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PREFÁCIO 
 
 
 

 APCA – Academia Paraibana de Ciência da Administração, mais uma 
vez, cumpre, de forma soberba, a sua missão: colocar sempre em pauta, 
para reflexões e debates, temas candentes de alto interesse do mundo 

das organizações e do universo da sociedade. Lança, agora, um primoroso com-
pêndio de textos simultaneamente de alta indagação intelectual, de descrição de 
casos práticos de sucesso e de processos de trabalho conducentes à efetividade 
do desempenho empresarial. Honrosamente convidado para assinar o prefácio 
da obra, cedo à tentação de oferecer ao público-leitor também uma contribuição, 
que espero possa ter o condão de expressar o espírito critico que permeia o seu 
conjunto.  

Escrevo sob o impacto das notícias internacionais de lançamento pelos 
Estados Unidos da “Mãe de Todas as Bombas” contra o Estado Islâmico no 
Afeganistão e das possibilidades iminentes de um novo confronto bélico na Co-
reia. Circunstâncias tão dramáticas fazem voltar à minha memória que, durante a 
Guerra do Vietnam, os bonzos, sacerdotes budistas ateavam fogo às vestes, em 
imolação pública de protesto contra a presença americana no território vietnami-
ta.  Anos depois, Robert McNamara, à época Ministro da Defesa dos USA, diria: 
“A coragem impassível daqueles bonzos em chamas foi uma das mais podero-
sas armas utilizadas contra nós no Vietnam”. Recentemente, o mundo assistiu, 
atônito, à eclosão da Primavera Árabe, que se iniciou no norte da Tunísia, com 
um jovem que ateou fogo às próprias vestes como ato de protesto contra o regi-
me totalitário prevalecente nos países islâmicos.  

Não resisto à comparação desses eventos históricos trágicos com a on-
da de suicídios, stress desmesurado, síndromes de pânico, inusitadas doenças 
psicológicas profissionais com que convivemos hoje no mundo das organizações 
e, é claro, também aqui no Brasil, se bem que, de forma ainda mais dissimulada, 
como se esse drama não nos atingisse igualmente. Bem compreendo, alguns 
dirão: “Mas que absurdo – as circunstâncias de uma guerra boçal não se compa-
ram à realidade vivida hoje no mundo das organizações empresariais. Muito 
menos as razões que sublevam os jovens militantes islâmicos contra situações 
políticas ditatoriais em tantos países do mundo árabe”. 

A 
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Os contextos são obviamente distintos. As devastações de uma guerra 

econômica, como a que vivemos hoje na sociedade de mercado globalizada, 
irrestritamente protagonizadas pelas organizações, não são da mesma natureza 
que as de um conflito armado bélico ou de uma revolução política.  No entanto, 
muitas das constatações das razões de pessoas que dão cabo às suas vidas por 
causa do trabalho, certamente expressam o desejo de denúncia da realidade 
vigente no interior das organizações. É um ato indubitável de denúncia! Um 
brado derradeiro em busca da tomada de consciência contra as iniquidades 
crescentes praticadas no mundo do trabalho. 

Em verdade, é um ato final de libertação da neurose alucinante do tra-
balho moderno. Esses suicídios e sequelas nos conclamam a um basta à violên-
cia psicossocial existente nas organizações, à loucura das reengenharias e das 
reorganizações incessantes, um basta à busca desesperada de resultados a 
qualquer custo, um basta ao sempre mais e mais, um basta ao disparate de 
trajetórias que nos levam a lugar algum, se não ao nada e à devastação psicos-
sociológica dos trabalhadores assalariados. As novas práticas de administração, 
que deveriam reconciliar o homem ao ambiente de trabalhão, conduzem-no à 
luta sem quartel em busca de espaço, em que cada qual objetiva alcançar mais e 
melhores vantagens, e, em vez da integração, cooperação e boa interação pes-
soa-trabalho, levam-no à desilusão, ao desencanto e à desesperança.  

As práticas de administração voltam a fazer da pessoa, trabalhador as-
salariado, apenas mais um recurso descartável a serviço da rentabilidade em-
presarial. Por quais razões o mal-estar laboral é tão profundo ao passo que, 
historicamente, as condições objetivas de trabalho nas organizações têm se 
aprimorando tanto? É indiscutível a melhoria das proteções concretas do traba-
lho assalariado ao longo do tempo, do trabalho do menor, da mulher, do idoso, 
dos portadores de deficiência. 

