mês (item “a”) foi colhido nos 

controles internos mantidos pela gerência da empresa e totalizou 4.326 

unidades. Por sua vez, no item “b” da Tabela 1 consta o preço de venda 

unitário médio de mercado (em R$) referente a cada tipo de suíno, o que 

permitiu calcular o faturamento total do período (R$ 837.028,01). Sobre o 

valor total do faturamento incide a alíquota de 2,30% a título de tributo 

(“Fundo Rural”), conforme informação repassada pelo contador que asses-

sora o empreendimento, o que implicou o valor total de R$ 19.251,64 no 

período estudado.

Na segunda etapa da pesquisa, apurou-se o custo da ração para as fê-

meas e para os leitões nas várias fases do ciclo de vida dos suínos. Quanto às 

fêmeas, no procedimento adotado pela granja, estas consomem tal insumo 

nas etapas “1-Gestação” (durante 108 dias); “2-Maternidade” (por 36 dias) e 

“6-Recria-Leitoa-da-Granja” (em 120 dias). Para os leitões, esses animais con-

somem ração nas etapas “2-Maternidade” (por 14 dias); “3-Creche” (durante 

45 dias); “4-Crescimento” (em 49 dias) e “5-Acabamento” (por 30 dias). 
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Nesses casos, para cada etapa do ciclo de vida, o responsável técni-

co elabora formulações diferentes de ração com ingredientes específicos, 

como exemplificado na Tabela 2 com o rol de alimentos consumidos pelas 

fêmeas no período “1-Gestação”.

Ingrediente

Custo 
unit. de 
compra 

(R$)

 Consu-
mo na 

fórmula 
(unid.)

 Custo 
total da 
fórmula 

(R$) 

Quanti-
dade da 
fórmula 

(kg)

Custo 
unit. da 
fórmula 
(R$/kg)

 Casquinha de 
soja 

 0,5400  75,0  40,50  1.000  0,0405 

 Enradin F-80 
20kg 

 61,5000  0,1  6,15  1.000  0,0062 

 Farelo de arroz 
sc 25kg 

 0,4400  200,0  88,00  1.000  0,0880 

 Farinha de 
ostra 

 0,4900  10,0  4,90  1.000  0,0049 

 Gestação sc 
20kg 

 2,9430  40,0  117,72  1.000  0,1177 

 Micofix Select  8,8000  3,0  26,40  1.000  0,0264 

 Quirela de 
arroz 

 0,5000  498,9  249,45  1.000  0,2495 

 Soja  1,1500  170,0  195,50  1.000  0,1955 

 Tart 25 kg  6,6000  2,0  13,20  1.000  0,0132 

 Zeotek  18,3000  1,0  18,30  1.000  0,0183 

Totais  -  1.000,00  760,12  1.000  0,7601 

Tabela 2 – Custo da ração para fêmeas na fase “1-Gestação”

Fonte: elaborada pelos autores.

Como visto, a metodologia descrita na Tabela 2 evidenciou dispêndio 

de R$ 760,12 para fabricar tal ração no volume equivalente a 1.000 quilos, 

ocasionando custo de R$ 0,7601 por quilo desse tipo de insumo.

O mesmo procedimento de cálculo foi efetuado com as demais for-

mulações que habitualmente são utilizadas na granja, para as quais foram 

atribuídos os valores expostos na Tabela 3.
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Fase
 Custo total da 
fórmula (R$)

 Quantidade da 
fórmula (kg)

 Custo unit. da 
fórmula (R$/kg)

 1 – Gestação  760,70  1.000  0,7601

 2 – Lactação  2.131,37  1.500  1,4210 

 5 – Inicial comum  2.051,57  1.500  1,3678 

 6 – Pré -30  2.826,61  1.000  2,8266 

 7 – Pré-40  4.138,65  1.000  4,1387 

 8 – Crescimento  1.170,36  1.000  1,1704 

 9 – Acabamento  1.517,96  1.500  1,0119 

 23 – Cresc. Med. S/
Vermigr

 1.488,83  1.500  0,9926 

 25 – SB.Cresc.Teste  1.432,13  1.500  0,9547 

 26 – SB.Inicial HR 
Teste 

 1.737,17  1.500  1,1581 

 35 – Ração pré 40 
Matern. 

 1.427,87  1.500  0,9519 

Tabela 3 – Custo total e por quilo das rações, por etapa (R$)

Fonte: elaborada pelos autores.

Cabe ressaltar que a Tabela 3 compreende os onze tipos de rações 

que são consumidos pelas fêmeas e leitões em determinadas fases da vida 

desses animais. Ou seja, é comum a utilização de mais de um tipo de ração 

em determinado período, além de outros insumos (nutrientes, vacinas, etc.), 

como delineado na Tabela 4 a título de exemplo.

Insumos
Unid. de 
Consu-

mo

(a) Con-
sumo 

por dia 
(kg)

(b) Perí-
odo de 
Consu-

mo (dias)

(c=a*b)
Consu-

mo total 
(kg)

(d) Custo 
unit. da 
fórmula 
(R$/kg)

e=c*d)
Custo 

cons. to-
tal (R$) 

 7 – Pré-40  kg  0,857  7  5,999  4,1387  24,83 

 6 – Pré -30  kg  0,714  13  9,282  2,8266  26,24 

 5 – Inicial 
comum 

 kg  1,190  12  14,280  1,3678  19,53 

Tabela 4 – Gasto com insumos – “Etapa-3-Creche” – por leitão
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 26 – SB-
-INICIAL 

HR TESTE 
23/10/07 

 kg  1,190  13  15,470  1,1581  17,92 

a.(=) Custo total com ração na Etapa-3-Creche (R$)  88,51 

 PCV-M 
500ML 
250DS 

 ml  2,000  1  2,000  1,1621  2,32 

 DRAXXIN 
100ML 

 ml  0,300  1  0,300  4,3539  1,31 

 Porcilis 
APP 

 ml  2,000  1  2,000  0,7244  1,45 

b.(=) Custo total com outros insumos na Etapa-3-Creche (R$)  5,08 

c=a+b) Total do custo com insumos na Etapa-3-Creche (R$)  93,59 

Fonte: elaborada pelos autores.

Como mostrado na Tabela 4, na fase em que fica na creche, o leitão 

consome quatro tipos de rações: “7-Pré-40” (por 7 dias), “6-Pré-30” (por 13 

dias), “5-Inicial comum” (por 12 dias) e “26-SB-Inicial HR Teste 23/10/07” 

(por 13 dias). Sendo assim, o custo total do consumo dessas rações foi de R$ 

88,51 por leitão (linha “a” da Tabela 4).

Além das rações consumidas, são utilizados medicamentos e vacinas 

para evitar ou curar doenças, que no exemplo citado correspondeu ao valor 

total de R$ 5,08 por leitão (linha “b” da Tabela 4). Desse modo, apurou-se 

que foram gastos R$ 93,59 para cada leitão durante o período que ficaram 

na creche, se computados os gastos com rações, medicamentos e vacinas.

Em seguida, foi apurado o consumo total de insumos para cada tipo 

de animal no período de estudo, tendo por base o levantamento de dados 

assemelhados para as fêmeas e para os leitões. Acerca disso, na Tabela 5 

são mencionados os gastos totais pertinentes às fêmeas, bem como o rateio 

destes pelo número médio de leitões “produzidos” no mês.
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 P1-Gest./Mat.  P3-Engorda 

Itens/Produtos  (Leitão até 8kg) 
 (Leitão 

24kg/110kg) 

Etapa-1-Gestação  243,27  -

Etapa-2-Maternidade  249,34  -

Etapa-6-Recria-Leitoa-da-Granja  172,37  344,75 

1) Total de insumos consumidos – fêmeas 
(R$)

 664,97  344,75 

2) No. médio de leitões por gestação  11,90  11,90 

3=1/2) Custo da gestação/maternidade por 
leitão (R$)

 55,88  28,97 

4) Total de leitões do período  1.530  1.322 

5=3*4) Consumo total do período (R$)  85.496,61  38.298,56 

Tabela 5 – Consumo de insumos das fêmeas, por leitão e total do período

Fonte: elaborada pelos autores.

A composição da Tabela 5 retrata o gasto mensurado para as fêmeas 

em apenas dois dos três tipos de suínos produzidos na granja estudada. Na 

produção do “Leitão até 8kg”, as fêmeas estão envolvidas na “Etapa-1-Ges-

tação”, na “Etapa-2-Maternidade” e na “Etapa-6-Recria-leitoa-da-granja”, ao 

longo das quais consomem um total de R$ 664,97 de insumos. 

Considerando-se que cada fêmea gera (em média) 11,90 leitões por 

gestação, estimou-se que o custo de gestação e maternidade por leitão foi 

de R$ 55,88 (R$ 664,97/11,90 leitões). Como no período de estudo foram 

gerados 1.530 leitões, o consumo total de rações desse “produto” foi de R$ 

85.496,61 (item “5”, na segunda coluna da Tabela 5). 

Semelhante cálculo foi efetuado no que concerne ao consumo das 

fêmeas para o caso do “Leitão 24kg/110kg”, que chegou ao custo total de R$ 

344,75, cujo rateio pelo número médio de leitões resultou custo unitário de 

R$ 28,97. Esse valor unitário foi multiplicado pela quantidade produzida/

vendida desse tipo de animal (1.322 no mês) para mensurar que houve con-

sumo total de R$ 38.298,56 no período.

Em seguida, foi calculado o gasto com insumos somente com os lei-

tões, nos moldes do exemplificado na Tabela 6.
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Tabela 6 – Consumo de insumos por leitão e total do período

 P1-Gest./Mat.  P2-Creche  P3-Engorda 

Itens/Produtos  (Leitão até 8kg) 
 (Leitão 

8kg/24kg) 
 (Leitão 

24kg/110kg) 

 Etapa-2-Maternidade  5,45  5,45  5,45 

 Etapa-3-Creche  -  93,59  93,59 

 Etapa-4-Crescimento  -  -  101,35 

 Etapa-5-Acabamento  -  -  101,09 

a) Total de insumos con-
sumidos – leitões (R$)

 5,45  99,04  301,48 

b) Percentual de perdas 
na etapa (%)

7,80% 0,50% 1,00%

1) Consumo de insumos 
(R$) por leitão (a-b)

 5,02  98,55  298,46 

2) Total de leitões do 
período

 1.530  1.474  1.322 

3=1*2) Consumo total do 
período (R$)

 7.686,78  145.256,05  394.565,99 

Fonte: elaborada pelos autores.

O leitão, do nascimento até atingir 8 quilos, consome ração e insu-

mos da “Etapa-2-Maternidade”, de forma que o consumo total foi de R$ 5,45 

(item “a” da Tabela 6). Entretanto, nesse período há um percentual de leitões 

perdidos (mortos) na ordem de 7,8% (item “b” da Tabela 6), conforme estima-

tiva do responsável técnico da granja. Então, o valor estimado de consumo 

de insumos por leitão foi de R$ 5,02 (item “1” da Tabela 6), que multiplicado 

pela quantidade de animais “produzidos” no período (1.530 unidades) impli-

ca o valor total de R$ 7.686,78 (item “3” da Tabela 6).

Cálculo assemelhado foi aplicado aos outros dois tipos de leitões “pro-

duzidos”, mas considerou-se que o valor de custo se acumulava à medida 

que o animal mudava de fase da vida. Por exemplo: para alcançar o peso de 

110 quilos, o leitão “24kg/110kg” consumia medicamentos, rações e vacinas 

nas etapas designadas por “2-Maternidade” (R$ 5,45), “3-Creche” (R$ 93,59), 

“4-Crescimento” (R$ 101,35) e “5-Acabamento” (R$ 101,09). Portanto, o total 

de insumos consumidos chegou a R$ 301,48 (item “a” da Tabela 6) por leitão 

produzido no período.
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Ainda, segundo o veterinário da granja, havia um histórico de per-

das (mortes) da ordem de 1,0%, o que fez o consumo final totalizar, em mé-

dia, R$ 298,46 por leitão. Esse valor médio de consumo foi multiplicado pela 

quantidade de animais do mês dessa categoria (1.322 unidades), acarretan-

do gasto total de R$ 394.565,99.

4.1 Margem de contribuição dos segmentos

Os dados levantados até este ponto possibilitaram determinar a mar-

gem de contribuição total e unitária dos três produtos visados, como apre-

sentado na Tabela 7.

Tabela 7 – Margem de contribuição total e unitária

 P1-Gest./
Mat. 

 P2-Creche  P3-Engorda 

Itens/Produtos
 (Leitão até 

8kg) 
 (Leitão 

8kg/24kg) 
 (Leitão 

24kg/110kg) 
Totais

1.(=) Faturamento 
total (R$)

 132.270,00  233.273,00  471.485,01  837.028,01 

2.(--) Tributos s/
vendas (R$)

-3.042,21 -5.365,28 -10.844,16 -19.251,64

3.(--) Insumos con-
sumidos – fêmeas 

(R$)
-85.496,61  - -38.298,56 -123.795,17

4.(--) Insumos con-
sumidos – leitões 

(R$)
-7.686,78 -145.256,05 -394.565,99 -547.508,82

5.(=) Margem de 
contribuição total 

(R$)
 36.044,40  82.651,67  27.776,30  146.472,37 

6.Quantidade 
(unid., kg, animais, 

etc.)
 1.530  1.474  1.322  4.326 

7.(1/6) Preço de 
venda unitário (R$)

 86,45  158,26  356,65  - 



59

8.(2/6) Tributos s/
vendas unitário 

(R$)
-1,99 -3,64 -8,20  - 

9.(3/6) Insumos 
cons. – fêmeas – 

unitário (R$)
-55,88  - -28,97  - 

10.(4/6) Insumos 
cons. – leitões – 

unitário (R$)
-5,02 -98,55 -298,46  - 

11.(5/6) Margem de 
contrib. unitária 

(R$)
 23,56  56,07  21,01  - 

12.(11/7) Margem 
de contrib. unitá-

ria(%)
27,25% 35,43% 5,89% -

Fonte: elaborada pelos autores.

No caso do produto “Leitão até 8kg”, a margem de contribuição total 

foi de R$ 36.044,40. Para alcançar esse valor, descontou-se do faturamento 

total (R$ 132.270,00) os valores de tributos sobre vendas (R$ 3.042,21), de 

insumos consumidos pelas fêmeas alocados ao volume de leitões gerados 

(R$ 85.496,61) e de insumos consumidos pelos leitões (R$ 7.686,78).

Também foi possível calcular a margem de contribuição unitária das 

três categorias de animais, pois bastou dividir esses valores totais pela quan-

tidade de animais “produzidos” no período. Assim, ao vender o leitão de até 

8 kg pelo preço unitário médio de R$ 86,45 e descontar os valores unitários 

de R$ 1,99 (tributos sobre vendas), R$ 55,88 (consumo das fêmeas por leitão 

gerado) e R$ 5,02 (consumo dos leitões), concluiu-se que a margem de contri-

buição desse tipo de animal foi de R$ 23,56 (linha “11” da Tabela 7). 

Pelo mesmo cálculo, concluiu-se que o leitão de 24 kg proporcionava 

margem de contribuição unitária de R$ 56,07 e que o leitão de 110 kg ge-

rava R$ 21,01 a cada unidade comercializada. Esses resultados individuais 

também podem ser avaliados por meio da margem de contribuição uni-

tária percentual (item “12” da Tabela 7), onde se constata a contribuição 

unitária de 27,25% (“Leitão até 8kg”), 35,43% (“Leitão 8kg/24kg”) e 5,89% 

(“Leitão 24kg/110kg”).



60

4.2 Resultado mensal da granja

Por último, para determinar se houve lucro ou prejuízo no período 

pesquisado, foram utilizados os valores mencionados nas tabelas anterio-

res para elaborar uma demonstração do resultado “gerencial” (não contá-

bil), como descrito na Tabela 8.

Tabela 8 – Demonstrativo do resultado do período

 P1-Gest./

Mat. 
 P2-Creche  P3-Engorda 

% da 

venda

Itens/Produtos
 (Leitão até 

8kg) 

 (Leitão 

8kg/24kg) 

 (Leitão 

24kg/110kg) 
Totais Total

 1.(=) Fatura-

mento total 

(R$) 

 132.270,00  233.273,00  471.485,01  837.028,01 100,00%

 2.(--) Tributos 

s/vendas (R$) 
-3.042,21 -5.365,28 -10.844,16 -19.251,64 -2,30%

 3.(--) Insumos 

consumidos – 

fêmeas (R$) 

-85.496,61  - -38.298,56 -123.795,17 -14,79%

 4.(--) Insumos 

consumidos – 

leitões (R$) 

-7.686,78 -145.256,05 -394.565,99 -547.508,82 -65,41%

 5.(=) Margem 

de contribui-

ção total (R$) 

36.044,40 82.651,67 27.776,30 146.472,37 17,50%

6.(--) Gastos operacionais fixos (R$) -137.556,67 -16,43%

7.(--) Resultado operacional do mês (R$) 8.915,70 1,07%

8.(--) Custo de oportunidade do capital investido (R$) -150.000,00 -17,92%

9.(=) Resultado econômico do mês (R$) -141.084,30 -16,86%

Fonte: elaborada pelos autores.

Através da soma dos faturamentos por tipo de animal, apurou-se que 

as vendas totalizaram R$ 837.028,01 (item “1” da Tabela 8). Sobre esse mon-

tante foi aplicada a alíquota de 2,3% para averiguar o valor total pertinente 

à tributação sobre vendas (“Fundo Rural”), o que representou R$ 19.251,64 

(item “2” da Tabela 8). Ainda, para conhecer a margem de contribuição to-
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tal (R$ 146.472,37), foram subtraídos os valores de insumos consumidos 

pelas fêmeas (R$ 123.795,17) e os consumidos pelos leitões (R$ 547.508,82). 

Posteriormente, descontou-se o valor de R$ 137.556,67, referente aos gastos 

operacionais fixos da granja (folha de pagamentos, depreciações, energia 

elétrica, responsabilidade técnica, serviços de terceiros, comunicações, etc.), 

o que acarretou resultado operacional de R$ 8.915,70 (ou 1,07% do fatura-

mento mensal), conforme item “7” da Tabela 8.

O ínfimo resultado monetário oriundo das operações e a respectiva 

margem de lucro já seriam razões suficientes para considerar o empreendi-

mento pouco atrativo para o investidor. Entretanto, o quadro foi agravado 

com a apuração do valor concernente ao custo de oportunidade do capital 

aplicado neste negócio. Como o granjeiro estimou ter investido cerca de R$ 

10.000.000,00 neste empreendimento (cifra que abrange terreno, prédios, 

equipamentos, etc.), este afirmou que pretendia obter taxa de remuneração 

do capital próxima a 1,5% ao mês (equivalente a R$ 150.000,00). Então, ao 

descontar esse custo de oportunidade do resultado operacional obtido (R$ 

8.915,70), constatou-se um “Resultado Econômico” de R$ -141.084,30 (pre-

juízo econômico). Dessumiu-se, assim, que nas condições vigentes à época 

da pesquisa, a atividade da granja não conseguia propiciar a remuneração 

almejada pelo empreendedor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa buscou resposta para indagação relacionada à aplicação 

da margem de contribuição para determinar a lucratividade das linhas de 

produção de uma granja de suínos e teve o objetivo de mensurar a margem 

de contribuição nesse contexto empresarial. Acerca disso, os autores consi-

deram que tal objetivo foi atingido, conforme evidenciado nos parágrafos 

precedentes. 

Nessa direção, constatou-se que tal conceito gerencial é aplicável na 

aferição da lucratividade desse tipo de negócio, visto que foi possível obter 

informações úteis aos gestores, tal qual elencado a seguir:

1) Resultado unitário por produto comercializado: com base nos 

dados levantados em termos de vendas, tributos, consumo de insu-
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mos pelas fêmeas e pelos animais vendidos, foi determinada a mar-

gem de contribuição unitária em valor monetário dos três tipos de 

suínos produzidos, bem como a respectiva margem de contribuição 

percentual. Com isso, percebeu-se que o produto “leitão 8kg/24kg” 

proporcionou o maior rendimento, com contribuição de R$ 56,07 

por animal vendido (ou 35,43% do preço de venda). Na segunda co-

locação, ficou o “leitão até 8kg”, e o menor desempenho coube aos 

animais da fase de engorda (“leitão 24kg/110kg”);

2) Resultado total por tipo de produto: ao considerar os volu-

mes vendidos no mês pesquisado, apurou-se a margem de con-

tribuição total proporcionada pelos três segmentos abrangidos. 

Verificou-se, então, que o “leitão 24kg/110kg” foi responsável por 

56,3% do faturamento mensal (R$ 471.485,01 de um total de R$ 

837.028,01), mas trouxe apenas 18,96% da margem de contribui-

ção total do período (participação de R$ 27.776,30 no total de R$ 

146.472,37). Por outro lado, o produto “leitão 8kg/24kg” foi capaz 

de propiciar R$ 82.651,67 de contribuição (56,43% do total), mes-

mo tendo participado com apenas 27,87% do faturamento men-

sal. No caso do “leitão até 8kg”, este representou 15,80% das ven-

das, mas participou com 24,61% da margem de contribuição total. 

Esses números mostram como é ilusório avaliar o desempenho 

de segmentos com base no faturamento conseguido no período 

e reforça a conclusão de que a margem de contribuição deve ser 

priorizada nessa forma de avaliação (GUERREIRO, 2011; WER-

NKE, 2014).

3) Resultado operacional da granja: os procedimentos realiza-

dos para mensurar o resultado por produto facultaram também 

evidenciar o resultado operacional, pois da margem de contri-

buição total (R$ 146.472,37) foram descontados os gastos opera-

cionais fixos (R$ 137.556,67) para chegar ao lucro operacional do 

mês (R$ 8.915,70). Esse nível de lucratividade equivaleu a apenas 

1,07% do faturamento do período.

4) Resultado econômico do empreendimento: por último, 

foi determinado o resultado econômico, que considerou o custo 
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do capital empregado pelo granjeiro no investimento. Destarte, 

constatou-se que a expectativa de remuneração do capital aplica-

do não foi atingida, pois o resultado econômico foi negativo (R$ 

-141.084,30).

Como contribuição da pesquisa, aventa-se principalmente o aspecto 

de demonstrar como a margem de contribuição pode ser aplicada nesse seg-

mento do agronegócio, considerando as diversas peculiaridades inerentes à 

atividade e que influenciaram no cálculo para os três produtos abrangidos.

Entretanto, cabe ressaltar dois pontos como sendo as limitações mais 

relevantes do estudo. O primeiro diz respeito ao fato de ser um “estudo de 

caso” e, por isso, não permitir generalizações acerca das conclusões obti-

das. Contudo, considera-se que, com as devidas adequações, o procedimen-

to utilizado para calcular a margem de contribuição possa ser aplicado em 

outras granjas. A segunda limitação refere-se à desconsideração dos prazos 

de venda e de compra na determinação da margem de contribuição dos 

produtos comercializados. Como “o dinheiro tem valor no tempo”, deixar de 

computar os efeitos dos prazos de recebimento e pagamento pode influen-

ciar negativamente a confiabilidade dos resultados apurados.

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se mensurar a 

margem de contribuição de outros tipos de granjas de suínos e/ou de aves, 

com o intuito de comparar, corroborar ou refutar os “achados” deste estudo. 
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RESUMO

A busca por alternativas relacionadas à melhoria dos processos, à diferen-

ciação dos produtos e serviços, ao controle e redução dos gastos, à formação 

de preço de venda adequado, entre outras, deve ser constante. O estudo em 

questão aborda a sustentabilidade não apenas de caráter ambiental, mas 

também propõe a criação de sistemas e politicas públicas e privadas que al-

mejem o equilíbrio social e econômico. O objetivo deste artigo consiste em 

verificar o perfil da produção científica sobre gestão de custos em empreen-

dimentos da Economia Solidária. A metodologia de pesquisa empregada foi 

descritiva, com abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica. Os resulta-

dos evidenciam que: o ápice das pesquisas sobre o tema Economia Solidária 

foram no período compreendido entre 2011 a 2012 no âmbito nacional, e 2011 

a 2017 no âmbito internacional; apenas um autor nacional se destaca com 

sete publicações, bem como a universidade que ele integra, e tem-se um autor 
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internacional com nove publicações. Conclui-se que a Economia Solidária 

se mostra um tema em crescimento, contudo, ainda demanda investigações 

científicas mais aprofundadas, principalmente na área de gestão de custos. 

 

Palavras-chave: Gestão de custos. Economia Solidária. Empreendimentos 

solidários.

1. INTRODUÇÃO

Qualquer tipo de organização, independentemente do porte, ramo de 

atuação ou natureza jurídica, precisa disponibilizar produtos e serviços de 

qualidade e a preço acessível ao consumidor para se manter sustentável.

Entende-se por sustentabilidade a capacidade de se autossustentar e de 

se automanter (PHILIPPI, 2001). O desenvolvimento sustentável, de acordo 

com o Relatório Brundtland, elaborado em 1987 por uma comissão formada 

no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNU-

MA, “atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de 

as futuras gerações atenderem às próprias necessidades” (COMISSÃO MUN-

DIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).

Com isso, a busca por alternativas relacionadas à melhoria dos pro-

cessos, diferenciação dos produtos e serviços, controle e redução dos gas-

tos, formação de preço de venda adequado, entre outras, é constante. Para 

tanto, é necessário que os gestores possuam informações que subsidiem o 

processo decisório.

A área de custos, além de ser utilizada para mensurar os custos dos 

produtos ou dos serviços, valorizar os estoques e apurar os resultados, auxilia 

no planejamento e controle e no processo de tomada de decisões. Em relação 

ao controle, a Contabilidade de custos é responsável em fornecer dados para 

o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsões de 

gastos. Quanto à decisão, disponibiliza informações sobre a área produtiva, 

como, por exemplo: corte de produtos, administração de preços de venda, op-

ção de compra e produção, dentre outros fatores (MARTINS, 2003).

Contudo, muitas empresas não usam informações geradas pela Con-

tabilidade de custos, sobretudo as de pequeno e médio porte, deixando de 



69

usufruir dos benefícios oferecidos por esta área. Fato que pode comprome-

ter a gestão no controle de gastos, e, consequentemente, no valor dos preços 

dos produtos e serviços. Além disso, há organizações que utilizam os custos 

apenas para obedecer às normas legais, dispensando atenção aos sistemas de 

custeio. Com isso, desprezam a análise dos custos como geradores de infor-

mações gerenciais para a tomada de decisões (CORRÊA; CAON, 2002). 

A carência de informações desta natureza torna a gestão empresarial 

pouco confiável, pois o custo é desconhecido, o preço de venda não pos-

sui bases sólidas e os resultados podem ser comprometidos. Nesse sentido, 

ressalta-se que seu uso é extremamente importante para as organizações 

de modo geral, independente de seu tamanho, visto que esta área da con-

tabilidade é responsável em controlar, demonstrar e informar aos gestores 

dados relacionados aos custos de produção de bens e serviços necessários 

ao processo decisório. 

Neste contexto, inserem-se os empreendimentos de Economia Soli-

dária, uma forma alternativa ao capitalismo, que possibilita a produção ba-

seada na cooperação e não na competição; os integrantes se associam para 

produzir, comercializar ou trocar (SINGER, 2002). 

Uma das características dos empreendimentos econômicos solidá-

rios trata-se do estabelecimento do preço justo, o que transcende o valor 

da troca, pois oportuniza a capacidade de compra do consumidor, sem lu-

cros exagerados, mas priorizando por remuneração digna e pela continui-

dade do empreendimento. Nota-se, deste modo, que a gestão dos custos 

pode auxiliar na determinação do preço justo de venda (NASCIMENTO; 

RÊGO; DIAS, 2016).

Nesse sentido, conhecer os aspectos abordados nas pesquisas científi-

cas sobre essa temática é importante para a compreensão da realidade aca-

dêmica, além de permitir identificar como os empreendimentos solidários 

estão utilizando os conceitos da gestão custos na prática. Nesse contexto, 

surge a seguinte questão de pesquisa: qual é o perfil dos estudos sobre ges-

tão de custos com enfoque em empreendimentos de Economia Solidária? O 

objetivo desse estudo consiste em verificar o perfil da produção científica 

sobre gestão de custos em empreendimentos da economia solidária. Para 

tanto, traçou-se os seguintes objetivos específicos: i) realizar levantamento 
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bibliográfico sobre o tema no contexto nacional e internacional; ii) identi-

ficar as características dos trabalhos encontrados sobre o assunto; iii) ve-

rificar as abordagens sobre gestão em estudos de economia solidária nas 

palavras-chave dos artigos analisados.

Destaca-se que estudos sobre o perfil da produção científica ganham 

relevância na academia e contemplam diversas temáticas. Entretanto, 

ainda são desconhecidos estudos que abordem os conceitos da gestão de 

custos vinculados aos empreendimentos de Economia Solidária. Para Cal-

bino e De Paula (2013), nas últimas décadas houve avanço da temática 

Economia Solidária em diversas instâncias da sociedade. Porém, ainda é 

pequeno o número de trabalhos que apresentem o panorama da produ-

ção científica sobre o tema, o que acaba dificultando a compreensão das 

produções. Nesse sentido, os autores realizaram um metaestudo em rela-

ção à Economia Solidária na Administração em congressos, periódicos, 

nas dissertações e teses da Capes, entre os períodos de 1970 a 2010. Os re-

sultados indicaram evolução da produção para um tema multidisciplinar; 

a maioria dos trabalhos são teórico-empíricos, de natureza qualitativa e 

baseados em estudos de caso. 

O estudo de Ramos, De Muylder e Freire (2014) objetivou identificar 

nos artigos produzidos no período de 1999 a 2008, nos Encontros Nacio-

nais da Associação de Programas de Pós-Graduação em Administração 

(EnANPAD), a ocorrência do termo “artesão”, relacionando-o com empre-

endedorismo. Os achados indicaram que a aparição da palavra “artesão” 

girou em 0,99% e o radical “empreend” alcançou o índice de 16,45% nos 

trabalhos analisados. Os autores concluíram que o tema empreendimento 

artesanal não evidencia o interesse da pesquisa na área de Administração.

Alves (2016) buscou identificar e avaliar as publicações sobre Econo-

mia Solidária, no intuito de compreender o estado de evolução do tema por 

meio de estudo bibliométrico. Foram encontrados 93 artigos publicados so-

bre o assunto entre 2001 e 2013, mediante os quais analisou-se o aumento 

ou a diminuição do número de publicações a cada ano, os principais autores 

e as redes de relações entre eles, e outros.

A realização desse artigo se justifica tendo em vista a relevância do 

tema para os empreendimentos de Economia Solidária, uma vez que, em 
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sua maioria, dispõem de recursos escassos. por estarem inseridos em um 

sistema capitalista altamente competitivo (SILVA; MELLO, 2016).

A importância do estudo ante a sua justificativa está no mapeamento 

de pesquisas com relação ao tema central, visto que possibilita o aprofun-

damento em novas formas de aplicação de custos, bem como a compreen-

são do resultado desta utilização. No campo científico, os estudos bibliomé-

tricos servem para identificar o perfil da produção científica ao verificar 

os principais autores, as instituições a que são filiados, as palavras-chave 

utilizadas, os periódicos, entre outros indicadores que contribuem para o 

desenvolvimento de novas pesquisas. Já sua oportunidade encontra-se na 

disponibilidade do acesso às bases de dados por parte da instituição de en-

sino onde a pesquisa foi desenvolvida.

Esse artigo está estruturado em cinco seções, incluindo a introdução. 

A segunda seção apresenta conceitos sobre a Economia Solidária e a ges-

tão de custos. Na terceira, descrevem-se os procedimentos metodológicos. 

Na quarta parte, tem-se a análise e a discussão dos resultados. Por fim, na 

quinta, expõem-se as conclusões e as sugestões para futura pesquisa.

2. ECONOMIA SOLIDÁRIA E GESTÃO DE CUSTOS

Nos sistemas de mercados capitalistas de desenvolvimento em uma 

amplitude rural e urbana, as atividades produtivas e organizações econô-

micas são orientadas pelos possuidores de capital. Esta forma de organiza-

ção reflete na exclusão de certo grupo de uma classe social. A exclusão so-

cial tornou-se responsável pela criação da Economia Solidária (AZEVEDO; 

ALIÓ; SILVA, 2016).

Nesse sentido, a Economia Solidária surgiu com a evolução da 

Economia Social na Europa, em virtude das diversas revoluções sociais, 

políticas e econômicas nos meados dos séculos XVIII e XIX. Teve como 

principal característica a função de organizar e aglutinar os que se en-

contravam à margem social de produção e geração de renda, devido às 

necessidades provocadas pelas lacunas do Estado e às desigualdades cria-

das pelos sistemas industriais de produção. À medida que os indivíduos 

se organizavam, conseguiam diminuir as disparidades sociais e de renda, 
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gerando bem-estar e inserção social (CAEIRO, 2008; GAIGER, 2009).

A Economia Social tem origem a partir da sociedade civil organiza-

da e regida pelo princípio da autogestão, por meio de cooperativas, asso-

ciações, concessão de segurança social, saúde e desenvolvimento no bem-

-estar comum. Por intermédio do empreendedorismo social, os indivíduos 

organizados conquistavam a capacidade de se sustentar e de se estabelecer 

dentro do mercado (CAEIRO, 2008; DEFOURNY, 2009). 

Para Gaiger (2009), no início do século XX, as ações do Estado e mer-

cado foram mais voltadas a resolver os problemas e as brechas sociais; a 

Economia Social se estabelece como contribuição secundária, enfraque-

cendo seu caráter econômico e adquirindo características de restauração 

social. Com essa separação do social e econômico, foi necessário o surgi-

mento de uma alternativa ao sistema de mercado, concebendo seus apoia-

dores a denominação Economia Solidária, termo utilizado atualmente na 

América Latina.

A Economia Solidária desenvolveu-se como uma forma de geração 

de trabalho e renda, sendo pauta na autogestão. Deste modo, a Economia 

Solidária tem em seu conceito a gestão baseada em seus próprios colabo-

radores, fortalecendo o coletivo de maneira democrática. Em suma, a visa 

à igualdade de direitos (LISBOA, 2005; SINGER, 2008; LOPES, 2016). Neste 

contexto, Lopes (2016) completa, associando o conhecimento e as técnicas 

com a autogestão, para a transformação de realidades.

Com base no que afirmam os autores, se faz necessário explanar o 

conceito de sustentabilidade e do tripé da sustentabilidade. O termo sus-

tentabilidade tem seu conceito definido na Conferência das Nações Uni-

das sobre o Meio Ambiente Humano. Durante o evento, realizado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, em Estocolmo, na Suécia, 

caracterizou-se a sustentabilidade como um sistema ou um processo exis-

tente por um tempo determinado ou indeterminado (PEREIRA; SILVA; 

CARBONARI, 2011).

Com a publicação do relatório denominado como Our Common Fu-

ture (Nosso Futuro em Comum), trata-se a sustentabilidade não apenas 

de caráter ambiental, mas também propõe-se a criação de sistemas e po-

liticas públicas e privadas, que almejem o equilíbrio social e econômico. 
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Levando em conta esse cenário, foi desenvolvido o conceito da Triple Bot-

tom Line (tripé da sustentabilidade), elaborado pelo inglês John Elkington, 

com o princípio de três vértices – a sustentabilidade ambiental, econômi-

ca e social, também delineado por planeta, lucro e pessoas (PEREIRA; SIL-

VA; CARBONARI, 2011).

A Triple Bottom Line tem seus princípios determinados pelo aspecto 

ambiental, que consiste na gestão dos sistemas e das organizações, não ten-

do como objetivo apenas o lucro; econômico, classificado como honesto e 

realizável, priorizando a distribuição de renda; e, por último, social, em que 

são utilizados os termos respeitável e suportável, objetivando respeitar em 

todas as atitudes a dignidade humana. Esse conceito busca valorizar e sem-

pre respeitar o caráter de preencher as necessidades atuais, sem prejudicar 

as futuras (PEREIRA; SILVA; CARBONARI, 2011). 

O cenário nacional da Economia Solidária no Brasil é descrito por 

Azevedo, Alió e Silva (2016) por um número médio de 19.708 empreendi-

mentos econômicos solidários, com uma média de 1.423.631 trabalhadores, 

localizados principalmente na zona rural das regiões Sul e Nordeste, asso-

ciados à agricultura familiar.

O que chama a atenção na pesquisa de Nascimento, Rêgo e Dias 

(2016) é a fragilidade nas atividades de gestão, sobretudo em relação aos 

controles, o que tem gerado problemas quanto à viabilidade dos empreen-

dimentos solidários. A determinação do preço sem considerar os gastos 

incorridos não permite efetivamente cobrir as obrigações das entidades 

e a geração de sobras.

Nesse contexto, Nascimento, Rêgo e Dias (2016, p. 89) ressaltam, ain-

da, que “é importante adotar metodologias de custeio economicamente vi-

áveis, capazes de garantir o adequado gerenciamento dos recursos e subsi-

diar a tomada de decisão”.

Segundo Maher (2001), a Contabilidade de custos é a área da Contabi-

lidade que mede, registra e relata informações sobre custos. Ela é responsá-

vel pelo fornecimento de informação que subsidia o processo de tomada de 

decisões, objetivando gestão eficaz (KOLIVER, 2008). 

A Contabilidade de custos tem finalidade de medir e relatar as in-

formações financeiras e não financeiras relativas ao custo de aquisição ou 
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consumo de recursos em uma organização, e de disponibilizar informações 

para a Contabilidade gerencial e para a Contabilidade financeira (HANSEN; 

MOWEN, 2001; HORGREN, 2004).

Para Stark (2007), esse instrumento foi desenvolvido com o objetivo 

de atingir finalidades específicas, que podem estar relacionadas ao forne-

cimento de dados de custos para a medição dos lucros, à determinação de 

rentabilidade e de avaliação de patrimônio. Sua utilização, além de cumprir 

as normas e imposições legais da Contabilidade financeira, deve preocupar-

-se em atender à demanda de informações que suportem melhor o proces-

so de tomada de decisões, o que é fundamental para a gestão de custos de 

qualquer tipo de empreendimento (BRUNI, 2008).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção, expõe-se o enquadramento metodológico e os procedi-

mentos de coleta e análise de dados utilizados no estudo.