A jornada de trabalho é reduzida substancialmente, as condições físicas 
do exercício laboral são bem menos sacrificantes. Dispõe-se, hoje, de todo um 
aparato cientifico tecnológico a minimizar as antigas agruras do trabalhador 
manual dos tempos passados. Mas, se as condições objetivas do trabalho são 
hoje bem mais confortáveis, as condições psicossociais, subjetivas, com certeza 
se degradam exponencialmente, na contramão do discurso oficialista das organi-
zações, de laudação de seus “colaboradores”. Esse fenômeno atinge todos os 
tipos organizacionais, indistintamente – o setor público e o privado, as empresas 
submetidas à competição de mercado e as monopolísticas, as grandes, peque-
nas e médias empresas, atinge, como um todo, a sociedade globalizada e a 
economia mundializada. É preciso, o quanto antes, compreender e erradicar as 
causas de tantos suicídios e sequelas profissionais no mundo do trabalho. Fazer 
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adequadas necropsias e autópsias psicológicas dos suicidas e dos sequelados 
pelo trabalho.  

A tomada de consciência de uma questão tão grave para a humanidade 
contemporânea parece difícil de emergir. Mais ainda: para os dirigentes públicos, 
sindicais e empresariais, essa é, ainda, uma questão meramente secundária, 
restrita apenas à dimensão acadêmica, por ser inexpressiva no conjunto real da 
vida organizacional. Alegam que os problemas que, de fato, os afligem, são o 
emprego e o desemprego. Questões distintas, é verdade, mas igualmente rele-
vantes. Como analisar as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho? Como 
compreender e superar as violências, inquietações e sofrimentos que as muta-
ções suscitam? Por que razões os sintomas do mal estar no trabalho, como o 
stress, suicídio, depressões, fadigas, esgotamento profissional, burnout e sín-
dromes se encontram, cotidianamente, em campos de atividades empresariais 
tão distintos? Quais são as causas mais profundas e sentidas do mal estar no 
trabalho, na vida moderna? Por que a insatisfação crescente dos assalariados 
não se expressa forte, solidária e coletivamente nas distintas manifestações dos 
movimentos sociais em geral, e, em particular, dos sindicatos e associações 
profissionais? As respostas a essas questões estão longe de serem produzidas 
pelos seus mais diferentes atores.  

Quando muito, o que se obtém são avaliações parciais e limitadas, às 
vezes até cínicas e hipócritas, dissimuladas. É preciso ir fundo às raízes das 
suas causas, no sentido de erradicá-las. Os atos de denúncia desesperada dos 
monges budistas contribuíram decisivamente para o fim da Guerra do Vietnam. 
O fogo às vestes dos jovens islâmicos desencapsulou a Primavera Árabe. 
Por que a denúncia dos suicídios generalizados e das perversões psicológicas 
tão graves nos assalariados, em todo o mundo das organizações, não desenca-
deia uma atitude efetivamente proativa dos dirigentes empresariais, das associa-
ções profissionais e sindicais e dos políticos comprometidos com o bem comum? 
O silêncio de todos é cúmplice! Só contribui para o agravamento de uma nova 
epidemia profissional – a neurose do trabalho moderno! 

 

 

Adm. WAGNER SIQUEIRA  

Presidente do CFA - Conselho Federal de Administração 
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GESTÃO ÉTICA:  
Teorização dos Desafios Conceituais  

e Morais do Profissional Administrador 
 

Acad. César Emanoel Barbosa de Lima 

Adm. Allan de Morais Campelo 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se, nos últimos tempos no Brasil, um momento de severa crise 
econômica, política e social. O país fica perplexo ao perceber ao quão fundo 
chegou em termos de degradação política, ética e moral, ao se ver diante da 
maior operação contra a corrupção já efetuada pela Polícia Federal – 80 pessoas 
condenadas, 179 denunciadas, 6 bilhões de reais envolvidos em desvios, entre 
outros números (WELLE, 2016).  

Diariamente, se é surpreendido por novas etapas, novos nomes, novos 
valores, e percebe-se, a cada notícia, que a nossa ética – em termos de nação - 
possui belas construções linguísticas dentro de uma rebuscada Constituição 
Federal, Leis, Decretos e Súmulas, porém com pouquíssimo ou nenhum arca-
bouço prático. Nossas leis parecem ter fluído de uma mente criativa que buscou 
seus conceitos em qualquer outro lugar para além da observação da vida e das 
atitudes do povo brasileiro. 

O Brasil vive, no presente momento, o que Bauman (2008) define como 
um medo derivado, expresso como um sentimento de suscetibilidade e sensação 
de insegurança com relação a perigos que podem se abater sobre a sociedade a 
qualquer momento. E esses perigos são tanto de natureza geral, perpassando as 
ameaças à ordem social e à confiabilidade no sistema atual de governo como, 
num sentido mais restrito, sobre a segurança do sustento, das propriedades e da 
sobrevivência na invalidez ou na velhice.  
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Estão postos, assim, os momentos de vulnerabilidade pelos quais pas-

sam os brasileiros frente às propostas atuais de Reformas na Previdência - que 
ameaçam retirar direitos garantidos dos trabalhadores, à crise da Saúde – que 
vem se tornando mais precária em virtude da falta de recursos, à crise da Edu-
cação – cujos investimentos, mal geridos, tem sido historicamente insuficientes 
para assegurar patamares mínimos de qualidade e à crise da Segurança Públi-
ca, que conta com um sistema judiciário lento e errático, aliado a um sistema 
prisional ineficaz e leis lenientes. Num país carente de recursos orçamentários, 
como se encontra a nação hoje, e cuja causa reside nos desvios e corrupção dos 
seus dirigentes, o sentimento de pânico assalta todos os cidadãos. 

Longe de parecerem empíricos, nossos conceitos de ética e moral pa-
recem entrar em crise juntamente com o mercado e com a classe que administra 
a nação. Com hipocrisia ou inconsciência – ou um pouco de ambos – hoje nos 
perguntamos: como pode uma sociedade tão trabalhadora e honesta ter chega-
do a tal ponto? De onde surgiram tais políticos e empresários, capazes de crimes 
tão absurdos? De onde veio tanto desvirtuamento?  

Fato é que somos submetidos ao choque da realidade que construímos. 
Estamos observando, indignados, a sordidez que resulta da corrupção por nós 
cultivada. Contudo, como em toda crise, há uma fagulha de otimismo, pois sa-
bemos, ao analisar o passado, que conjunturas dessa natureza são necessárias 
para que surjam novas eras de redescobrimento, reestruturação, evolução e 
prosperidade. O termo ‘crise’, dentre outros sentidos, também permeia um sen-
timento de análise, avaliação, julgamento, ruptura e recomeço. É chegado um 
tempo de profunda reestruturação. Estamos diante de uma das maiores revisões 
e reordenações que nosso país já viu, e essa transformação deverá ser acom-
panhada da rigorosa revisão dos conceitos éticos da sociedade e de uma conse-
quente aplicabilidade que seja fidedigna aos princípios originais das leis.  

Entretanto, essa revisão comportamental não se aplica unicamente aos 
políticos e grandes empresários que estampam as manchetes dos jornais, mas, 
sim, a todo o tecido social de onde eles proveem e no qual foram educados e 
tiveram seus valores moldados. O comportamento ético e moral desses que, 
hoje, são alvos de nossas críticas e indignação, são reflexos amplificados dos 
costumes e condutas do povo brasileiro, de uma forma geral. O problema é que, 
durante muito tempo, sempre tivemos olhos alertas para os escandalosos crimes 
de corrupção dos grandes personagens, mas inertes para nossos pequenos 
crimes diários, e corrompemos nossos valores com singelos procedimentos 
aparentemente pouco nocivos à sociedade, mas que são a base conceitual dos 
atos altamente prejudiciais que hoje nos indignam.  
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Ocupar o lugar do outro desmerecidamente – por meio da indicação de 

cargos e favorecimento político ou estacionando em uma vaga reservada a ido-
sos ou deficientes; arriscar a saúde e bem estar do próximo – pelo desvio de 
verbas destinadas ao saneamento básico e à saúde ou não cumprindo as orien-
tações básicas no lar para o controle da proliferação do mosquito aedes aegypti; 
colocar a vida das pessoas de bem em risco – pelo não investimento em seguri-
dade social ou simplesmente dirigindo após consumir bebida alcoólica; comercia-
lizar o poder que lhe foi dado – favorecendo ilicitamente empreiteiras em contra-
tos estatais ou simplesmente trocando o voto por dinheiro ou benefício próprio - 
são exemplos de erros comuns do dia a dia, com seus correspondentes em larga 
escala.  

Instaura-se, desse modo, a nefasta habitualidade da prática da falta de 
ética nas relações pessoais e, sobretudo, de mercado, gerando acordos escusos 
de um tirocínio reprovável cujos correspondentes resultantes são a propina e a 
corrupção direta, que tanto escandalizam as relações de negócios, seja no âmbi-
to da gestão de organizações públicas e/ou das empresas do setor privado.  

O véu de normalidade que encobre tais práticas está sujo e desgastado. 
A polêmica se alastra, as parcerias se rompem, o descontentamento é generali-
zado e, naturalmente, a situação não mais se sustenta. O que fazer? Quais os 
padrões a se seguir? Como agradar a fornecedores, stakeholders e clientes? 
Como ‘manter a satisfatoriedade’ dos indicadores? Como trazer a justiça, a moral 
e a ética pela qual o povo clama, também para o setor em questão?  

A boa notícia, é que, apesar do fosso aético em que nos encontramos, 
não estamos estagnados. Surge uma nova era de conceitos e opiniões (como 
acontece em toda crise), uma vez que ‘novos olhos’ observam tais condutas - o 
olhar crítico e criterioso dos novos Profissionais Administradores, com um natural 
questionamento sobre em que isso difere das propinas que hoje vemos nos 
jornais e se a diferença não seria apenas uma questão de escala?  