3.1 Enquadramento metodológico 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois, segundo Gil (2002), 

busca apresentar as características de determinada população ou fenôme-

no, bem como estabelecer relações entre variáveis. Assim, este estudo tem o 

intuito de delinear o perfil da pesquisa científica sobre gestão de custos com 

ênfase em empreendimentos de Economia Solidária.

A abordagem do problema configura-se como qualitativa. Para Ri-

chardson (1999), os estudos qualitativos são aqueles que podem descrever a 

complexidade de certos problemas, analisar a interação de variáveis, com-

preender e classificar processos dinâmicos de grupos sociais.

Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica na base de dados 

Scientific Periodicals Electronic Library (Spell), um repositório gratuito de pes-

quisas científicas constituído no ano de 2012. A base atua nas áreas de Admi-

nistração, Ciências Contábeis e Turismo, tendo por objetivo “[…] promover o 

acesso, organização, disseminação e análise de produção científica de distin-

tas áreas do conhecimento […]”. O repositório é desenvolvido pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Desenvolvimento (ANPAD) e pelo 
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Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais (IBEPES) (SPELL, 2016).

De forma complementar, foi utilizado o repositório internacional 

Scopus, a maior base de dados avaliada por pares, composta por resumos, 

citações, livros e anais de evento. Sua composição gira em torno de 22 mil 

títulos de mais de 5 mil editores, em áreas como Ciência, Tecnologia, Medi-

cina, Ciências Sociais e Artes e Humanidades (SCOPUS, 2015).

Pesquisou-se também no site da Associação Brasileira de Custos 

(ABC), que apresenta os anais do Congresso Brasileiro de Custos (CBC), 

evento científico promovido pela Associação. O CBC é considerado o prin-

cipal evento da área de custos e proporciona a divulgação da produção téc-

nico-científica, além da interação entre a comunidade acadêmica, pesqui-

sadores, professores, estudantes, profissionais, empresários, consultores, 

contadores, administradores, entre outros interessados na área de custos.

3.2 Procedimentos para coleta e análise de dados

A coleta de dados baseou-se nos termos: “gestão de custos em empre-

endimentos solidários”, “cost management in solidarity enterprises”, “gestão de 

custos na economia solidária”, “cost management in the solidarity economy”, 

“custos na economia solidária”, “costs in the solidarity economy”, “economia 

solidária” e “solidarity economy”. A pesquisa foi aplicada em dois repositó-

rios, um nacional, o Spell, e um internacional, o Scopus. A primeira busca 

foi realizada no Spell, com o uso dos termos em língua portuguesa e ingle-

sa, sem aspas, levando em consideração que a base não faz a aceitação desta 

formatação de buscas. Na base Scopus foram utilizadas aspas.

Considerando a mutação dos resultados diante da atualização do re-

positório, ressalta-se que a pesquisa no Spell e no Scopus foi aplicada no dia 

05 de agosto de 2017. Assim, na primeira aplicação da pesquisa, com relação 

às três primeiras expressões, não foram obtidos resultados, como demons-

tram os Quadros 1 e 2:

Palavras-chave Spell Scopus

“gestão de custos em empreendimentos solidá-
rios”

0 0

Quadro 1 – Busca Spell
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Palavras-chave Spell Scopus

“gestão de custos na economia solidária” 0 0

Palavras-chave Spell Scopus

“custos na economia solidária” 0 0

Palavras-chave Spell Scopus

“economia solidária” 71 45

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Quadro 2 – Busca Spell

Palavras-chave Spell Scopus

“cost management in solidarity enterprises” 0 0

Palavras-chave Spell Scopus

“cost management in the solidarity economy” 0 0

Palavras-chave Spell Scopus

“costs in the solidarity economy” 0 0

Palavras-chave Spell Scopus

“costs in the solidarity economy” 37 186

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

A pesquisa gerou um resultado de 108 estudos no repositório Spell; 

retirando os estudos repetidos entre as buscas em inglês e português, che-

gou-se a uma amostragem de 74 pesquisas. As buscas no repositório Scopus 

demonstraram um resultado de 231 estudos; após retirar os trabalhos repe-

tidos, totalizou-se 206 pesquisas.

Da mesma forma que o repositório Spell e Scopus, na base de dados anais 

do Congresso Brasileiro de Custos, promovido pela Associação Brasileira de 

Custos (ABC), no dia 05 de agosto de 2017, consultou-se com os mesmos termos, 

havendo apenas um estudo com as palavras-chave “economia solidária”. Essa 

busca resultou em 01 (um) artigo em língua espanhola, que tem como objetivo 

analisar os desafios da prática da educação financeira em Incubadoras Univer-

sitárias de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários da região 

Nordeste do Brasil, portanto, foi desconsiderado da análise.
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Logo, selecionou-se 280 artigos, sendo 74 da base de dados Spell e 206 

da base Scopus, os quais compõem o portfólio da pesquisa. 

Os artigos foram escolhidos por meio de cópia nos formatos Adobe 

Reader PDF® e, os dados, tabulados, organizados e registrados no Micro-

soft Excel®.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Nesta seção, apresentam-se os resultados da pesquisa, expondo as ca-

racterísticas das publicações. 

4.1 Características das publicações

A partir dos estudos selecionados na pesquisa na base de dados Spell, 

elaborou-se o Quadro 3, que apresenta o número das publicações por período.

Ano
Quantidade de 

Publicação
Ano

Quantidade de 

Publicação

2017 1 2008 1

2016 6 2007 2

2015 7 2005 5

2014 6 2004 1

2013 7 2003 2

2012 10 2001 1

2011 11 1999 1

2010 7 1998 1

2009 5  Total 74

Quadro 3 – Quantidade de publicações por período Spell

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Nota-se que as pesquisas sobre Economia Solidária iniciaram no ano 

de 1998, com apenas uma publicação, sendo que se observa um aumento 

significativo de publicações de estudos sobre o tema a partir de 2009. O 

ápice das pesquisas ocorreu no período compreendido entre 2011 e 2012, 

correspondendo a 14,86% e 13,51% das pesquisas, respectivamente, man-

tendo-se posteriormente até 2016. Assim, de 2009 a 2016, a frequência dos 

estudos equivale a 81,08% do portfólio analisado. 
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De forma complementar, a pesquisa foi replicada no repositório Sco-

pus. Os resultados são expostos no Quadro 4.

Ano Quantidade de Publicação Ano Quantidade de Publicação

2018 1 2010 6

2017 29 2009 11

2016 28 2008 2

2015 43 2007 3

2014 36 2006 2

2013 13 2005 1

2012 14 2004 2

2011 14 2003 1

Total 206

Quadro 4 – Quantidade de publicações por período Scopus

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

O volume de publicações do repositório internacional superou o do 

repositório nacional. O aumento de publicação sobre a temática também 

começou a se fortalecer a partir de 2009, demonstrando maior ênfase nos 

anos de 2014 e 2015. Os estudos disponibilizados pelo Spell encontram-se 

disponíveis em revistas científicas, que são evidenciadas na Tabela 1:

Periódico 
Quantidade de Publi-

cação
Percentual

Cadernos EBAPE.BR 9 12,2%

Organizações & Sociedade 8 10,8%

Desenvolvimento em Questão 5 6,8%

Revista Eletrônica Gestão e Serviços 4 5,4%

Revista Capital Científico – Eletrô-
nica

4 5,4%

Administração Pública e Gestão 
Social

4 5,4%

Demais Publicações 40 54,1%

Total 74 100%

Tabela 1 – Revistas das Publicações Spell

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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O Cadernos EBAPE BR foi o periódico que mais publicou trabalhos 

sobre o tema, apresentando 09 (nove) artigos. A revista Organizações e So-

ciedade, posiciona-se no segundo lugar, com 08 (oito) estudos, seguida pelo 

periódico Desenvolvimento em Questão, com 05 (cinco) artigos.

De forma complementar, pode-se visualizar os periódicos utilizados 

na base de dados internacional, conforme é exposto na Tabela 2:

Periódico
Quantidade de Publi-

cação
Percentual

Revesco Revista De Estudios Coope-
rativos

7 3,4%

Psicologia E Sociedade 7 3,4%

Espacios 6 2,9%

Sociologias 6 2,9%

Demais Publicações 180 87,4%

Total 206 100%

Demais Publicações 40 54,1%

Total 74 100%

Tabela 2 – Revistas das Publicações Scopus

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Na base de dados Scopus, por tratar-se de um repositório interna-

cional, disponibiliza-se uma gama de trabalhos publicados em revistas no 

âmbito internacional. Os dados apontam o uso, sobretudo, dos periódicos: 

Revesco Revista de Estudios Cooperativos; Psicologia e Sociedade; Espacios; 

e Sociologias.

No Quadro 5, expõe-se os autores que pesquisam sobre o tema na 

base de dados Spell:

Quadro 5 – Principais autores Spell

Autores N. de artigos publicados

Genauto Carvalho de França Filho 7

Eduardo Vivian da Cunha 3

Luis Miguel Luzio dos Santos 3

Marco Aurélio Bernardes 3

Rosinha Machado Carrion 3
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Washington José de Souza 3

Demais Autores 142

Total de Autores 164

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Assim como no trabalho de Alves et al. (2016), Genauto Carvalho 

de França Filho, doutor em sociologia, atuante na Universidade Federal 

da Bahia, é o autor com maior número de publicações, responsável por 07 

(sete) dos estudos encontrados sobre a temática.

O Quadro 6 apresenta esses resultados na base de dados Scopus:

Quadro 6 – Principais autores Scopus

Autores Quantidade

Gaiger, L.I. 9

Rakopoulos, T. 5

Baptista, A.A. 4

Gutberlet, J. 4

Malta, M.C. 4

North, P. 4

Cato, M.S. 3

Grasseni, C. 3

Laville, J.L. 3

Lima, J.C. 3

Parente, C. 3

Retolaza, J.L. 3

Demais Autores 177

Total de Autores 225

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

No portfólio bibliográfico analisado, as Instituições de Ensino Supe-

rior (IES) que mais apresentaram estudos sobre a temática estão elencadas 

na Tabela 3.
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Tabela 3 – Quantidade de artigos por IES Spell

IES Quantidade de Publicação Percen-
tual

Universidade Federal da Bahia – 
UFBA

10 14,3%

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN

7 10%

Universidade Metodista de São 
Paulo – UMESP

5 7,1%

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul – UFMS

5 7,1%

Universidade Estadual de Londri-
na – UEL

5 7,1%

Demais Instituições 38 54,4%

Total das Instituições 70 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
Em consonância com os estudos de Alves et al. (2016), a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) foi a IES que mais possui estudos, com 10 (dez) 

artigos, instituição da qual participa Genauto Carvalho de França Filho.

Em seguida, tem-se a Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 

a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com 05 (cinco) artigos cada. 

A Tabela 4, apresenta os dados referentes às pesquisas filiadas às uni-

versidades brasileiras.

Tabela 4 – Quantidade de artigos por IES Scopus

IES Quantidade de Publicação Percen-
tual

Universidade de São Paulo – USP 7 3,6%

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul

7 3,6%

Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos

7 3,6%
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Universidade Federal de São 
Carlos

5 2,6%

Universidad del Pais Vasco 5 2,6%

Demais Instituições 165 84%

Total de Instituições 170 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

A instituição que mais se destaca pelas publicações sobre o tema em 

nível internacional é uma instituição paulista, seguida por instituições do 

Rio Grande do Sul, dado este que modifica o cenário anteriormente encon-

trado na base Spell.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo objetivou verificar se há pesquisas sobre gestão de custos 

em empreendimentos de Economia Solidária. Os resultados evidenciaram 

um cenário com ausência de estudos com esse enfoque.

Baseando-se a análise apenas no termo Economia Solidária, nota-se 

um crescimento dos estudos, principalmente entre os anos de 2011 a 2013, 

no âmbito nacional, e 2014 a 2016, na base de dados internacional, evi-

denciando que a Economia Solidária se mostra um tema em crescimento. 

Contudo, as pesquisas com enfoque em gestão de custos ainda demandam 

investigações científicas mais aprofundadas. Existem 08 (oito) periódicos 

que publicam trabalhos sobre a temática, e o número de publicação por 

autores é pequeno.

Foram encontrados como limitação da pesquisa o corte temporal no 

mês de agosto de 2017, que não contemplou o ano todo. Deixa-se como su-

gestão para estudos futuros ampliar a análise, observando o número de 

autores por trabalho; a tipologia de pesquisa; as fontes de pesquisa; as refe-

rências mais utilizadas; os autores mais citados e os temas abordados.
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RELAÇÃO  ENTRE INDICADORES DE DESEMPENHO  
FINANCEIRO E RETORNO DE AÇÕES NO MERCADO  

BRASILEIRO (2008-2013)

Caroline Sulzbach Pletsch12

Cleyton de Oliveira Ritta13

RESUMO

A divulgação de relatórios financeiros é um importante meio de comu-

nicação do desempenho organizacional para os investidores, gestores 

e demais usuários. Os indicadores de desempenho financeiro contri-

buem para embasar as decisões dos investidores em relação à situação 

do negócio. Por isso, o estudo tem por objetivo verificar a relação entre 

indicadores de desempenho financeiro e retorno de ações das empre-

sas brasileiras pertencentes ao índice IBrX 100, no período de 2008 a 

2013. O estudo caracteriza-se como descritivo, com abordagem quan-

titativa por meio de pesquisa documental. Para análise dos dados foi 

aplicada a técnica estatística de Regressão Linear Múltipla. Os resulta-

dos mostraram que as variáveis independentes ROA e EBITDA foram 

significativas para explicar o retorno das ações. As variáveis temporais 

evidenciaram que, no terceiro e quarto trimestre de 2008, o retorno das 

ações sofreu influência negativa provocada pelos efeitos da crise finan-

ceira internacional; e no segundo, terceiro e quarto trimestre de 2009, 

houve influência positiva devido aos efeitos do estímulo fiscal e credi-

tício do governo federal. Conclui-se que as informações financeiras são 

fundamentais para análise do desempenho organizacional. Por isso, 

12 Doutoranda em Ciências Contábeis e Administração pela FURB. 

E-mail: carol_spletsch@yahoo.com.br.
13   Doutor em Ciências Contábeis e Administração pela FURB. 

E-mail: cleyton@unesc.net.
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os investidores as utilizam para compreender o desempenho das orga-

nizações e tomar decisões quanto à continuidade dos investimentos. 

Palavras-chave: Mercado de Capitais. Informação Financeira. Retorno da 

Ação.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as várias linhas de pesquisa em Contabilidade, a que se pre-

ocupa em verificar a reação dos agentes econômicos ante as informações 

contábeis no mercado de ações ocupa lugar de destaque no meio acadêmico. 

Esta posição deve-se ao fato de que as teorias podem ser examinadas e dis-

cutidas no ambiente econômico. As pesquisas sobre os temas informação 

contábil e mercado de ações começaram nos países com mercados de capi-

tais desenvolvidos; num segundo momento, foram aplicadas em ambientes 

com mercados de capitais menos desenvolvidos, mas em franco crescimento 

(SARLO NETO et al., 2005).

A competitividade do mercado mundial é característica presente em 

todos os segmentos de negócios e, também, afeta os investimentos no mer-

cado financeiro. O mercado de ações e suas partes interessadas, empresas, 

investidores, stakeholders em geral, têm interesse em identificar a melhor 

opção de investimento (CATAPAN; SCHERER; ESPEJO, 2010). A divulgação 

de relatórios financeiros é um importante meio de comunicação do desem-

penho organizacional para os investidores. Tal ação é uma função da go-

vernança corporativa, sendo essencial para o funcionamento eficiente do 

mercado de capitais (HEALY; PALEPU, 2001).

As evidências empíricas indicam que os preços, de fato, se ajustam ra-

pidamente a novas informações na medida em que estiverem disponíveis. 

As alterações de preços são reflexos do fluxo de informação para o mercado. 

Portanto, a observação dos preços associada à divulgação de relatórios fi-

nanceiros fornece provas de que as informações disponibilizadas nos relató-

rios financeiros são úteis para o mercado (BALL; BROWN, 1968).

Diante desse contexto, este estudo procura relacionar a informação fi-

nanceira e seu reflexo no preço das ações. Assim, tem-se o seguinte problema 

de pesquisa: qual é a relação entre indicadores de desempenho financeiro e 
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retorno de ações no mercado brasileiro? Com o intuito de responder a essa 

questão, o objetivo geral da pesquisa é verificar a relação entre indicadores 

de desempenho financeiro e retorno de ações das empresas brasileiras. Para 

isso, foram utilizados os dados da amostra de empresas pertencentes ao ín-

dice IBrX 100 Bovespa, no período de 2008 a 2013.

A pesquisa se justifica devido à importância do mercado de capitais 

brasileiro no contexto global e pela economia emergente do país, que atrai 

muitos investidores. Dentre os índices do mercado de capitais destaca-se o 

IBrX 100, que mostra as 100 ações mais negociadas nos últimos 12 meses 

(BM&FBOVESPA). O estudo também se apoia nas considerações de Costa 

Junior, Meurer e Cupertino (2007), os quais observam a necessidade de 

saber se os dados contábeis fornecem informações relevantes para os in-

vestidores tomarem suas decisões, bem como identificar quais são os dados 

contábeis mais úteis.

Estudos anteriores também procuraram identificar a relação entre 

indicadores de desempenho financeiro e retorno de ações no mercado bra-

sileiro, tais como Sarlo Neto et al. (2005), Dantas, Medeiros e Lustosa (2006), 

Costa Jr., Meurer e Cupertino (2007), Soares e Galdi (2011). Esses autores 

constataram com os dados contábeis utilizados influenciam o retorno das 

ações. Outras pesquisas, tais como Bastos et al. (2009) e Campos, Lamounier 

e Bressan (2012) evidenciaram não haver influência das variáveis utiliza-

das sobre o retorno das ações. No âmbito internacional, os estudos de Chen, 

Chen e Su (2001), Song, Douthett Jr. e Jung (2003), Senyigit e Ag (2014) perce-

beram que há relação entre as informações contábeis e o retorno das ações. 

Com base nesses estudos, notou-se que alguns encontraram relação 

entre a informação contábil e o retorno das ações, porém, outros não consta-

taram tal associação. Por isso, o presente estudo tem o intuito de contribuir 

com essa discussão de pesquisa, e se diferencia dos anteriores por relacionar 

indicadores financeiros e retorno de ações das principais empresas brasilei-

ras nos últimos cinco anos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico aborda três tópicos: a informação contábil e o 
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mercado de capitais, eficiência de mercado e, por fim, estudos anteriores.

2.1 Informação contábil e o mercado de capitais

Dentre os usuários das informações financeiras, o mercado financei-

ro é um dos mais presentes, por intermédio de analistas, corretoras, inves-

tidores institucionais e individuais (LOPES, 2002). No processo de tomada 

de decisão dos investidores, a contabilidade tem a função de prover infor-

mações financeiras que os ajudarão a definir suas opções de investimento 

(IUDÍCIBUS, 2000).

Segundo Soares e Galdi (2011), os dados oriundos das demonstrações 

financeiras são utilizados por analistas, gestores e investidores para gerar in-

dicadores de desempenho que reflitam a situação organizacional. Por meio 

de indicadores, consegue-se verificar a lucratividade do negócio, a eficiência 

das operações, a rentabilidade dos investimentos e o alcance das metas. 

O mercado financeiro testa o papel das informações contábeis na 

interação com os participantes do mercado, transformando-se num labo-

ratório de análise de dados, informações e situações de negócios (LOPES, 

2002). Essa dinâmica entre informações contábeis e o mercado financeiro 

possibilita compreender quais são os dados contábeis mais relevantes para 

a tomada de decisão nos investimentos. “A informação é importante, pois 

permite aos investidores manter em suas carteiras as opções que atendam 

às suas preferências quanto ao risco e ao retorno” (HENDRIKSEN, VAN 

BREDA, 1999, p. 117).

As demonstrações financeiras têm como objetivo fornecer informa-

ções úteis aos seus usuários para o processo de tomada de decisão. Para 

isso, é necessário que as informações disponibilizadas sejam relevantes e 

oportunas, além de representar fidedignamente a situação organizacional. 

A utilidade da informação contábil melhora quando for passível de com-

paração, verificação e compreensão. Com tais características, auxiliam os 

usuários a tomarem decisões mais seguras e confiáveis (CPC 00 (R1), 2011). 

Palea (2013) destaca que as demonstrações financeiras são relevan-

tes quando mostram a realidade da empresa e contribuem na tomada de 

decisão. Sua importância também está atrelada ao tempo, uma vez que seu 

valor é realizado na rapidez em que chega ao usuário (ALKHATIB; MARJI, 
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2012). Os investidores as utilizam para avaliar a situação e o desempenho 

do investimento realizado, por isso, provocam reação no mercado quando 

divulgadas (NAIMAH, 2012). Healy e Palepu (2001) observam que a divul-

gação das informações contábeis por parte das empresas é imprescindível 

para o eficiente funcionamento do mercado de capitais.

Dentre as principais informações contábeis para tomada de decisão 

no ambiente de negócios, destacam-se os indicadores de desempenho fi-

nanceiro. Esses indicadores têm a função de evidenciar a situação patrimo-

nial, operacional, financeira, econômica e de mercado das organizações. O 

Quadro 1 mostra as características dos indicadores de desempenho que são 

Quadro 1 – Indicadores de desempenho financeiro

Indicador Característica Interpretação

Retorno sobre o Ativo 
(ROA)

Rentabilidade produzida 
pela aplicação dos ativos

Mostra a utilização dos 
recursos econômicos 

para a geração do lucro. 
Quanto maior, melhor.

Retorno sobre o Patri-
mônio Líquido (ROE)

Rentabilidade obtida 
pelos recursos dos pro-

prietários

Aponta a remuneração 
obtida sobre o capital 

próprio. Quanto maior, 
melhor. 

Lucro Antes dos Juros, 
Impostos, Depreciações 
e Amortizações (EBIT-

DA)

Lucro gerado pelas ativi-
dades operacionais com 

a adição das despesas 
não desembolsáveis

Evidencia a geração 
de lucro proveniente 

das operações. Quanto 
maior, melhor. 

Fluxo de Caixa Opera-
cional (FCO)

Geração de caixa opera-
cional

Revela o montante de 
recursos gerados pelas 

atividades operacionais. 
Quanto maior, melhor. 

Lucro por Ação (LPA) Lucro que compete para 
cada ação

Demonstra a distribui-
ção do lucro líquido 

obtido para cada ação. 
Quanto maior, melhor. 

Fonte: Matarazzo, 2010; Iudícibus, 2012; Assaf Neto, 2012.

Os indicadores de desempenho contribuem significativamente para 

embasar as decisões dos investidores. Por isso, a associação dessas informa-

ções com o preço das ações no mercado de capitais destacou a Contabilida-
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de como fonte de informações seguras aos seus usuários, saindo do campo 

particular de gestão interna para adentrar num contexto macroeconômico 

de mercado de capitais (LOPES, 2002).

Dantas, Medeiros e Lustosa (2006) observam que as pesquisas em 

Contabilidade têm por interesse prover informações relevantes ao pro-

cesso de tomada de decisão de gestores e investidores. Portanto, há uma 

concentração em estudos que procuram identificar de que forma e em 

qual medida as informações contábeis são efetivamente úteis para a to-

mada de decisão. A premissa presente nesses estudos é que os investi-

dores procuram maximizar sua riqueza e, por isso, consideram variáveis 

internas e externas ao contexto organizacional para prever e mensurar o 

desempenho financeiro.

2.2 Eficiência de mercado

As informações contábeis são relevantes para a tomada de decisão no 

ambiente econômico. Os investidores buscam, por meio da contabilidade, 

verificar o desempenho organizacional e a remuneração do investimento 

realizado nas organizações. Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 89), 

“o principal objetivo da evidenciação das informações financeiras é auxi-

liar os acionistas na tomada de decisões financeiras, bem como ajudá-los na 

predição de fluxos de caixa da empresa”.

A estimativa de valor de um ativo está atrelada às condições de risco 

e retorno percebidas pelo mercado. Por isso, o mercado é considerado efi-

ciente quando o preço de um ativo reflete todas as informações disponíveis 

(FAMA, 1970). 

A Hipótese de Mercado Eficiente (HME) foi desenvolvida por Eugene 

Fama em 1970 e preconiza que: a) os preços dos ativos estão em equilíbrio; 

b) em qualquer momento, o preço dos ativos reflete integralmente todas 

as informações públicas disponíveis; c) os preços dos ativos reagem rapida-

mente a novas informações; e d) os preços são justos, logo, os investidores 

não precisam pesquisar ativos com preços subavaliados.

A Teoria do Mercado Eficiente preocupa-se com o fato de que os pre-

ços refletem completamente toda a informação disponível. No entanto, em 

um modelo de equilíbrio, reflete completamente a informação disponível. 
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A literatura da área indica implicitamente ou explicitamente que o equilí-

brio do mercado pode ser definido pela expectativa de retorno do investi-

dor (FAMA, 1970).

Segundo Sarlo Neto (2004), todas as informações e expectativas so-

bre as empresas são incorporadas nas variações de preços de acordo com 

a Teoria da Hipótese do Mercado Eficiente. O mercado é eficiente quando 

provoca ajustes nos preços das ações devido ao recebimento de novas infor-

mações ou ao surgimento de eventos inesperados. Assim, a movimentação 

de preços, neste caso, incorpora novos dados, como, por exemplo, a divulga-

ção de resultados contábeis pelas organizações.

A eficiência de mercado é classificada em três níveis: a) Forma Fraca 

– todas as informações contidas nas variações de preços passadas são in-

corporadas aos preços correntes de mercado; b) Forma Semiforte – todas 

as informações de domínio público estão refletidas nos preços correntes 

de mercado; e c) Forma Forte – todas as informações de domínio público 

ou privado (privilegiada) estão incorporadas aos preços correntes de mer-

cado (FAMA, 1970).

Para Lopes e Iudícibus (2012), a eficiência do mercado depende da ab-

sorção, aos preços, de toda informação relevante imediatamente, ou mes-

mo num curtíssimo espaço de tempo. Portanto, o surgimento de uma nova 

informação que altere a expectativa do mercado sobre determinado ativo 

alterará imediatamente ou quase imediatamente seu valor.

Em um mercado eficiente, os preços das ações refletem instantanea-

mente todas as informações disponíveis. O preço da ação é ajustado auto-

maticamente no momento da divulgação de informações ao público. Por 

isso, a divulgação das demonstrações financeiras pode alterar o preço dos 

ativos, uma vez que mostra a situação patrimonial, financeira e econômica 

das organizações. Tal divulgação é relevante para os investidores, pois as 

decisões de negócios têm por base as informações contábeis (COSTA JU-

NIOR; MEURER; CUPERTINO, 2007).

De acordo com a teoria de eficiência de mercado, os preços dos ativos 

se ajustam imediatamente às informações disponíveis. Logo, o investidor 

paga um preço justo na compra ou obtém um retorno normal na venda, 

sem possibilidades de ganhos extraordinários. 
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2.3 Estudos relacionados

Estudos anteriores ganham destaque no meio acadêmico com o ob-

jetivo de compreender a reação do mercado em relação à divulgação de 

informações financeiras.

Os autores Martikainen e Puttonen (1993) investigaram em empre-

sas finlandesas a relação entre os preços das ações, os ganhos de acumu-

lação e os fluxos de caixa. Verificaram que os retornos das ações levam a 

retornos contábeis, e não o contrário. Dessa forma, concluíram que o mer-

cado de ações finlandês parece produzir informações importantes para 

fins de tomada de decisão.

Chen, Chen e Su (2001) examinaram se os investidores no mercado 

de ações chinês, no período de 1991 a 1998, percebem a importância das 

informações contábeis. Constataram que as informações contábeis são 

relevantes para investidores, apesar da percepção de que a Contabilidade 

e os relatórios financeiros estão inadequados.

Eilifsen, Knivsfla e Saettem (2001) analisaram os efeitos da divulga-

ção de resultados no retorno das ações em empresas da Noruega no perí-

odo de 1990 e 1995. Constataram que houve uma diminuição significativa 

na volatilidade do preço das ações no período pós-anúncio de resultados 

em relação ao período pré-anúncio.

Song, Douthett Jr. e Jung (2003) analisaram a forma como a libe-

ração do mercado de ações coreano afeta o comportamento do preço das 

ações e o papel da informação contábil para tomada de decisão. Os resul-

tados demonstraram que, após a liberação do mercado, diminui o com-

portamento dos preços das ações e aumentou a diferenciação do preço das 

ações entre as empresas. Também perceberam que o poder das informa-

ções contábeis aumentou após a liberação do mercado.

Santana e Lima (2004) verificaram o impacto do indicador EBITDA 

nos Retornos Totais aos acionistas no período de 1994 a 1999, nas empresas 

com ações negociadas na BM&FBovespa. Os resultados evidenciaram que o 

indicador EBITDA tem relação com o Retorno Total aos acionistas, mas de 

modo não tão significativo. Portanto, inferiram que tal indicador não deve 

ser utilizado para a previsão do Retorno Total aos acionistas.
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Os pesquisadores Sarlo Neto et al. (2005) investigaram o impacto 

das demonstrações contábeis nos preços das empresas negociadas no 

mercado brasileiro, no período de 1990 a 2002. Perceberam que os resul-

tados contábeis influenciam as variações dos preços das ações, mas não 

em sua plenitude, pois a eficiência de mercado foi observada somente nas 

ações preferenciais.

Dantas, Medeiros, Lustosa (2006) pesquisaram se a variável alavan-

cagem operacional é um dos fatores explicativos do comportamento do 

retorno das ações das empresas listadas na BM&FBovespa, dos setores de 

petróleo e gás, materiais básicos, bens industriais, construção e transpor-

te, consumo não cíclico e consumo cíclico, no período entre o segundo 

trimestre de 2001 e o terceiro trimestre de 2004. Observaram que tal va-

riável é estatisticamente relevante, com relação positiva, para explicar o 

comportamento do retorno das ações.

Costa Jr., Meurer, Cupertino (2007) examinaram o relacionamen-

to entre retornos contábeis e retornos do mercado de ações trimestrais 

de empresas listadas na BM&FBovespa, no período de janeiro de 1995 a 

março de 2007. Os resultados mostraram que existe evidência de que os 

retornos contábeis influenciam os retornos de mercado. 

Bastos et al. (2009) verificaram nas empresas listadas na BM&FBo-

vespa, no período de 2001 a 2007, a relação entre o retorno das ações e as 

quatro métricas de desempenho Lucro por Ação (LPA), Retorno sobre o 

Investimento (ROI), Valor Econômico Adicionado (EVA) e Fluxo de Caixa 

Operacional (FCO). Os resultados indicaram um baixo poder de explica-

ção das variáveis independentes sobre o retorno das ações. 

Soares e Galdi (2011) investigaram a relação entre os modelos Du-

Pont e retornos das ações no mercado brasileiro e identificaram que o 

ROA (modelo DuPont tradicional) possui maior poder explicativo, quanto 

à geração de valor para as ações das empresas, do que o ROA operacional 

(modelo DuPont modificado). 

Gray e Johnson (2011) examinaram a relação entre o crescimento 

do ativo total e do retorno das ações australianas. Os testes aplicados re-

jeitaram a hipótese de que o crescimento dos ativos possa ser um fator de 

risco do preço das ações.
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Corso, Kassai, Lima (2012) pesquisaram em empresas com ações ne-

gociadas na BM&FBovespa, no período de 1995 a 2008, a relação entre 

distribuição de investimento e juros de capital próprio com o retorno das 

ações. Os resultados indicaram que existe relação entre distribuição de 

dividendos e de juros sobre o capital próprio com o retorno das ações. 

Campos, Lamounier e Bressan (2012) verificaram a relação entre as 

séries trimestrais dos lucros contábeis e os retornos de mercado de empre-

sas brasileiras listadas na BM&FBovespa que apresentam níveis diferen-

tes de exigências de divulgação, no período de 1995 a 2010. Perceberam 

que, apesar da importância das informações contábeis para o mercado, 

a maior qualidade e quantidade dessas informações não causam reflexo 

nos retornos de mercado. 

Senyigit e Ag (2014) avaliaram se as informações contábeis impactam 

no retorno das ações de empresas cotadas nos mercados dos Estados Unidos 

e Turquia. Constataram que as informações contábeis possuem relação com 

o retorno das ações nos Estados Unidos, porém não há relação na Turquia.

Os estudos relacionados reforçam a importância das informações 

contábeis para a tomada de decisão no mercado de capitais e incentivam 

novas pesquisas para compreender a relevância desse fenômeno.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção, descreve-se o delineamento da pesquisa, a definição da 

população e amostra e os procedimentos de coleta e análise dos dados.

3.1 Delineamento da pesquisa

A pesquisa configura-se como descritiva, pois se descreve a influ-

ência dos indicadores de desempenho financeiro no retorno das ações. 

Na pesquisa descritiva tem-se por finalidade a descrição de aspectos ou 

comportamentos de uma determinada população no intuito de estabe-

lecer relações entre variáveis e fatos sem, no entanto, manipulá-los (RI-

CHARDSON, 1999; MARTINS; THEÓPHILO, 2009).

Quanto aos procedimentos, empregou-se a técnica de pesquisa docu-

mental para obtenção das informações contábeis e financeiras das empre-
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sas investigadas. Os dados são fontes secundárias e estão dispostos na base 

de dados Economática®. Segundo Martins e Theóphilo (2009), na pesquisa 

documental utilizam-se documentos que podem ser escritos ou não como 

fonte de informações e de evidências, por exemplo: diários; relatórios, gra-

vações; correspondências, fotografias; filmes; mapas, entre outros.

A abordagem do problema é de forma quantitativa, uma vez que se 

mensura a relação entre indicadores de desempenho financeiro e o retorno 

das ações. Segundo Richardson (1999, p. 70), este tipo de pesquisa “caracte-

riza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais com-

plexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc”.

3.2 População e amostra

A população da pesquisa é composta pelas empresas que possuem 

ações negociadas na BM&FBovespa. A amostra compõe as empresas que 

pertencem à carteira teórica do IBrX100 no quadrimestre de janeiro a abril 

de 2014, que possuíam todos os dados para pesquisa. 

Na primeira etapa, exclui-se 17 (dezessete) empresas pertencentes ao 

setor financeiro e outros (Banrisul, BM&FBovespa, BR Malls Par, BR Pro-

pert, Bradesco, Bradespar, Brasil, CETIP, Cielo, Iguatemi, Itausa, Itauuniban-

co, Multiplan, Porto Seguro, Santander, Sul América, Ultrapar). Tais empre-

sas possuem práticas contábeis distintas das demais selecionadas.

Na segunda etapa, eliminou-se 18 (dezoito) empresas que possuíam 

ações não classificadas como ON (Braskem, Cesp, Cemig, Copel, Eletropaulo, 

AES Tiete, Gerdau, Gerdau Met, Gol, Klabin, Lojas Americ, P.Acucar-CBD, 

Marcopolo, Randon Part, Suzano Papel, Usiminas, Taesa, Telef Brasil). Tal 

ação se justifica devido aos investidores proprietários de ações ON terem 

maiores interesses em relação ao desempenho financeiro das organizações.

Na terceira etapa, eliminou-se 25 (vinte e cinco) empresas que não 

tinham as variáveis necessárias para o período em estudo (AES Tiete, 

Anhanguera, Copasa, Cosan, CPFL Geracao, CPFL Piratininga, CPFL Reno-

vav, Ecorodovias, Eletropaulo, Equatorial, Estacio Part, Fibria, Hrt Petroleo, 

Hypermarcas, LLX Log, Magaz Luiza, Mills, Minerva, MMX Miner, Multi-
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plus, PDG Realt, Qualicorp, RaiaDrogasil, Sabesp, Sid Nacional, Souza Cruz).

 Por fim, a amostra do estudo totalizou 48 empresas, conforme de-

monstra o Quadro 2.

 Quadro 1 – Indicadores de desempenho financeiro

N. Empre-
sas

N. Empre-
sas

N. Empre-
sas

N. Empre-
sas

N. Empresas

1 All 
Amer 

Lat

11 Cia He-
ring

21 Even 31 Lojas 
Renner

41 Rossi 
Resid

2 Ambev 
S/A

12 Copel 22 Eztec 32 M.Dias 
Branco

42 Tim Part 
S/A

3 Arteris 13 CPFL 
Energia

23 Gafisa 33 Marco-
polo

43 Totvs

4 B2W 
Digital

14 Cyrela 
Realt

24 Gerdau 34 Marfrig 44 Tractebel

5 Braskem 15 Dasa 25 Gerdau 
Met

35 MRV 45 Usiminas

6 BRF AS 16 Duratex 26 Iochp-
-Maxion

36 Natura 46 Vale

7 Brook-
field

17 Eletro-
bras

27 JBS 37 Odonto-
prev

47 Valid

8 CCR AS 18 Embraer 28 Kroton 38 Oi 48 Weg

9 Cemig 19 Energias 
BR

29 Light 
S/A

39 Petro-
bras

10 Cesp 20 Eneva 30 Localiza 40 Randon 
Part

Fonte: Dados da pesquisa.

3.3 Coleta e análise dos dados 

A coleta de dados ocorreu no banco de dados Economática®, no qual 

se buscou os indicadores para o estudo, no período de março de 2008 a se-

tembro de 2013. As variáveis foram coletadas trimestralmente, tendo como 

base o estudo de Costa Junior, Meurer e Cupertino (2007). 