Talvez estejamos às margens de uma grande mudança evolutiva. Essas 
dúvidas e reflexões são, também, apesar de em passos lentos, de antigos gesto-
res que ampliam a visão e retiram um falso véu de normalidade das tradicionais 
práticas negociais ocultas. Mas, principalmente, são de jovens profissionais - 
herdeiros de uma era mercadológica doente - que não se permitem enganar ou 
iludir, que exigem mais de si enquanto participantes da sociedade, e que sabem 
que o futuro da nação (em que eles viverão) será por eles moldado.  

As dúvidas desdobram-se à exaustão: será que, realmente, todos os 
novos profissionais, sobretudo os gestores das organizações ditas inteligentes, 
aquelas que aprendem, possuem essa mesma forma de pensar? Esse ganho de 
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consciência é comum à maioria? Possuirão esses novos gestores a capacidade 
de aplicar à sua postura profissional os mesmos critérios de avaliação que apli-
cam à classe política do país? Todos eles anseiam por uma nova forma de rela-
ção sócio-organo-gerencial-ambiental? Estão dispostos a mudar procedimentos, 
mesmo diante das possíveis perdas de mercado? 

Eis o âmago da discussão deste artigo, no sentido de buscar respostas, 
mesmo que na esfera teórica, para as questões que envolvem as praticas éticas 
das relações empresa-cidadã/cidadão-cliente-consumidor, de modo a auxiliar na 
construção de uma base mais segura para tomar as novas decisões e adotar 
novos rumos morais que o momento de crise demanda.  

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

A seguir, buscar-se-á a construção de um percurso epistemológico ade-
quado ao entendimento sobre o impacto da ética, e da falta dela, nas relações 
múltiplas da sociedade no mercado. No primeiro ponto, será abordado o tema 
‘Ética e Moral’, de forma genérica, contemplando sua conceituação e gênese 
através dos mais diversos períodos históricos. Dada a peculiaridade de se tratar 
de um vasto tema histórico que acompanha o ser humano desde seus primeiros 
suspiros, uma abordagem mais aprofundada encontrará óbvias limitações. Em 
um segundo momento, o mesmo tema receberá desdobramentos analíticos sob 
a ótica do contexto social, tratando os conceitos e ideais éticos e morais da soci-
edade como um todo, bem como os principais dilemas da ‘agenda moral ‘ do 
indivíduo e da comunidade. 

E, por fim, o estudo aproximar-se-á do seu cerne temático, ao tratar a 
Ética e o Profissional Administrador e os conflitos ideológicos envolvendo a em-
presa e seus stakeholders. Serão levantadas as questões das ilegalidades e 
comportamentos aéticos alimentados pela ‘cultura de consumo', clareando a 
mente do leitor acerca dos impositivos do mercado e sua relação com a moral 
individual. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO E GÊNESE DA ÉTICA 

  

Para que se possa dar prosseguimento à fluidez das ideias aqui apre-
sentadas, é necessária uma elucidação preliminar acerca dos temas que serão 
abordados em sequência no texto. Logicamente que o primeiro, e talvez mais 
importante de todos, é a Ética. Ao se tratar de um dilema que envolve o compor-
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tamento e as escolhas do ser humano, num embaraçado debate sobre o ‘certo’ e 
o ‘errado’, torna-se imprescindível um aprofundamento dos conceitos e da gêne-
se da ética e, por consequência, da moral humana. 

 

2.1.1 Conceituação  

 

Sem grande rigor, pode-se dizer que a palavra Ética provém de ethos, 
que tem como significado: ‘caráter’, ‘modo de ser’. Etimologicamente, também 
podemos conceituar a palavra Moral, que vem do latim e que remete a ‘costu-
mes’, ‘comportamento’ (VAZQUEZ, 2005, p. 24). A princípio, os conceitos pare-
cem se entrelaçar em confusos limites. Por essas definições, não se pode ver 
com clareza a distinção entre ambos e se cairia na habitual confusão de acredi-
tar que ambos os termos se referem à mesma coisa. Diante disso, recorremos a 
Leisinger e Schmitt (2002) que nos dizem que, por moral, devem-se entender as 
normas ou valores que orientam as ações para com o próximo e para consigo 
mesmo. Já a ética baseia-se na avaliação crítica da moral.  

Ou seja, percebemos, por essas afirmações, que a ética está para a 
moral assim como a ciência está para o seu objeto de estudo. Vazquez (2005, p. 
22) esclarece a questão ao afirmar que: 

 
[...] a ética depara com uma experiência histórico-social no terreno da 
moral, ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo 
delas, procura determinar a essência da moral, as fontes da avaliação 
moral, a natureza e a função dos juízos morais, os critérios de justificação 
destes juízos e o princípio que rege a mudança e a sucessão de diferen-
tes sistemas morais. 

 

Ainda de acordo com Vazquez (2005, p. 23), “a ética é a teoria ou a ci-
ência do comportamento moral dos homens em sociedade”. A ética se ocupa da 
moral, porém com uma visão científica. Ou seja, o autor nos diz que, por mais 
que sua base de dados sejam as notações e observações cotidianas e compor-
tamentais decorrentes da moral humana, a ética deve traduzir esses atos em 
conhecimento racional, objetivo, sistemático, metódico e comprovável, se possí-
vel. 

Durante um longo período, a ética foi compreendida como um caudal da 
Filosofia. De fato, a origem da ética está intimamente ligada aos filósofos, e 
ainda, sendo a ética um estudo da moral humana, os produtos intelectuais da 
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Filosofia foram (e ainda são) contributos indispensáveis para sua produção cien-
tífica. Contudo, a Ética, hoje, é considerada uma verdadeira ciência, que estuda, 
investiga e debate (de forma teórica), como qualquer outra ciência, sobre o seu 
objeto (prático) de estudo: o mundo moral (VAZQUEZ, 2005). 

Os conceitos supracitados ajudam a elucidar primariamente as conota-
ções reais de ética e moral, porém são incipientes diante da vastidão do tema. 
Por ser um tema enraizado no cotidiano de todo cidadão – afinal, a todo instante 
submetemos a nossas condutas e (principalmente) a dos outros a constantes 
julgamentos – vários são os estudiosos das mais diversas áreas que abordam o 
assunto. Torna-se visível a profundidade da ciência ética em Valls (1994, p. 7), 
que apresenta uma descontraída definição:  “ética é daquelas coisas que todo 
mundo sabe o que são, mas que não são tão fáceis de explicar quando alguém 
pergunta”.  

Entretanto, permanecer nessas breves definições ainda não concede a 
este estudo embasamento suficiente para que ele siga rumo à resolução dos 
problemas levantados. Para tal, faremos uma breve elucidação sobre a gênese 
da ética, passando pelos seus mais marcantes pensadores, filósofos e colabora-
dores, e citando os frutos eternos que os mesmos legaram à comunidade huma-
na. 

 

2.1.2 Gênese  

 

Falar sobre a história da ética, sua origem e principais momentos, é um 
desafio para qualquer um. Invariavelmente se farão supressões de temas, con-
ceitos, pensamentos e ideias de elevado valor. Como dito anteriormente, a ética 
e a moral preocupam o ser humano desde sua origem, portanto foram, e sempre 
serão, temas de constante produção intelectual e literária. Deduz-se, então, a 
extensão de seu conteúdo, de tal modo que até mesmo uma simples introdução, 
com um resumo distante e superficial, se constitui em um desafio.  

Pode-se dizer que o primeiro momento marcante da gênese da ética 
ocorre quando o homem se volta para si e para o estudo e análise de suas con-
dutas. Esse período se inicia com a filosofia grega, quando Sócrates (496-399 
a.C.), na contramão dos costumes da época, deixa de lado as reflexões comuns 
de seus contemporâneos (baseadas nas forças naturais e mitológicas) e volta 
seu olhar para a figura humana. Em seguida, na idade cristã, essa mesma linha 
de raciocínio, interiorizada e fixada no ser humano, é mantida, ainda que vertica-
lizada em direção a Deus. Grosso modo, o marco final dessa primeira etapa da 
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ética se dá na fase moderna, com a ética solipsista e intimista de Kant (1724-
1804), onde a ética atinge o extremismo em termos de interiorização e individua-
lismo, preparando o campo intelectual e filosófico para o período pós-moderno, 
em um movimento oposto, tal qual o pêndulo que, ao chegar ao ponto culminan-
te, acumula forças para retornar em direção ao ponto de equilíbrio (ainda que na 
maioria das vezes atinja o extremo oposto) (PEGORARO, 2013). 

Esse último momento, conforme afirma Pegoraro (2013), acontece nos 
nossos dias, onde o nascedouro não é mais a subjetividade, mas sim a objetivi-
dade, e onde a ética (agora chamada de contemporânea) rompe com a metafísi-
ca, com a tradição teológica e com a hegemonia da razão kantiana e sua moral 
do ‘dever pelo dever’ (sem janelas para o outro e para o mundo). 

O autor demonstra que, a partir de então, surgem os novos caminhos 
da ética, tais como: a ética discursiva (a submissão da máxima moral individual 
ao exame alheio em busca de uma norma moral universal por meio do diálogo 
objetivo); a ética da reciprocidade (focada na relação real e digna entre duas 
pessoas). Lévinas (1993 apud Pegoraro, 2013, p. 11) exemplifica perfeitamente 
a objetividade dessa modalidade ética, ao dizer que “o apelo ético é o rosto do 
outro que me interpela exigindo igual respeito”; a ética da justiça (formada atra-
vés do consenso, portanto naturalmente objetiva e pragmática). Há, ainda, a 
ética da utilidade (que conceitua a busca pelo bem-estar prático e concreto por 
meio da produção de coisas úteis que beneficiem a todos de forma tátil e visível 
(ideia que nasce em resposta ao conceito de felicidade metafísica e religiosa) e, 
por fim, a bioética (que abre portas e janelas dentro da ciência ética, conectando-
a ao mundo em suas mais variadas dimensões e formas de vida).  