O Quadro 3 apresenta as variáveis da pesquisa.
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Quadro 3 – Variáveis da pesquisa

Tipo
Vari-
ável

Descrição Medição Autores

D
ep

en
d

en
te

RDA
Retorno das 

Ações
PA1 – PA0 / PA0

Martikainen e Puttonen 
(1993), Chen, Chen e Su 

(2001), Eilifsen, Knivsfla 
e Saettem (2001), Song, 
Douthett e Jung (2003), 
Santana e Lima (2004), 
Sarlo Neto et al. (2005), 

Dantas, Medeiros e Lus-
tosa (2006), Costa Junior, 

Meurer e Cupertino 
(2007), Bastos et al. (2009), 
Soares e Galdi (2011), Gray 

e Johnson (2011), Corso, 
Kassai e Lima (2012), 

Campos, Lamounier e 
Bressan (2012), Senyigit e 

Ag (2014).

In
d

ep
en

d
en

te

ROA
Retorno sobre 

os Ativos
LL / ATm

Soares e Galdi (2011), Cor-
so, Kassai e Lima (2012).

ROE
Retorno sobre 
o Patrimônio 

Líquido
LL / PLm

Costa Jr., Meurer, Cuper-
tino (2007), Campos, La-

mounier e Bressan (2012).

EBIT-
DA

Lucro Antes 
dos Juros, 
Impostos, 

Depreciações e 
Amortizações 

Vendas – Custos – 
Despesas Comer-
ciais e Adminis-

trativas e não 
desembolsáveis

Santana e Lima (2004).

In
d

ep
en

d
en

te

FCO
Fluxo de Caixa 

Operacional

Lucro líquido + 
despesas econô-

micas ± aumento 
ou redução do 
capital de giro

Martikainen e Puttonen 
(1993), Bastos et al. (2009).

LPA Lucro por Ação
LL / Qtde. de 

Ações
Bastos et al. (2009)

 Fonte: Dados da pesquisa.
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De acordo com as variáveis de pesquisa propostas, tem-se a seguinte 

estimativa de equação de regressão:

RDA = β0 + β1ROA + β2ROE + β3EBITDA + β4FCO + β5LPA + 

Β8T200803 + β9T200806 + β10T200809 + β11T200812 + β12T200903 + 

β13T200906 + β14T200909 + β15T200912 + β16T201003 + β17T201006 + 

β18T201009 + β19T201012 + β20T201103 + β21T201106 + β22T201109 + 

β23T201112 + β24T201203 + β25T201206 + β26T201209 + β27T201212 + 

β28T201303 + β29T201306 + β30T201309 + Ɛ

A variável Retorno das Ações (RDA) foi considerada como variável 

dependente, enquanto os indicadores financeiros (ROA, ROE, EBITDA, 

FCO, LPA) foram considerados como variáveis independentes. 

Para verificar a influência temporal no modelo de regressão, utili-

zaram-se variáveis dummies para cada trimestre. Tal procedimento per-

mite verificar os reflexos do cenário macroeconômico ocorrido no perí-

odo investigado. Dessa forma, o estudo compreende 23 trimestres, que 

são: 1º Trimestre de 2008 (T200803), 2º Trimestre de 2008 (T200806), 

3º Trimestre de 2008 (T200809), 4º Trimestre de 2008 (T200812), 1º Tri-

mestre de 2009 (T200903), 2º Trimestre de 2009 (T200906), 3º Trimes-

tre de 2009 (T200909), 4º Trimestre de 2009 (T200912), 1º Trimestre de 

2010 (T201003), 2º Trimestre de 2010 (T201006), 3º Trimestre de 2010 

(T201009), 4º Trimestre de 2010 (T201012), 1º Trimestre de 2011 (T201103), 

2º Trimestre de 2011 (T201106), 3º Trimestre de 2011 (T201109), 4º Tri-

mestre de 2011 (T201112), 1º Trimestre de 2012 (T201203), 2º Trimestre 

de 2012 (T201206), 3º Trimestre de 2012 (T201209), 4º Trimestre de 2012 

(T201212), 1º Trimestre de 2013 (T201303), 2º Trimestre de 2013 (T201306) 

e 3º Trimestre de 2013 (T201309). 

A técnica estatística empregada para análise dos dados foi a de Re-

gressão Linear Múltipla, por meio dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), com a utilização do software SPSS® versão 21 e LHStat. Segundo 

Fávero et al. (2009, p. 346), a técnica de regressão evidencia “a relação entre 

um conjunto de variáveis explicativas métricas ou dummies e uma variável 

dependente métrica”. 
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Devido à grande dispersão dos valores da variável EBITDA, foi ne-

cessário transformá-los por meio da técnica estatística Padronização Z sco-

res. Esta técnica transforma os valores originais em uma medida relativa 

que mede o quanto a variável se afasta da média em unidade de desvio 

padrão, sem alterar sua forma de distribuição (FAVERO et al., 2009). Para 

as demais variáveis, não foi necessário tal ajuste.

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para realizar a Regressão Linear Múltipla, observaram-se os pres-

supostos fundamentais da técnica de análise de regressão, que são: ale-

atoriedade (Durbin-Watson), normalidade (Shapiro-Wilk), e homocedasti-

cidade (Levene) (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007; HAIR et al., 2005; 

FÁVERO et al., 2009). Nos testes estatísticos, utilizou-se nível de signifi-

cância (Sig.) de 0,05.

A Tabela 1 mostra os resultados dos testes de aleatoriedade, normali-

dade e homocedasticidade.

Tabela 1 – Testes de aleatoriedade, normalidade e homocedasticidade

Pressupostos Testes Hipóteses

Aleatoriedade

Durbin-Watson:
Estatística DW = 2,1337

Valor-p = 0,1511
Autocorrelação dos 
resíduos = -0,0669

Inexiste autocorrelação 
de primeira ordem entre 

os resíduos.

Normalidade

Shapiro-Wilk:
Estatística SW = 0,8342

Valor-p = 0,0000
A distribuição dos resí-

duos é normal.

Homocedasticidade

Levene:
Estatística F = 10,0923

Valor-p = 0,0015
A variância dos erros é 

uniforme.

 Fonte: Dados da pesquisa.

O teste Durbin-Watson para a aleatoriedade evidencia ausência de 

autocorrelação dos resíduos. O teste Shapiro-Wilk (S-W) mostra que a distri-
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Tabela 2 – Resumo do modelo de regressão

Modelo R R2 R2 Ajustado
Erro padrão 

da estimativa

1 0,583 0,340 0,325 22,088

Fonte: Dados da pesquisa.

O Coeficiente de Determinação (R2) é de 0,34. Isso indica que o con-

junto de variáveis independentes explica 34% do retorno das ações das em-

presas investigadas. A Tabela 3 demonstra a análise da variância do mode-

lo de regressão.

Tabela 3 – Análise da variância do modelo de regressão

Modelo Soma dos 
Quadrados

Df Quadrado 
Médio

F Sig.

Regressão 258.858,146 23 11.254,702 23,069 0,000

Resíduos 503.479,350 1.032 487,868

Total 762.337,497 1.055

buição dos resíduos é normal. O teste de Levene evidencia que a variância 

dos erros é uniforme.

Após os testes para atender os pressupostos da regressão linear múl-

tipla, foi aplicada a técnica de regressão. Para isso, realizaram-se dois pas-

sos: a) regressão com todas as variáveis independentes (procedimento Enter 

no SPSS) e b) regressão com acréscimo de cada variável independente por 

etapa (Procedimento Stepwise no SPSS).

No primeiro passo, constatou-se que nem todas as variáveis indepen-

dentes foram significativas para explicar a variável dependente do modelo. 

No segundo passo, o procedimento Stepwise resultou na exclusão das se-

guintes variáveis independentes: ROE, FCO e LPA. Tais variáveis não se se 

apresentaram significativas para o modelo. 

Por fim, o modelo de regressão ficou composto pelas variáveis inde-

pendentes: ROA, EBITDA e dummies de caráter temporal. A Tabela 2 apre-

senta o resumo do modelo de regressão.

Fonte: Dados da pesquisa.
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O modelo de regressão é significativo. O valor da estatística F é de 

23,069 com significância igual a 0,000, menor que o nível adotado (0,05), 

logo, há evidências de que os indicadores de desempenho financeiro ROA e 

EBITDA influenciem significativamente o retorno das ações.

A Tabela 4 apresenta os resultados dos coeficientes do modelo de re-

gressão.

Modelo

Coeficientes não pa-
dronizados

Coeficien-
tes padro-

nizados t Sig.

B
Modelo 
padrão

Beta

(Constante) -0,020 3,258

ROA 1,367 0,338 0,105 4,047 0,000

EBITDA -1,651 0,687 -0,061 -2,404 0,016

T200809 -28,028 4,509 -0,217 -6,215 0,000

T200812 -28,305 4,510 -0,219 -6,276 0,000

T200903 0,007 4,522 0,000 0,002 0,999

T200906 41,051 4,514 0,318 9,095 0,000

T200909 22,069 4,510 0,171 4,894 0,000

T200912 11,861 4,509 0,092 2,631 0,009

T201003 -7,524 4,510 -0,058 -1,668 0,096

T201006 -8,556 4,510 -0,066 -1,897 0,058

T201009 7,124 4,509 0,055 1,580 0,114

T201012 5,683 4,511 0,044 1,260 0,208

T201103 -3,477 4,509 -0,027 -0,771 0,441

T201106 -6,539 4,510 -0,051 -1,450 0,147

T201109 -17,377 4,509 -0,135 -3,853 0,000

T201112 4,146 4,511 0,032 0,919 0,358

T201203 13,499 4,512 0,105 2,992 0,003

T201206 -16,074 4,512 -0,125 -3,563 0,000

T201209 7,348 4,515 0,057 1,628 0,104

T201212 0,617 4,512 0,005 0,137 0,891

Tabela 4 – Coeficientes do modelo de regressão 
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T201303 -6,131 4,515 -0,048 -1,358 0,175

T201306 -13,678 4,512 -0,106 -3,031 0,002

T201309 7,401 4,514 0,057 1,640 0,101

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Tabela 4, observa-se que o ROA e EBITDA foram significativos 

com valor Sig. menor que 0,05. Isso mostra que tais variáveis influenciam 

o retorno das ações. A relação entre ROA e retorno das ações foi percebi-

da por Soares e Galdi (2011) e Corso, Kassai e Lima (2012), que encontra-

ram uma relação positiva entre essas variáveis. A relação entre EBITDA 

e retorno das ações foi encontrada na pesquisa de Santana e Lima (2004). 

Esses resultados convergem com os achados da presente pesquisa, logo, as 

variáveis ROA e EBITDA contribuem para os investidores na avaliação do 

desempenho das organizações.

O coeficiente do ROA tem sinal positivo, evidenciando que o ROA in-

fluencia positivamente o RDA. Esse resultado indica que quanto maior for 

o ROA, maior será o RDA. Tal resultado reforça a visão de longo prazo dos 

investidores, pois o ROA é um indicador de desempenho de longo prazo 

que está vinculado com a sustentabilidade, perpetuidade do negócio e gera-

ção de valor das organizações. Portanto, os investidores têm muito interes-

se nesse indicador, uma vez que se o ROA for crescente, significa garantia 

na geração de retornos futuros para os investidores.

O coeficiente do EBITDA tem sinal negativo, indicando que influen-

cia negativamente o RDA. Esse resultado indica que quanto maior for o 

EBITDA, menor será o RDA. O indicador EBITDA é utilizado para análise 

de curto prazo, pois mostra o lucro operacional acrescido das despesas não 

desembolsáveis. Por isso, acredita-se que os investidores são afetados signi-

ficativamente quando percebem uma lucratividade operacional baixa ou 

elevada no curto prazo.

As variáveis ROE, FCO e LPA foram excluídas da modelagem por não 

apresentarem significância estatística com o RDA. Esse resultado apresen-

ta contradições com estudos anteriores. O ROE na pesquisa de Costa Jr., 

Meurer e Cupertino (2007) apresentou relação com RDA, entretanto, no 

estudo de Campos, Lamounier e Bressan (2012) não teve influência. O FCO, 

na pesquisa de Bastos et al. (2009), evidenciou relação com o RDA, mas no 
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estudo de Martikainen e Puttonen (1993), não apresentou relação. O LPA 

demonstrou-se significativo no estudo de Bastos et al. (2009).

Essas contradições reforçam a necessidade de novas pesquisas para 

verificar a influência das variáveis ROE, FCO e LPA no retorno das ações, 

uma vez que tais indicadores são instrumentos gerenciais relevantes para 

a avaliação do desempenho das organizações.

Outro resultado da pesquisa está relacionado com as variáveis tem-

porais (dummies), no intuito de verificar a influência do contexto macroeco-

nômico no retorno das ações. O Quadro 4 apresenta esse resultado.

Anos Períodos RDA Descrição dos Fatos Econômicos

2008

2º Trim. 0,547
Crise financeira internacional com 
pedidos de falências e aquisições de 
bancos deficitários por concorren-
tes nos EUA e Europa. As principais 
bolsas de valores mundiais tiveram 
quedas significativas. Desaceleração 
da economia brasileira. Desvalori-
zação do dólar, prejudicando as ex-
portações e ocasionando aumento 
dos custos dos insumos externos. 
Fuga de investidores e dificuldades 
para obtenção de financiamentos 
externos.

3º Trim. -28,014

4º Trim. -28,277

2009

1º Trim. 0,014
Retomada do crescimento econô-
mico devido aos fatores: aumento 
do consumo, crescimento da oferta 
de crédito, incentivo governamen-
tal (redução e isenção de impostos; 
programa de financiamento habi-
tacional, investimentos em infraes-
trutura, redução da taxa básica de 
juros-SELIC). Tais fatores contribu-
íram para minimizar os efeitos da 
crise financeira internacional.

2º Trim. 41,0148

3º Trim. 22,081

4º Trim. 11,859

Quadro 4 – Síntese dos fatos econômicos 
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2010

1º Trim. -7,525
Desaceleração econômica provocada 
pela suspensão de medidas econô-
micas implementadas pelo governo 
para combater a crise financeira 
internacional, como por exemplo: 
isenções tributárias, estímulos ao 
consumo, elevação da taxa de juros. 
Preocupação com o crescimento do 
endividamento das famílias, do risco 
de demanda, do aumento da inflação 
e da queda nos preços dos produtos 
exportados.

2º Trim. -8,561

3º Trim. 7,125

4º Trim. 5,691

2011

1º Trim. -3,463 Continuidade da desaceleração eco-
nômica e de implementação de me-
didas governamentais para: inibição 

da expansão da oferta de crédito; 
controle da inflação; aumento na 

taxa básica de juros e postura mais 
conservadora em relação à política 
fiscal. Retração da demanda inter-
nacional, afetando as exportações. 

Piora do ambiente internacional 
devido à incerteza sobre uma nova 
crise na Zona do Euro envolvendo 
países como Grécia, Irlanda, Espa-

nha e Itália.

2º Trim. -6,528

3º Trim. -17,369

4º Trim. 4,14

2012

1º Trim. 13,505 Governo implementa medidas 
econômicas para alavancar o 

crescimento e minimizar os efeitos 
da crise na Zona do Euro, que são: 

redução da taxa básica de juros; 
redução nos custos de emprésti-

mos/financiamentos; desoneração 
tributária para diversos setores; 

redução de impostos nas operações 
financeiras; aumento de gastos 
públicos com investimentos em 

infraestrutura e incentivos tributá-
rios para investimentos privados.

2º Trim. -16,779

3º Trim. 7,334

4º Trim. 0,605
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2013

1º Trim. -6,088 A economia mundial apresenta 
claros sinais de recessão na Europa, 
crescimento abaixo do esperado 
nos Estados Unidos e desaceleração 
econômica nos países emergentes 
e em desenvolvimento. No cenário 
interno, o crescimento econômico 
é fraco mesmo com a expansão do 
crédito, baixo nível de desemprego 
e políticas de isenção tributária.

2º Trim. -13,685

3º Trim. 7,38

Fonte: IPEA [2014].

No Quadro 4, nota-se que alguns coeficientes da variável temporal 

foram negativos. Isso significa que houve uma relação negativa entre o 

contexto macroeconômico e o retorno das ações. 

No terceiro e quarto trimestre de 2008, a relação negativa foi provo-

cada principalmente pelo início da crise financeira internacional deflagra-

da pelo estouro da chamada bolha imobiliária e a consequente queda dos 

papéis atrelados a derivativos de hipotecas sub-prime. 

No ano seguinte, houve uma retomada do crescimento, no segundo 

trimestre de 2009, tendo como pilar o estímulo fiscal e creditício do gover-

no federal para o consumo das famílias e que em 2010 mostra sinais de es-

gotamento em virtude da elevação do nível de endividamento das famílias.

Em 2011, a crise de 2008 provocou desdobramentos negativos no ter-

ceiro trimestre, evidenciando que ainda haveria novas consequências para 

a economia global. Como principais efeitos da crise, teve-se o problema de 

solvência das dívidas soberanas de países europeus, que gerou perspectivas 

negativas sobre a Zona do Euro e a elevada dívida pública dos países em 

relação ao tamanho de suas economias causaram incertezas no mercado. 

As consequências da crise financeira perpassam o ano de 2012 e afetam 

profundamente o nível de consumo e, consequentemente, o comércio inter-

nacional; exigindo do governo brasileiro novos estímulos para aquecer a eco-

nomia local. No entanto, tais ações não tiveram a mesma efetividade de 2009. 

No ano de 2013, a queda do retorno das ações é consequência do bai-

xo crescimento da economia brasileira e mundial, uma vez que o mercado 
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interno já não responde à expansão do crédito e o comércio internacional 

continua fragilizado.

Os resultados gerais da presente pesquisa contribuem com os estu-

dos dos autores Martikainen e Puttonen (1993), Chen, Chen e Su (2001), 

Eilifsen, Knivsfla e Saettem (2001), Song, Douthett e Jung (2003), Santana 

e Lima (2004), Sarlo Neto et al. (2005), Dantas, Medeiros e Lustosa (2006), 

Costa Junior, Meurer e Cupertino (2007), Bastos et al. (2009), Soares e Gal-

di (2011), Gray e Johnson (2011), Corso, Kassai e Lima (2012), Campos, La-

mounier e Bressan (2012), Senyigit e Ag (2014). Tais autores perceberam 

que o retorno das ações é influenciado por diversas variáveis. Isso mostra 

que os investidores procuram diversas informações financeiras para em-

basar as decisões.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve por objetivo verificar a relação entre indica-

dores de desempenho financeiro e retorno de ações das empresas brasilei-

ras pertencentes ao índice IBrX 100 Bovespa nos períodos de 2008 a 2013. 

Para análise dos dados, foi empregada a técnica estatística de Regressão 

Linear Múltipla.

Os resultados demonstraram que as variáveis ROA e EBITDA são 

estatisticamente significativas para explicar as variações no retorno das 

ações nas empresas investigadas. Assim, constata-se que tais indicadores 

são relevantes para análise da situação organizacional e, por isso, são uti-

lizados pelos investidores na tomada de decisão, impactando na oscilação 

dos preços das ações no mercado financeiro. 

O indicador ROA apresentou uma relação positiva, o que indica que 

o aumento desse indicador reflete positivamente na valorização das ações. 

Tal indicador mostra o quanto a organização consegue gerar de retorno so-

bre os ativos; portanto, com base neste, os investidores constatam a eficiên-

cia organizacional na geração de lucro. Para os investidores, o aumento do 

ROA é atrativo, pois aponta capacidade de geração de lucro no longo prazo 

e reflete o nível de perpetuidade de negócio. 

O indicador EBITDA teve uma relação negativa, isso mostra que o 

aumento desse indicador impacta negativamente no retorno da ação. Esse 
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indicador é de curto prazo e evidencia o resultado proveniente das ativi-

dades operacionais. Logo, infere-se que os investidores podem demonstrar 

preocupação com a continuidade do negócio quando as organizações apre-

sentam retornos operacionais elevados, influenciando negativamente na 

variação das ações.

As variáveis temporais foram significativas, principalmente nos pe-

ríodos em que os fatores econômicos como a crise financeira internacional 

e a política governamental de incentivos econômicos foram mais fortes. 

Esse resultado revela que as variações das ações são influenciadas pelo ce-

nário econômico e, portanto, os investidores tomam decisões considerando 

expectativas do mercado local e global.

Conclui-se que as informações financeiras são fundamentais para 

análise do desempenho organizacional. Os investidores as utilizam para 

compreender o desempenho das organizações e tomar decisões quanto à 

continuidade dos investimentos, refletindo no retorno das ações.

Como indicação para futuras pesquisas para verificar o relaciona-

mento com o retorno das ações, sugere-se: a) utilizar outros indicadores 

financeiros; b) considerar o prazo de divulgação das demonstrações; e c) 

realizar estudos comparativos com empresas de mercados internacionais.
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RESUMO

As organizações precisam estar cientes de que uma boa gestão do passivo 

trabalhista é fundamental para a continuidade dos negócios. Devem co-

nhecer seus pontos fortes e fracos, para assim corrigi-los e minimizar tais 

passivos. A legislação trabalhista está em constante evolução, seja por in-

termédio de orientações, jurisprudências, súmulas ou normas regulamen-

tadoras, desta forma, o Departamento de Pessoal necessita estar sempre 

preparado para essas mudanças, a fim de obter um relacionamento sau-

dável com os empregados, seguindo as determinações legais. Assim, o pre-

sente trabalho tem como objetivo verificar quais são os principais fatores 

que ocasionam as reclamatórias trabalhistas na empresa pesquisada e qual 

é a melhor forma de prevenção. Para tanto, esta pesquisa se caracteriza 

como qualitativa e descritiva e, quanto aos procedimentos, foi realizado um 

estudo do tipo levantamento e um estudo de caso. Após levantamento e 

análise dos dados, observou-se que a empresa não atendia determinadas 

obrigações trabalhistas, como: o não fornecimento de EPIs no prazo cor-

reto; a equiparação salarial; as horas extras e os reflexos pagos de forma 

14  Graduada no Curso de Ciências Contábeis da UNESC. E-mail: gabrielledu-
ranterosso@hotmail.com.
15   Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico pela UNESC. E-mail: leo-
nel@unesc.net.
16  Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico pela UNESC. E-mail: ap-
santos@unesc.net.
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incorreta; o intervalo intrajornada não respeitado; e o pagamento de férias 

em atraso, tanto que houve sucessivas condenações judiciais referentes 

a essas obrigações. Na intenção de minimizá-las, foram propostas algu-

mas ações de melhorias, pensando na redução do seu passivo trabalhista. 

 

Palavras-Chave: Reclamatórias trabalhistas. Demandas. Passivo trabalhista.

1. INTRODUÇÃO

O surgimento do Direito do Trabalho se deu pela evolução da socie-

dade e começou a ganhar espaço a partir da revolução industrial. Antes 

disso, as condições impostas de trabalho eram as piores possíveis, pois todo 

o esforço dos empregados era pela troca de alimentação ou algum outro 

bem oferecido, sem nenhum adicional ou benefício. Por meio da revolução, 

do capitalismo industrial e da consequente exploração sobre os trabalha-

dores, os mesmos começaram a lutar pelos seus direitos (MARTINS, 2014).

Começam a surgir os primeiros protestos por mudanças nas jorna-

das de trabalho, e os movimentos socialistas, que pregavam igualdade, 

ganharam espaço. A luta pelos direitos sociais passa a dar resultados por 

todo o mundo. No Brasil, o trabalho assalariado ganhou força após a abo-

lição da escravidão, mas as condições impostas ainda eram ruins, geran-

do discussões sobre as leis trabalhistas, formando os primeiros sindicatos 

brasileiros. Ainda de acordo com Martins (2014), a Constituição de 1934 

foi a primeira a tratar do Direito do Trabalho no Brasil, assegurando a 

liberdade sindical, salário mínimo, entre outros direitos. Devido à neces-

sidade de reunir as normas trabalhistas em um único código, em 1943 

surge a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conduzindo todos os de-

veres e direitos dos trabalhadores.

Com essas transformações nas relações trabalhistas, as pessoas estão 

cada vez mais esclarecidas sobre seus direitos e suas obrigações, em con-

sequência, é necessário que as organizações estejam cada vez mais atentas 

para manter todos os direitos dos empregados respeitados, sendo que ges-

tores e Departamento de Pessoal devem manter-se alinhados à legislação. 

Muitas vezes as empresas acabam deixando alguns direitos trabalhistas de 
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lado, devido ao alto valor financeiro para se manterem de acordo com as 

leis, o que acarreta a maior procura de funcionários pela Justiça do Traba-

lho, que buscam os direitos não concedidos no período trabalhado (MAR-

TINS, 2014).

Os pedidos feitos nos processos trabalhistas são recorrentes, muitos 

pedem as mesmas verbas salariais e a empresa acaba passando pelas mes-

mas situações perante o juizado. Martins (2014) afirma que os empregado-

res devem estar cientes de que o passivo trabalhista influencia no futuro 

financeiro da empresa.

E como este trabalho tem a finalidade de identificar as medidas de 

prevenção adotadas pelas empresas para que minimizem as atuais deman-

das trabalhistas, tem-se a seguinte questão problema: quais são os princi-

pais fatores que ocasionam as reclamatórias trabalhistas em uma empresa 

do ramo metalúrgico da região Sul de Santa Catarina e qual é a melhor 

forma de prevenção?

Para atingir o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específi-

cos: (1) identificar as formas de prevenção do passivo trabalhista na em-

presa objeto de estudo; (2) buscar junto à empresa pesquisada as principais 

demandas que ocasionam as reclamatórias trabalhistas; e (3) propor ações 

de melhorias que minimizem os passivos trabalhistas.

A relevância do tema está ligada diretamente às transformações eco-

nômicas, sociais e políticas do Brasil. Fazer o gerenciamento dos passivos 

trabalhistas tornou-se uma necessidade essencial para qualquer organiza-

ção que deseje se manter ativa e competitiva no mercado.

A Consolidação das Leis do Trabalho teve início em 1943 e é um im-

portante instrumento de proteção aos trabalhadores até os dias atuais. A 

CLT mostra aos empregados seus direitos e, às empresas, suas obrigações, 

com intuito de pacificar as relações sociais e garantir assim um relaciona-

mento saudável entre as partes.

Quando a empresa não respeita os direitos dos empregados, muitos 

deles os buscam acionando a Justiça do Trabalho, gerando gastos desneces-

sários para a organização, que podem vir a comprometer seus lucros. Desta 

forma, os gestores precisam estar cientes de que uma boa administração do 

passivo trabalhista é fundamental para a continuidade da empresa.
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Cabe ao Departamento de Pessoal cuidar, organizar e administrar 

toda rotina referente à relação do empregado com o empregador. Além dis-

so, esse setor deve estar sempre atento às mudanças da legislação traba-

lhista, pois as mesmas sofrem constantes alterações e compete à empresa 

adequar-se ao novo, assegurando todos os direitos dos seus trabalhadores.

Com este estudo pretende-se contribuir para a construção do conhe-

cimento e fortalecimento teórico, podendo ser posteriormente utilizado 

por profissionais, acadêmicos e comunidade em geral. A pesquisa apresenta 

os conceitos e princípios do Direito do Trabalho, baseado na legislação tra-

balhista, por meio de pesquisas bibliográficas. Tem o interesse de apontar 

os aspectos relevantes da temática, podendo inspirar outros trabalhos aca-

dêmicos vinculados a essa área.

Por meio deste trabalho, objetiva-se apresentar à sociedade em geral, 

formada por empresas e trabalhadores, a importância do conhecimento so-

bre a legislação trabalhista vigente e seu cumprimento. As entidades que 

respeitam os direitos de seus funcionários são bem-vistas pela sociedade e 

pelos órgãos fiscalizadores.

Do mesmo modo, o estudo contribuirá para as organizações como 

fonte de pesquisa, mostrando a importância da realização de um planeja-

mento adequado em relação às questões trabalhistas, como forma de mini-

mizá-las e, assim, obter uma relação sadia entre a empresa e o trabalhador, 

para que nenhuma das partes seja prejudicada.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Direitos trabalhistas

As primeiras relações de trabalho no Brasil surgiram após a abolição 

da escravidão e a proclamação da república, iniciando-se assim um novo 

período do Direito Trabalhista. A partir de então, as leis trabalhistas come-

çaram a crescer de forma desordenada, e devido à necessidade de melhor 

compreensão sobre estas leis, o Governo resolveu reunir todos os textos 

legais em um único diploma, compilando todas as informações, ao qual se 

deu o nome de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), consubstanciada 
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no Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, acrescentando inovações, 

aproximando-se de um verdadeiro Código (NASCIMENTO, 2011).

Segundo Martins (2014), com o surgimento da CLT esperava-se uma 

cristalização da legislação, porém, os direitos trabalhistas sofrem constan-

tes alterações e, por conta disso, há diversas modificações nesse contexto, 

como fica evidenciado pelo número de decretos, decretos-leis e leis que fo-

ram elaboradas, alterando-a, como exemplo: a nova reforma trabalhista 

instituída pela Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, que altera a Consolida-

ção das Leis do Trabalho. 

Com a nova reforma trabalhista, a CLT passou por algumas altera-

ções, sendo elas: a contribuição sindical tornou-se opcional; as férias podem 

ser fracionadas em até três períodos; o descanso para refeição poderá ser 

de apenas 30 minutos; entre outras mudanças. Essa reforma visa a garantir 

melhores condições aos trabalhadores.

De acordo com Martins (2014), o Direito do Trabalho consiste no con-

junto de princípios, regras e instituições relativas à relação de trabalho su-

bordinado e situações semelhantes, visando a garantir melhores condições 

sociais e de trabalho ao empregado, em consonância às medidas de pre-

venção que lhe são destinadas; também pretende corrigir as deficiências 

encontradas na empresa e assegurar uma remuneração devida aos traba-

lhadores.

O Direito Trabalhista está dividido em: Direito Individual do Traba-

lho; Direito Tutelar do Trabalho; e Direito Coletivo do Trabalho, conforme 

o Quadro 1.

Direito Conceito

Direito Individual 
do Trabalho

É o segmento do Direito que estuda o contrato individu-
al do trabalho e as regras legais ou normativas a ele apli-
cáveis, ou seja, compreende as relações individuais, ten-
do como sujeitos o empregado e o empregador e como 
objeto a prestação de trabalho subordinado, continuado 
e assalariado. Garante que o direito de ambas as partes, 
firmado no contrato, seja respeitado (MARTINS, 2014; 
NASCIMENTO, 2011).

Quadro 1 – Divisão do Direito do Trabalho



118

Direito Tutelar do 
Trabalho

Compreende as regras relativas à proteção do trabalhador, 
incluindo as normas de medicina e segurança do trabalho, 
regras sobre jornada de trabalho, os repousos do empre-
gado, a fiscalização trabalhista, etc. Garante as condições 
básicas de prestação de serviços, a segurança e a saúde do 
empregado (MARTINS, 2014; NASCIMENTO, 2011).

Direito Coletivo do 
Trabalho

É o ramo do direito que estuda as relações coletivas de 
trabalho, pertinentes ao sindicato, às suas funções e aos 
conflitos coletivos. O Direito Coletivo busca proporcio-
nar ao empregado a garantia de seus direitos de forma 
coletiva, protegendo os direitos de uma classe trabalha-
dora (NASCIMENTO, 2011).

Fonte: Adaptado de Martins (2014) e Nascimento (2011).

O Direito do Trabalho possui suas divisões, e também seus princípios, 

conforme o Quadro 2, que têm a função de informar, criar normativas e 

facilitar a interpretação. A CLT, em seu artigo 8º, atribuiu aos princípios a 

função de integrar as lacunas da lei, ao dispor que as decisões das autorida-

des e a falta de lei devem ser fundadas nos princípios, com o que não lhes 

deu a função retificadora dos efeitos indesejáveis da aplicação de algumas 

normas (BRASIL, 1943).

Princípios Conceito

Princípio da proteção

Como o empregador é o detentor do poder econômi-
co, assim ficando em uma situação elevada, a regra 
seria proporcionar uma forma de compensar essa 
superioridade dando ao empregado uma vantagem 
jurídica que buscará equiparar as partes e suprir essa 
diferença. Trata-se do bem-estar na relação de em-
prego, garantir o que for mais benéfico ao empregado 
(MARTINS, 2014).

Quadro 2 – Princípios do Direito do Trabalho
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Princípio da irrenun-
ciabilidade de direitos

Consiste na impossibilidade jurídica de o empregado 
privar-se voluntariamente de vantagens a ele confe-
ridas pela lei trabalhista. O direito é adquirido e não 
pode o trabalhador renunciar o que lhes é garantido 
por lei, podendo a empresa sofrer punição se aceitar 
tal decisão advinda do empregado (MARTINS, 2014).

Princípio da conti-
nuidade da relação de 

emprego

O objetivo deste princípio é de assegurar maior pos-
sibilidade de permanência do trabalhador em seu 
emprego, por meio do contrato de trabalho por prazo 
indeterminado, assim, haverá a continuidade da re-
lação de emprego (MARTINS, 2014).

Princípio da primazia 
da realidade

Trata-se de uma verdade real, o que vale é o que real-
mente acontece e não o que está escrito. Neste prin-
cípio prevalece a verdade dos fatos sobre qualquer 
contrato formal, ou seja, caso haja conflito entre o 
que está escrito e o que ocorre de fato, prevalece o 
que ocorre de fato (DELGADO 2014).

Fonte: Adaptado de Delgado (2014) e Martins (2014).

O Direito Processual do Trabalho constitui-se como um conjunto 

de regras e princípios a serem aplicados pelos órgãos jurisdicionais no jul-

gamento de temas referentes à relação de trabalho. É o ramo do Direito 

Processual destinado à solução judicial de conflitos trabalhistas, pois nem 

sempre as normas jurídicas são cumpridas, deste modo, surge a necessida-

de de se pretender, perante os tribunais, o seu cumprimento. O Direito Pro-

cessual do Trabalho, além das regras e dos princípios, possui instituições, 

por exemplo, criadoras e aplicadoras do mesmo, conforme demonstrado no 

Quadro 3 (MARTINS, 2010).

Quadro 3 – Direito Processual do Trabalho

Direito Conceito

Tribunal Superior do Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão 
máximo da Justiça do Trabalho e possui 
jurisdição em todo o território nacional, 
composto por 27 ministros, cabendo-lhes a 
interpretação da legislação trabalhista, ou 
seja, detém a palavra definitiva no que se 
refere à matéria trabalhista (BRASIL, 1988).
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Tribunais Regionais do Trabalho

Os Tribunais Regionais do Trabalho consti-
tuem a 2ª instância da Justiça do Trabalho 
no Brasil e estão distribuídos pelo território 
nacional, somando um total de 24 tribunais 
pelo país. Os TRT’s detêm competências ori-
ginárias de julgamento, em casos de dissí-
dios coletivos, ações rescisórias, mandados 
de segurança, entre outros (BRASIL, 1988).

Vara do Trabalho

A Vara do Trabalho é a primeira instância 
das ações de competência da Justiça do Tra-
balho e julga conflitos individuais que sur-
gem nas relações de trabalho, entre empre-
gado e empregador. Conforme o TST, esse 
conflito chega à Vara na forma de Reclama-
ção Trabalhista (BRASIL, 1988).

Fonte: Adaptado de Brasil (1988).

Os conflitos discutidos e resolvidos em qualquer instância da Justiça 

do Trabalho só existem devido às partes que os compõem, ou seja, o empre-

gador e o empregado. O art. 2º da CLT considera empregador a empresa, 

individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943). Já o 

empregado, conforme o art. 3º da CLT, é toda pessoa física que prestar ser-

viços de natureza não eventual a um empregador, sob dependência deste e 

mediante salário (BRASIL, 1943).

2.2 Salário e remuneração

Segundo Nascimento (2013), salário é a contraprestação devida ao 

empregado pela prestação de serviços, em decorrência do contrato de tra-

balho. Martins (2014) afirma que o salário pode ser definido em três tipos, 

que são eles: salário por unidade de tempo, salário por unidade de obra e 

salário por tarefa. O mais utilizado pelos empregadores é o salário por uni-

dade de tempo, onde a fixação do salário será por hora, dia, semana, quin-

zena ou por mês. 

Conforme o art. 459 da CLT, o pagamento do salário, qualquer seja 

a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior 



121

a um mês, salvo no que diz respeito a comissões, percentagens e gratifi-

cações (BRASIL, 1943). Quanto ao pagamento, se houver sido estipulado 

por mês, deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao 

serviço prestado.

Já a remuneração, para Martins (2014), é o valor total dos ganhos do 

empregado, pela prestação de serviços, proveniente do empregador ou ter-

ceiros. O art. 457 da CLT define que compreendem-se na remuneração do 

empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago dire-

tamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 

receber (BRASIL, 1943). O objetivo da remuneração é que ela possa satisfa-

zer as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família.

A remuneração contempla, além do salário, abonos, adicionais, ajudas 

de custo, diárias de viagens, comissões, gratificações, premiações, o que por-

ventura o empregado receber, conforme demonstrado no Quadro 4.

Remuneração Conceito

Abonos

O abono consiste num adiantamento em dinhei-
ro, antecipação salarial ou em um valor a mais 
que é concedido ao empregado, compondo, as-
sim, sua remuneração (NASCIMENTO, 2013).

Adicional de horas extras

O adicional de horas extras é devido quando o 
empregado excede sua jornada de trabalho nor-
mal, ou seja, o que ultrapassar a jornada diária 
estabelecida é convertido em horas extras ao 
trabalhador e terá um percentual de no mínimo 
50% em relação à hora normal de trabalho (BRA-
SIL, 1943).

Adicional noturno

O adicional noturno é devido ao empregado ur-
bano que trabalhar no período entre 22:00 horas 
de um dia às 05:00 horas do dia seguinte. O tra-
balho noturno terá um acréscimo de 20%, pelo 
menos, sobre a hora diurna (BRASIL, 1943).

Quadro 4 – Remuneração
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Adicional de insalubridade

O adicional de insalubridade é devido ao em-
pregado que presta serviço em atividades insa-
lubres, sendo calculado à razão de 10%, 20% ou 
40%, conforme o grau de insalubridade, mínimo, 
médio ou máximo (BRONDI; BERMÚDEZ, 2009).