Após esboçar este breve resumo didático, a fim de garantir uma visão 
global da cronologia da ciência ética, procede-se ao enredo deste estudo, por 
meio dos apontamentos marcantes de cada etapa de seus protagonistas.  

 

2.1.2.1 Ética Grega 

 

Ainda que o comportamento humano seja uma das matérias mais discu-
tidas desde os primórdios da civilização, pode-se dizer que o berço da ética 
ocidental, enquanto ciência que estuda e avalia o conjunto moral, se deu na 
Grécia Antiga, precisamente a partir de um notável filósofo e seus discípulos. 

Segundo Pegoraro (2013, p.19) “com Sócrates, a filosofia alcançou um 
novo marco, um novo momento originário e inaugural: pela primeira vez, o ho-
mem tornou-se tema da reflexão filosófica”. Conforme o autor, Sócrates insistia 
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na necessidade de restaurar a imagem do homem através da interiorização, ou 
seja, do conhecimento de si mesmo, buscando, assim, a sua dignidade moral. 
Eis, então, o nascedouro da ética - a observação e analise dos fatos negativos 
da conduta do homem, percebida pelo filósofo, nas praças de Atenas. 

Conforme Reale (1993), para que Sócrates chegasse a esse conheci-
mento interior profundo, ele fazia uso de uma técnica conhecida como ‘confuta-
ção’ ou ‘maiêutica’. Nesse método, ao se deparar com determinada ideia ou 
pensamento (por mais convicto que fosse), o filósofo conduzia o interlocutor a 
repensar e reavaliar suas conclusões com um sutil conjunto de perguntas per-
passadas de ironia. Plantava profundamente no confutado a dúvida sobre os 
próprios conceitos, fazendo-o observar a sua construção intelectual por diversos 
ângulos e levando-o a conhecer suas falhas e contradições. Sugeria, então, 
novos e possíveis olhares sobre o tema, confrontando o seu próximo com a 
própria ignorância. 

Ainda segundo Reale (1993), Sócrates foi condenado à morte justamen-
te pelos seus questionamentos, que colocavam em xeque o ser humano. Para os 
humildes, perceber a fragilidade de seus conceitos ensejava crescimento e evo-
lução. Porém, para os arrogantes e soberbos, o filósofo destruía a falsa seguran-
ça do saber, deixando-os em crise e despertando neles a ira. 

Infelizmente, Sócrates não deixou trabalhos escritos, que ora poderiam 
enriquecer o presente estudo. Por outro lado, deixou todo o tesouro do seu co-
nhecimento plantado no coração e na mente de seu discípulo mais devotado, 
Platão, predecessor de outro notável filósofo, Aristóteles. 

Conforme afirma Pegoraro (2013, p.20), “Platão [...] não desistiu de se-
guir os ideais políticos do mestre. Apenas mudou de estratégia. Decidiu seguir 
por um caminho mais longo e seguro: a educação dos cidadãos”. 

 
Platão nunca se afastou da raiz e da temática de Sócrates. Mas colocou-
a num cenário tão grandioso quanto imaginoso e profundo, envolvendo o 
mundo dos deuses, do homem e da sociedade política (PEGORARO, 
2013, p. 20).  

 

Talvez seja essa a diferença básica entre Platão e seu mais importante 
discípulo. Conforme afirma o mesmo autor (2013, p. 21): “Aristóteles trabalhará a 
mesma temática de seu mestre Platão colocando-a, porém, numa moldura sim-
ples e concreta”. Aristóteles soube sistematizar as teorias de Platão e Sócrates 
de forma objetiva, tornando-as, de fato, acessíveis ao homem e à sociedade. Por 
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exemplo: enquanto seu antecessor tratava a justiça como uma deusa, envolven-
do o cosmos e o universo, Aristóteles percebia a mesma justiça numa linguagem 
simples e pragmática: obediência às leis e virtude da cidadania, que comanda as 
relações entre os cidadãos de forma justa e equânime. 

Consoante, ainda, Pegoraro (2013), Platão iniciou seus escritos por vol-
ta de 32 anos de idade, dando continuidade às questões levantadas por seu 
mestre, sobretudo acerca da formação de um ‘bom cidadão’, sobre a possibilida-
de de se ensinar as virtudes e sobre os princípios da moral vigente.  

“Para Sócrates e Platão, a virtude não se aprende como a matemática; 
não é assunto de instrução. Mas a virtude se transmite pela influência [...]” (PE-
GORARO, 2013, p.23). 

Em seus escritos, Platão (2001) deixou claro um dos anseios que lhe 
movia, ao dizer: “não peço que me mostres o exemplo de um ato justo, mas peço 
que me faças ver a essência por força da qual todas as condutas justas são 
justas”. 

De acordo com Pegoraro (2013), mais tarde, Platão descobre que tal 
essência se manifestaria por meio de um princípio regulador, intitulado de ‘ideia 
do bem’, que seria um composto de valores independentes das opiniões diversas 
da humanidade e das suas sociedades que, portanto, seria aceito por todos os 
homens razoáveis e racionais. 

Valls (1994) nos diz, ainda, que Platão preparou a mente ocidental para 
os conceitos cristãos que viriam no período seguinte, ao trazer a ideia de vida 
após a morte com seus pressupostos sobre o mundo visível (mundo tátil em que 
vivemos) e o mundo inteligível (mundo transcendente e eterno). Dentro desse 
parâmetro, Platão indicava que a busca pela felicidade deveria ocorrer em decor-
rência do ascetismo – a abstenção ao prazer terreno, até mesmo condenando a 
vida voltada exclusivamente aos prazeres. 

Platão seguiu seus estudos sobre o comportamento humano permeado 
pelo tema ‘ética’, porém de forma abstrata e ainda sem sistematizar a ciência em 
questão, como fez seu discípulo Aristóteles (PEGORARO, 2013). 

Segundo Valls (1994, p.28), “Aristóteles [...] levava muito a sério (e mais 
que Platão) a observação empírica. Assim, enquanto Platão desenvolvia sua 
especulação mais teórica, Aristóteles colecionava depoimentos sobre a vida das 
pessoas e das diferentes cidades gregas”. Para o autor, ambos eram filósofos de 
mesmo grau, sendo Platão um grande poeta e literato, e Aristóteles, um profes-
sor. 
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Aristóteles não apenas sistematizou de forma didática as ideias de Só-

crates e Platão, como também as complementou, revisou, integralizou e, às 
vezes, até delas divergiu. 

Valls (1994) nos explica que, enquanto em Platão tínhamos a ‘ideia do 
bem’ como princípio regulador das virtudes, em Aristóteles encontramos uma 
espécie de personalização do ‘bem’. Ou seja, nesse momento, o bem passa a 
ser relativo e de acordo com a natureza de cada humano. Cada ser com seu 
respectivo ‘bem’. 

Ainda sobre a obra de Aristóteles, Pegoraro (2013, p.41) afirma que ele 
“[...] procurava, antes de qualquer outro passo, determinar, da melhor maneira 
possível, a finalidade própria do ser humano”. 

Deduzimos, por esse argumento, uma das primeiras características da 
ética aristotélica: ela é finalista (PEGORARO, 2013). Informação que confirma-
mos pelas palavras do próprio filósofo: 

 

Voltemos novamente ao bem que estamos procurando e indaguemos o 
que é ele, pois não se afigura igual nas distintas ações e artes; é diferen-
te na medicina, na estratégia, e em todas as demais artes do mesmo 
modo. Que é, pois, o bem de cada uma delas? Evidentemente, aquilo em 
cujo interesse se fazem todas as outras coisas. Na medicina é a saúde, 
na estratégia, a vitória, na arquitetura, uma casa, em qualquer outra esfe-
ra, uma coisa diferente, e em todas as ações e propósitos é ele a finali-
dade; pois é tendo-o em vista que os homens realizam o resto. Por con-
seguinte, se existe uma finalidade para tudo que fazemos, essa será o 
bem realizável mediante a ação; e, se há mais de uma, serão os bens re-
alizáveis através dela (ARISTOTELES, 1991, p. 21). 

 

Segundo Aristóteles (1985 apud Pegoraro, 2013), o homem é natural-
mente um animal racional e político, portanto a própria vida em sociedade é uma 
tendência intrínseca da natureza, e, por conseguinte, a ética também é uma 
força inata, indissociável do homem devido à sua racionalidade. Ou seja, Pego-
raro (2013, p.37) nos afirma que a ética de Aristóteles seria finalista, racional e 
natural, ao mostrar que o homem “[...] nasce ético porque, sendo animal inteli-
gente, todos seus atos são, de algum modo, deliberados, escolhidos e decididos 
racionalmente”. 

O mesmo autor, porém, nos alerta que “o homem, sendo biologicamen-
te ético, não quer dizer que faça ações éticas automaticamente; [...]”. Vejamos o 
que afirma Aristóteles: 
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Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes 
se geram em nós. Diga-se, antes, que somos adaptados por natureza a 
recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. Por outro lado, de todas 
as coisas que nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a potência e 
mais tarde exteriorizamos os atos (ARISTOTELES, 1991, p. 23).  

 

Ou seja, o homem, em si, é potencialmente ético, mas apenas aperfei-
çoará essa virtude instintiva “pelo exercício, como também sucede com as artes; 
[...] por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira 
tangendo esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando 
atos justos, e assim com a temperança, a bravura, etc” (ARISTOTELES, 1991, p. 
31). 

Estas breves informações sobre esses grandes filósofos gregos nos 
ajudam a entender o berço e os princípios da ciência que hoje chamamos de 
ética. Logicamente que são considerações rasas sobre o legado fecundo desses 
históricos pensadores. Por ora, este estudo limita-se a este ponto, porém na 
expectativa de convidá-los ao mergulho na contribuição teórica mais à frente, 
quando estaremos mais próximos do tema central deste trabalho.  