Adicional de periculosidade

O adicional de periculosidade é devido ao em-
pregado que presta serviços em contato com 
inflamáveis, energia elétrica, explosivos e radia-
ções ionizantes, como também aos profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial e aos tra-
balhadores que exerçam suas atividades com a 
utilização de motocicletas ou motonetas em vias 
públicas (BRASIL, 1943).

Adicional de transferência

Caracteriza-se como transferência o desloca-
mento do trabalhador de um estabelecimento 
para outro, ocasionando a mudança de seu do-
micílio. Nos casos em que o empregador optar 
pela transferência provisória do empregado e 
esta resultar em mudança de localidade pela 
qual foi contratado, fica o empregador obrigado 
a pagar um percentual nunca inferior a 25% do 
salário que o empregado percebia naquela loca-
lidade (COSTA, 2011).

Ajuda de custo e diárias de 
viagem

A ajuda de custo trata-se de um valor pago pelo 
empregador para cobrir uma eventual despesa 
que o empregado realize em virtude de um ser-
viço externo. Alguns empregadores realizam 
suas atividades para o empregador fora do es-
tabelecimento da empresa, para desempenhar 
essas atividades efetuam gastos com o próprio 
deslocamento, tais como: hospedagem, alimen-
tação, entre outros. Para ressarcir essas despesas 
é fixado um acordo entre empregado e emprega-
dor. A este valor se dá o nome de “diárias para 
viagem”, as quais não são incluídas nos salários, 
desde que não excedam 50% do salário percebi-
do pelo empregado (COSTA, 2011).

Fonte: Adaptado de Brondi e Bermúdez (2009), Brasil (1943), Costa (2011) e Nasci-

mento (2013).
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2.3 Equiparação salarial

A legislação trabalhista estabelece que, sendo idêntica a função, a 

todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo 

estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de 

sexo, etnia, nacionalidade ou idade, conforme expresso no art. 461 da CLT 

(BRASIL, 1943).

Há causas que impedem a equiparação salarial, uma delas é quando 

o trabalhador é readaptado em nova função por motivo de deficiência fí-

sica ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social; não 

servirá de paradigma para fins de equiparação salarial, e também quando 

o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, em que as 

promoções deverão obedecer aos critérios da antiguidade e merecimento 

(BRASIL, 1943).

2.4 Gratificação de Natal – 13º salário

A gratificação de Natal, também denominada 13º salário, foi ins-

tituída pela Lei nº 4.090 de 13 de julho de 1962 e é devida a todo empre-

gado urbano, rural, ou doméstico, bem como aos trabalhadores avulsos, 

independente da remuneração por estes percebida. Essa gratificação 

corresponde a 1/12 por mês de serviço e é calculada de acordo com a 

quantidade de meses trabalhados, no ano correspondente; considera-se 

como mês a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho (COSTA, 2011).

A Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, dividiu o pagamento do 13º 

salário em duas parcelas. A primeira parcela deverá ser paga no período 

de fevereiro a novembro de cada ano, o que vem a ser um adiantamento, 

correspondente à metade do salário recebido pelo empregado no mês 

anterior ao do pagamento. Já a segunda parcela deverá ser paga até o 

dia 20 de dezembro de cada ano e o procedimento para o cálculo des-

ta parcela será com base na própria remuneração do mês de dezembro 

(COSTA, 2011).

Sobre a primeira parcela do 13º salário, não incidirá o desconto do 

INSS e nem do IRRF, somente o recolhimento da parcela relativa ao FGTS; já 

na segunda parcela, haverá o desconto do valor integral de INSS e IRRF, de-
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duzindo-se ainda o valor referente à primeira parcela – o valor obtido após 

essa dedução será o valor da segunda parcela do 13º salário (COSTA, 2011).

2.5 Férias

As férias visam a proporcionar descanso ao trabalhador, após um 

certo período de trabalh. Esse descanso é necessário para a recomposição 

de desgastes físicos, relacionamentos familiares e sociais. Conforme o art. 

130 da CLT, o empregado terá direito às férias após cada período de 12 me-

ses de vigência do contrato de trabalho. A perda do direito a férias será 

total quando as faltas injustificadas forem superiores a 32 dias dentro do 

período aquisitivo do empregado (BRASIL, 1943).

As férias devem ser comunicadas por escrito ao empregado, com no 

mínimo 30 dias de antecedência, e devem ser pagas até dois dias antes do 

início do período de gozo. Durante as férias, o empregado não deixa de re-

ceber o seu salário, além disso, tem direito a um terço a mais do valor utili-

zado como base de cálculo das férias (BRASIL, 1943).

2.6 Aviso prévio

Quando não há um prazo determinado para o término do contrato 

de trabalho entre o empregador e o empregado, a parte que durante o pe-

ríodo quiser rescindir esse contrato deverá avisar a outra da sua decisão, 

com antecedência mínima de 30 dias, conforme determina o art. 487 da 

CLT (BRASIL, 1943).

Segundo Costa (2011), a finalidade do aviso prévio, quando concedido 

pelo empregador, é possibilitar ao trabalhador a procura por novo emprego, 

antes de ter seu contrato rescindido definitivamente, garantindo assim seu 

salário. Quando concedido pelo empregado, fornece ao empregador a possi-

bilidade de repor sua vaga, minimizando, assim, possíveis prejuízos no setor.

2.7 Rescisão de contrato de trabalho

Todo e qualquer contrato de trabalho pode ser rescindido por ambas 

as partes, desde que as mesmas expressem essa vontade por escrito. Sendo 

assim, é necessário que todas as verbas pagas sejam discriminadas para o 

empregado estar ciente de seus direitos (BRONDI; BERMÚDEZ, 2009).
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A rescisão contratual pode acontecer em várias formas. As modali-

dades mais comuns de ruptura do contrato de trabalho são: dispensa sem 

justa causa; dispensa por justa causa provocada pelo empregado; pedido 

de demissão; término do contrato por ato culposo do empregador; e cul-

pa recíproca. Em todos esses casos, deve-se verificar os direitos dos tra-

balhadores, a proporcionalidade no pagamento das verbas e a quitação 

correta do contrato de trabalho. A homologação precisa ser compreen-

dida conforme CLT e atentando-se às convenções coletivas de trabalho 

(BRONDI; BERMÚDEZ, 2009).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para análise dos dados, foi utilizada a abordagem qualitativa. Con-

forme Oliveira (2002), a pesquisa qualitativa possui a facilidade de poder 

descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, ana-

lisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, como também contribuir para o pro-

cesso de mudança. Desta forma, o estudo é considerado qualitativo, pois 

analisou-se os dados obtidos junto à empresa estudada, referente ao seu 

passivo trabalhista. 

Em relação aos objetivos, este estudo é descritivo, pois, de acordo com 

Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descri-

ção das características de determinada população ou fenômeno, ou então 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Foram descritos quais são 

os principais fatores que ocasionaram as reclamatórias trabalhistas na em-

presa pesquisada e a melhor forma de prevenção. 

Quanto aos procedimentos, foi realizado um estudo do tipo levanta-

mento, coletando-se os dados da empresa. Segundo Gil (2002), a pesquisa 

do tipo levantamento caracteriza-se pela interrogação dos indivíduos cujo 

comportamento se deseja conhecer.

Também foi utilizado um estudo de caso, para identificar e estudar 

os processos trabalhistas que a empresa possuía. Conforme Santos (2004), 

estudar um caso é selecionar um objeto restrito, com o objetivo de aprofun-

dar os aspectos característicos. O objeto do estudo de caso pode ser qual-
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quer fato, fenômeno, processo individual ou um de seus aspectos. 

Para a resolução do problema de pesquisa a ser solucionado, pri-

meiramente, buscou-se no departamento jurídico da empresa estudada 

os processos trabalhistas que a mesma possuía, relativos ao período de 

2014 a 2016, tendo em vista que, neste intervalo, ocorreu o maior número 

de rescisões de contrato de trabalho. Em seguida, esses processos foram 

analisados para identificar as principais demandas jurídicas. Após isto, 

os dados levantados foram tabulados em planilha do Excel para melhor 

identificação e interpretação.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

A empresa objeto de estudo não autorizou a divulgação de sua ra-

zão social, sendo assim, foi utilizado um nome fictício, Industrial S/A. A 

empresa tem mais de 40 anos no mercado, contando aproximadamente 

com 480 funcionários, divididos entre matriz e filiais. É uma sociedade 

anônima de capital fechado, localizada em Criciúma, onde explora ativi-

dade metalúrgica.

Analisou-se um total de 19 processos no período compreendido de 

2014 a 2016. Após a análise desses processos, foram classificadas as deman-

das com maior relevância, selecionadas por possuírem maior repercussão 

na esfera judicial.

Pode-se observar que a Industrial S/A, no período estudado, teve um 

alto índice de reclamatórias trabalhistas, e que os pedidos são recorrentes, 

conforme demonstrado na Tabela 1, onde se evidencia os pedidos no perí-

odo estudado, a quantidade para cada pedido e o percentual em relação ao 

total das demandas.

Pedidos Quantidade Percentual (%)
Adicional de insalubridade 14 14,89

Adicional noturno 6 6,38

Adicional de periculosidade 11 11,70

Tabela 1 – Principais pedidos
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Dano moral 11 11,70

Equiparação salarial 8 8,51

Horas de domingo e feriado 2 2,13

Horas extras e reflexos 7 7,45

Intervalo intrajornada 14 14,89

Intervalo interjornada 4 4,26

Pagamento de férias 7 7,45

Pensão vitalícia 6 6,38

Reintegração do trabalho 4 4,26

Total 94 100
Fonte: Dados da pesquisa (2014, 2015, 2016).

Nos 19 processos analisados, tem-se 12 demandas diferentes, totali-

zando 94 pedidos. A maior demanda apresentada está no adicional de in-

salubridade e no intervalo intrajornada, ambos com 14 pedidos, gerando 

14,89% do total de pedidos cada um. Em seguida está o adicional de peri-

culosidade e o dano moral, ambos com 11 pedidos, representando cada um 

11,70% do total de pedidos analisados; na sequência, a equiparação salarial, 

com 08 pedidos, mostrando 8,51% do total.

Com o objetivo de avaliar o volume de condenações referente às 

demandas durante o período estudado, considerou-se tão somente os pro-

cessos nos quais já houve condenações. Verifica-se, até o final da presente 

pesquisa (Outubro/2017), 07 processos com condenações e transitados em 

julgado. Entre eles, percebe-se que o intervalo intrajornada teve o maior 

índice, com 06 pedidos favoráveis ao reclamante dos 07 requeridos. Em se-

guida, o adicional de insalubridade, com 05 pedidos deferidos dos 06 recla-

mados, as horas extras e os reflexos, as férias e a equiparação salarial com 

04, 03 e 02 pedidos favoráveis, respectivamente, ou seja, condenações em 

todos os pedidos, conforme demonstrado na Tabela 2:

Pedidos ganhos Nº de processos com o 
pedido

Condenados %

Adicional de insalubridade 6 5 83,33

Tabela 2 – Processos encerrados
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Equiparação salarial 2 2 100

Horas extras e reflexos 4 4 100

Intervalo intrajornada 7 6 85,72

Pagamento de férias 3 3 100

Total 22 20 100

Fonte: Dados da pesquisa (2014, 2015, 2016).

Por meio da análise das condenações é possível observar que a em-

presa estudada deve elaborar um plano de ação para melhorar o que vem 

sendo questionado nas ações trabalhistas.

As contingências são situações que podem acontecer, fatos que a 

empresa precisa mensurar, devendo ter reservas para tais ocorrências. Os 

processos na empresa estudada são divididos em três tipos de contingên-

cias: Provável, Possível e Remota. Durante o período analisado, tiveram 19 

processos, 07 destes já encerrados e 12 encontram-se ainda em tramitação. 

Verifica-se que a Industrial S/A reconhece seu passivo, sabendo de suas re-

clamatórias trabalhistas.

Analisando os processos que encontram-se em tramitação, a empre-

sa considera como contingência possível 10 deles, 02 como provável e ne-

nhum como remota. A contingência possível para a Industrial S/A é aquela 

que se tem praticamente certeza de que acontecerá; a contingência prová-

vel tem grande chance de acontecer, embora não seja garantido, é uma in-

certeza; já a remota é aquela que se sabe que a empresa ganhará. Na Tabe-

la 3, demonstra-se a quantidade para cada tipo de contingência destacada 

pela empresa objeto de estudo.

Tabela 3 – Tipos de contingências

Tipos Quantidade

Possível 10

Provável 2

Remota 0

Total 12

Fonte: Dados da pesquisa (2014, 2015, 2016).
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Nos processos classificados como possíveis, observa-se que, em sua 

maioria, estão os pedidos de adicional de insalubridade, o intervalo intra-

jornada e as horas extras e os reflexos, sendo estes as maiores condenações 

sofridas pela empresa.

Por meio das informações obtidas no estudo realizado, é possível 

analisar que a empresa possui um número expressivo de reclamações tra-

balhistas no período de 2014 a 2016. Uma boa administração do passivo 

trabalhista é fundamental em qualquer organização, pois as empresas de-

sembolsam muito pagando as dívidas trabalhistas; se as evitassem, econo-

mizariam mais e teriam maior rentabilidade. Mas para que isso ocorra, é 

necessário que a entidade tenha conhecimento dos atos e fatos que geram 

esse ônus. É nesse momento que a organização deve buscar onde está seu 

ponto fraco, onde vem falhando, para, assim, estabelecer ações a serem se-

guidas, corrigir seus erros e evitar tal passivo.

A empresa não tem a garantia de que o empregado não entrará com 

uma ação trabalhista, e é por esta razão que as entidades devem ter ciência 

de que o controle do passivo trabalhista é essencial para o bom andamento 

da organização. Os trabalhadores estão cada vez mais atualizados, os meios 

de comunicação estão mais claros e relatam os direitos dos empregados, 

como também retratam o que as empresas não podem fazer. Isso faz com 

que o funcionário conheça melhor seus direitos e busque essas posições do 

Departamento de Pessoal; portanto, os profissionais desta área devem ter 

amplo conhecimento da legislação trabalhista em vigor.

Apresenta-se para empresa objeto de estudo o Planejamento Traba-

lhista adequado para o seu bom andamento. Tanto a empresa analisada 

quanto as demais deveriam seguir um Planejamento Trabalhista, para 

assim minimizar seus passivos. Sugere-se à Industrial S/A que faça uma 

análise das condenações sofridas, para identificar seus erros e corrigi-los. 

No Quadro 3, tem-se as condenações sofridas de 2014 a 2016, bem como 

as devidas sugestões de ações de melhorias, que podem ser seguidas pela 

empresa para minimizar seu passivo trabalhista.
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Quadro 5 – Planejamento Trabalhista

Planejamento Trabalhista

Pedidos Ações de melhorias

Adicional de 
insalubri-

dade

As condenações estabeleceram o pagamento desse adicional 
apenas por alguns dias, alegando que a empresa não fornecia 
os EPIs no tempo certo, ficando alguns dias o empregado sem 
proteção, pois esse controle é feito de forma manual, assim, al-
gumas datas acabam passando despercebidas. A empresa, para 
se resguardar de futuras reclamatórias, deve manter o maior 
controle quanto às datas de entrega dos EPIs. Sugere-se então 
que as entregas de todos os equipamentos de proteção para cada 
funcionário sejam lançadas no sistema da segurança do traba-
lho, pois este, após o lançamento da entrega, já fornecerá quan-
do deverá ser a próxima entrega, conforme a validade e duração 
de cada equipamento, segundo determina a legislação. Assim, é 
possível emitir relatórios diariamente para verificar quem de-
verá receber o equipamento, evitando que passe despercebido 
o prazo de entrega correto.

Equiparação 
salarial

O artigo 461 e seu § 1º da CLT determinam que, sendo idênti-
ca a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, na mesma localidade, realizado com a mesma 
perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de 
serviço não é superior a dois anos, corresponderá igual salário, 
sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Devido às con-
denações que a empresa sofreu, sugere-se que a Industrial S/A 
desenvolva um plano de cargos e salários, estabelecendo requi-
sitos e atribuindo valores para cada cargo, capazes de eliminar 
distorções e assegurar a equidade e a coerência. 

Horas extras 
e reflexos

A duração da jornada de trabalho normal do empregado, con-
forme a CLT, é de oito horas diárias, totalizando 44 horas sema-
nais, não sendo descontadas nem computadas como jornada 
as variações de horário no registro de ponto não excedentes a 
cinco minutos, observando o limite máximo de dez minutos di-
ários. Na Industrial S/A, a tolerância para o registro do ponto 
totaliza vinte minutos diários. Essa diferença de 10 minutos da 
empresa para a legislação gerou horas extras nas reclamatórias 
trabalhistas. Sugere-se à Industrial S/A que reduza essa varia-
ção de horário para, no máximo, dez minutos diários, conforme 
a CLT determina, evitando futuros passivos trabalhistas. 
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Intervalo 
intrajornada

O intervalo para refeição é um direito do empregado; a cada seis 
horas consecutivas de trabalho tem-se o direito ao intervalo de 
uma hora, porém, com a vigência da Lei 13.467/2017, esse inter-
valo poderá ser de no mínimo 30 minutos. A condenação se deu 
pois o intervalo não é registrado pelo ponto eletrônico da em-
presa para os funcionários que trabalham em turnos na fábrica. 
Sugere-se então que a empresa refaça seu quadro de horários, 
para que todos os funcionários registrem o ponto eletrônico du-
rante o intervalo da refeição.

Pagamento 
de férias

A condenação do pagamento das férias em dobro ocorreu de-
vido à empresa pagar as férias em cheque, pois os reclamantes 
alegaram que os cheques eram entregues após o início do res-
pectivo período, e não com dois dias de antecedência, conforme 
a legislação prevê. Sugere-se que a empresa faça o pagamento 
das férias de todos os funcionários via depósito bancário, ane-
xando o comprovante do depósito junto ao recibo de férias as-
sinado pelo empregado, e mantenha um controle mais rigoroso 
quanto ao prazo de pagamento junto ao Departamento Finan-
ceiro, para evitar o pagamento atrasado.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Por meio do planejamento trabalhista realizado para a empresa obje-

to de estudo, é possível analisar que a Industrial S/A consegue minimizar 

todas as condenações que vem sofrendo, basta corrigir seus procedimentos 

internos e se adequar à legislação vigente. Quanto às condenações sobre o 

adicional de insalubridade, a proposta se deu pois, de acordo com Brondi e 

Bermúdez (2009), com a adoção de normas de proteção no ambiente de tra-

balho, e quando a empresa fornece os EPIs aos empregados corretamente, a 

insalubridade poderá ser eliminada ou ter reduzido seu grau, extinguindo 

ou diminuindo, consequentemente, o adicional. 

Quanto à equiparação salarial, a proposta para a empresa ocorreu 

pois o art. 461, § 2º da CLT determina que, quando a empresa tiver pessoal 

organizado em quadro de carreira, ou adotar plano de cargos e salários, não 

haverá equiparação. Já nas condenações do pagamento de horas extras e 

reflexos, a Industrial precisa apenas ajustar as variações de horário no re-
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gistro de ponto no limite máximo de dez minutos diários, conforme expres-

so no art. 58, § 1º da CLT (BRASIL, 1943). 

Em relação ao intervalo intrajornada, a Industrial precisa ajustar os 

horários para que todos os funcionários registrem seu ponto eletrônico 

durante o intervalo para refeição, podendo ser de no mínimo 30 minutos, 

conforme determina a nova reforma trabalhista, instituída pela Lei nº 

13.467, de 13 de julho de 2017. E, para evitar o pagamento de férias em 

dobro, a empresa precisa efetuar o pagamento por meio de depósito ban-

cário e guardar uma cópia do comprovante de pagamento, que, segundo 

Martins (2014), deverá ocorrer dois dias antes do início das férias. Des-

se modo, é possível comprovar que o funcionário recebeu suas férias no 

prazo correto. Adotando todas essas medidas, a empresa minimizará seu 

passivo trabalhista.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A legislação trabalhista está sempre evoluindo, normas e regula-

mentos são analisados e alterados frequentemente. Com a Consolidação 

das Leis do Trabalho de 1943 (CLT), que tratou de unificar todas as maté-

rias trabalhistas em um único documento, e com a Constituição Federal 

de 1988, responsável por expandir os direitos dos trabalhadores, as rela-

ções trabalhistas começaram a ganhar força. Com o Direito do Trabalho 

estabelecido, firmavam-se com maior clareza os direitos dos trabalhado-

res. Dessa forma, as empresas precisam estar cada vez mais preparadas 

para tais evoluções, para obter um relacionamento saudável com seus 

empregados.

A análise do passivo trabalhista de uma organização traz benefícios 

a longo prazo, pois este passivo, quando analisado, acompanhado e com 

medidas preventivas adotadas para sua redução, proporciona uma imagem 

positiva da empresa. Assim, os órgãos fiscalizadores, a classe sindical e os 

colaboradores passarão a olhar a entidade como justa e coerente com seus 

atos, visando sempre ao bem-estar dos funcionários.

Procurou-se responder quais são os principais fatores que ocasio-

nam as reclamatórias trabalhistas em uma empresa do ramo metalúrgi-
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co da região Sul de Santa Catarina e qual é a melhor forma de prevenção.  

Por intermédio da pesquisa realizada, pode-se obter os resultados acerca do 

assunto. O estudo teve como proposta analisar o período compreendido de 

2014 a 2016 para, assim, selecionar as demandas com maior relevância no 

âmbito judicial e discorrer sobre as condenações feitas no período, propon-

do ações de melhorias para as condenações.

Os objetivos do estudo foram alcançados, sendo o primeiro deles atin-

gido quando identificou-se as formas de prevenção do passivo trabalhista 

usadas pela empresa, analisando como a mesma controla suas entregas de 

EPIs, os pagamentos de horas extras, a forma de pagamento das férias aos 

funcionários, e o registro do ponto feito pelos empregados. Logo, foi possí-

vel observar que as formas de prevenção usadas pela Industrial S/A não es-

tão sendo realizadas de maneira totalmente correta, como fica evidenciado 

pelas condenações sofridas pela empresa.

Em relação ao segundo objetivo, ficou respondido no momento em 

que se relatou as principais demandas que ocasionaram as reclamatórias 

trabalhistas na Industrial S/A, por meio das análises feitas nos processos. 

Por fim, o terceiro objetivo foi contemplado nas propostas de ações de me-

lhorias, com a criação do Planejamento Trabalhista para a Industrial S/A, 

sendo este realizado como base nas condenações sofridas pela mesma, de 

modo a utilizá-lo para minimizar o passivo trabalhista da organização.

As propostas de mudanças podem causar alguns incômodos à empre-

sa, porém, se fazem necessárias devido à exigência das organizações respei-

tarem a Legislação. Inovação, adoção de medidas preventivas e mudança nos 

processos são atitudes sempre bem-vindas. A organização precisa ter visão 

de futuro, por esta razão, se faz importante que entidades analisem cada vez 

mais os motivos que fazem o seu passivo trabalhista aumentar, a fim de tra-

çar reais causas das condenações de forma a minimizá-las ou superá-las. Esse 

procedimento deve ser adotado em empresas de todos os níveis, sendo um 

fator diferencial entre o sucesso e o fracasso destas.

Como nova fonte de pesquisa, sugere-se que se verifique a efetividade 

da nova reforma trabalhista instituída pela Lei nº 13.467, de 13 de Julho de 

2017, nas indústrias do ramo metalúrgico da região Sul de Santa Catarina.
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RESUMO

O Drawback é um Regime Aduaneiro Especial que permite a suspen-

são, isenção e restituição do pagamento de impostos na importação de 

insumos adquiridos para o processo de industrialização no mercado in-

terno, cuja finalidade posterior seja a exportação. Neste contexto, o es-

tudo objetivou analisar a viabilidade de adesão e os efeitos do Regime 

Aduaneiro Especial Drawback nas operações de importação e expor-

tação em uma empresa cerealista do Sul de Santa Catarina. Metodolo-

gicamente, caracterizou-se como uma pesquisa descritiva e aplicada, 

quanto aos fins, e bibliográfica, documental e um estudo de caso, quan-

to aos meios de investigação. Os dados de origem secundária foram co-

letados em uma empresa cerealista do Sul de Santa Catarina, fundada 

em 1986 em Forquilhinha. A análise dos dados ocorreu por meio de uma 
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deboravolpato@gmail.com.
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abordagem essencialmente qualitativa, com aspectos quantitativos. 

Constatou-se que é possível aderir ao Regime Drawback, uma vez que 

a modalidade de isenção é a que se caracteriza como mais recomendá-

vel. Nesta modalidade, as aquisições de insumos são feitas com o reco-

lhimento de tributos e, após a industrialização e a exportação do produto 

final, solicita-se o Drawback isenção para a Secretaria de Comércio Ex-

terior – SECEX, que analisará o pleito. Após a concessão, a empresa po-

derá importar, repondo seu estoque de insumos com isenção de tributos. 
 
Palavras-chave: Drawback. Incentivo Fiscal. Importação. Exportação.

1. INTRODUÇÃO

A globalização proporcionou a abertura de fronteiras, uma vez que o 

mercado global passou a interagir entre si, o que resultou na aproximação 

comercial e minimização da distância entre os países. Optar por exportar 

tornou-se, para muitas empresas, uma forma de não se manter limitadas 

apenas à comercialização no mercado doméstico (BEHRENDS, 2002).

As transformações políticas e econômicas revelaram o papel de 

cada nação no mercado mundial, seja como fornecedor ou consumidor, 

evidenciando a interdependência econômica, uma vez que as nações 

dependem umas das outras para o desenvolvimento de suas economias 

(SWART, 2006).

Para Araújo e Sartori (2004), o desenvolvimento das exportações 

está diretamente relacionado aos mecanismos competentes por parte do 

governo, no sentido de promover uma política de promoção às exporta-

ções e incentivar o setor exportador a se ajustar às exigências do merca-

do internacional. 

Governos e empresas passam a desenvolver estratégias que priori-

zem os ganhos em competitividade e acesso a mercados potenciais, assim 

como a minimização dos riscos envolvidos nas operações internacionais e 

novas formas de assegurar a estabilidade e a permanência no mercado na-

cional e internacional (MDIC, 2009).

A concessão de benefícios fiscais pelo governo é um mecanismo que 
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visa a estimular a economia, tratando-se de um método eficaz para deter-

minadas empresas, reduzindo a carga tributária e, consequentemente, os 

custos do produto final, tornando-se uma estratégia na formação de preços 

de venda. Fabretti (2006) afirma que os impostos são instituídos para serem 

arrecadados. Contudo, para atingir outros fins de interesse do Estado, este 

cede parte da arrecadação, a fim de incentivar determinadas atividades, 

programas especiais ou desenvolvimentos de certas regiões.

Lopez e Gama (2013) corroboram que a internacionalização passou a 

ser vista como um fator positivo, pois afeta diretamente o posicionamento 

perante o mercado doméstico, e acarreta também a elevação no grau de 

competitividade. Além disso, o governo disponibiliza formas de incentivo 

à atividade exportadora, regimes especiais para pequenas, médias ou gran-

des empresas, suspendendo ou isentando as beneficiárias do pagamento de 

determinados impostos.

Criado pela publicação do Decreto-Lei nº 37 em 1966, o Regime 

Aduaneiro Especial Drawback já passou por diversas alterações em seus 

aspectos administrativos, chegando ao atual modelo de Drawback inte-

grado. O Regime Aduaneiro permite a isenção, suspensão ou restituição 

do pagamento de impostos na importação de matéria-prima empregada 

na produção de bens destinados à exportação (BRASIL, 1966). Dados do 

MDIC (2016) apontam que o uso do Drawback implica uma redução de 

até 71,6% sobre o valor da operação de importação e de 36,6% sobre a 

aquisição da mesma mercadoria no mercado interno, descontado o va-

lor do ICMS em ambos os casos. As exportações feitas em Regime de 

Drawback Integrado Suspensão representaram aproximadamente 23% 

em relação ao total dos últimos cinco anos. Em 2015, foram exportados 

por esse regime mais de US$ 48 bilhões, o que representa cerca de 25% 

das exportações brasileiras.

Baseado em tais premissas, verifica-se a importância do estudo do 

Regime Especial para aprimorar o nível competitivo no mercado, seja este 

nacional ou internacional, por parte da organização em questão. Neste con-

texto, o estudo tem por objetivo analisar a viabilidade de adesão e os efeitos 

do Regime Aduaneiro Drawback nas operações de importação e exporta-

ção, em uma empresa cerealista do Sul de Santa Catarina.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 Operações de importação e exportação e suas tributações

Lopez e Gama (2013, p. 303) afirmam que “[…] a importação nada mais 

é que a entrada de produtos vindos de outros países, e perante a legislação 

brasileira a importação se concretiza quando se configura o desembaraço 

aduaneiro”. A comercialização via importação pode ser feita de duas ma-

neiras: i) direta e ii) indireta, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Operacionalização da prática importadora

PROCESSOS CARACTERÍSTICAS

Importação Direta

A importação direta é aquela feita sem 
intermediários, a compra é realizada 
direto com o fabricante, podendo ser 
utilizadas empresas especializadas em 
importação servindo como agentes de 
compras, apenas uma ligação entre 
comprador e fabricante.

Importação Indireta
Na importação indireta, a compra é 
realizada com terceiros, ou seja, o ven-
dedor não é o fabricante.

Fonte: Elaboração própria a partir de Keedi (2012).

O Quadro 2 destaca as operações de importações indiretas realizadas 

por Trading Companies, empresas comerciais que atuam como intermediá-

rias entre empresas fabricantes e empresas compradoras, em operações de 

exportação ou de importação. 

Quadro 2 – Importação indireta

TIPOLOGIAS CARACTERÍSTICAS

Importação 
por encomen-

da

A empresa adquire mercadorias no exterior com recursos pró-
prios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a 
fim de revendê-las, posteriormente, a uma empresa encomen-
dante previamente determinada, em razão de contrato entre 
a importadora e a encomendante, cujo objeto deve compreen-
der, pelo menos, o prazo ou as operações pactuadas (art. 2º, § 1º, 
I, da IN SRF nº 634/06).
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Importação 
por conta 

e ordem de 
terceiros

Embora a atuação da empresa importadora possa abranger 
desde a simples execução do despacho de importação até a in-
termediação da negociação no exterior, contratação do trans-
porte, seguro, entre outros, o importador de fato é o adquiren-
te, o mandante da importação, aquele que efetivamente faz vir 
a mercadoria de outro país, em razão da compra internacional; 
embora, nesse caso, o faça por via de interposta pessoa – a im-
portadora por conta e ordem –, que é uma mera mandatária 
da adquirente.

Fonte: Elaboração própria a partir da Secretaria da Receita Federal do Brasil (2014).

Vale ressaltar que ainda existem dois tipos de importação: definitiva 

e temporária. A definitiva é uma compra normal em que a mercadoria é to-

talmente legalizada e incorporada ao ativo do país importador; caso tenha 

de sair do país, será executada uma operação de exportação como qualquer 

mercadoria produzida no país. Já a temporária, como o próprio nome diz, 

é aquela recebida no país para realizar uma determinada tarefa com um 

tempo pré-determinado, tais como feiras, exposições ou competições, sen-

do devolvida no final de sua atividade (KEEDI, 2012).

Rebouças (2012) afirma que, com o aumento do fluxo de transações no 

comércio internacional, o governo brasileiro necessita tomar decisões que 

interferem no mercado interno, de modo que as empresas nacionais não fi-

quem prejudicadas com a entrada de mercadorias estrangeiras e, também, 

para que incentive a entrada de outras que melhorem o desenvolvimento 

do país. Para que isto ocorra, o governo se utiliza da legislação como meio 

de regular a entrada e saída de mercadorias do país, por meio dos tributos 

incidentes nessas operações, conforme apresentado no Quadro 3, ou, em 

casos mais radicais, pela proibição integral da importação de determinado 

produto estrangeiro.

Quadro 3 – Tributos incidentes na importação

TRIBUTO CARACTERÍSTICAS BASE DE CÁLCULO

II – Imposto sobre Im-
portação

Calculado sobre o valor 
aduaneiro com alíquotas 

variáveis.

II = Valor Aduaneiro x 
% II 
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IPI - Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados

Calculado conforme a 
Tabela do IPI.

IPI = (Valor Aduaneiro + 
II) x % IPI

PIS – Importação (Lei 
10.865/2004)

Alíquota geral de 2,10%, 
existindo alíquotas espe-
cíficas para determina-

dos produtos.

PIS = Valor Aduaneiro 
x % PIS

COFINS – Importação 
(Lei 10.865/2004)

Alíquota geral de 9,65%, 
existindo alíquotas espe-
cíficas para determina-

dos produtos.

COFINS = Valor Adua-
neiro x % COFINS

ICMS – Imposto sobre 
Circulação de Mercado-

rias e Serviços

Alíquota variável segun-
do as alíquotas vigentes 

no Estado em que o 
desembaraço aduaneiro 

é procedido.

ICMS = [(Valor Aduanei-
ro + II + IPI + PIS + CO-
FINS + taxa Siscomex) 
/ % correspondente ao 

ICMS] x % ICMS

ISS – Imposto sobre 
Serviços de Qualquer 

Natureza

Alíquota sobre a im-
portação de serviços 

provenientes do exterior 
do País, especificados 
na Lei Complementar 

116/2003.

ISS = Alíquota de ISS x 
preço do serviço

IOF – Imposto sobre 
Operações de Câmbio

Devido sobre a compra 
de moeda estrangeira, 
na liquidação da ope-
ração de câmbio para 

pagamento da importa-
ção de serviços, devido à 

alíquota de 0,38%.

IOF = Alíquota de IOF 
x (compra da moeda 

estrangeira)

Fonte: Elaboração própria a partir de Ashikaga (2005).

Exportar é uma forma de expansão do mercado interno, aumenta a 

capacidade das nações de importarem o que não são capazes de produzir 

em seu cenário interno ou quando o número dos produtos do mercado in-

terno é insuficiente para atender a demanda. Pode-se afirmar que exportar 

é elevar a produtividade e manter padrões de eficiência, devido à concor-

rência no mercado internacional (MALUF, 2008). A exportação pode ser 

feita de três maneiras: i) direta; ii) indireta; e iii) cooperativa, conforme 

apresentado no Quadro 4.
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Quadro 4 – Modalidades de exportação

TIPOLOGIA CARACTERÍSTICAS

Exportação Indireta

A organização dispõe dos serviços de 
intermediários internacionais. Este 
tipo de distribuição requer menos in-
vestimentos, pois a empresa não neces-
sita da criação de um departamento de 
exportação ou de uma equipe de ven-
das, visto que as atividades de exporta-
ção, assim como os trâmites e as normas 
do comércio exterior, serão executados 
pelos agentes intermediários.

Exportação Direta

O processo de exportação direta ocor-
re sem a intervenção de agentes inter-
mediários, ou seja, a empresa produz e 
vende seus produtos. Nesta modalida-
de, há a exigência de um maior nível 
de investimento, tanto em estrutura 
quanto em profissionais qualificados, 
mas, em contrapartida, oferece para a 
empresa a obtenção de conhecimentos 
assíduos a respeito do mercado ao qual 
se pretende explorar.

Exportação Cooperativa

Envolve acordos colaborativos com 
outras organizações, no entanto, con-
sidera-se o desempenho das funções 
exportadoras.

Fonte: Elaboração própria a partir de Melo (2010).

De acordo com Castro (2001), o Brasil conta com uma estrutura de 

incentivos à exportação (Quadro 5) que tem como princípio econômico pro-

mover uma maior capacidade de concorrência com o mercado internacio-

nal (ARAÚJO; SARTORI, 2004).

Quadro 5 – Tributos na exportação

TRIBUTOS CARACTERÍSTICAS

IE
Imposto de Exportação calculado sobre o preço normal de ven-
da da mercadoria.
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IE
Imposto de Exportação calculado sobre o preço normal de ven-
da da mercadoria.

IPI

São imunes da incidência do imposto os produtos industrializa-
dos destinados ao exterior (Constituição, artigo 153, § 3º, inciso 
III), contemplando todos os produtos, de origem nacional ou es-
trangeira.

ICMS
A exportação de produtos industrializados é imune ao ICMS 
(CF/88, artigo 155, § 2º, X, a).

PIS

As exportações são isentas do PIS, de acordo com o artigo 14, 
§ 1º, da MP 2.158-35/2001. Com relação ao PIS não cumulativo, 
instituído pela Lei 10.637/2002, o artigo 5º dessa lei estipula a 
não incidência sobre as receitas decorrentes das operações de 
exportação de mercadorias para o exterior.

COFINS

O artigo 7o da Lei Complementar 70/1991 concedeu isenção de 
COFINS sobre as receitas oriundas da exportação de mercado-
rias, mesmo quando realizadas através de cooperativas, con-
sórcios ou entidades semelhantes, bem como às empresas co-
merciais exportadoras, nos termos do Decreto-Lei 1.248/1972, 
desde que destinadas ao fim específico de exportação para o 
exterior. Com relação à COFINS não cumulativa, instituída pela 
Lei 10.833/2003, o artigo 6o da mesma estipula a não incidência 
sobre as receitas decorrentes das exportações de mercadorias 
ou serviços, admitido, ainda, o crédito das referidas aquisições.

ISS

O ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exte-
rior do país (artigo 2o, I, da Lei Complementar 116/2003). Nota: 
são tributáveis os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resul-
tado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por re-
sidente no exterior.

Fonte: Elaboração própria a partir da Receita Federal do Brasil e Ashikaga (2005).

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (2015) alerta que, em caso 

de mercadoria classificada em NCM passível de incidência do imposto de 

exportação, haverá indicação automática no Registro de Exportação e na 
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Declaração de Exportação, na qual o usuário deverá informar também a 

base legal e a alíquota, para que o sistema calcule o imposto. 

2.2 Regime aduaneiro Drawback

De acordo com a interpretação de Araújo e Sartori (2004), a existên-

cia do Drawback foi marcada por quatro períodos: i) primeiramente, o pe-

ríodo mais liberal de 1934 a 1982; ii) o segundo marcado pela crise cambial 

entre 1982 e 1983; iii) depois houve o período da retomada da utilização do 

Drawback, entre 1983 e 1992; iv) e, por fim, o quarto período, compreendido 

de 1992 até os dias atuais, por meio de uma política governamental voltada 

para o comércio exterior.

Drawback… (2002) remonta à sua criação em 1966, com a publicação 

do Decreto-Lei nº 37. A partir de então, as modificações realizadas por De-

cretos, Portarias e Comunicados são constantes, uma vez que a tributação 

e os incentivos fiscais vêm mudando ao longo dos anos. Em 1997, a Consoli-

dação das Normas de Drawback – CND foi criada a fim de tornar pública a 

concessão das modalidades de suspensão e isenção do regime.

Com o intuito de adequar as normas modificadas às novas situações 

impostas pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, e sim-

plificar o uso operacional do regime, nos últimos anos muitas regras foram 

editadas, regulamentando as modalidades Suspensão e Isenção, trazendo 

uma tendência de redução de atividades de controle da Secretaria de Co-

mércio Exterior – SECEX. Isso proporcionou a simplificação nos procedi-

mentos, reduzindo a quantidade de documentos de habilitação e acompa-

nhamento, extinguindo laudos técnicos que tornavam muito mais difíceis 

as obrigações para a empresa beneficiada (ARAÚJO; SARTORI, 2004).

Araújo e Sartori (2004) ressaltam ainda a importância do Drawback 

em um sentido de viabilizar o desenvolvimento da indústria brasileira e o 

fomento da entrada de dinheiro no país, já que o incentivo à exportação 

não possui como fundamento a arrecadação de impostos. As operações de 

industrialização, instituídas em 1997 com a publicação da Consolidação das 

Normas de Drawback – CND, são definidas como qualquer operação que 

modifique o produto, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a fi-

nalidade ou o aperfeiçoamento deste. 
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O Comunicado Decex nº 21, de 1997, foi substituído pela Portaria nº 

11, de 2004, conforme o Quadro 6. Explícita as determinadas intervenções 

em produtos que permitem o pedido de Drawback (BRASIL, 2004).

Quadro 6 – Operações de industrialização para pedido de Drawback

OPERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

Transformação
Modificação de matéria-prima ou pro-
duto intermediário, gerando um novo 
produto.

Beneficiamento
Transforma ou aperfeiçoa o funciona-
mento, a utilização, o acabamento ou a 
aparência do produto.

Montagem

Montagem de produto, peças ou par-
tes que resulte em novo produto ou 
partes independentes, podendo ser 
sobre a mesma classificação fiscal.

Renovação ou recondicionamento

Renovação de produto usado ou parte 
de produto deteriorado ou inutilizado 
à renovação ou restauração para sua 
utilização.

Acondicionamento ou recondiciona-
mento

Altera a apresentação do produto 
pela colocação de embalagem, menos 
quando a embalagem for destinada 
exclusivamente ao transporte.

Fonte: Elaboração própria a partir da Secretaria da Receita Federal do Brasil (2004).

A Portaria Conjunta RFB /Secex nº 467, de 25 de março de 2010, ori-

ginou a evolução do Regime Aduaneiro ao modelo de Drawback Integrado. 

Brasil (2011) informa que este permite a desoneração de tributos na aqui-

sição de insumos no próprio mercado interno para as três modalidades vi-

gentes: Suspensão, Isenção e Restituição.

2.2.1 Drawback Integrado Suspensão

A modalidade de suspensão é utilizada quando a empresa pretende 

industrializar um produto a ser exportado. Poderá, então, importar com sus-

pensão do pagamento de tributos, desde que os produtos finais originados de 

sua utilização sejam exportados no prazo concedido (MALUF, 2000). 
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O Decreto-Lei 37/1966, no artigo 37º, inciso II, afirma que é a “[…] sus-

pensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria 

a ser exportada após o beneficiamento ou destinada à fabricação, comple-

mentação ou acondicionamento e outra a ser exportada” (BRASIL, 1966). 

As operações logísticas possuem a seguinte sequência para a modalidade 

de suspensão: importação da matéria-prima, industrialização da matéria-

-prima e exportação do produto final. O Decreto nº 8.010, de 16 de maio de 

2013, passa a definir o Drawback Integrado Suspensão como:

I – Suspensão – permite a suspensão do pagamento do Impos-

to de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, 

da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribui-

ção para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, 

na importação, de forma combinada ou não com a aquisição no 

mercado interno, de mercadoria para emprego ou consumo na 

industrialização de produto a ser exportado (BRASIL, 2013a).

Segundo Araújo e Sartori (2004), o beneficiário do regime deverá 

comprovar as exportações por meio de documentos na importação e ex-

portação, abrangendo apenas um Ato Concessório, não podendo estar vin-

culado a outros tipos de regime ou incentivo à exportação. A sua autoriza-

ção é obtida via SISCOMEX, junto ao MDIC/SECEX.

A Secretaria de Comércio Exterior – SECEX poderá estabelecer con-

dições específicas para a concessão do regime e inclusive exigir o cronogra-

ma de exportações. O prazo de vigência do regime é de um ano, permitindo 

ser feita a prorrogação de mais um ano, menos em casos de produtos que 

possuam ciclo longo de fabricação, sendo que, neste caso, o prazo máximo é 

cinco anos (BRASIL, 2009).

Conforme o Regulamento Aduaneiro, “[…] o excedente de mercado-

rias produzidas ao amparo do regime […] poderá ser consumido no mercado 

interno somente após o pagamento dos tributos suspensos dos correspon-

dentes insumos ou produtos importados” (BRASIL, 2009), portanto, nada do 

que foi importado com a suspensão de impostos poderá ficar no mercado 

interno, se não cumprido o compromisso no prazo de 30 dias para a ex-

portação, sem que sejam tomadas as devidas providências, ficando sujeitos 

ao risco de: devolução ao exterior; destinação para consumo das mercado-
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rias remanescentes; pagamento dos tributos suspensos; destruição; entrega 

à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas desde que a autoridade 

concorde em recebê-las. 

Primeiramente, deve ser solicitado em forma de pedido à SECEX. 

Concedido o Ato Concessório, a empresa pode importar sem a obrigação 

de pagamento de tributos referente à operação, este pode ser do mercado 

interno e externo. Em resumo, a primeira modalidade consiste na sus-

pensão dos tributos incidentes na importação de mercadoria a ser utili-

zada na industrialização de produto que deverá ser exportado (RECEITA 

FEDERAL, 2014).

2.2.2 Drawback Integrado Isenção

A modalidade de isenção consiste na autorização para que seja im-

portada, ou adquirida no mercado interno, com isenção de tributos, a mes-

ma quantidade e qualidade de elementos utilizados na produção de merca-

doria já vendida anteriormente no mercado externo, da qual tenham sido 

recolhidos os tributos devidos quando da sua importação ou aquisição no 

mercado local. Reposição do estoque de algo que já foi exportado anterior-

mente (FARO R.; FARO F., 2012).

As operações logísticas possuem a seguinte sequência para a modali-

dade de isenção: importação da matéria-prima com pagamento de tributos 

incidentes, exportação do produto e reposição do estoque de matéria-prima 

isento de tributos. Segundo o Decreto nº 8.010, de 16 de maio de 2013, o Re-

gulamento Aduaneiro passa a definir o Drawback Integrado Isenção como:

II – Isenção – permite a isenção do Imposto de Importação e 

a redução a zero do Imposto sobre Produtos Industrializa-

dos, da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Con-

tribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Im-

portação, na importação, de forma combinada ou não com 

a aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente 

à empregada ou consumida na industrialização de produto 

exportado (BRASIL, 2013a).
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No Regulamento Aduaneiro, constam os principais elementos que 

devem estar no Ato Concessório para que esta modalidade seja concedida 

(BRASIL, 2009): i) valor e especificação da mercadoria exportada; ii) especi-

ficação e NCM das mercadorias a serem importadas ou adquiridas no mer-

cado interno; e iii) valor unitário da mercadoria importada, utilizada nas 

operações de industrialização de mercadoria exportada. 

A principal diferença entre a modalidade suspensão refere-se a que 

o pedido de Drawback é efetuado após a exportação de produto fabricado 

com matéria-prima importada. Sem o compromisso de exportar, a empresa 

importa os insumos pagando os devidos impostos, porém, se comprovada a 

venda para o mercado externo dentro dos prazos estabelecidos, pode solici-

tar o Ato Concessório aprovado pela SECEX. Desta forma, a empresa ficará 

com crédito para uma próxima importação, que será sem o pagamento dos 

tributos equivalentes à primeira importação.

Esta modalidade consiste na isenção dos tributos incidentes na im-

portação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalentes, desti-

nada à reposição de outra importada anteriormente, com pagamento de 

tributos, e utilizada na industrialização de produto exportado (RECEITA 

FEDERAL, 2014). 

2.2.3 Drawback Integrado Restituição

Segundo o Decreto nº 8.010, de 16 de maio de 2013, o Regulamento 

Aduaneiro definiu o Drawback Integrado Restituição como a modalidade 

que “[…] permite a restituição, total ou parcial, dos tributos pagos na im-

portação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na 

fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada” 

(BRASIL, 2013a).

Araújo e Sartori (2004) afirmam que essa modalidade se assemelha 

com a Isenção, já que ambos têm a exportação como requisito de concessão 

do regime, porém, não há o compromisso de exportação, para efeitos de 

comprovação do regime – por ser caracterizada após a importação, produ-

ção e exportação. Desta forma, a empresa, ao optar por isso, e que não tem 

interesse em repor o estoque, pode restituir-se dos impostos federais que 

incidiram na importação anterior (GARCIA, 1997).
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Segundo Faro R. e Faro F. (2012, p. 127), “[…] tal restituição é realizada 

mediante a concessão de crédito fiscal, para futura utilização em outra im-

portação qualquer, que venha a ser realizada”. As operações logísticas pos-

suem a seguinte sequência para a modalidade de restituição: importação da 

matéria-prima, exportação do produto e restituição dos tributos pagos na 

importação. Para Araújo e Sartori (2004), esta é a modalidade menos utili-

zada no Brasil por ser um tanto ineficaz, uma vez que não permite a neces-

sária agilidade demandada pelas operações de comércio exterior, além das 

vantagens concedidas pelas outras modalidades.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva e aplicada 

quanto aos fins de investigação. Vergara (2000, p. 47) argumenta que a pes-

quisa descritiva “[…] expõe as características de determinada população ou 

fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza”. 

Assim, a pesquisa caracterizou-se como descritiva, pois relatou os proces-

sos de importação e exportação e a possibilidade de adesão das modalida-

des do Regime Aduaneiro Especial Drawback em uma empresa do Sul de 

Santa Catarina, com a produção e comercialização de arroz.

A pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de resolver proble-

mas concretos. Tem, portanto, finalidade prática, ao contrário da pesquisa 

pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e 

situada, sobretudo, no nível da especulação (VERGARA, 2003). O estudo 

caracterizou-se por este fim, já que é aplicado a uma entidade, com simula-

ções para análise de viabilidade do Regime Aduaneiro.

Quanto aos meios de investigação, possui caráter bibliográfico e do-

cumental (LAKATOS; MARCONI, 2001) e de estudo de caso único (YIN, 

2001). A pesquisa bibliográfica se fez necessária para obter maior conheci-

mento acerca do tema em questão. Já na parte documental, foram coletadas 

informações por meio de relatórios do ano de 2017 da empresa em análise, 

constituindo-se de Declaração de Importação (DI), Tratamento Tributário 

Diferenciado (TTD), e notas fiscais de importação e exportação. A modali-

dade de estudo de caso é significativa, pois se estabeleceu como objeto de 
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estudo uma empresa do Sul catarinense, fundada em 1986 no município de 

Forquilhinha. Sua atividade principal consiste no beneficiamento, comér-

cio e transporte de arroz. Em 2017, a organização contava com seis filiais, 

sediadas nos estados: Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Pernambuco.

Roesch, Becker e Mello (2007) afirmam que o plano de coleta de da-

dos deve se adequar às necessidades de pesquisa e buscar esclarecer se os 

dados coletados são primários ou secundários. Neste contexto, os dados uti-

lizados para a pesquisa foram de origem secundária, contemplando notas 

ficais e declarações de importação, devidamente dispostas nos arquivos da 

empresa em estudo. 

No que se refere à natureza da pesquisa, utilizou-se da abordagem 

mista dos dois tipos: qualitativo-quantitativa (GIL, 2008; MATTAR, 2001). 

Assim, os dados obtidos junto à empresa foram analisados primeiramente 

de forma qualitativa, classificando a possibilidade de adesão ao Regime 

Especial, e, por fim, de forma quantitativa, apresentando tratamento de 

dados e avaliando os efeitos deste nas operações específicas de importa-

ção e exportação.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Caracterização da empresa objeto de estudo

A empresa em estudo iniciou suas atividades em 10 de julho de 1986, 

no município de Forquilhinha, Santa Catarina. As origens da empresa re-

montam a um pequeno engenho em Nova Veneza – SC. Na época, o pro-

prietário tinha certeza de que seu negócio seria bem-sucedido e teria con-

dições de expansão. Foi com convicção e seis funcionários que, em 1986, o 

empresário dava início a uma nova indústria, e optaram por estabelecer 

sede em Forquilhinha.

Desde seu início até os dias atuais, a empresa passou por diferentes 

etapas de crescimento e aperfeiçoamento de estrutura física, operacional e 

administrativa. Em 1991, foram observados os primeiros avanços tecnoló-

gicos, em seguida, no ano de 1994, ocorreu a inauguração da sede adminis-

trativa e a ampliação das instalações fabris, resultando na elevação da ca-
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pacidade produtiva da empresa. Assim, a partir de 2002, a empresa passou 

a expandir suas áreas de atuação, com a implantação de filiais. Atualmente, 

conta com seis filiais, localizadas em quatro estados brasileiros: Rio Grande 

do Sul, Paraná, Pernambuco e Ceará

A estrutura logística é composta por cerca de 40 veículos (frota pró-

pria) que circulam por todas as regiões brasileiras, buscando oferecer ao 

cliente um serviço eficaz. Tratando-se da estrutura administrativa, a or-

ganização possui uma composição de capital totalmente nacional e fecha-

da, composta por dois sócios. No que se refere à estrutura operacional, a 

empresa conta com a colaboração de aproximadamente 280 funcionários, 

distribuídos entre a matriz e as filiais; destaca-se que o número reduzido de 

funcionários é derivado de parques fabris compostos, em quase sua totali-

dade, por equipamentos automatizados.

Na pauta de produtos, percebe-se que a organização possui um mix 

de produtos diversificados, trabalhando com cinco marcas próprias, abran-

gendo diversos públicos. No arroz, destacam-se os beneficiados (parboili-

zado polido e polido) e integrais (parboilizado) em diversas classes (longo 

fino, longo e fragmentado). No feijão, destaca-se o grupo 1 comum (preto e 

carioca) com classe tipo 1.

A empresa comercializou em torno de 220 mil fardos de arroz, mé-

dia mensal do ano de 2016, mas a capacidade de produção do parque fa-

bril é muito maior. Porém, não utilizada em sua totalidade por conta da 

competitividade no mercado interno – segundo dados do SINDARROZ e 

MAPA (2015), somente o Estado de Santa Catarina aloca 54 indústrias be-

neficiadoras de arroz, mais de 8% da produção nacional de cereal é oriun-

da desta região.

4.2 Operações de importação e exportação e suas tributações

A empresa iniciou suas operações de importação no ano de 2015, bus-

cando suprir a falta de matéria-prima no mercado nacional. O percentual 

de importações em relação ao total de compras de matéria-prima no ano de 

2016 foi de 4%; o restante, 96%, representa o mercado interno.

As importações são feitas de maneira direta, apenas utiliza-se em-

presas especializadas em importação servindo como agentes nas com-
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pras. O produto importado é a principal matéria-prima da indústria: o 

arroz. As negociações são feitas sempre observando os custos de aquisi-

ção e a qualidade, em comparação ao mercado interno, para permanecer 

competitiva na praça.

As importações são originárias da Argentina, do Uruguai e do Pa-

raguai. Nota-se que o Brasil tem um acordo de Alcance Parcial de Com-

plementação Econômica com esses países, reduzindo a zero a alíquota de 

Imposto de importação. O Quadro 7 destaca todas as tributações da impor-

tação da matéria-prima sem o Regime Aduaneiro Drawback.

Quadro 7 – Tributação de importação de matéria prima

TRIBUTO CARACTERÍSTICAS

Imposto Importação – II
Reduzido à alíquota zero, conforme 

decreto executivo 550 de 1992.

IPI

Conforme tabela TIPI, é NT (Não 
tributado).

PIS (Lei 10.865/2004) Alíquota geral de 2,10%.

COFINS (Lei 10.865/2004) Alíquota geral de 9,65%.

ICMS
Diferido conforme autorizado por 

TTD nº 161900000939890.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2017).

Observa-se, a partir das informações apresentadas no Quadro 9, que 

a empresa desembolsa apenas os tributos de PIS e COFINS, calculados com 

base no valor da mercadoria importada mais frete. Contudo, por ser uma 

empresa optante pelo regime de tributação lucro real, credita-se do valor 

recolhido, já que tem regime de apuração não cumulativo.

O mercado das exportações, inicialmente, não era almejado pela or-

ganização em estudo. Porém, no ano de 2004 houve as primeiras operações, 

por meio de trading company, ou seja, de forma indireta. Foram pequenas 

quantidades, motivadas em um primeiro momento, pela “desova” de produ-

ção, sendo a exportação como uma “válvula de escape” para as mercadorias 

excedentes no mercado interno. E também para a obtenção de experiências 

neste novo mercado.
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Com a identificação da procura de clientes estrangeiros pelos produ-

tos e a possibilidade de usar estes para aquisição de experiências, os gestores 

da organização passaram a visualizar o mercado internacional como uma 

alternativa de expansão das áreas de atuação. Portanto, pôde-se classificar 

como exportações ocasionais e experimentais. Segundo Cignacco (2009), a 

exportação ocasional consiste em uma comercialização passiva por parte 

da empresa. A empresa não formula uma estratégia para exportar, apenas 

os compradores vêm de fora para comprar. Já na experimental, segundo 

Fiates e Kress (2008), são realizadas operações para teste, as vendas são efe-

tuadas para os países vizinhos devido à similaridade dos hábitos e prefe-

rências dos consumidores.

Com o aumento na carteira de clientes, a empresa objeto deste estudo 

passou a trabalhar diretamente com o cliente no país de destino, pois já pos-

suía experiências acumuladas durante o desenvolvimento do processo de 

internacionalização. A partir de então, os agentes intermediários passaram 

a ser necessários apenas para a realização dos trâmites administrativos de 

comércio exterior, uma vez que a empresa não possui um departamento 

próprio para este tipo de operação.

Quanto aos produtos exportados, são os mesmos oferecidos no mer-

cado interno, já mencionados anteriormente. Os países para onde foram 

realizadas exportações são: Angola, Namíbia, África do Sul, Trindade e To-

bago, Curaçao, Reino Unido, Alemanha, Canadá e Israel. O percentual de 

exportações em relação ao total faturado no ano de 2016 corresponde a 1% 

e 99% para o mercado interno. Percebe-se que o volume exportado foi de 

1%, um percentual pequeno considerando o mercado nacional. Porém, po-

derá aumentar com fatores influenciadores, como, por exemplo, o Regime 

Aduaneiro Drawback. 

O Quadro 8 apresenta, resumidamente, a tributação das mercadorias 

exportadas pela empresa em estudo.

TRIBUTOS CARACTERÍSTICAS

IE Imposto de Exportação (IE) calculado sobre o preço 
normal de venda da mercadoria.

Quadro 8 – Tributação de exportação de mercadorias
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IPI São imunes da incidência do imposto os produtos 
industrializados destinados ao exterior (Constitui-
ção, artigo 153, § 3º, inciso III), contemplando todos 
os produtos, de origem nacional ou estrangeira.

ICMS A exportação de produtos industrializados é imu-
ne ao ICMS (CF/88, artigo 155, § 2º, X, a).

PIS As exportações são isentas do PIS, de acordo com 
o artigo 14, § 1º, da MP 2.158-35/2001. Com re-
lação ao PIS não cumulativo, instituído pela Lei 
10.637/2002, o artigo 5º dessa lei estipula a não in-
cidência sobre as receitas decorrentes das opera-
ções de exportação de mercadorias para o exterior.

COFINS O artigo 7o da Lei Complementar 70/1991 conce-
deu isenção de COFINS sobre as receitas oriundas 
da exportação de mercadorias, mesmo quando 
realizadas através de cooperativas, consórcios ou 
entidades semelhantes, bem como às empresas 
comerciais exportadoras, nos termos do Decreto-
-Lei 1.248/1972, desde que destinadas ao fim es-
pecífico de exportação para o exterior. Com rela-
ção à COFINS não cumulativa, instituída pela Lei 
10.833/2003, o artigo 6o da mesma estipula a não 
incidência sobre as receitas decorrentes das ex-
portações de mercadorias ou serviços, admitido, 
ainda, o crédito das referidas aquisições.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2017).

Diferentemente da importação, a única tributação que incide na ex-

portação é o Imposto de Exportação. Vale ressaltar que o governo federal, 

na grande maioria dos casos, não tributa as operações de internacionaliza-

ção (exportação), como forma de tornar as empresas mais competitivas no 

mercado internacional. Apenas alguns produtos são tributados, como, por 

exemplo, cacau, castanha de caju, couro e cigarros contendo fumo – tabaco 

(BRASIL, 2016).

Nas primeiras exportações da empresa não houve a necessidade de 

adequações nos produtos, pois os mesmos eram comercializados a granel. 

Com o início das exportações diretas, iniciou também o investimento em 
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adaptações nos produtos, tais como no peso e material da embalagem pri-

mária e secundária, na classificação e nas informações da embalagem.

4.3 Operações logísticas e o regime aduaneiro Drawback

A adesão a uma das modalidades do Regime Aduaneiro Especial 

Drawback é possível para a empresa objeto deste estudo de caso. Em rela-

ção à modalidade suspensão, como a empresa não mantém um relaciona-

mento constante de exportações, no momento, não é interessante aderir a 

esta modalidade. O pedido de suspensão é feito à SECEX antes das aquisi-

ções de insumos; após analisado e concedido, a importação de insumos é re-

alizada com suspensão dos tributos. A empresa adquirente industrializa e 

tem um prazo de um ano, prorrogável por igual período, para a exportação 

destes produtos. Por fim, deverá atestar a operação na SECEX.

Portanto, conhecendo o histórico de exportações, a empresa pode 

violar este prazo de exportar o produto industrializado. Contudo, caso os 

produtos de origem estrangeira adquiridos por meio do Regime Especial 

não venham a ser exportados, a repreensão ao adquirente será o recolhi-

mento dos tributos anteriormente suspensos.

A modalidade de isenção caracteriza-se como a mais recomendável 

para a empresa em estudo. As aquisições de insumos são feitas com o re-

colhimento de tributos, após a industrialização desses produtos, e a expor-

tação do produto final. A empresa pode solicitar Drawback isenção para 

a SECEX, que analisará e, após a concessão, a empresa poderá fazer sua 

próxima importação com a isenção dos tributos, repondo seu estoque de 

insumos.

Semelhante à isenção, a modalidade de restituição tem como requi-

sito a exportação para efeitos de comprovação do regime. A restituição é 

feita mediante a concessão de crédito fiscal, para futura utilização em ou-

tra importação. Com base nos resultados obtidos com este estudo, Araújo e 

Sartori (2004) destacam que esta é a modalidade menos utilizada no Brasil, 

por ser um tanto ineficaz, além das vantagens concedidas pelas outras mo-

dalidades, logo, não indica-se para a empresa objeto desta análise.

Para evidenciar uma simulação de aquisições dos insumos utilizan-

do-se do Regime Aduaneiro Drawback, em relação às aquisições sem a uti-
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lização do regime, demonstram-se nos Quadros 9, 10 e 11 os cálculos com-

parativos. As informações contidas nos quadros foram extraídas de uma 

operação de importação realizada no primeiro semestre de 2017. Os valores 

são referentes a uma carga rodoviária, com uma média de 28 mil kg de 

matéria-prima, e o item despesas acessórias é composto por: despachante, 

Licença de Importação (LI) e despesas de Multilog.

No Quadro 9, na coluna da importação direta sem o Drawback, é de-

monstrado o cálculo dos impostos que compõem a nota fiscal na íntegra. 

O IPI não é tributado, uma vez que o produto é arroz em casca. Em compa-

ração aos dados da coluna importação direta com o Drawback, denota-se o 

não desembolso pela organização de R$ 10.360,89, decorrente do incentivo 

fiscal dos tributos: Imposto de importação, PIS, COFINS, e ICMS.

IMPORTAÇÃO DIRETA – SEM 
DRAWBACK

INFORMAÇÕES

Valor aduaneiro US$ 6.598,80

Taxa de câmbio 
– DI

US$ 3,1479

Frete interna-
cional

US$ 421,20

Taxa de câmbio 
– DI

US$ 3,1479

Seguro interna-
cional

US$ 0,00

Taxa de câmbio 
– Seguro

US$ 3,1479

THC – custos 
portuários

R$ 0,00

Taxa siscomex R$ 214,50

Despesas aces-
sórias

RS 382,99

AFRMM R$ 0,00

Quadro 9 – Comparativo de importação com e sem o Regime Adua-
neiro Drawback 

IMPORTAÇÃO DIRETA – COM 
DRAWBACK

INFORMAÇÕES

Valor aduaneiro US$ 6.598,80

Taxa de câmbio 
– DI

US$ 3,1479

Frete internacio-
nal

US$ 421,20

Taxa de câmbio 
– DI

US$ 3,1479

Seguro interna-
cional

US$ 0,00

Taxa de câmbio – 
Seguro

US$ 3,1479

THC – custos 
portuários

R$ 0,00

Taxa siscomex R$ 214,50

Despesas acessó-
rias

RS 382,99

AFRMM R$ 0,00
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CÁLCULO DO VALOR ADUANEIRO

Valor FOB da mer-
cadoria

20.772,36

Frete internacional 1.325,90

Seguro Internacio-
nal

0,00

Valor Aduaneiro 22.098,26

COMPOSIÇÃO NF DE ENTRADA

 BASE DE 

CÁLCULO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Impos-

to de 

Impor-

tação

22.098,26 10% 2.209,83

IPI 24.308,08 NT 0,00

PIS 22.098,26 2,10% 464,06

CO-

FINS

22.098,26 9,65% 2.132,48

Taxa 

sisco-

mex

  214,50

ICMS 32.673,65 17% 5.554,52

Valor da NF de entrada 32.673,65

COMPOSIÇÃO NF DE ENTRADA

 BASE DE 

CÁLCULO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Impos-

to de 

Impor-

tação

22.098,26 0,00% 0,00

IPI 22.098,26 0,00% 0,00

PIS 22.098,26 0,00% 0,00

CO-

FINS

22.098,26 0,00% 0,00

Taxa 

sisco-

mex

  214,50

ICMS 22.312,76 0,00% 0,00

Valor da NF de entrada 22.312,76

CUSTO DA IMPORTAÇÃO

 VALOR

Valor NF de entrada 32.673,65

Despesas acessórias 382,99

Custo total 33.056,64

CUSTO DA IMPORTAÇÃO

 VALOR

Valor NF de entrada 22.312,76

Despesas acessórias 382,99

Custo total 22.695,75

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2017).

CÁLCULO DO VALOR ADUANEIRO

Valor FOB da merca-
doria

20.772,36

Frete internacional 1.325,90

Seguro Internacional 0,00

Valor Aduaneiro 22.098,26
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O Quadro 10 foi elaborado com base nos dados da empresa objeto de 

estudo. Como já mencionado, o IPI é não tributado, e possui um TTD para o 

ICMS. Por ser do regime de tributação Lucro Real, a empresa tem o direito 

de crédito do PIS e COFINS recolhidos na importação do arroz em casca. 

Portanto, a importação com o Regime Aduaneiro proporciona o não desem-

bolso de R$ 2.209,83, derivado do Imposto de Importação. 

Quadro 10 – Comparativo de importação com e sem o Regime Adua-
neiro Drawback

IMPORTAÇÃO DIRETA – 
SEM DRAWBACK

INFORMAÇÕES

Valor aduaneiro US$ 6.598,80

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Frete interna-

cional
US$ 421,20

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Seguro interna-

cional
US$ 0,00

Taxa de câmbio – 

Seguro
US$ 3,1479

THC – custos 

portuários
R$ 0,00

Taxa siscomex R$ 214,50

Despesas aces-

sórias
RS 382,99

AFRMM R$ 0,00

CÁLCULO DO VALOR
 ADUANEIRO

Valor FOB da mercadoria 20.772,36

Frete internacional 1.325,90

Seguro Internacional 0,00

Valor Aduaneiro 22.098,26

IMPORTAÇÃO DIRETA – SEM 
DRAWBACK

INFORMAÇÕES

Valor aduaneiro US$ 6.598,80

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Frete interna-

cional
US$ 421,20

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Seguro interna-

cional
US$ 0,00

Taxa de câmbio – 

Seguro
US$ 3,1479

THC – custos 

portuários
R$ 0,00

Taxa siscomex R$ 214,50

Despesas aces-

sórias
RS 382,99

AFRMM R$ 0,00

CÁLCULO DO VALOR
 ADUANEIRO

Valor FOB da mercadoria 20.772,36

Frete internacional 1.325,90

Seguro Internacional 0,00

Valor Aduaneiro 22.098,26



160

COMPOSIÇÃO NF DE ENTRADA

BASE DE 

CÁLCU-

LO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Imposto 

de Im-

portação

22.098,26 10% 2.209,83

IPI 24.308,08 NT 0,00

PIS 22.098,26 2,10% 464,06

COFINS 22.098,26 9,65% 2.132,48

Taxa sis-

comex
  214,50

ICMS 27.119,13
DIFE-

RIDO
0,00

Valor da NF de entrada 27.119,13

COMPOSIÇÃO NF DE ENTRADA

BASE DE 

CÁLCULO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Imposto 

de Im-

portação

22.098,26 0,00% 0,00

IPI 22.098,26 0,00% 0,00

PIS 22.098,26 0,00% 0,00

COFINS 22.098,26 0,00% 0,00

Taxa sis-

comex
  214,50

ICMS 22.312,76 0,00% 0,00

Valor da NF de entrada 22.312,76

CUSTO DA IMPORTAÇÃO

 BASE DE 

CÁLCU-

LO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Valor da 

NF de 

entrada

  27.119,13

Despesas 

acessórias

  382,99

Crédito 

de PIS

22.098,26 2,10% 464,06

Crédito de 

COFINS

22.098,26 9,65% 2.132,48

Custo 

total

  24.905,57

CUSTO DA IMPORTAÇÃO

 BASE DE 

CÁLCU-

LO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Valor da 

NF de 

entrada

  22.312,76

Despesas 

acessórias

  382,99

Crédito 

de PIS

22.098,26 0,00% 0,00

Crédito de 

COFINS

22.098,26 0,00% 0,00

Custo 

total

  22.695,75

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2017).



161

 O Quadro 11 apresenta as mesmas situações que o Quadro 10, di-

ferenciando-se apenas pelo Imposto de Importação, já que as importações 

feitas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai são reduzidas à alíquota 0%, 

pois o Brasil possui um acordo de Alcance Parcial de Complementação Eco-

nômica com esses países. 

 Como observado no Quadro 11, o valor final da importação com 

e sem o regime Drawback seria o mesmo, contudo, na operação sem o 

Regime Aduaneiro, a empresa tem a necessidade de desembolsar o PIS e 

COFINS no momento da importação, movimentando, assim, seu fluxo de 

caixa. Já nas importações com o Drawback não haveria o desembolso no 

momento da importação.

Quadro 11 – Comparativo de importação com e sem o Regime Adua-
neiro Drawback

IMPORTAÇÃO DIRETA – SEM 
DRAWBACK

INFORMAÇÕES

Valor aduaneiro US$ 6.598,80

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Frete interna-

cional
US$ 421,20

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Seguro interna-

cional
US$ 0,00

Taxa de câmbio – 

Seguro
US$ 3,1479

THC – custos 

portuários
R$ 0,00

Taxa siscomex R$ 214,50

Despesas aces-

sórias
RS 382,99

AFRMM R$ 0,00

IMPORTAÇÃO DIRETA – SEM 
DRAWBACK

INFORMAÇÕES

Valor aduaneiro US$ 6.598,80

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Frete interna-

cional
US$ 421,20

Taxa de câmbio 

– DI
US$ 3,1479

Seguro interna-

cional
US$ 0,00

Taxa de câmbio – 

Seguro
US$ 3,1479

THC – custos 

portuários
R$ 0,00

Taxa siscomex R$ 214,50

Despesas aces-

sórias
RS 382,99

AFRMM R$ 0,00
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CÁLCULO DO VALOR ADUANEIRO

Valor FOB da mer-

cadoria

20.772,36

Frete internacional 1.325,90

Seguro Interna-

cional

0,00

Valor Aduaneiro 22.098,26

CÁLCULO DO VALOR ADUANEIRO

Valor FOB da mer-

cadoria

20.772,36

Frete internacional 1.325,90

Seguro Interna-

cional

0,00

Valor Aduaneiro 22.098,26

COMPOSIÇÃO NF DE ENTRADA

 

BASE DE 

CÁLCULO

ALÍ-

QUO-

TA VALOR

Impos-

to de 

Impor-

tação 22.098,26 0% 0,00

IPI 22.098,26 NT 0,00

PIS 22.098,26 2,10% 464,06

CO-

FINS 22.098,26 9,65% 2.132,48

Taxa 

sisco-

mex   214,50

ICMS 24.909,30

DIFE-

RIDO 0,00

Valor da NF de entrada 24.909,30

COMPOSIÇÃO NF DE ENTRADA

 

BASE DE 

CÁLCU-

LO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Impos-

to de 

Impor-

tação

22.098,26 0,00% 0,00

IPI 22.098,26 0,00% 0,00

PIS 22.098,26 0,00% 0,00

CO-

FINS
22.098,26 0,00% 0,00

Taxa 

sisco-

mex

  214,50

ICMS 22.312,76 0,00% 0,00

Valor da NF de entrada 22.312,76

CUSTO DA IMPORTAÇÃO

 
BASE DE 

CÁLCULO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Valor da 

NF de 

entrada

  27.119,13

CUSTO DA IMPORTAÇÃO

 

BASE DE 

CÁLCU-

LO

ALÍ-

QUO-

TA

VALOR

Valor da 

NF de 

entrada

  22.312,76
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2017).

Despesas 

acessórias
  382,99

Crédito de 

PIS
22.098,26 2,10% 464,06

Crédito de 

COFINS
22.098,26 9,65% 2.132,48

Custo 

total
  24.905,57

Despesas 

acessórias
  382,99

Crédito de 

PIS
22.098,26 0,00% 0,00

Crédito de 

COFINS
22.098,26 0,00% 0,00

Custo total   22.695,75

Além do custo menor na operação utilizando-se o Regime Especial, 

ainda há outros pontos positivos. Com o Regime Aduaneiro, a empresa tem 

de desembolsar um valor relativamente menor para a aquisição dos insu-

mos, diminuindo o custo financeiro da operação e auxiliando no capital de 

giro da entidade. 

Como pontos negativos, pode-se ressaltar que a burocracia para usu-

fruir deste benefício é maior, exigindo controles rígidos por parte empresa. 

A importadora precisará também comprovar a efetiva destinação ao exte-

rior dos produtos importados, o que tem um prazo determinado conforme 

a data limite estabelecida no ato concessório. Além disso, a empresa é obri-

gada a arquivar por cinco anos toda a documentação relativa às operações 

tanto de exportações quanto das importações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo objetivou analisar a viabilidade de adesão e os efeitos do 

Regime Aduaneiro Drawback nas operações de importação e exportação, 

em uma empresa cerealista do Sul de Santa Catarina.

Verificou-se que a empresa iniciou suas operações de importação no 

ano de 2015, buscando suprir a falta de matéria-prima no mercado nacio-

nal. As importações são feitas de forma direta, apenas utiliza-se de empre-

sas especializadas em importação servindo como agentes nas compras. Os 

tributos incidentes na importação de matéria-prima da empresa objeto des-
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te estudo são o PIS e o COFINS, creditados posteriormente, já que a empresa 

é optante pelo regime lucro real.

Já as exportações iniciaram em 2004, por meio de trading company, ou 

seja, de forma indireta, motivadas pela necessidade de “desova” de produção. 

Portanto, pôde-se classificar como exportações ocasionais e experimentais. 

Com o aumento na carteira de clientes, a empresa passou a trabalhar dire-

tamente com o comprador no país de destino. A única tributação incidente 

na exportação é o Imposto de Exportação, sendo os demais imunes e isentos.

Com o desenvolvimento do estudo de caso, constatou-se que é possível 

a empresa aderir ao Regime Aduaneiro, visto que possui operações de impor-

tação e exportação. Dentre as modalidades de suspensão, isenção e restitui-

ção, a mais adequada para a empresa é a isenção. Neste sentido, as aquisições 

de insumos são feitas com o recolhimento de tributos. Após a industrializa-

ção e a exportação desses produtos, a empresa pode solicitar Drawback isen-

ção, repondo seu estoque de insumos com a isenção dos tributos.

Considerando as limitações do presente estudo, que buscou analisar 

a viabilidade de adesão ao Regime Aduaneiro Especial Drawback de uma 

única empresa, recomenda-se que estudos futuros sejam realizados envol-

vendo empresas de outros setores, proporcionando uma maior divulgação 

deste incentivo aduaneiro, uma vez que pode contribuir para uma maior 

competitividade das empresas no mercado internacional.
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COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS E SUA RELAÇÃO COM 
O  COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO DOS GESTORES DE INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR

Alessandra Cassol22 

Fernando Maciel Ramos23 

Alice Vicenzi24 

RESUMO

O presente estudo teve por objetivo verificar a relação entre o comporta-

mento estratégico e as competências empreendedoras dos gestores de Insti-

tuições de Ensino Superior (IES). O método utilizado para a coleta de dados 

se baseou em dois questionários on-line aplicados aos gestores das institui-

ções, e obteve-se uma amostra de 300 gestores, sendo que se concluiu com 

um total de 20,4% de questionários válidos. Um dos questionários abrange 

questões referentes ao comportamento estratégico, o qual foi adaptado de 

Conant, Mokwa e Varadarajan (1990), e o outro foi elaborado com base no 

questionário de Lenzi (2008), que se refere às competências empreendedo-

ras do público-alvo deste estudo. A metodologia de pesquisa empregada foi 

22  Doutora em Administração – Linha de Pesquisa: Estratégia – pela Uni-
versidade Nove de Julho; Mestre em Administração – Linha de Pesquisa: Estra-
tégia e Gestão Organizacional – pela Universidade do Vale do Itajaí. Docente dos 
cursos de Administração e Ciências Contábeis na Universidade do Contestado 
(UnC); Campus Concórdia, Santa Catarina, Brasil. E-mail: alessandracassol.adm@
gmail.com.
23  Doutorando em Ciências Contábeis – Linha de Pesquisa: Contabilidade e 
Finanças – do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universida-
de do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); Mestre em Ciências Contábeis – Linha de 
Pesquisa: Contabilidade para Usuários Externos – pela Fundação Regional de Blu-
menau (FURB). Docente dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Uni-
versidade do Contestado (UnC), campus Concórdia, Santa Catarina, Brasil. E-mail: 
framos@unc.br.
24   Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Contestado (UnC). 
E-mail: alicevicenzi1@gmail.com.
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a quantitativa descritiva, e com teste de correlação de Pearson, por meio do 

qual foi possível ter uma visão de como está a vida profissional dos gesto-

res. Os resultados evidenciam que os gestores apresentam competências 

de planejamento, poder e realização, sendo uma dependente da outra para 

desenvolver uma tomada de decisão e chegar aos objetivos dos gestores. 
 
Palavras-chave: Comportamento Estratégico. Instituição de Ensino. Com-

petência Empreendedora.

1. INTRODUÇÃO

O ambiente empresarial é específico ao conhecimento do gestor, 

visto que o comportamento estratégico da organização está diretamente 

ligado ao perfil do gestor, indivíduo que direciona e, basicamente, motiva 

todas as ações que visam às estratégias desejadas para a empresa (AR-

CHER et al., 2011).

Snow e Hrebiniak (1980) apresentaram um estudo que verificou a rela-

ção entre o comportamento estratégico em pequenas, médias e grandes em-

presas, assim como as competências e o desempenho, centralizando as tipo-

logias estratégicas. Nos estudos de Miles e Snow (1978), são elencados quatro 

elementos relacionados ao comportamento dos gestores: o comportamento 

defensivo, o prospector, o analítico e o reativo, vinculados às competências 

gerenciais. Esses são comportamentos necessários aos gestores dentro do 

meio empresarial, podendo diminuir os riscos que afetam a empresa.

Segundo Miles e Snow (1978), uma empresa determinada busca di-

minuir os riscos para que, do outro lado, obtenha a maximização de novas 

oportunidades de lucro. O tipo analista procura relacionar as forças dos 

prospectores e defensores. Para que uma empresa possa atingir suas me-

tas, é necessário que tenha desenvolvido características comportamentais. 

Para Garcia, Gimenez e Toledo (2008), o comportamento empreendedor 

requer uma característica de desenvolvimento da criatividade em busca 

de uma visão mais competitiva, voltada à obtenção de resultados e novas 

oportunidades para se manter no mercado.

Analisando o conceito de empreendedorismo, Eckhardt e Shane 
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(2003) o determinam como um fenômeno cuja finalidade é a descoberta 

e exploração de novos produtos e serviços que intentam promover a ino-

vação no mercado. Pode-se inferir que a competência empreendedora é 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que auxiliam nas 

estratégias para melhor tomar decisões perante a situação da empresa 

(ANTONELLO, 2005).

As competências empreendedoras referem-se às experiências dos 

gestores, podendo ter um desenvolvimento com a geração de ideias, per-

mitindo que a empresa busque seu crescimento, quebrando barreiras e 

chegando ao seu público-alvo, que é o cliente (HASHIMOTO et al., 2010). 

Identificar a situação em que as organizações estão em relação ao compor-

tamento e às competências que os gestores estabelecem no âmbito empre-

sarial tem se tornado de grande relevância no âmbito acadêmico e geren-

cial, uma vez que as decisões tomadas pelos gestores podem influenciar os 

resultados da organização. Assim, esta pesquisa almeja responder à seguin-

te questão: qual é a relação entre as competências empreendedoras e o com-

portamento estratégico de gestores de IES?

Dessa forma, o objetivo do estudo é verificar a relação entre as com-

petências empreendedoras e o comportamento estratégico em gestores de 

Instituições de Ensino Superior (IES) de Santa Catarina.

O trabalho pautado na pesquisa do comportamento estratégico pode-

rá auxiliar gestores das atuais e futuras empresas que atuam no mercado 

organizacional, em que se apresentarão as predominâncias, conforme as 

medidas estratégicas e os pensamentos intelectuais (COQUEIRO; OLIVEI-

RA, 2015). As competências empreendedoras vêm sendo estudadas, além 

de meios que ajudam na inovação de estratégias competitivas para o desen-

volvimento de competências da equipe dos gestores, e que têm por finali-

dades juntar as competências da organização, resultando em um conheci-

mento único (ROCHA et al., 2016).

É por meio desse contexto e pela escassez de conhecimentos dessa 

natureza no Brasil que tal estudo se torna importante, pois procura dar 

sua colaboração ao campo (RIBEIRO; ROSSETTO; VERDINELLI, 2011). Este 

artigo é dividido em cinco seções. A primeira delas é a introdutória. Poste-

riormente, encontra-se a pesquisa teórica, que aborda os temas Compor-



172

tamento Estratégico e Competências Empreendedoras. Na sequência, há 

a apresentação da metodologia e dos resultados da pesquisa e, por fim, as 

considerações finais do trabalho.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Competências

Canale e Swain (1980) demonstram uma estrutura teórica para a 

apresentação dos vários tipos de competência. O padrão desses autores, 

com a verificação feita por Canale (1983), obteve um grande desempenho, 

tomando conta na área de avaliação de ensino-aprendizagem durante os 

próximos anos em que se desenvolveram pesquisas sobre o tema compe-

tências. O padrão final desses autores aponta quatro tipos de competência: 

a) competência gramatical: resultando o domínio do código linguístico, a 

agilidade em reconhecer os aspectos linguísticos da língua e usá-los para 

produzir palavras e frases; b) competência sociolinguística: incluindo o co-

nhecimento das regras sociais que orientam o uso da língua, entendimento 

do contexto social no qual a língua é utilizada; c) competência discursiva: 

diz respeito à junção de uma série de orações e frases com o objetivo de 

produzir um todo significativo – essa informação tem de ser publicada pelo 

falante ou escritor, e ouvinte ou leitor; e d) competência estratégica: como a 

competência espontânea é relativa, estratégias de confrontação devem ser 

utilizadas para compensar alguma imperfeição na informação das regras.

Os estudos sobre competências surgiram a partir da década de 1990, 

no sentido de discutir o desenvolvimento do termo competências no grau 

organizacional no estudo da teoria estratégica com definição de core com-

petence, mencionando os membros que influenciam na melhor competiti-

vidade das empresas (PRAHALAD; HAMEL, 1990).

Magalhães e Rocha (1997) asseguram que competência abrange os 

conhecimentos, as competências e as experiências que qualificam um pro-

fissional a desenvolver determinada função. Conceituam-se competências 

humanas ou profissionais como o desenvolvimento de conhecimentos, ha-

bilidades e comportamentos demonstrados por meio do crescimento pro-
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fissional em determinada organização e que atribui valor ao ser humano 

e às empresas (CARBONE; BRANDÃO; LEITE, 2005; FREITAS; BRANDÃO, 

2005). A competência é identificada quando as pessoas têm seu comporta-

mento relacionado em situações profissionais com as quais acabam se de-

parando e tem finalidade no comportamento individual e na estratégia da 

organização (ZARIFIAN, 1999).

Para Zarifian (1996), competência faz menção ao pensamento futuro 

e às atitudes referentes ao trabalho, buscando priorizar a dinamicidade e 

a competitividade do meio social; não há como relacionar o trabalho por 

intermédio de um montante de tarefas ou atividades determinadas e es-

táticas. A competência determina adquirir responsabilidades relativas a 

situações do ambiente de trabalho, desenvolvendo a atividade de forma or-

denada e refletindo sobre as mesmas, sendo que o gestor estará preparado 

para resolver eventos inesperados.

A administração por competências viabiliza estimular para planejar, 

atrair, desenvolver e qualificar, nos vários níveis da empresa, sendo indi-

viduais, grupais e organizacionais as competências obrigatórias para se 

chegar aos propósitos estabelecidos pela organização (BRANDÃO; GUIMA-

RÃES, 2001). O contexto de competências profissionais, segundo a verten-

te teórica europeia, contempla a adaptabilidade, a habilidade analítica, a 

previsão de ameaças e oportunidades, a comunicação, a habilidade crítica, 

a mente investigativa, a tomada de decisão, o saber ouvir, o trabalhar em 

equipe, a iniciativa, a habilidade organizacional, a sensibilidade didática, 

a perseverança, a padronização e a habilidade de síntese (ASSOCIATION 

FOR INFORMATION MANAGEMENT, 2004).

Para autores clássicos, a definição de competência pode ser compre-

endida como um conjunto extenso de aptidões, além de conceituar como 

necessário que os profissionais, nos novos contextos de dificuldade e impre-

visibilidade, tenham a obrigação de solucionar os problemas (PERRENOUD 

et al., 2002).

Brandão (1999) afirma que há autores que relatam competências não 

apenas como um composto de credenciamento que o ser humano desen-

volve, mas como a determinação para aplicações dessas qualificações de 

emprego. Le Boterf (1994, 1999) conceitua competência como um meio de 
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ser comprometido e reconhecido pelos demais. Mediante estudos, pode-se 

verificar que, para uma empresa ter ótimos resultados, é necessário o de-

senvolvimento de competências empreendedoras, a fim de se tornar uma 

organização competitiva e inovadora.

2.1.1 Competências empreendedoras

Essa junção de competências com ações empreendedoras levou à cria-

ção do conceito de competência empreendedora, definido por Snell e Lau 

(1994), o qual consiste em uma área de conhecimento ou habilidade, quali-

dades pessoais ou características, atitudes ou visões, motivações ou direcio-

namentos que, de diferentes formas, podem contribuir para o pensamento 

ou ação efetiva do negócio. Para esses autores, a arte de criar e gerenciar um 

pequeno negócio é relacionada ao plano de vida.

Algumas competências são mencionadas como “competências empre-

endedoras”, compostas por informações, desenvolvimento de habilidades, 

características pessoais, perspectivas e comportamentos, necessários para o 

bom desempenho no ambiente empresarial. A arte de inovar e administrar 

um pequeno negócio corresponde aos aspectos pessoais do empreendedor, 

aos seus princípios, ao seu objetivo de vida (SNELL; LAU, 1994).

As competências empreendedoras são uma medida referente às com-

petências do indivíduo, destinada ao desempenho administrativo relacio-

nado às tarefas que desenvolvem. Algumas práticas empreendedoras estão 

relacionadas às competências por informarem o senso de reconhecimento 

de oportunidades, a possibilidade de relacionamento em rede, as competên-

cias conceituais, a capacidade de controle, o desenvolvimento na leitura, a 

colocação em cenários conjunturais e o compromisso com importâncias in-

dividuais e da organização (MAMEDE; MOREIRA, 2005).

Conforme Antonello (2005), a competência empreendedora refere-se 

a um conjunto de conhecimentos, competências e atitudes, que possibilita a 

um indivíduo ter sua visão, métodos e ações na renovação de valor (tangí-

veis ou intangíveis) para a população. 

Schmidt e Dreher (2008), Balbi et al. (2009), Hopp e Stephan (2012) 

e Gatiyatullin e Nigmatov (2014) conceituam que o crescimento de certas 

competências empreendedoras está intrínseco à importância da cultura 
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empreendedora, direcionada à família, à educação e à inserção social. 

Conforme Priyanto e Sandjojo (2005), o conhecimento empreendedor 

é muito importante para pequenos e médios empreendedores, pois reflete 

diretamente no desenvolvimento das competências empreendedoras e in-

diretamente no crescimento do negócio. Por meio dos estudos de Mamede 

e Moreira (2005), a competência empreendedora é vista como habilidades 

do indivíduo em relação ao desenvolvimento administrativo pelas tantas 

funções que exerce. Os atos empreendedores estão relacionados às compe-

tências por demonstrarem o senso de reconhecimento de oportunidades, a 

possibilidade de conhecer melhor o indivíduo, as capacidades conceituais, o 

desenvolvimento de gerir e o entendimento no contexto; ademais, mostram 

os interesses próprios e da organização.

Cooley (1990, 1991) desenvolveu um exemplo relacionando carac-

terísticas das competências empreendedoras, o qual está apresentado no 

Quadro 1.

Dimensões Variáveis

Conjunto de 
realização

Busca de oportuni-
dades e iniciativas

Faz coisas antes de ser solicitado ou an-
tes de forçado pelas circunstâncias.

Age para expandir o negócio a novas 
áreas, produtos ou serviços.

Aproveita oportunidades fora do comum 
para começar um negócio, obter finan-

ciamentos, equipamentos, terrenos, local 
de trabalho ou assistência.

Correr riscos cal-
culados

Avalia alternativas e calcula riscos deli-
beradamente.

Age para reduzir os riscos ou controlar 
os resultados.

Coloca-se em situações que implicam 
desafios ou riscos moderados.

Quadro 1 – Características das competências empreendedoras
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Exigência de quali-
dade e eficiência

Encontra maneiras de fazer as coisas me-
lhor e/ou mais rápido ou mais barato.
Age de maneira a fazer coisas que satis-
fazem ou excedem padrões de excelência.
Desenvolve ou utiliza procedimentos 
para assegurar que o trabalho seja termi-
nado a tempo ou que o trabalho atenda a 
padrões de qualidade previamente com-
binados.

Conjunto de 
Planejamento

Persistência

Age diante de um obstáculo.
Age repetidamente ou muda de estraté-
gia a fim de enfrentar um desafio ou su-
perar um obstáculo.
Assume responsabilidade pessoal pelo 
desempenho necessário para atingir me-
tas e objetivos.

Comprometimento

Faz um sacrifício pessoal ou despende 
um esforço extraordinário para comple-
mentar uma tarefa.
Colabora com os empregados ou se coloca 
no lugar deles, se necessário, para termi-
nar um trabalho.
Esforça-se para manter os clientes satis-
feitos e coloca em primeiro lugar a boa 
vontade em longo prazo, acima do lucro 
em curto prazo.

Busca de informa-
ções

Dedica-se pessoalmente a obter informa-
ções de clientes, fornecedores e concor-
rentes.
Investiga pessoalmente como fabricar 
um produto ou fornecer um serviço.
Consulta os especialistas para obter as-
sessoria técnica ou comercial.
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Estabelecimento 
de metas

Estabelece metas e objetivos que são 
desafiantes e que têm significado pessoal.

Define metas em longo prazo, claras e 
específicas;

Estabelece metas em curto prazo, men-
suráveis.

Planejamento e 
monitoramento 

sistemáticos

Planeja dividindo tarefas de grande por-
te em subtarefas com prazos definidos.

Constantemente revisa seus planos 
considerando os resultados obtidos e as 

mudanças circunstanciais.
Mantém registros financeiros e utiliza-os 

para tomar decisões.

Conjunto de 
Poder

Persuasão e rede 
de contatos

Utiliza estratégias deliberadas para in-
fluenciar ou persuadir os outros.

Utiliza pessoas-chave como agentes para 
atingir seus próprios objetivos.

Age para desenvolver e manter relações 
comerciais.

Independência e 
autoconfiança

Busca autonomia em relação a normas e 
controles de outros.

Mantém seu ponto de vista, mesmo 
diante da oposição ou de resultados ini-

cialmente desanimadores.
Expressa confiança na sua própria capa-
cidade de completar uma tarefa difícil ou 

de enfrentar um desafio.

Fonte: Cooley (1990).

Na atividade de Cooley (1990), foram distribuídas as competências em 

três conjuntos de ações: realização, organização e controle. Esses conjuntos 

elencam uma ordem de competências generalizada por comportamentos 

manifestos pelo empreendedor frente aos estímulos vividos no seu dia a dia.

As competências empreendedoras demonstradas no Quadro 1 mos-

tram o processo de competências individuais, para que cada indivíduo 

se identifique com suas competências individuais e contribua, de algum 

modo, com o desenvolvimento da empresa (LENZI, 2008).
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2.2 Comportamento estratégico

Miles e Snow (1978) mencionam que as empresas geralmente estão 

estruturadas para as adversidades do dia a dia, contudo, faz-se necessário 

o uso de ferramentas estratégicas para a tomada de decisões. Muitas em-

presas buscam analisar os seus propósitos, enquadrando-os às novas re-

alidades, para que possam se relacionar da melhor forma, de acordo com 

o ambiente. Desse modo, para muitas empresas o método para mudança 

dinâmica no ambiente é complicado e envolve a compreensão sobre qual é 

o melhor caminho a seguir em diferentes momentos (MILES; SNOW, 1978).

Conforme os estudos de Robbins (2006), o comportamento organiza-

cional é uma área direcionada a prever, entender, compreender e ajustar o 

comportamento humano referente às organizações.

De acordo com os estudos de Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011), a 

empresa necessita ter o entendimento do comportamento estratégico que 

deseja implantar para desfrutar de todas as vantagens que sua estrutura 

produtiva, suas verbas e suas possibilidades possam gerar. Deriva dessa 

estrutura a construção de benefícios competitivos da organização. Miles 

e Snow (1978) propõem que a empresa busque seus objetivos e faça a im-

plantação de novas estratégias segundo a necessidade do ambiente em-

presarial, sendo um momento em que a organização passa por mudanças 

e fases de adaptação, podendo passar por algumas dificuldades (RIBEIRO; 

ROSSETTO; VERDINELLI, 2011). Pasini, Cunha e Gimenez (2011) desta-

cam que a maioria das empresas que implanta o comportamento estraté-

gico prospector em lugares agitados consegue seus objetivos. A empresa 

que implantar o comportamento reativo no mesmo ambiente não terá um 

bom desempenho.

Os aspectos de cada um dos métodos estratégicos, propostos por Mi-

les e Snow (1978), proporcionam várias situações para cada dificuldade do 

ciclo adaptativo. Conant, Mokwa e Varadarajan (1990) reduziram essas di-

ferenças, conforme demonstrado no Quadro 2.
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Compo-

nentes do 

Ciclo adap-

tativo

Dimensões

Comportamentos Estratégicos

Defensor Prospector Analista Reativo

Problema 

Empreen-

dedor e 

Soluções

Domínio de 

produtos e 

mercados

Estreito e 

cuidado-

samente 

focado

Amplo e em 

expansão 

contínua

Segmentado 

e cuidado-

samente 

ajustado

Irregular e 

transitório

Postura de 

sucesso

Proeminen-

te em

seu mercado

Ativa inicia-

ção

de mudança

Seguidores 

cuidadosos 

de mudança

Investidas 

oportunistas 

e postura de 

adaptação

Monito-

ramento 

ambiental

Baseado no 

domínio e 

cuidadoso/

forte moni-

toramento 

organizacio-

nal

Orienta-

do para o 

mercado e 

ambiente/

busca agres-

siva

Orientado 

para a con-

corrência e 

completo

Esporádico

e dominado 

por tópicos 

específicos

Crescimento

Penetração 

cuidadosa e 

avanços de 

produtivi-

dade

Desenvol-

vimento de 

produtos e 

mercados e 

diversifica-

ção

Penetração 

assertiva e 

cuidadoso 

desenvol-

vimento de 

produtos e 

mercados

Mudanças 

apressadas

Problema 

de Enge-

nharia e 

Soluções

Objetivo 

tecnológico

Eficiência de

Custos

Flexibi-

lidade e 

inovação

Sinergia

Tecnológica

Desenvol-

vimento e 

conclusão 

de projetos

Amplitude 

tecnológica

Tecnologia 

única, focal/

expertise 

básica

Tecnologias 

múltiplas/

avançando 

na fronteira

Tecnologias 

inter-rela-

cionadas na 

fronteira

Aplicações 

tecnológicas 

mutáveis/

fluidez

Anteparos 

Tecnológicos 

(buffers)

Programas 

de manu-

tenção e 

padroniza-

ção

Habilidades 

de pessoal 

técnico/di-

versidade

Incremen-

talismo e 
sinergia

Habilidade 

de experi-

mentar e 

improvisar 

soluções

Quadro 2 – Ciclo adaptativo e tipos de comportamentos
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Problema 

Adminis-

trativo e 

Soluções

Coalizão 

dominante

Finanças e 

Produção

Marketing e 

P&D

Pessoal de 

Planejamen-

to

Soluciona-

dores de 

problemas

Planejamen-

to

De dentro 

para fora/

dominado 

por controle

Busca de 

problemas 

e oportuni-

dades/pers-

pectiva de 

programas 

ou campa-

nhas

Abrangente 

com mudan-

ças incre-

mentais

Orientado 

por crises e 

desarticu-

lado

Estrutura

Funcional/

Autoridade 

de linha

Por pro-

dutos e/ou 

mercados

Dominada 

por assesso-

res/orien-

tada por 

matriz

Autoridade 

formal rígi-

da/desenho 

operacional 

solto

Controle

Centraliza-

do, formal 

e ancorado 

em aspectos 

financeiros

Desempe-

nho

no mercado/

volume de 

vendas

Métodos 

múltiplos/

cálculos 

de riscos 

cuidadosos/

contribuição 

de vendas

Evitar 

problemas/

resolver 

problemas 

remanes-

centes

Fonte: Conant, Mokwa e Varadarajan (1990, p. 367) e Gimenez et al. (1999, p. 61).

Conforme o Quadro 2, as dimensões são relacionadas por meio de um 

ciclo adaptativo, defensor, prospector, analista e relativo, que forma um con-

junto de etapas, cada uma delas apontando para uma análise de comporta-

mento estratégico que pode influenciar no momento da tomada de decisão.

3. MÉTODO

3.1 Abordagens metodológicas

Collis e Hussey (2013) apontam que estudos no campo da investiga-

ção de ciências sociais aplicadas podem ser delineados metodologicamente 

ante os objetivos, os procedimentos de coleta de dados e a abordagem de 

análise. Dessa forma, este estudo classifica-se como descritivo em relação 
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ao seu objetivo, survey quanto à estratégia de obtenção dos dados e quanti-

tativo referente à sua abordagem de análise.

Considerando o arcabouço teórico que sustenta a classificação meto-

dológica do estudo, apresenta-se, na Figura 1, o delineamento metodológico 

do trabalho.

Figura 1 – Delineamento da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 População e amostra

A população desta pesquisa consiste em gestores de IES, ou seja, a 

amostra diz respeito a uma fração da população, visto que se torna imprati-

cável obter respostas de todos os gestores de IES do estado de Santa Catari-

na, pois acarretaria um longo prazo para a conclusão do trabalho. Contudo, 

o questionário elaborado foi aplicado a uma amostra suficiente da popula-

ção para que haja uma análise fidedigna dos dados coletados.
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Este público-alvo foi escolhido considerando-se o ambiente em que 

está inserido (IES), local que apresenta várias ameaças e oportunidades 

que somente podem ser analisadas a partir de uma boa visão gerencial, 

desenvolvendo, nos seus gestores, várias competências gerenciais. Essa 

população utilizada como alvo da pesquisa se justifica pela necessidade 

de o gestor de IES estar pronto para os novos desafios da concorrência 

neste setor, sendo imprescindível avaliar as melhores decisões que po-

dem levar ao sucesso da instituição.

A amostra do estudo foi probabilística e seguiu o critério de seleção por 

quotas. Na amostra probabilística, todos os elementos da população têm a 

mesma chance de serem escolhidos, tendo como resultado uma maior repre-

sentatividade da amostra dentro da população (FREITAS et al., 2000).

O desenvolvimento deste estudo utilizou como amostra questioná-

rios enviados a gestores de IES espalhadas pelo estado de Santa Catarina, 

totalizando 300 e-mails encaminhados a gestores de cursos superiores, 

abrangendo 75 universidades e faculdades privadas, federais e estaduais 

localizadas no estado. Obteve-se o retorno de 49 gestores, o que representa 

20,4% do total de e-mails enviados. 

No que diz respeito ao momento em que os dados foram coletados, 

pode-se afirmar que esta pesquisa se suporta em um corte transversal. 

Segundo Freitas et al. (2000), neste tipo de pesquisa “[…] a coleta de dados 

ocorre ao longo do tempo em períodos ou pontos especificados, buscando 

estudar a evolução ou as mudanças de determinadas variáveis”.

3.3 Coletas de dados e análise

A coleta de dados ocorreu por meio do envio via e-mail de um ques-

tionário, o qual se subdividiu em três blocos. O primeiro bloco visou à ca-

racterização dos respondentes, o segundo tinha como objetivo avaliar o 

comportamento estratégico e, por fim, o terceiro buscou investigar as com-

petências empreendedoras dos respondentes. A coleta de dados aconteceu 

entre os períodos de agosto a outubro de 2016.

As questões que visavam a capturar o comportamento estratégico 

dos gestores foram adaptadas do questionário utilizado por Belli (2014), 
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composto por 11 dimensões do ciclo adaptativo, e a tipologia de Miles e 

Snow (1978). O segundo questionário foi adaptado de Belli (2014) e Lenzi 

(2008). No total, foram 30 afirmações referentes às competências empreen-

dedoras. As respostas quanto às questões foram dadas considerando uma 

escala Likert de 5 pontos, a qual representou: nunca (1), raras vezes (2), al-

gumas vezes (3), quase sempre (4) e sempre (5). O instrumento foi disponibi-

lizado na plataforma Google Drive® e encaminhado via e-mail aos sujeitos 

da pesquisa.

Para conferir a confiabilidade e a consistência interna das respos-

tas obtidas a partir do constructo proposto, foi aplicado o teste de Alfa 

de Cronbach. O nível alfa foi representado em 1951 por Lee J. Cronbach 

(CRONBACH, 1951). É um padrão feito para mensurar a confiabilidade do 

tipo consistência interna de uma proporção, ou seja, para analisar a magni-

tude em que os pontos de um mecanismo estão correlacionados (CORTINA, 

1993). Conforme os dados obtidos pela pesquisa, foi identificado um valor 

de 0,911, que representa o índice Alfa de Cronbach. Frequentemente, são 

desejados valores de Alfa entre 0,80 e 0,90 (STREINER, 2003).

A análise dos dados ocorreu em duas etapas: na primeira foi reali-

zada uma análise descritiva para compreender o perfil dos respondentes; 

na segunda etapa, para testar as hipóteses, foi utilizado o teste de Corre-

lação de Pearsons.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Análise do perfil da amostra

A pesquisa foi realizada em universidades de Santa Catarina, e obte-

ve-se maior significância de resposta na Universidade do Contestado (UnC), 

com 40,8% de respondentes; na Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(Unoesc) obteve-se 28,6% de respostas; e, por último, a Universidade do Ex-

tremo Sul Catarinense (Unesc) e a Universidade do Vale do Itajaí (Univali), 

com 6,1% cada, conforme os dados representados na Tabela 1.
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IES Frequência Porcentual

Uceff 1 2

UnC 20 40,8

Unesc 3 6,1

Unifebe 1 2

Unisociesc 2 4,1

Unisul 1 2

Univalle 3 6,1

Unoesc 13 28,6

Unopar 1 2

Outros 2 4

Total 49 100

Tabela 1 – Representação da participação das IES catarinenses
 na pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa.

Acerca dos cargos ocupados pelos gestores respondentes, uma por-

centagem de 89,8% trabalha como coordenador de curso, e 8,2% ocupam 

um cargo de direção de área, e apenas 2,04%, ou seja, um respondente, de-

clarou-se como Pró-reitor, conforme evidenciado na Tabela 2.

Tabela 2 – Universidades participantes de Santa Catarina

Frequência Porcentual

Coordenador 44 89,8

Diretor 4 8,2

Pró-reitor 1 2

Total 49 100

Fonte: Dados da pesquisa.
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Em relação à faixa etária dos respondentes, obteve-se um panorama 

de que 63,2% se declararam com idade acima de 40 anos, 51% são do gênero 

feminino e 49% do gênero masculino. A maioria dos gestores (63,3%) atua 

há mais de 11 anos. Relativo à formação acadêmica, um grande número de 

gestores possui mestrado, equivalente a 59,2%, já 26,5% têm doutorado, e 

apenas 2% possui somente o ensino superior.

Da amostra obtida, 49% dos gestores atuam na área das Ciências So-

ciais, e 26,5% na área das Ciências Exatas. Grande parte tem sua formação 

acadêmica em Administração, correspondendo a 36,7%. Quanto aos demais, 

16,3% têm formação em engenharias; 10,2% em Ciências Contábeis; 4,10% 

em Sistemas de Informações; e 6,10% em outro curso de Ensino Superior. Dos 

respondentes, 59,2% já exerceram outras funções de gestão na instituição de 

ensino e 40,8% declararam ser a primeira experiência de gestão.

4.2 Teste das hipóteses

Para testar as hipóteses, foi realizado o teste de Correlação de Pear-

sons, o qual visa a verificar a existência de relação entre as variáveis anali-

sadas. Os resultados do teste são evidenciados na Tabela 3.

Nessa mesma tabela, é possível observar que o Comportamento Es-

tratégico Prospectivo e Reativo apresentou uma correlação negativa e sig-

nificativa com as pessoas do gênero feminino, o que demonstra que estas 

não possuem comportamentos estratégicos enquadrados como prospectivo 

e reativo. Por outro lado, é possível observar que o resultado do teste apon-

ta uma relação positiva e significativa entre o comportamento estratégico 

analista com as pessoas do gênero feminino.

Ainda no que diz respeito ao comportamento estratégico, observa-

-se uma relação negativa entre as variáveis idade e tempo de atuação com 

os comportamentos estratégicos analista e reativo. Também, foi identifi-

cada uma relação positiva e significativa entre as variáveis idade e tempo 

de atuação com o comportamento defensivo, o que demonstra que, com o 

passar dos anos, os gestores das IES tendem a possuir um comportamento 

estratégico mais defensivo, em vez de analista, prospector ou reativo. Con-

forme estudos, as empresas, de modo geral, desenvolvem uma forma de de-

sempenho estratégico parcialmente estável, com a ideia de obter um bom 
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alinhamento com as situações ambientais identificadas pela administração 

(PÉROLA; GIMENEZ, 2001). Esses são os padrões que a literatura de Miles e 

Snow entende como forma de comportamento estratégico defensivo. 

O nível de formação dos gestores apresentou uma correlação positiva 

e significativa com o comportamento estratégico analista, o que demonstra 

que, quanto mais os gestores se qualificam, maior é a tendência para que 

eles tenham um comportamento estratégico mais analista, voltando-se à 

tomada de decisão pautada em análise de diversos critérios. Sendo assim, 

observa-se que as competências referentes à escolha e implantação das es-

tratégias da empresa formam uma área específica de comportamento ana-

lista. Os empreendedores capazes não somente têm olhar de longo prazo, 

mas também estudam os objetivos e a colocação do médio prazo, alcançá-

veis e realistas (DIAS; NARDELLI; VILAS BOAS, 2008).
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Tabela 3 – Resultado do teste de Correlação de Pearsons
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Fonte: Dados da pesquisa.

** A correlação é significativa no nível de 0,01.

* A correlação é significativa no nível de 0,05.

Legenda: IDD = Faixa Etária; TEMPATUA = Tempo de Atuação; GENF = Gênero 

Feminino; NFORM = Nível de Formação Acadêmica; PROSP = Comportamento Es-

tratégico Prospector; ANAL = Comportamento Estratégico Analista; DEFEN = Com-

portamento Estratégico Defensivo; REAT = Comportamento Estratégico Reativo; 

COMPPOD = Competência Empreendedora de Poder; COMPPLAN = Competência 

Empreendedora de Planejamento; COMPREAL = Competência Empreendedora de 

Realização.

Quanto à relação entre o comportamento estratégico dos gestores e as 

competências empreendedoras, os resultados apontam que um perfil ana-

lista está associado, positivamente, com a competência empreendedora de 

planejamento. Já a competência empreendedora apresentou uma correla-

ção negativa com o comportamento estratégico defensivo, o que demonstra 

que, quanto mais defensivo, menor é o comportamento de planejamento, e 

o inverso também é verdadeiro. Outro resultado obtido foi a relação nega-

tiva entre a competência empreendedora de realização e o comportamen-

to estratégico defensivo, ou seja, quanto mais o gestor possui competência 

para realização, que engloba atitudes de busca de oportunidades e inicia-

tivas, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, menor 

atuação ele terá como defensivo na estratégia. Apontam-se esses dados a 

partir dos resultados evidenciados na Tabela 3. 
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Esses resultados podem predizer que, quando os gestores das IES pos-

suem mais a presença da competência de planejamento, apresentarão mais 

o comportamento estratégico do que um comportamento defensivo. Ade-

mais, considerando o planejamento como uma ferramenta que permite a 

realização de uma análise do cenário e do ambiente em que as instituições 

estão inseridas, torna-se possível fazer a previsão de acontecimentos, co-

nhecer, analisar e traçar melhor o percurso da instituição, ocasionando a 

diminuição da necessidade de operar com um comportamento defensivo.

Observou-se uma relação negativa entre as competências e o com-

portamento estratégico defensivo, pois, conforme identificado nos resul-

tados, as competências empreendedoras de planejamento e realização 

apresentaram associação negativa. Em contraponto, verificou-se também 

uma relação positiva entre um comportamento estratégico analista dos 

gestores das IES e as competências empreendedoras, pois os resultados 

apontam para uma relação em que, quanto maior a presença de uma 

competência de planejamento, maior será o comportamento estratégico 

analista dos gestores. 

Considerando os resultados encontrados, é possível concluir que, no 

ambiente de gestão de instituições de ensino superior, as competências em-

preendedoras de realização e planejamento dos gestores possuem relação 

com um comportamento estratégico analista das IES. Esses achados evi-

denciam que gestores com competências empreendedoras são capazes de 

influenciar no comportamento estratégico das instituições em que atuam.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo identificar a influência no compor-

tamento estratégico em relação às competências empreendedoras desen-

volvidas pelos gestores. Tornou-se possível verificar, por meio das infor-

mações coletadas, que foram obtidos os resultados esperados, atingindo o 

objetivo do estudo. 

A pesquisa foi composta por 300 e-mails encaminhados aos gestores, 

com um retorno de apenas 49 respondentes. As pesquisas de Lenzi (2008) 

e Cooley (1990), baseadas em competências empreendedoras, e de Conant, 
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Mokwa e Varadarajan (1990) e Miles e Snow (1978), referentes ao comporta-

mento estratégico, subsidiaram a elaboração dos instrumentos de pesquisa.

Com base nas análises realizadas ao longo da pesquisa, identificou-

-se que o comportamento estratégico e as competências empreendedoras 

no meio organizacional propiciam oportunidades para o desenvolvimento 

de uma nova reavaliação de estratégias, conforme métodos, estrutura, am-

biente e, principalmente, concorrentes, com o principal foco de diminuir o 

número de comportamentos relacionados ao ambiente empresarial que não 

contribuem para o desenvolvimento e a tomada de decisões da organização.

As principais limitações deste estudo referem-se à dificuldade na co-

leta de dados e ao acesso aos gestores das IES para que respondessem ao 

questionário enviado por e-mail, o que ocasionou um pequeno número de 

respondentes, não permitindo a generalização dos dados. Para futuras pes-

quisas, sugere-se a replicação da pesquisa a um número maior de gestores 

de IES, em busca de compreender as hipóteses propostas neste trabalho. 

Por meio dos conhecimentos dos autores citados, as competências 

empreendedoras são baseadas no desenvolvimento de habilidades, com-

portamentos e culturas que foram desenvolvidas, buscando o melhor cres-

cimento da empresa. Já o comportamento estratégico requer atitudes que 

o gestor terá em determinada situação, até mesmo a avaliação para mu-

danças de comportamentos que não contribuem para a tomada de decisões 

dentro da empresa.

Com o estudo presente, pode-se concluir que as competências em-

preendedoras têm relação com o comportamento, como competências de 

realização e planejamento com um comportamento estratégico analista. 

Isso impacta o processo de gestão das instituições de ensino, pois, a partir 

das competências presentes nos gestores, observam-se comportamentos 

distintos que podem ser responsáveis pela sobrevivência ou falência das 

instituições.

Com as conclusões obtidas na realização da pesquisa, futuramente 

poderá ser estudado, com base nesse contexto, se o ambiente empresarial 

sofre influências para o desenvolvimento de novas competências empreen-

dedoras e do comportamento estratégico, uma vez que, para uma gestão ter 

um bom empenho, é necessário um ambiente agradável para se trabalhar.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:  MATRIZ DE CORRELAÇÕES QUALITATIVAS

Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias25

Ricardo Pieri26

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma nova proposta de análise 

do ambiente por meio da elaboração de uma “matriz qualitativa de corre-

lação”. A metodologia aplicada foi, primeiramente, a pesquisa bibliográfica 

com a revisão de autores acerca de Planejamento Estratégico. Partindo de 

deficiências apresentadas na determinação de prioridades pela técnica da 

matriz quantitativa, em um caso específico trabalhado pelos autores, perce-

beu-se a necessidade de uma técnica que levasse em conta aspectos quali-

tativos da análise que uma matriz de correlação quantitativa não consegue 

tratar. Observando os pontos levantados na análise interna e externa do 

planejamento estratégico em desenvolvimento, percebeu-se a possibilidade 

do estabelecimento de correlações entre os vários pontos levantados de for-

ma qualitativa. A partir daí, criou-se uma matriz de correlações, estabele-

cendo áreas específicas que agregam de forma segmentada todos os pontos 

diagnosticados. A matriz desenvolvida foi aplicada e testada em cinco or-

ganizações de áreas e portes distintos. Como resultado dessa pesquisa, po-

de-se ressaltar o excelente uso da matriz qualitativa em função de: não ser 

preciso hierarquizar, nem mesmo selecionar os fatores internos e externos 

 
25 Doutora em Administração e Turismo pela UNIVALI.  
E-mail: bbd@unesc.net.
26  Mestre em Ciências Ambientais pela UNESC. E-mail: rpi@unesc.net
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para fazer as correlações; a alocação dos fatores é feita por afinidade temá-

tica; e podemos usar o mesmo fator em mais de uma área ou grupo de fa-

tores. Isso contribui em muito para a compreensão e aceitação das proposi-

ções por parte dos grupos de planejamento das organizações participantes. 
 
Palavras-chave: Matriz de Correlações Qualitativa. Técnica de Análise do 

Ambiente Organizacional. Planejamento Estratégico.

1. INTRODUÇÃO

Este texto é o relato da experiência dos autores com o processo de 

implantação do Planejamento Estratégico (PE) em empresas27 em que eles 

trabalharam ou prestaram serviços de assessoria no que se refere à análise 

do ambiente: fatores internos – pontos fortes e pontos fracos – e externos – 

ameaças e oportunidades. Pretende-se, de forma objetiva e prática, revisar, 

primeiramente, por meio da pesquisa bibliográfica, as etapas de implanta-

ção do PE seguindo a cronologia por nós utilizada na construção do plane-

jamento nessas instituições. 

Cabe pôr em evidência que as etapas apresentadas a seguir foram 

usadas na elaboração do Planejamento Estratégico de várias organiza-

ções, a saber: Instituição de Ensino Superior, Colégio de Educação Básica, 

um Instituto de Pesquisa Ambientais e Tecnológicas, uma Associação Co-

mercial e Industrial e uma Entidade Assistencial Organização não Gover-

namental.

Para estabelecer as prioridades das ações ante os pontos fortes e fra-

cos, as oportunidades e as ameaças diagnosticadas, utilizou-se, inicialmen-

te, uma matriz de correlação quantitativa. Isso prevê a determinação de 

pontuação nas correlações estabelecidas entre os indicadores. No entanto, 

percebeu-se, durante a elaboração do planejamento estratégico nas organi-

27   Usar-se-ão os termos: empresa, organização e instituição como sinônimos 
aqui, pois pretende-se que a leitura deste texto seja relevante para profissionais de 
organizações públicas e privadas nas mais diversas áreas de atuação, incluindo a 
área de ensino público, privado ou comunitário.
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zações referenciadas, uma certa dificuldade em dar preferência a determi-

nados fatores, inclusive com o que correlacioná-los. 

Muitas informações, por vezes, eram deixadas de lado quando da 

classificação dos dados coletados junto aos gestores participantes do PE. Em 

função disso, pensava-se em uma forma em que as informações fossem 

consideradas e que se pudesse fazer uma correlação entre elas, podendo 

inclusive repeti-las em mais de uma situação. Analisando todas as informa-

ções levantadas, porém individualizadas em pedaços de papel, percebeu-se 

a possibilidades de outras segmentações além das normalmente utilizadas 

neste tipo de trabalho. 

Ao observar as possibilidades de correlações, os autores perceberam 

uma forma diferente de olhar para os pontos fortes e pontos fracos, as ame-

aças e as oportunidades, os quais poderiam ser segmentados de outra for-

ma que, no ponto de vista dos autores, possibilitariam uma melhor compre-

ensão por todos os participantes de um Grupo de PE.

A identificação de ações prioritárias, de ações complementares, de in-

formações que foram levantadas e que representavam o apoio à Missão, ao 

Princípios e aos Valores, à Competência Essencial e à Visão de Futuro, além 

da possibilidade de nova segmentação em cada um desses itens, e muitas 

vezes já induzindo a ações, fez os autores perceberem que poderia estar 

surgindo uma nova forma de pensar em relação a matrizes de correlação 

para o PE. Desse modo, o desenvolvimento da Matriz de Correlações Quali-

tativas, com uma proposta qualitativa e visual de análise, é a principal con-

tribuição deste artigo.

Como pesquisa aplicada, colocou-se em prática essa matriz no desen-

volvimento dos planejamentos das cinco instituições acima mencionadas. 

O objetivo era testá-los a fim de avaliar e fazer as adaptações necessárias 

em sua utilização. Será feito o relato dessas experiências, de forma geral, no 

terceiro capítulo deste trabalho. 

2. UM POUCO DE LITERATURA

A literatura especializada apresenta inúmeros conceitos sobre o ter-

mo Planejamento Estratégico, mas, de certa forma, há um consenso entre 



198

eles quando o definem como uma ferramenta ou metodologia, por meio da 

qual as organizações estabelecem o caminho a ser trilhado a fim de alcança-

rem seus objetivos maiores, isto é, aonde os gestores desejam que a empresa 

chegue a um futuro de curto, médio e longo prazos (MAXIMIANO, 2011). 

Planejamento, conforme esclareceu Certo (2003, p. 103), “é o processo de 

determinar como a organização pode chegar aonde deseja e o que fará para 

executar seus objetivos”.

Portanto, pode-se entender o Planejamento Estratégico como sinôni-

mo de planejar a organização de modo que ela consiga atingir os objetivos 

traçados, levando em conta as necessidades físicas (infraestrutura), finan-

ceiras, humanas e tecnológicas dentro da empresa, bem como as técnicas e 

ações administrativas, à luz de definições estratégicas como: Missão, Visão 

de Futuro, Competência Essencial e Princípios e Valores (OLIVEIRA, 1995; 

CERTO, 2003; SERRA; TORRES; TORRES, 2004).

Percebe-se que, além de ser fundamental na realização das propostas, 

o PE auxilia no gerenciamento das ações do cotidiano, organiza a empresa, 

socializa as definições organizacionais – estratégias, objetivos e projetos – 

com todos os colaboradores, integrando-as efetivamente à rotina da empre-

sa. Também é importante, segundo Serra, Torres e Torres (2004), esclarecer 

que o planejamento sozinho não garante o alcance dos objetivos. Em outras 

palavras, o PE é um processo participativo que, além de contínuo, deverá 

ser, também, permanente e promotor da integração entre os gestores e as 

pessoas-chave da organização, além de necessitar acompanhamento e revi-

são periodicamente. 

Cabe ressaltar que a sucinta revisão da literatura não busca trazer 

o estado da arte sobre a temática, mas sim o conteúdo que auxilia na com-

preensão da elaboração da matriz qualitativa objeto principal deste artigo.

2.1 Os três níveis de influência do Planejamento Estratégico nas orga-
nizações

Não há um modelo único para o Planejamento Estratégico, mas, ge-

ralmente, para uma instituição de médio ou grande porte, o PE acontece 

em três níveis: Estratégico, Tático e Operacional (OLIVEIRA, 1995; SERRA; 

TORRES; TORRES, 2004).
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No Plano Estratégico, o planejamento deve contar com a participa-

ção dos gestores da alta administração e demais colaboradores considera-

dos importantes nesta etapa. No entanto, o fato de o PE acontecer no nível 

estratégico não significa que somente os profissionais situados no ápice da 

pirâmide hierárquica possam participar. Os participantes devem pensar na 

organização em sua totalidade, bem como nas estratégias organizacionais. 

Todas as decisões devem ser tomadas de maneira colaborativa, represen-

tando o consenso do grupo de trabalho. 

Já no Planejamento Tático, as ações geralmente são traçadas por ges-

tores do nível mediano da organização e demais pessoas-chave para esta 

etapa. Tem como objetivo a execução também dos planos de ação traçados 

no Planejamento Estratégico. Oliveira (1995, p. 46) diz que este planejamen-

to “[…] tem por objetivo otimizar determinada área de resultado e não a 

empresa como um todo”. 

No nível Operacional, detalham-se as ações que contemplem os obje-

tivos propostos nos dois níveis acima. Logo, segundo Oliveira (1988, p. 57), 

neste nível: “[…] tem-se, basicamente, os planos de ação ou planos operacio-

nais. Os planejamentos operacionais correspondem a um conjunto de par-

tes homogêneas do planejamento tático”.

É importante salientar que o fato de haver essa divisão não impede a 

participação de gestores dos níveis Tático e Operacional no Estratégico ou 

vice-versa. Isso dependerá da estrutura organizacional da empresa, do seu 

porte e de suas necessidades.

2.2 As etapas do Planejamento Estratégico

As etapas de implantação do PE podem variar conforme as neces-

sidades, o porte e o ramo de atividade das organizações. Apresentar-se-á 

uma proposta composta por cinco momentos, por entender que torna mais 

didático o processo de implantação do PE.

2.2.1 Etapa I: definições organizacionais

Nesta etapa, chamada de Definições Organizacionais devido ao fato de 

conter as decisões do grupo do planejamento sobre: o foco da empresa; aon-
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de e como ela quer chegar ao futuro; os princípios e valores que vão nortear 

as atitudes cotidianas de seus profissionais; a identificação do que a institui-

ção faz de melhor; e, por fim, a verificação do que a organização deve estar 

atenta a fim de não colocar seu negócio em perigo. 

Na primeira atividade para dar início à implantação do PE em uma 

instituição, normalmente se deve propor um cronograma ou roteiro de 

trabalho. Ele serve para nortear todo o processo, deve ser provisório no 

sentido de que, se houver necessidade, pode-se alterar as datas, a periodici-

dade das discussões temáticas, os recursos que serão utilizados, etc. Enfim, 

não se trata de engessar o procedimento, mas organizá-lo dentro da lógica 

administrativa e também de necessidade da organização, com uma previ-

sibilidade de tempo. Esta etapa requer conhecimento técnico e teórico por 

parte da coordenação do PE, e poderá ser exercida pelo próprio executivo 

da empresa ou por assessoria profissional externa. Geralmente, esta etapa 

é feita pela pessoa responsável pelo planejamento da organização em con-

junto com os gestores de maior nível hierárquico. 

Nela, deve-se definir, além das atividades e datas, quem serão os parti-

cipantes do PE. Também é preciso decidir sobre o delineamento – estrutura 

metodológica – do processo de planejar. Além disso, segundo Rasmussen (1990, 

p. 68), “cada empresa deve decidir a extensão que o plano estratégico deve cum-

prir, ou seja, o número de anos que devem ser planejados estrategicamente.”

Apresentado e aprovado por quem de direito na organização o crono-

grama de trabalho, passa-se então a colocá-lo em prática. Dado o início da 

construção do PE, define-se o Negócio, por meio do qual se delimita o foco 

em termos de mercado, produto e ou serviço prestado pela organização ao 

seu cliente. Para definir o negócio da empresa, precisa-se refletir sobre: as 

competências e as habilidades disponíveis nela; as necessidades e os dese-

jos do nosso cliente; o mercado em que a organização está inserida; as suas 

oportunidades e ameaças; e a sua área de atuação. Para Tavares (2005, p. 

88), “a questão inicial que deve fundamentar o desenvolvimento e a im-

plantação da atividade de gestão estratégica é a identificação do negócio 

e a delimitação do espaço que a organização pretende ocupar em face das 

oportunidades e ameaças apresentadas pelo ambiente”. 

Feita essa reflexão, os participantes do grupo do planejamento devem 
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perguntar: qual é o negócio da nossa empresa? Com base nessa questão, o 

grupo definirá a linha norteadora que deverá orientar todos os gestores e, 

consequentemente, as ações da organização. 

A metodologia usada para construir, de forma participativa e cola-

borativa, as definições organizacionais, varia conforme o número de inte-

grantes do grupo de planejamento. Ou seja: se o grupo for pequeno, pode-

-se trabalhar com todo o grupo, usando o método Tempestade de Ideias, por 

exemplo. Agora, se o grupo tiver um número grande de pessoas, sugere-se 

que os participantes sejam divididos em grupos menores. Nesta metodolo-

gia, os grupos desenvolverão as mesmas atividades, apresentarão as suas 

propostas ao grande grupo, que fará as suas considerações e, na sequência, 

validarão as propostas construídas em consenso.

Parte-se para a missão, a qual deve expressar a razão de ser da or-

ganização, evidenciar os seus propósitos atuais e futuros ancorados em 

dados e informações estratégicas. Para Thomaz e Lopes (1978, p. 27), “a 

missão de uma empresa consiste na linha de atividades que ela pretende 

seguir. A missão estabelece os limites de atuação da empresa e o campo 

dentro do qual ela pretende crescer e competir”. Ao definir a missão orga-

nizacional, deve-se considerar que ela precisa ter uma amplitude estraté-

gica e os propósitos da organização de forma clara, a fim de satisfazer, se-

gundo Oliveira (1995), as necessidades do ambiente externo, considerando 

as variáveis ambientais externas e seus componentes. Wright, Kroll e 

Parnell (2000, p. 92-93) acrescentaram que “as organizações são fundadas 

com um propósito. Embora esse propósito possa mudar ao longo do tem-

po, é essencial que os stakeholders compreendam o motivo da existência 

da organização, ou seja, sua missão”.

Tavares (2005) dá algumas sugestões para ajudar na elaboração da 

missão. Ela deve: 

 •  ser clara a fim de não dar margem a mais de uma interpretação; 

 •  ser específica para atender à sua organização, ou seja, a empresa 

não deve ter como missão algo que se adapte a qualquer ramo de atividade; 

 •  usar linguagem acessível a todos os níveis hierárquicos para que os 

diversos públicos possam entendê-la corretamente;

 •  levar em conta quem poderá ser seu cliente.
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Além disso, precisa-se sempre reavaliar a missão, pois ela pode per-

manecer a mesma sem alteração ou, com o tempo, pode precisar de mu-

danças em função de tendências e adaptações da organização ao mercado 

a que pertence. Segundo Kotler e Armstrong (1993, p. 19): “[…] essa missão 

pode tornar-se obscura à medida que a organização cresce, acrescenta no-

vos produtos e mercados. Ou a missão pode permanecer clara, mas alguns 

administradores podem não mais estar comprometidos com ela”.

Estabelecidos o negócio e a missão, parte-se para a definição dos 

Princípios (ou Crenças) e Valores da organização, os quais têm por objetivo 

expressar a filosofia (ética e moral) norteadora da empresa. Em outras pala-

vras, os princípios e valores organizacionais devem explicar e explicitar a 

ética e a moral, condutoras do comportamento e das atitudes do cotidiano 

das pessoas envolvidas na empresa. Serra, Torres e Torres (2004, p. 43) afir-

mam que “os valores organizacionais são princípios de orientação perenes 

e essenciais. São intrínsecos e importantes somente para os componentes 

da organização”. Também os princípios e valores devem ser divulgados na 

empresa a fim de que os clientes internos e externos tenham conhecimen-

to deles e possam, os primeiros, nortearem as suas ações diariamente, e, 

os segundos, terem a percepção de que os profissionais atuam conforme a 

filosofia expressa nos princípios e valores da organização.

A visão de futuro deve expressar a aspiração de uma organização, 

pois ela determina como e de que forma a empresa estará no futuro. Por-

tanto, para definir bem a visão de futuro, é preciso olhar para frente, além 

de que os gestores necessitam ter claro aonde e de que maneira a organiza-

ção deseja chegar ao futuro. As vantagens de a organização ter essa visão 

de futuro bem definida é que ajudará os gestores a controlarem melhor o 

destino da empresa, sobretudo no sentido de ajudar a coordenar os traba-

lhos no presente e futuro próximo com o objetivo de alcançar o almejado. 

Outro benefício é que ela auxilia os profissionais a questionarem o estado 

presente da empresa. Sintetizando, as ações atuais são pensadas e implan-

tadas visando a alcançar o que é aspirado para o futuro.

Quando se discorre sobre competências essenciais da organização, 

fala-se das habilidades, tecnologias, capital humano, instalações, etc. Me-

lhor dizendo, qualquer vantagem competitiva que a empresa possui e é re-
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conhecida na comunidade em que está inserida. Prahalad e Hamel (1998, p. 

298) afirmam que: “As competências essenciais são o aprendizado coletivo 

na organização, especialmente como coordenar as diversas habilidades de 

produção e integrar as múltiplas correntes de tecnologias”. É importante 

que os gestores façam a análise e o reconhecimento dessas competências, 

porque isso permitirá verificar se a organização está preparada ou não para 

atingir os seus objetivos.

Por fim, é preciso que a missão, a visão de futuro e os princípios e va-

lores sejam compartilhados em toda a organização, já que norteiam o com-

portamento e as decisões das pessoas envolvidas direta ou indiretamente 

na empresa. Em resumo, para o sucesso da organização, é relevante que to-

dos os envolvidos – independentemente do nível hierárquico – conheçam, 

compreendam, concordem e apliquem as definições organizacionais. 

A última parte dessa etapa de definições é identificar os Fatores Crí-

ticos de Sucesso – FCS, também intitulados como fatores críticos de negó-

cio por alguns autores. Os FCS são as características – estratégias, produto, 

serviço, etc. – decisivas na organização, que a diferenciam em seu sucesso 

competitivo em determinada área de atuação no mercado e que, se não cui-

dados, podem trazer sérias consequências à organização. Eles devem ser, 

geralmente, em número reduzido, e são aspectos que, quando bem admi-

nistrados, são diferenciais positivos; mas, quando não, podem levar a orga-

nização ao desequilíbrio e até mesmo ao fechamento da empresa. Valada-

res (2003, p. 47) diz que “[…] um FCS é aquilo que precisamos fazer bem-feito 

para obtermos sucesso em um negócio”.

Serra, Torres e Torres (2004, p. 80) sugerem três questões para deter-

minar os FCS: “Quais são os critérios dos clientes para a escolha dos produ-

tos? Quais são os recursos e capacidades competitivas necessárias para se 

ter sucesso? O que é necessário para obter vantagem competitiva?” Sugere-

-se que, depois ou concomitantemente à identificação dos FCS, a coordena-

ção do PE faça a categorização deles a fim de eliminar as duplicidades. Caso 

não seja suficiente para deixá-los em número reduzido, os participantes do 

PE poderão atribuir nota.

No caso de usar o método Tempestade de Ideias com todo o grupo do 

PE ou mesmo com equipes menores, deve-se preparar instrumento a fim 
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de que possam dar peso aos fatores. Ou se, ao listarem, já colocarem o peso, 

basta fazer a tabulação dos dados para verificar os mais recorrentes pelos 

integrantes do grupo, além de fazer a média ponderada dos fatores. 

2.2.2 Etapa II: diagnóstico estratégico dos ambientes externo e interno

Nesta etapa, os participantes deverão analisar a realidade dos 

ambientes internos e externos visando a encontrar uma resposta para 

a pergunta: onde estamos hoje? O propósito desta etapa é identificar os 

aspectos positivos e negativos que podem, de alguma forma, influenciar 

na organização. Para Santos (1992, p. 55-56): “Corresponde à fase de diag-

nóstico da situação”. 

No diagnóstico estratégico externo, os participantes do grupo de 

planejamento verificam, em todos os níveis da organização, as ameaças 

– fatos ambientais incontroláveis que trazem desvantagens competitivas 

– e as oportunidades – fatos ambientais incontroláveis que trazem van-

tagens competitivas. Para Oliveira (1995, p. 66), ao analisar o ambiente 

externo, o gestor “deve identificar todas as oportunidades, e cada uma é 

analisada em termos de sua contribuição efetiva para a empresa e, em 

seguida, escolhe-se um grupo das melhores oportunidades para a forma-

ção de uma ‘carteira estratégica’ de oportunidades”. Ainda nessa análise, 

é preciso verificar todas as possíveis influências externas à organização, 

dentre outros, os fatores: 

•  econômicos – juros, financiamentos, política cambial, inflação, tri-

butação, distribuição de renda, etc.;

•  políticos – acordos internacionais, restrições ao desenvolvimen-

to do negócio, etc.; 

•  tecnológicos – novos materiais, tecnologia na comercialização 

ou no mercado, qualidade no ensino superior, etc.; 

•  socioculturais – moda, crescimento populacional, fatores cultu-

rais, como: índice de alfabetização, escolaridade, orientação educacional; 

•  demográficos – densidade populacional, índices de natalidade e 

ou mortalidade, crescimento demográfico-vegetativo; 

•  legais – legislações tributárias, trabalhista, comercial, etc., entre 

outros causadores de influências positivas e/ou negativas nas vanta-



205

gens competitivas da organização. Ou seja: a análise do macroambiente 

e de suas possíveis tendências. 

Portanto, a coordenação do PE deve fazer um recorte de informa-

ções de diversos fatores externos que podem influenciar as decisões e 

disponibilizá-las aos participantes a fim de que eles possam tecer pre-

visões e suas possíveis consequências para analisar o cenário futuro da 

organização dentro do ambiente em que ela está inserida.

Na análise interna, também chamada de microambiente por Ras-

mussen (1990), olha-se para dentro da organização, ou seja, para os pro-

dutos, as promoções, a estrutura organizacional, o perfil tecnológico, os 

recursos humanos, materiais e financeiros, etc. Dessa forma, os partici-

pantes do grupo do PE identificam e analisam os pontos: fortes – são as 

forças positivas controláveis que podem trazer vantagens competitivas; 

fracos – são as fraquezas internas controláveis que podem trazer des-

vantagens competitivas para a empresa. 

A literatura especializada sugere que, nesta análise, a coordenação 

do PE apresente um apanhado de informações organizacionais (marke-

ting, recursos humanos, financeiro, administração, produção, vendas, 

produtos e ou serviços, infraestrutura, etc.) e, também, sobre a concor-

rência direta e indireta, com o objetivo de dar suporte aos participantes 

na avaliação dos pontos fortes e fracos da empresa. Para Wright, Kroll 

e Parnell (2000), os pontos fracos e fortes de uma empresa constituem 

seus recursos: humanos (experiência, capacidades, conhecimentos, ha-

bilidades e julgamento de todos os funcionários da empresa); organiza-

cionais (os sistemas e processos da organização); e físicos (recursos físi-

cos como: instalações e equipamentos). Esses três recursos, em conjunto, 

formam a vantagem competitiva sustentada da organização.

Ao final do diagnóstico estratégico dos ambientes externo e in-

terno, os gestores devem conseguir responder à seguinte questão: como 

estamos? Acredita-se que essa avaliação permitirá que as escolhas feitas 

pelos profissionais da organização sejam mais adequadas à atual con-

juntura em que a empresa se encontra. 

Neste momento, o grupo de planejamento já deve ter definido os 

pontos fortes e fracos – ambiente interno – e as oportunidades e ame-
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aças – ambiente externo. Essas informações, se estiverem soltas, trarão 

menos ganho ao diagnóstico, por isso é preciso trabalhar com esses da-

dos. Uma forma eficaz de fazermos essa avaliação é colocando-os na ma-

triz de correlações quantitativa.

Essa análise surgiu na década de 1960 e representou um avanço 

relevante para a etapa da análise quantitativa dos ambientes da organi-

zação dentro do planejamento estratégico. São quatro os fatores a serem 

considerados na análise SWOT, como a própria sigla indica: (Strength 

– força, Weakness – fraqueza, Opportunities – oportunidades, Threats – 

ameaças). Segundo Serra, Torres e Torres (2004), trata-se de importante 

instrumento, que tem por objetivo possibilitar a avaliação crítica dos am-

bientes externos e internos a fim de que a empresa escolha as estratégias 

adequadas às suas necessidades. 

Após o levantamento, junto aos participantes do PE, dos fatores in-

ternos e externos da organização, sugerimos, embora haja várias manei-

ras de fazer essa mensuração, a elaboração de um instrumento de ava-

liação por meio do qual os membros do PE elegem a prioridade, o grau 

de importância ou, ainda, podem atribuir uma nota a cada fator com o 

propósito de que se possa fazer a classificação com os fatores mais cotados 

pelo grupo. De posse desses dados, parte-se para a montagem da matriz 

de correlação. A elaboração das correlações, geralmente, fica a cargo do 

responsável pela implantação do PE. 

2.2.3 Etapa III: definições estratégias

Cabe lembrar o que Valadares (2003) esclareceu sobre alguns itens 

que se deve verificar ao elaborar os objetivos organizacionais. Se eles: 

 •   estão em sintonia com a missão e o contexto do negócio;

 •   são possíveis de realizar dentro do prazo determinado;

 •   são quantificáveis e mensuráveis;

 •   atendem aos anseios da alta administração;

 •   referem-se aos fatores internos e externos da organização;

 •   têm sistemas de controle e avaliação;

 •   tornam possível estabelecer prioridades entre si.
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É preciso discorrer, nesta etapa, também sobre as estratégias orga-

nizacionais. Em virtude do porte da empresa ou mesmo por opção estra-

tégica, a instituição pode não as ter explicitadas e, em seu planejamento, 

constar somente os objetivos estratégicos, haja vista que eles dão conta de 

expressar as metas que a organização deseja alcançar. Há a possibilida-

de também de as estratégias organizacionais só serem identificadas após 

a realização das análises internas e externas da organização em estudo. 

Isso dependerá do contexto estratégico da empresa, bem como da metodo-

logia acordada. Mas, se for o caso de trabalhar com elas em conjunto com 

os objetivos estratégicos, sugere-se que elas sejam em pequeno número e 

representem os eixos maiores da organização, os quais devem ser deter-

minados pelos gestores de maior nível hierárquico da instituição. 

2.2.4 Etapa IV: elaboração dos planos de ação

Elaboram-se os planos de ação ou projetos estratégicos com a finali-

dade de formalizar as ações pretendidas, o seu prazo de execução, quem 

as executará, o seu responsável e, também, quanto custará para a orga-

nização. Cabe lembrar que, dependendo do setor que implementará o PA, 

variarão os recursos necessários. Tavares (2005, p. 311) exemplifica que 

“alguns planos de ação são dependentes apenas de recursos de poder, ou-

tros de recursos econômicos, outros de capacidade organizacional e de re-

cursos tecnológicos e outros, ainda, de alguma combinação dos recursos 

mencionados”. O propósito desses planos é de que, por meio deles, sejam 

formalizados e concretizados, por seus responsáveis, os objetivos traçados 

anteriormente. Além disso, os planos devem ser ferramentas gerenciais 

das ações a curto, médio e longo prazos, já que ocorrerá por meio deles a 

materialização dos objetivos estratégicos.

A elaboração dos planos ou projetos deve ser feita pelo gestor da 

área em específico, em conjunto com os seus colaboradores, porque, em 

muitos casos, serão eles que vão operacionalizar as ações. Além disso, tor-

na-se muito mais fácil a implantação dos planos quando são construídos 

de forma participativa, sem considerar o ganho das sugestões dadas por 

pessoas que efetivamente conhecem o processo.

 



208

2.2.5 Etapa V: acompanhamento e avaliação do processo de PE

Esta etapa tem como objetivo garantir a eficácia na execução dos 

planos de ações pela alta administração ou setor competente. Além disso, 

verifica-se, por meio desse acompanhamento, se há necessidade de algu-

ma correção ou aprimoramento no que foi estabelecido. Vale lembrar o que 

Oliveira (2002, p. 267) diz sobre controle e avaliação do PE: “[…] é acompa-

nhar o desempenho do sistema, através da comparação entre as situações 

alcançadas e as previstas, principalmente quanto aos objetivos e desafios, e 

da avaliação das estratégias e políticas adotadas pela empresa”. 

Esse acompanhamento deve ser feito pelo próprio setor ou pessoa 

responsável pela coordenação do PE por período de tempo previamente 

determinado. Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 339) esclareceram que “o 

controle estratégico consiste em determinar em que medida as estratégias 

da organização são eficazes para atingir seus objetivos”.

Valadares (2003) sugere que essa avaliação deve acontecer, de forma 

geral, uma vez por mês, em reunião, com todos os responsáveis pela im-

plantação das ações, com o propósito de verificar a tendência de seu cumpri-

mento, seja dentro ou fora do prazo preestabelecido. Além disso, ela precisa 

acontecer em todos os níveis do PE, isto é, desde o Planejamento Estratégico 

ao Tático, e até ao Operacional. Se a empresa for de médio ou grande porte, 

é provável que ela precise de mecanismos mais complexos de acompanha-

mento do planejamento, como programas de computador específicos. 

A literatura da área sugere ainda que, para ter maior sucesso nes-

ta etapa, sejam usados indicadores de desempenho definidos previamen-

te. Esses indicadores variam conforme a área de atividade da organização, 

por exemplo: participação de mercado, faturamento, carteira de clientes, 

produção, produtos novos lançados, estrutura física, pós-venda, etc. Santos 

(1992, p. 246) afirma que esses indicadores “[…] mostram aproximação ou 

distanciamento dos padrões definidos como objetivo a conquistar. Portan-

to, a cada período, com intervalos de tempo reduzidos, deveremos analisar 

o comportamento e a tendência observada desses indicadores”.

O controle e a avaliação são etapas extremamente relevante para o 

sucesso do PE, haja vista que seus controles devem ser usados como ferra-
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menta gerencial para corrigir, reforçar e/ou manter as ações estipuladas; 

proteger a empresa contra desvios e melhorias na utilização dos recursos, 

ou seja, segundo Oliveira (2002), retroalimentando todo o processo de PE. 

3. MATRIZ DE CORRELAÇÕES QUALITATIVAS

Neste capítulo, é apresentada a proposta de Matriz de Correlações 

Qualitativas para análise dos Fatores Organizacionais Internos e Exter-

nos: pontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades, respectivamente, 

desenvolvida pelos autores. Cabe retomar a inquietação dos autores que 

motivou a elaboração dessa proposta. Percebia-se nas atividades, como 

coordenadores da elaboração de Planejamentos Estratégicos em orga-

nizações, que, quando se chegava à avaliação dos ambientes internos e 

externos, ao hierarquizar os fatores, não raras vezes, perdiam-se dados 

importantes para o processo do PE das instituições.

Além disso, parecia muito objetivo estabelecer o grau de importân-

cia, hierarquizá-los e correlacionar os fatores pertencentes às oportuni-

dades versus forças e às ameaças versus fraquezas. Sentia-se dificuldade, 

principalmente quando o grupo do PE era formado por muitos integran-

tes, de áreas diferentes e com conhecimento heterogêneo sobre o PE. Per-

cebia-se que escapavam as informações não relevantes para o momento 

da análise, mas que, a médio e longo prazos, deveriam ser retomadas.

Então, precisava-se de uma técnica de análise que, em tal mo-

mento, não priorizasse individualmente as informações coletadas junto 

ao grupo de planejamento e que diretamente pudesse correlacionar os 

fatores internos e externos ligados de outra maneira e sem limite de 

quantidade. Ou seja, percebia-se que seria possível uma outra forma de 

correlação, a fim de agrupar as informações levantados dos ambientes 

interno e externo sem necessariamente precisar eliminá-los baseados 

na atribuição de um conceito. 

Isso foi percebido pelos autores quando todas as informações levan-

tadas foram individualizadas em “pedaços de papel”, dando mobilidade 

para movimentações e agrupamentos diferenciados. A partir daí, perce-

beu-se que, das informações levantadas dos ambientes, algumas aponta-
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vam como apoiadores da Missão, dos Princípios e dos Valores, da Compe-

tência Essencial e da Visão de Futuro da organização analisada. Outras 

diziam respeito a ações prioritárias ou a ações complementares, porém, 

nos agrupamentos feitos, havia uma mistura de pontos fortes e fracos e 

de oportunidades e ameaças. 

Essa técnica de análise, portanto, baseia-se no agrupamento dos fa-

tores por afinidade temática – que são chamados de Grupo de Fatores – in-

dependentemente de eles pertencerem ao ambiente interno ou externo. 

Dessa maneira, a hierarquização das futuras ações acontece por grupo 

de fatores e não por fatores isoladamente. Também esse método tem por 

base a classificação das Ações por áreas de prioridade: Prioritárias, Com-

plementares e Outros Fatores.

Outra vantagem dessa análise é que, em qualquer das áreas cons-

tantes da matriz, podemos fazer quantas segmentações temáticas – Grupo 

de Fatores – forem precisos, adaptando-as à necessidade da organização 

objeto do planejamento, por exemplo: dentro das Ações prioritárias, pode-

-se abrir grupo de fatores para o Marketing, Compras, Produção, etc. Por-

tanto, essa matriz de correlações pode ser adequada a todo porte e área de 

atuação da sua empresa. E, se for necessário, um mesmo fator interno ou 

externo pode ser alocado em mais de um Grupo de Fatores.

A referida matriz tem em seu centro as Definições Organizacionais, 

as quais devem ser definidas na primeira etapa da elaboração do PE. Elas 

estão no cerne da matriz em função do seu grau de influência com relação 

às áreas contempladas no planejamento. 

A Figura 1 ilustra a análise qualitativa e a segmentação dos fatores 

internos e externos da organização em suas áreas sobre as quais se dis-

correrá a seguir.
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Figura 1 – Matriz de Correlações Qualitativas

•   Ações prioritárias fatores múltiplos – alocam-se, nesta categoria, 

os pontos fracos e fortes e as oportunidades e ameaças que têm prioridade 

nas ações a serem propostas e implementadas. Em outras palavras: são as 

ações que serão priorizadas na empresa. 

•   Ações prioritárias (oportunidades) – são as oportunidades que 

não foram alocadas como ações imediatas nem prioritárias, mas que são 

relevantes para a organização a médio e longo prazos.

•   Ações complementares (oportunidades) – são as oportunidades 

importantes a longo prazo.

•   Ações, outros fatores e oportunidades – são os pontos fortes e 

fracos, bem como as oportunidades que devem ser consideradas como se-

cundárias na priorização das ações.

•   Ações complementares (ameaças) – são as ameaças que não têm 

ação direta para a organização, mas precisam ser lembradas.

•   Fatores de Impacto Indireto – são os pontos fortes da organiza-

ção, mas que não influenciam diretamente no produto ou serviço oferta-

do pela empresa.

•   Fatores de Impacto Direto – são os fatores que influenciam, dan-

do suporte diretamente à Missão, à Visão de Futuro, à Competência Es-

sencial e aos Princípios e Valores.
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Para elaborar a matriz de correlações, primeiramente, relacionam-

-se os dados coletados como pontos fortes e fracos, oportunidades e ame-

aças em cores diferentes, a fim de facilitar o reconhecimento de cada um 

deles na matriz.

Na primeira experiência que se teve, usou-se uma mesa como su-

porte para elaborar a matriz, devido à flexibilidade de movimentar os fa-

tores entre as áreas e grupo de fatores.

Figura 2 – Primeira Experiência com a Matriz de Correlações Qualitativas

Coloca-se, no centro da matriz, as Definições Organizacionais. Seg-

mentam-se os pontos fortes que influenciam de forma direta ou indire-

tamente no cliente, os quais comporão os fatores de impacto direto e os 

indiretos na matriz.

Como próxima etapa, passa-se a determinar as áreas dos demais fa-

tores, independentemente de eles serem do ambiente interno ou externo. 

À medida que se vai alocando os fatores em suas respectivas áreas, vai-se 

percebendo a necessidade abrir subdivisões temáticas – grupo de fatores 
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– a fim de facilitar a análise, bem como a etapa seguinte, que é a constru-

ção dos objetivos.

Por exemplo: no planejamento estratégico de uma Instituição de 

Ensino Superior, dentro da área Ações Prioritárias, pode-se abrir os se-

guintes Grupos de Fatores: Qualidade de ensino, Expansão, Comunica-

ção e Marketing, Captação de recursos, Desenvolvimento humano, Or-

çamento, Tecnologia da educação, Tecnologia da informação e Pesquisa. 

Em cada um desses grupos, foram alocados os pontos fortes e fracos, as 

oportunidades e as ameaças conforme a afinidade de tema. 

Essa matriz pode ser organizada pela equipe responsável pelo PE. 

Neste procedimento, os responsáveis levam a sugestão da matriz para 

apreciação e, se for o caso, fazer as adequações de acordo com as contri-

buições dos participantes do grupo de PE. Ou pode-se organizar a matriz 

em conjunto com o grupo do PE. A Figura 3 exemplifica a matriz já orga-

nizada em um quadro devido ao fato de termos ainda um sofware para 

auxiliar na sua construção.

Figura 3 – Matriz de Correlações Qualitativas
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Feita a alocação dos fatores em seus respectivos Grupos de Fatores 

Temáticos e Áreas, parte-se para análise dos resultados apontados na Ma-

triz de Correlações. Esse agrupamento proporciona a identificação dos 

Objetivos Estratégicos, para os quais temos sempre que considerar a Mis-

são, a Visão de Futuro, a Competência Essencial e os Princípios e Valores 

da organização que fazem parte, nesta proposta, da Etapa I do Planeja-

mento Estratégico. Essa checagem tem por objetivo que, mesmo não ten-

do sido contemplados fatores que visem a atender a uma das Definições 

Organizacionais, com a correlação que se faz, ao final da etapa, com tais 

definições, diminui-se o risco de deixá-las à parte.

O propósito da determinação dos Objetivos Estratégicos é definir, 

com base na análise dos ambientes internos e externos e norteados pelas 

Definições Organizacionais, as metas a serem atingidas, em um determi-

nado período de tempo, na e pela empresa. Percebe-se, na prática, que há 

Grupos de Fatores que necessitam de mais de um Objetivo Estratégico. 

Essa metodologia nos permite relacionar quantos objetivos desejarmos. 

Tem-se duas opções de trabalho para elaborar os objetivos estratégicos: 

 •   levar os resultados da Matriz de Correlações e, em conjunto com 

o grupo de planejamento, elaborar e validar os Objetivos Estratégicos.

 •   a coordenação de implantação do PE em conjunto com uma pe-

quena comissão, elaborar e apresentar uma proposta de Objetivos Es-

tratégicos, ancorados em seus respectivos fatores e Grupo de Fatores, ao 

grande grupo com o propósito de que haja discussão, adequação e, poste-

riormente, a sua validação em consenso.

Se a empresa tiver definidas as Estratégias Organizacionais – eixos 

norteadores da empresa –, os Objetivos devem ser segmentados de acordo 

com as estratégias a fim de a apresentação e o controle dos planos de ação/

projetos ficarem mais didáticos.

A última etapa, portanto, seria com base no tripé: Estratégias Orga-

nizacionais, Objetivos Estratégicos e respectivos Fatores, elaborar os pla-

nos de ação com ações, prazos e responsáveis. Cabe ressaltar que uma im-

portante etapa da administração estratégica é o monitoramento, o qual, 

como não foi objeto deste trabalho, não será apontado aqui.
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4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A matriz, objeto deste trabalho acadêmico-científico, foi utiliza-

da no processo de elaboração do Planejamento Estratégico de algumas 

organizações de portes e áreas de atuação diferentes, inclusive na cons-

trução do planejamento de órgãos e setores com êxito. 

Percebeu-se o beneficio dessa proposta em função de os partici-

pantes do grupo de PE poderem, naquele momento, fazer testes e mo-

dificações com os fatores, até terem certeza de em qual Área e Grupo 

de Fatores efetivamente alocar os itens. Também o fato de podermos 

associar em um único Grupo de Fatores pontos fracos, pontos fortes, 

ameaças e oportunidades. 

Outra vantagem percebida foi o fato de não se ter ações por fato-

res e sim por grupo de Fatores, uma vez que foram alocados vários fato-

res em cada grupo. Além disso, todos os dados dos ambientes interno e 

externo coletados foram trabalhados pelo grupo, já que, com a Matriz de 

Correlações Qualitativas, não é preciso hierarquizá-los, nem tampouco 

escolhê-los.

Há de se registrar, ainda, que a Matriz de Correlações desenvolvida 

pelos autores nas pesquisas realizadas trouxe grande aceitação das ações 

a serem desenvolvidas por parte dos integrantes dos grupos de PE. Fica 

claro, objetivo e de forma visual para todos a lógica geradora das estra-

tégias, e que eles podem discutir e sugerir ali, diretamente na matriz, 

as alterações que julgarem necessárias, como um general montando sua 

estratégia diante de uma maquete do campo de batalha.

Cabe ressaltar aqui que a proposta objeto deste artigo não substi-

tui a correlação e a análise quantitativa, mas sim, em algumas situações, 

complementa-as. Como sugestão, embora essa técnica de análise tenha sido 

testada, é necessário ainda outras pesquisas com o propósito de lapidar  o 

seu processo de organização, bem como verificar se ela atende empresas 

de segmentos distintos.
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RESUMO

A coordenação local da gestão de riscos e desastres encontra grandes de-

safios, como a falta de conscientização dos gestores públicos para o tema, 

a ausência de integração das políticas públicas, e a falta de experiência e 

formação dos agentes. Assim, aponta-se para uma governança local de 

riscos e desastres incipiente, tendo como agravante os recursos financei-

ros, humanos e tecnológicos insuficientes ou inadequados. Diante deste 

cenário, é analisado o modelo de referência estratégico organizacional 

para coordenação local da gestão de riscos e desastres, que consiste na 

integração e adaptação de ferramentas estratégicas usualmente empre-

gadas no meio empresarial, para um novo modelo de gestão pública, 
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atendendo ao recente Acordo Internacional de Sendai 2015-2030 para 

redução de riscos e desastres. A governança, por sua vez, apresenta ca-

racterísticas inovadoras na gestão pública, as quais são confrontadas no 

modelo de gestão observado. O estudo é caracterizado como descritivo, 

além de fazer uso de métodos de pesquisa bibliográfica e documental, com 

análise qualitativa de dados. Conclui-se que as características da gover-

nança pública entendida como um meio de fortalecimento das relações 

entre governo e comunidades locais, motivadas por processos de coope-

ração, são fortemente observáveis no modelo de governança analisado, 

ao mesmo tempo que permite às localidades o cumprimento das funções 

da governança pública propostas pelo Tribunal de Contas da União, que 

sugere a definição da estratégica, a supervisão da gestão, o envolvimen-

to das partes, o gerenciamento dos riscos e conflitos, a auditoria do siste-

ma de gestão e controle, a promoção de Accountability e a transparência. 

 

Palavras-chave: Governança Pública. Modelos de referência. Gestão de ris-

cos de desastres.

1. INTRODUÇÃO

A governança surgiu inicialmente nas entidades privadas e tem se 

tornado cada vez mais importante também para as entidades públicas, 

possibilitando uma interação entre o governo e a sociedade e garantindo 

informações mais transparentes e responsáveis. A governança pública, 

ou a também chamada New Public Management (NPM), procura imprimir 

maior eficiência e agilidade à administração pública (FONSECA, 2013).

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) (2014), a gover-

nança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de li-

derança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas 

e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Conforme a Interna-

cional Federation of Accountants (IFAC) (2013a), governança compreende 

a estrutura administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal, 

entre outras, posta em prática para garantir que os resultados pretendi-
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dos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Neste sentido, 

reforçam Pardini, Gonçalves e Camargos (2013) que a governança pública 

fortalece as relações entre governo e comunidades locais motivadas por 

processos de cooperação.

Para Kickert (1996), foi nos Estados Unidos, século XX, onde os con-

ceitos sobre governança penetraram no setor público. Mas surpreende 

que tenham também penetrado em países com tradições tão diferen-

ciadas, tais como Inglaterra e outros da Europa. A governança vem evo-

luindo nos últimos tempos e, conforme Bevir e Rhodes (2001), no Bra-

sil, as concepções de governança e governabilidade ganharam destaque 

a partir dos anos 1990, período após o qual o país incorporou os ajustes 

econômicos de corte neoliberal, de ajuste estrutural e de políticas sociais 

compensatórias, dando início à chamada reforma do Estado, que compre-

endeu medidas cujo objetivo era o de redefinir o seu papel. 

Junto das discussões da governança, novos modelos de referência 

de gestão vêm sendo discutidos na literatura. Para Cardoso et al. (2008), 

esses modelos desempenham um papel de referência para os agentes que 

tomam decisão a respeito de práticas a serem empregadas nas operações 

e nos processos organizacionais, a exemplo do Programa de Melhoria 

de Gestão (PMG) do Chile, o Programa da Qualidade no Serviço Público 

(PQSP), o Programa Governamental GESPÚBLICA e a Open Government 

Partnership (OGP). 

Uma das áreas emergentes atualmente em destaque, reforçada 

pelo novo acordo de Sendai (UNISDR, 2015) para redução de riscos e de-

sastres, é a necessidade da governança pública de riscos e desastres. As 

estatísticas de desastres revelam um cenário crescente em frequência e 

de intensidade, e vêm preocupando organizações internacionais diante 

das ameaças à vida, aos meios de subsistência e à saúde, aos ativos eco-

nômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais das pessoas, empresas, 

comunidades e países.

A gestão de riscos e desastres (GRD) para a segurança da população 

requer a coordenação local do processo de prevenção, mitigação, prepara-

ção, resposta e recuperação para riscos que variam quanto à evolução, in-

tensidade e origem. Diante da complexidade para a efetiva governança de 
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riscos e desastres, os governos perceberam que deveriam envolver a inicia-

tiva pública, privada e a comunidade. No entanto, esse é o desenho de uma 

estrutura complexa, que exige novas abordagens de gestão, as quais muitas 

vezes podem ser adaptadas do meio empresarial.

Na GRD, os modelos Incident Command System (ICS) e de Vargas (2010) 

são exemplos de modelos de referência. O primeiro é utilizado pela defesa 

civil mundo afora e permite que as decisões sejam tomadas em conjunto, 

mantendo a unidade de comando e estabelecendo prioridades e objetivos 

comuns a serem alcançados; todavia, o modelo é utilizado em respostas aos 

desastres. Já o modelo de Vargas (2010) prevê a forte participação institu-

cional e comunitária no sistema municipal, para o qual definem missões, 

objetivos e recursos, bem como de representantes legais para condução do 

sistema como um todo, e é amplamente utilizado em países latinos.

O objetivo do presente estudo é analisar as inovações propostas no 

novo modelo de gestão pública, também denominado em diversas verten-

tes da literatura como governança pública, e observar um modelo de refe-

rência de governança pública proposto para coordenação local da gestão de 

riscos e desastres quanto ao atendimento desse às características de gover-

nança e à sua aderência às funções da governança.

A contribuição deste estudo pode ser apresentada nas dimensões 

científica e social. Sabe-se que, na teoria, a governança no setor público 

está mais evoluída, buscando fortificar a relação entre o governo e a socie-

dade, divulgando informações transparentes. Mas, na prática, observa-se 

que ainda existem falhas tanto nos governantes quanto no pensamento da 

sociedade, o que representa importante contribuição do estudo para o esta-

do da arte da discussão da governança pública. Já a contribuição social do 

estudo, da mesma forma, se enaltece devido à precocidade da implementa-

ção da governança pública na prática nos sistemas públicos brasileiros. Ao 

mesmo tempo, a validação de modelos de governança para a Coordenação 

local da GRD vem ao encontro de uma das prioridades do mais recente e 

importante acordo de redução de riscos de desastres celebrado pela ONU 

em 2015, o acordo de Sendai.

Assim, o estudo da governança e dos novos modelos de referência 

é ação revestida de elevada significância pelas contribuições nas dimen-
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sões científica e social, voltadas aos desafios da governança local da GRD. 

O artigo é estruturado como segue: na primeira seção, contextualizam-se 

o problema e o objetivo do trabalho. Já na segunda e terceira seção, são 

apresentados os fundamentos teóricos e a metodologia usada para o desen-

volvimento do estudo. Na quarta seção, apresenta-se a análise do modelo 

de governança e, finalmente, na quinta seção, fazem-se algumas conside-

rações finais.

2. SUBSÍDIOS TEÓRICOS

Muito ainda se tem a evoluir para a efetiva governança pública, 

embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça que a República Fede-

rativa do Brasil constitui-se em estado democrático de direito, o que sig-

nifica, em termos de governança, que o cidadão tem poder para escolher 

seus representantes e que o poder não está concentrado no governo, mas 

emana do povo. Nesta seção, discute-se a evolução da gestão pública para 

a governança pública, as suas principais características e, ainda, a gestão 

de riscos e desastres.

2.1 Da gestão pública para governança pública

A nova governança pública, para Fonseca (2013), se consolida no ter-

ceiro milênio, marcada pela atuação estatal organizada em redes de coopera-

ção, superando um modelo de gestão pública em que os estados atuam, isola-

damente, atendendo a questões locais. Foi a partir dos anos 1990 que o Banco 

Mundial introduziu o conceito de boa governança como parte de seu critério 

de empréstimo para países em desenvolvimento (BEVIR; RHODES, 2001). Ao 

mesmo tempo, surge no Brasil a reforma pública gerencial em 1995, com a 

proposta de repensar o modelo de gestão da administração pública.

Kissler e Heidemann (2006) afirmam que, após uma década de mo-

dernização do setor público na Alemanha, constata-se que as adminis-

trações públicas se tornaram mais empresariais, menos onerosas e, em 

geral, mais eficientes, porém, nem sempre mais simpáticas aos cidadãos. 

A privatização e a terceirização dos serviços públicos avançaram muito 

nas comunidades alemãs. 
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Há uma tendência na direção da Nova Administração Pública, pro-

veniente da discussão New Public Management (NPM), nos Estados Uni-

dos, na Inglaterra e em outros países da Europa ocidental, bem como na 

Austrália e Nova Zelândia (KICKERT, 1996). Segundo Viana (2010), essa 

nova administração pública consiste numa filosofia de gestão utilizada 

pelos governos desde a década de 1980 para modernizar o setor público, 

baseada nas reformas necessárias do setor. A nova administração públi-

ca, no entanto, se confunde com os conceitos da governança pública.

Kissler e Heidemann (2006), TCU (2014) e IFAC (2013a) conceituam 

a governança pública, mas Pardini, Gonçalves e Camargos (2013, p. 41) 

apresentam um conceito que resume todos ao afirmar que a “governan-

ça pública pode ser entendida como um mecanismo de fortalecimento 

das relações entre governo e comunidades locais motivadas por proces-

sos de cooperação”.

A evolução dos conceitos de governança ao redor do mundo vem 

emergindo. O Programa de Melhoria de Gestão (PMG), criado em 1998 e 

reformulada em 2000, foi a principal iniciativa de modernização da ad-

ministração pública do Estado chileno. Este programa busca, desde a sua 

criação, implementar ferramentas e instrumentos práticos que permitem 

inovar seus processos, através da implementação de gestão, com maior 

ênfase nos resultados de política pública (DÍAZ, 2014). 

Na Alemanha surge um modelo que, segundo Kissler e Heidemann 

(2006), obedece a diferentes lógicas de gestão: controle hierárquico no se-

tor público, concorrência no setor privado e solidariedade ou negociação 

no terceiro setor – grupos de autoajuda, iniciativas comunitárias, asso-

ciações, cooperativas, grupos de interesses organizados. Nesse modelo, 

o Estado atua como propulsionador do setor privado e do terceiro setor, 

que passam a assumir as funções estatais de baixa relevância estratégica 

e baixa especificidade de recursos, objetivando a articulação entre Esta-

do e sociedade.

Segundo Ramos e Vieira (2015), em 1999 o Ministério do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão (MPOG) criou no Brasil o Programa da Quali-

dade no Serviço Público (PQSP), na busca de ampliar a eficiência dos servi-

ços públicos. Em 2005, surgiu o Programa Governamental GESPÚBLICA 
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com abrangência nacional, voltando-se para todos os níveis da federação, 

e com a ênfase no controle social para além dos mecanismos de represen-

tação política. Porém, seu foco era atender ao cidadão e às demandas da 

sociedade ao invés dos processos burocráticos internos de governança.

Surge nesse contexto a Open Government Partnership (OGP) que, se-

gundo Freitas e Dacorso (2014), é uma iniciativa internacional, criada com 

a finalidade de assegurar compromissos concretos por parte dos governos 

de diversos países que promovam a transparência, aumentem a partici-

pação cívica, combatam a corrupção e aproveitem novas tecnologias para 

tornar a gestão pública mais aberta, eficaz e responsável.

 Conhecida a evolução da governança pública, apresenta-se na se-

ção seguinte suas características.

2.2 Características da governança

É importante frisar que a governança pública, para ser efetiva, 

pressupõe a existência de um Estado de Direito; de uma sociedade civil 

participativa no que tange aos assuntos públicos; de uma burocracia im-

buída de ética profissional; de políticas planejadas de

forma previsível, aberta e transparente; e de um braço executivo 

que se responsabilize por suas ações (WORLD BANK, 2013).

O Banco Mundial (2008) sugere que são princípios da boa gover-

nança a legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, 

transparência e accountability.

A legitimidade se refere ao princípio jurídico fundamental do Esta-

do Democrático de Direito e critério informativo do controle externo da 

administração pública, que amplia a incidência do controle para além da 

aplicação isolada do critério da legalidade (BRASIL, 2012).

O princípio da equidade visa a garantir as condições para que todos 

tenham acesso ao exercício de seus direitos civis, como a liberdade de ex-

pressão, de acesso à informação, de associação, de voto, a igualdade entre 

gêneros, os direitos políticos e sociais como a saúde, educação, moradia, 

segurança (BRASIL, 2010).

A responsabilidade diz respeito ao zelo que os agentes de gover-

nança devem ter pela sustentabilidade das organizações, visando à sua 
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longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na 

definição dos negócios e operações (IBGC, 2009).

Eficiência é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada 

ao menor custo possível. Não se trata de redução de custo de qualquer 

maneira, mas de buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e 

qualidade do gasto (BRASIL, 2010).

O princípio da probidade trata do dever dos servidores públicos de 

demonstrar probidade, zelo, economia e observância às regras e aos pro-

cedimentos do órgão ao utilizar, arrecadar, gerenciar e administrar bens 

e valores públicos (IFAC, 2013b).

A transparência caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas 

as informações relativas à organização pública, sendo um dos requisitos 

de controle do Estado pela sociedade civil (TCU, 2014).

Accountability é a obrigação que têm as pessoas ou entidades às 

quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e organizações 

públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e pro-

gramática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou 

essas responsabilidades (BRASIL, 2011).

Além dos princípios de governança pública, o TCU (2014) apresenta 

algumas funções da governança, que são importantes destacar: definir 

o direcionamento estratégico; supervisionar a gestão; envolver as partes 

interessadas; gerenciar riscos estratégicos; gerenciar conflitos internos; 

auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; promover a accountability 

(prestação de contas e responsabilidade); e transparência.

Nesse sentido, governança relaciona-se com processos de comuni-

cação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de 

controle, monitoramento e prestação de contas (TCU, 2014).

Santos (1997) afirma que o conceito de governança não se restringe, 

contudo, aos aspectos gerenciais e administrativos do Estado, tampouco 

ao funcionamento eficaz do aparelho de Estado. Portanto, governança re-

fere-se a padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políti-

cos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro 

e através das fronteiras do sistema econômico.
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2.3 Gestão de riscos e desastres

Os números demonstram que a segurança da população tem sido 

largamente afetada com a intensificação dos eventos adversos, ainda que 

muitas são as experiências mal sucedidas na gestão de desastres. As trata-

tivas que permeiam o desenvolvimento do acordo pós-2015 para a Redução 

do Risco de Desastres (Sendai) fundamentam-se em dados preocupantes 

em relação à evolução na área. Nos últimos dez anos, os desastres em todo 

o mundo continuam a produzir um fardo pesado, uma vez que mais de 700 

mil pessoas perderam suas vidas, outras 1,4 milhões ficaram feridas e cerca 

de 23 milhões ficaram desabrigadas. Além disso, entre 2008 e 2012, 144 mi-

lhões foram deslocadas por catástrofes, e o que mais preocupa, os desastres 

estão aumentando em frequência e intensidade (UNISDR, 2014).

A Gestão de Riscos e Desastres (GRD) é um instrumento de gestão 

que, de forma interinstitucional, permite eliminar ou reduzir os fatores 

de riscos, administrar os eventos adversos quando eles atuam em um ce-

nário vulnerável, bem como recuperar este cenário. A GRD visa a pre-

parar os órgãos e a população para dotá-los de capacidade de resposta e 

resiliência, de tal modo que gere o mínimo de dano e prejuízo material e 

humano (USAID/OFDA, 2011). 

No Brasil e na maioria dos países, o sistema para a GRD prevê estru-

turas do âmbito nacional, estadual e municipal, onde as medidas podem ser 

adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da socie-

dade em geral. No entanto, Prieto (2007) alerta que um dos condicionantes 

da participação social efetiva na GRD depende de processos pensados de 

forma estratégica, com perspectiva de longo prazo em ações continuadas e 

adequadas à realidade local, com ações que possam fazer parte do cotidiano 

dos indivíduos sem que sobrecarreguem suas atividades de rotina. 

Há de se frisar que, durante os desastres, os governos locais são os 

primeiros da linha de resposta, algumas vezes com uma grande responsa-

bilidade, mas uma capacidade insuficiente ou desorientada para lidar com 

as circunstâncias. Os governos locais ainda são responsáveis pela preven-

ção e redução de riscos e desastres, pela operacionalização dos sistemas de 

alerta e alarme, além da estruturação de recursos para a GRD, para o qual 
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deve ocorrer a revisão das atribuições, responsabilidades e alocação de re-

cursos necessária à ampliação das capacidades em responder a todos esses 

desafios (UNISDR, 2012).

Para superar tais desafios, os governos locais necessitam de colabo-

ração intersetorial e comunitária, o que requer habilidades para a devida 

articulação, passando pelo estudo das relações interorganizacionais. Já o 

desempenho da Coordenação da Gestão de Riscos e Desastres (CGRD) está 

intimamente relacionado ao domínio sobre seus respectivos processos e 

atividades, à adequada construção da estratégia baseada no ambiente, ao 

cumprimento de requisitos normativos e legais, além da capacidade de me-

lhorar seus processos e serviços de forma contínua e inovadora (GREGÓ-

RIO et al., 2013). Alcaide (2015) sustenta a importância da implementação 

de ferramentas inovadoras capazes de gerar mudanças em processos or-

ganizacionais e sociais, quanto às visões que têm os atores envolvidos e as 

práticas sociais que ocorrem entre eles.

Na literatura ainda são escassos os modelos de referências para a 

CGRD. Para Cardoso et al. (2008), modelos de referência são modelos padro-

nizados e genéricos, e desempenham um papel de referência para tomado-

res de decisão a respeito de práticas a serem empregadas nas operações e 

processos organizacionais. 

O Incident Command System (ICS) foi criado e desenvolvido nos anos 

1970 nos Estados Unidos da América, em resposta a uma série de incêndios 

florestais que praticamente destruíram o sudoeste da Califórnia. Uma de 

suas características é o comando unificado, que permite que as decisões se-

jam tomadas em conjunto, de forma que o sistema tenha uma estrutura de 

coordenação única, mantendo a unidade de comando e estabelecendo prio-

ridades e objetivos comuns a serem alcançados (DEFESA CIVIL – ES, 2010).

No Brasil, o ICS se faz presente como Sistema de Comando em Ope-

rações (SCO) e o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), os quais adaptam 

sua metodologia. Esses modelos seguem uma estrutura linear funcional 

modular que requer um manual de funções com descrição da missão, das 

funções e das relações das unidades de trabalhos e das obrigações de seus 

integrantes, bem como do manual de processo, que descreve os processos, 

os procedimentos e as interações da entidade (USAID/OFDA, 2011). 
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Figura 1 – Estrutura básica do SCI/SCO

Fonte: Defesa Civil – ES (2010, p. 12).

Nota-se que a estrutura do SCI/SCO é modular e fl exível, e apenas 

as funções necessárias para alcançar os objetivos são ativadas. Todavia, a 

estrutura apenas se amplia ao se constatar que uma determinada função 

demandará uma atenção especial (DEFESA CIVIL – ES, 2010).

Outro estudo relevante é apresentado por Vargas (2010), que trata do 

modelo de gestão por processos recomendado na Colômbia para a gestão 

dos riscos. O modelo prevê a forte participação institucional e comunitária 

no sistema municipal, para o qual defi nem missões, objetivos e recursos, 

bem como de representantes legais para conduzir o processo de gestão sus-

tentável dos negócios e do sistema como um todo.

Figura 2 – Estrutura do Comitê Local de Prevenção e Atenção de 
Desastres (CLOPAD)

Fonte: Adaptado de Vargas (2010).
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Os processos definidos pelo modelo, segundo Vargas (2010), são: conhe-

cimento do risco, redução do risco atual e futuro, proteção financeira, prepa-

ração e resposta, recuperação e organização para a gestão, divididos em três 

grupos: processos estratégicos; processos missionais e processos de apoio.

3. METODOLOGIA

O estudo descritivo fez uso de métodos de pesquisa bibliográfica e 

documental, com análise qualitativa de dados. Iniciou-se o trabalho com 

a elaboração do arcabouço teórico que orienta a governança pública e as 

atividades da CGRD. Verificou-se que um modelo de referência atual in-

corpora outros modelos mediante adaptações para a nova visão da gover-

nança pública, e integra ferramentas estratégicas.

O modelo analisado teve sua construção baseada na investigação 

documental e empírica no estado de Santa Catarina, conhecido pela his-

tórica incidência de desastres, o que permitiu a identificação dos maiores 

desafios de sua gestão. O modelo foi validado por especialistas e está no 

segundo ano de aplicação num município catarinense, e em fase de im-

plantação em outros municípios, todos severamente atingidos por even-

tos adversos.

Para o alcance do objetivo deste estudo, é traçado um comparativo 

entre as características e funções da governança pública e o modelo de 

referência, destacando se há ou não aderência entre ambas.

Em síntese, o presente estudo segue as seguintes etapas:

•   Investigar e analisar modelos de gestão em riscos e desastres no 

Brasil e no mundo;

•   Definir um modelo que atenda aos anseios da nova administração 

pública, voltada aos preceitos democráticos de participação e integração;

•   Comparar o modelo escolhido para o estudo com a governança 

pública, apresentando, de um lado, a característica da governança e, de 

outro, a forma que o modelo de coordenação atende ou não a esta. 
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4. ANÁLISE DO MODELO

Inicialmente, apresenta-se uma síntese do modelo de referência 

organizacional estratégico para coordenação local da gestão de riscos e 

desastres. O modelo visa a apoiar a construção e o alinhamento estraté-

gico, a definição de objetivos e os processos críticos para seu alcance, bem 

como de uma definição da estrutura organizacional alinhada com cons-

tante avaliação para melhoria contínua dos planos de gerenciamento da 

CGRD (EYERKAUFER, 2017). Trata-se de um modelo integrativo (Figura 

3), construído a partir de outros modelos/ferramentas que são adequados 

diante das peculiaridades das CGRDs. 

Para a construção de um modelo, empregou-se a abordagem inte-

gradora, uma vez que um novo modelo é apresentado a partir da inte-

gração de diferentes modelos. Conceitos de governança serviram de base 

para a proposta. Para o alinhamento estratégico utilizou-se o planejamen-

to estratégico, e a estrutura organizacional foi influenciada por outros 

modelos de gestão, baseados em experiências de países Latinos, a exemplo 

do modelo apresentado por Vargas (2010) e, ainda, o ICS.

As lacunas para a construção do modelo foram identificadas por 

meio de uma triangulação de dados obtidos a partir do Projeto BRA12/017 

de fortalecimento da cultura de gestão de risco de desastres no Brasil, e 

do relatório final da 2ª Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil 

– CEPDC, realizada em 2014. Ademais, foram apresentados dados empí-

ricos coletados por meio de questionários enviados aos municípios catari-

nenses. O conjunto de dados permitiu a definição do cenário atual de atu-

ação, como subsídio informacional para a proposição de um novo modelo 

organizacional estratégico generalista que possa ser adaptado para cada 

município e sua realidade, o qual é apresentado na Figura 3.
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Figura 3 – Modelo de referência organizacional estratégico para CGRD

Fonte: Eyerkaufer (2017).

Neste modelo, um conjunto mínimo de atividades que represen-

tam o papel da CGRD é identificado a partir das referências de atuação, 

e apresentados pelo mapa estratégico proposto, que sugere objetivos, in-

dicadores, metas e iniciativas para atuação eficiente, eficaz e efetiva da 

gestão de riscos e desastres no nível local (EYERKAUFER, 2017). 

Para Eyerkaufer (2017), o novo modelo de gestão auxilia os mu-

nicípios a organizar seus sistemas e a elaborar seus Planos de Geren-

ciamento de Riscos e Desastres seguindo as etapas propostas. A orga-

nização estratégica permite às localidades a obtenção de colaboração 

intersetorial e comunitária. 
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Em relação à governança pública, o modelo se baseia em múltiplos 

arranjos com a participação de diversos atores (organizações públicas, or-

ganizações privadas, organizações privadas com objetivos públicos e co-

munidade) no desenvolvimento, na gestão de políticas públicas e no pro-

vimento de serviços. O Quadro 1 apresenta a análise do modelo quanto à 

aderência aos conceitos e, principalmente, aos princípios da governança 

defendidos pelo Banco Mundial (2008) e, mais tarde, o quanto este contri-

bui com as funções da governança pública apresentadas pelo TCU (2014).

Quadro 1 – Princípios de governança e relações com o modelo de 
referência

Princípios de governança Modelo de referência organizacional

Legitimidade

O modelo apresenta três etapas para a 
sua aplicação: desenvolvimento, cons-
trução e implementação. Na etapa do 
desenvolvimento, tarefas de estru-
turação compreendem a criação de 
leis, dentre elas o conselho municipal, 
permitindo participação paritária do 
governo, setor privado, sociedade ci-
vil organizada, como forma de dividir 
o poder e a decisão. O modelo propõe 
na etapa de construção a tarefa de ins-
tituir uma matriz de papéis e responsa-
bilidades dos participantes do processo 
de GRD. O modelo, parte do princípio 
da participação social desde a con-
cepção à implementação do Plano de 
Gerenciamento de Riscos e Desastres 
– PLAGERD, fruto do trabalho estra-
tégico da coordenação local de GRD. 
Objetivo estratégico: assegurar o ali-
nhamento estratégico e a integração de 
órgãos municipais e políticas, entida-
des públicas e privadas e comunidade.
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Equidade

A etapa de estruturação do PLAGERD 
vem ao encontro da necessidade de 
legalização e formalização dos órgãos 
locais da gestão de riscos e desastres. 
Parte do princípio da conscientização 
do gestor público municipal e o com-
promisso legal de garantir a Proteção e 
Defesa Civil no seu território. A equi-
dade pode ser garantida pela partici-
pação social da sociedade no conselho 
municipal. 

Responsabilidade

O modelo propõe uma estrutura mí-
nima de objetivos para a GRD, dentre 
eles, a necessidade de desenvolver pla-
nos de longo prazo que incluem as áre-
as ambiental, social, cultural e econô-
mica. A estrutura mínima de objetivos 
propostos no modelo parte do princípio 
de que os desastres são a consequência 
da falta do desenvolvimento sustentá-
vel. São exemplos de objetivos propos-
tos os ajustes do plano diretor munici-
pal, do código de posturas municipal, 
da inclusão de medidas de redução de 
riscos de desastres nos planos de gestão 
municipal. O modelo ainda prevê como 
um dos processos a avaliação de riscos 
de desastres como premissa básica para 
a sua gestão.

Eficiência

O modelo integra o BSC como ferra-
menta de planejamento e controle. O 
monitoramento do desempenho dos 
objetivos estratégicos aos operacio-
nais é proposto por meio do painel de 
controle que, para cada objetivo, prevê 
indicadores, metas e iniciativas. Objeti-
vo estratégico: buscar a excelência nos 
processos internos.
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Probidade

A probidade está presente no modelo 
ao estabelecer prioridades claras na 
realização de investimentos e promo-
ver consórcios intermunicipais para 
aquisições específicas, buscando ma-
ximizar a utilização de recursos mate-
riais e humanos através da integração 
e colaboração, fortalecendo a estrutura 
de GRD no conjunto das organizações 
envolvidas para evitar duplicação de 
esforços e investindo prioritariamente 
na redução de riscos de desastre. Obje-
tivo estratégico: maximizar o benefí-
cio/custo

Transparência

O modelo propõe criar uma série de 
medidas para melhorar o acesso a 
informações, como, por exemplo, a 
criação de contas em redes sociais e 
sistemas de aviso em redes móveis, im-
plantação de tecnologia de informação 
e comunicação, institucionalização de 
uma política que aperfeiçoe a comu-
nicação interna, a comunicação com a 
sociedade e a comunicação com a im-
prensa. Propõe ainda desenvolver ma-
neiras de criação de um banco de da-
dos e formas para o manter. Para isto, 
deve-se desenvolver tecnologia para 
coleta, armazenamento e socialização 
de dados/informações, promover a pa-
dronização de formulários para regis-
tro das ações do planejamento à ava-
liação, integrar tecnologias com outras 
fontes de informação em GRD; integrar 
informações de atendimento de emer-
gências e urgências (riscos graduais), e 
disponibilizar informações para o pro-
cesso de melhoria contínua da CGRD. 
Objetivo estratégico: comunicação per-
manente, e criação e manutenção de 
banco de dados
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Accountability

Propõe-se, no modelo, elaborar um or-
çamento financeiro a partir do plane-
jamento e efetuar controle mensal do 
que foi orçado e realizado, permitindo 
dar publicidade interna e externa dos 
resultados do orçamento e assegurar 
a transparência e a qualidade do gasto 
e da gestão orçamentária. Objetivo es-
tratégico: efetuar controle orçamentá-
rio e primar pela transparência

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota-se que o modelo prevê iniciativas estratégicas que contemplam 

todos os princípios de governança pública. As funções da governança são 

confrontadas com o modelo e apresentadas pelo Quadro 2.

Quadro 2 – Funções da governança e relações com o modelo de referência

Função Modelo de referência organizacional

Direcionamento estraté-
gico

Tem como princípio o planejamento 
estratégico, em que os objetivos estra-
tégicos são concebidos de forma parti-
cipativa, tornando-os missão de todos. 
O alinhamento estratégico é um dos 
objetivos da perspectiva de processos 
internos

Supervisionar a gestão

O BSC é integrado ao planejamento e 
controle como ferramenta estratégica 
de direcionamento e monitoramento de 
desempenho. O painel de controle, que 
apresenta objetivos estratégicos, indica-
dores, metas e iniciativas, permite o mo-
nitoramento do desempenho constante 
das estratégias de gestão, seja de nível 
estratégico ou operacional
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Envolvimento das partes 
interessadas

As etapas de implementação do modelo 
nos municípios preveem inicialmente a 
constituição do conselho municipal com 
ampla representatividade. A comunica-
ção com as partes envolvidas e a cons-
tituição de núcleos comunitários fazem 
parte do modelo como objetivos míni-
mos de consolidação de um plano de ge-
renciamento de riscos e desastres local

Gerenciamento de riscos 
estratégicos

Os riscos estratégicos devem ser iden-
tificados na fase da análise ambiental 
proposta no modelo. O gerenciamento 
de riscos parte da sua descoberta, e re-
quer ações estratégicas para sua gestão 

Gerenciamento de confli-
tos internos

O modelo segue a visão do BSC para o 
alinhamento das pessoas em torno da 
missão organizacional. A identificação 
de objetivos propõe a matriz de papéis e 
responsabilidades

Auditoria e avaliação do 
sistema de gestão e con-

trole

O mapa estratégico e o painel de con-
trole do BSC permitem avaliar a gestão 
por meio dos objetivos, indicadores, me-
tas e iniciativas. O modelo apresenta o 
GEPLANES, software livre com versão 
para gestão pública que permite a audi-
toria e avaliação do sistema de gestão e 
controle

Promoção da accountabi-
lity (prestação de contas e 

responsabilidade)

Objetivos estratégicos, indicadores, me-
tas e iniciativas na perspectiva de be-
neficiário e finanças estão previstas no 
modelo. Processos de comunicação hori-
zontal e vertical foram modelados para 
garantir a transparência das contas.

Transparência

Tem a transparência como objetivo 
estratégico, com inúmeras inciativas 
propostas a exemplo da publicidade 
interna e externa dos resultados do 

orçamento e a transparência e a quali-
dade do gasto e da gestão orçamentária

 Fonte: Elaborado pelos autores.
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Nota-se que todas as funções da governança pública encontram 

amparo no modelo estratégico, conforme pode ser visualizado no quadro 

anterior. 

Para maior confiabilidade, o modelo passou pelo processo de va-

lidação ou legitimação por especialistas, que consiste na verificação da 

sua conformidade com os princípios padronizados pelas organizações de 

GRD, e ainda a sua utilidade. A avaliação aponta para dois aspectos prin-

cipais: capacidade do modelo de inferir no cenário de atuação das CGRDs 

diante dos atuais desafios; e adaptabilidade do modelo às referências de 

atuação contemporâneas para a GRD.

Foi avaliado por três especialistas da área de GRD, sendo escolhidos 

pelos seguintes critérios: experiência e conhecimento da GRD em nível 

nacional e internacional, graduação e formação específica em GRD. Os 

pareceres seguem a estrutura de um questionário com questões abertas 

e fechadas e indicaram que o modelo é apropriado para inferir no cená-

rio de atuação das CGRDs diante dos seus atuais desafios, bem como de 

sua aderência às referências de atuação contemporâneas.

Atualmente, o modelo encontra-se implementado em municípios 

catarinenses. Para Eyerkaufer (2017), inicialmente, o modelo passou pela 

validação, que faz parte de um método científico, que consiste em testar 

e avaliar a solução proposta, e ocorreu em duas etapas, ou seja, inicial-

mente efetuou-se a legitimação do modelo com especialistas e, em segun-

do plano, ocorreu a sua aplicação.

Eyerkaufer (2017) relata que a maior dificuldade encontrada na 

aplicação do modelo nas localidades é a pouca percepção, por parte dos 

gestores públicos, da necessidade de dividir o poder e a decisão com os 

envolvidos, o que passa pelo processo de democracia. Por outro lado, a 

integração intersetorial e comunitária tem se mostrado viável, e as co-

munidades dificilmente abrirão mão de um modelo de governança de-

pois de experimentá-lo.

Enfim, pode-se constatar que os princípios de governança estão 

presentes no modelo de referência apresentado, ao mesmo tempo que 

o conjunto de princípios de outros modelos e ferramentas estratégicas 

integradas no modelo de gestão analisado representam importante fer-



239

ramenta de apoio para o cumprimento das funções propostas para a go-

vernança pública.

5. CONCLUSÕES

O estudo teve por objetivo analisar as inovações da governança 

pública e o atendimento de suas características e funções num modelo 

de referência de governança pública proposto para coordenação local da 

gestão de riscos e desastres. 

Desenvolveu-se, portanto, um paralelo entre as características 

e funções da governança pública e um modelo de gestão proposto por 

Eyerkaufer (2017), que figura numa referência genérica para a padroni-

zação da organização estratégica com definição de objetivos, processos e 

estrutura organizacional adequados às CGRDs; representa uma constru-

ção genuína para o campo de discussão. 

O modelo teve a sua usabilidade e o seu desempenho avaliados 

anteriormente e demonstrou potencial para a geração de valor à orga-

nização local da CGRD, pois possibilita a definição estratégica, o entendi-

mento de seus objetivos estratégicos e processos críticos, além de facilitar 

a coordenação dos esforços através da integração e colaboração obtidas 

pela estruturação organizacional.

Falar de governança pública requer integração intersetorial e co-

munitária, o que, por sua vez, requer novas ferramentas de gestão ca-

pazes de integrar os esforços por meio de processos colaborativos. Isso 

motivou o estudo das relações dos princípios e funções da governança 

com o modelo analisado. 

Conclui-se que as características da governança pública são for-

temente observáveis no modelo de governança analisado, ao mesmo 

tempo que permite às localidades o cumprimento das funções da gover-

nança pública.
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