 

2.1.2.2 Ética Cristã 

  

A partir do século V, com a decadência do mundo antigo, a substituição 
do regime escravista pela vassalagem e com a estratificação hierárquica da 
sociedade, inicia-se a Idade Medieval. Nessa conjuntura, a Igreja Católica passa 
a formalizar o seu poder sobre a sociedade, por meio do monopólio da vida polí-
tica e intelectual (VAZQUEZ, 2005).  

 
De acordo com o papel preponderante da Igreja na vida espiritual da so-
ciedade, a moral estava impregnada de conteúdo religioso, e como o po-
der espiritual eclesiástico era aceito por todos os membros da comunida-
de [...] tal conteúdo garantia certa unidade moral da sociedade 
(VAZQUEZ, 2005, p.46). 

 

A ética cristã se desenvolve e vigora desde o século V até o fim da Ida-
de Média, no século XV, conduzida por grandes nomes, sendo dois deles mais 
marcantes: Agostinho de Hipona (354-430) e Tomás de Aquino (1225-1274). 
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Ambos deixaram indeléveis contribuições, baseadas nas revisitações às filosofi-
as de Platão e Aristóteles. 

Segundo Pegoraro (2013, p.77), o pensamento grego e o cristão são 
“dois imensos caudais de sabedoria que, ao se encontrarem no início da era 
cristã, convivem há dois milênios”. O mesmo autor nos diz, ainda, em outro mo-
mento, que Agostinho “adaptou o pensamento platônico ao modelo da fé cristã, 
enriquecendo a ambos”. Ou seja, fica claro, desde o princípio, que os conceitos 
nascidos dos três pensadores gregos anteriormente citados, não serão confron-
tados, mas reconduzidos por uma nova leitura condizente com pensamento da 
época.  

A aproximação entre esses dois ‘imensos caudais’ logo se evidencia, 
pela abordagem da ética de Agostinho que, em seu livro Confissões, declara a 
influência de Platão em sua vida cristã (AGOSTINHO, 1981 apud PEGORARO, 
2013, p.61).  

Ainda, seguindo a mesma linha de raciocínio dos autores supracitados, 
afirma-se que Platão diz que o sábio imita, conhece e ama ‘deuses’ e encontra, 
nisso, a felicidade; então nenhum filósofo esteve tão próximo do cristianismo 
como ele.  

Ainda conforme Pegoraro (2013), tanto Agostinho quanto Platão tinham 
em comum a busca da verdade e da felicidade como meta principal de seus 
anseios e base de suas filosofias. Ambos utilizam como metodologia a dialética 
que, em Platão, assim herdada de Sócrates, ocorria entre duas figuras humanas, 
pela técnica conhecida como “maiêutica”, mas que, em Agostinho, toma uma 
forma particular de caminhada ascensorial, na qual os interlocutores desse diá-
logo são a alma humana e Deus, e a técnica é a meditação bíblica. 

Dessa forma, se deduz que a dialética que, em Platão, conduzia ao en-
contro da verdade e da felicidade dentro de si próprio (autoconhecimento), em 
Agostinho trata de uma caminhada do ser e “das coisas visíveis em direção as 
invisíveis, das coisas mortais em direção às imortais” (AGOSTINHO apud PE-
GORARO, 2013, p.63). Para Agostinho, a verdade estaria, então, no “mergulho 
da alma na fonte da Vida” ou num encontro da alma com Deus (PEGORARO, 
2013, p. 63). 

Já Valls (1994, p.44) nos afirma que “o lema socrático do ‘conhece-te a 
ti mesmo’ volta à tona, em Santo Agostinho, que agora ensina que ‘Deus nos é 
mais íntimo que o nosso próprio íntimo’”. Pegoraro (2013, p.67), por outro lado, 
nos suscita uma dúvida prática e pertinente:  
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Agostinho, como todos os cristãos, está a caminho desta felicidade eter-
na e, por enquanto, vive no tempo, na história e na sociedade política on-
de precisa tomar decisões e atitudes éticas face aos outros, às coisas 
materiais e aos acontecimentos. A pergunta é: qual a atitude ética corre-
ta, o rumo a seguir neste mundo sublunar tão diverso e conflitante?  

 

O mesmo autor, então, nos explica que o resumo da ética de Agostinho 
estaria na sentença “uti et frui”, que significa “usar e fruir”. Frase esta que, na 
prática, orienta o homem a fruir, gozar e se alegrar apenas diante dos bens eter-
nos e espirituais. Já em relação aos bem materiais e terrestres, a orientação 
seria apenas utilizá-los, inclusive como apoio para chegar aos bem eternos. 

Ainda, segundo Pegoraro (2013), Tomás de Aquino, assim como Agos-
tinho, buscou verticalizar toda a filosofia existente até então à fonte originária de 
tudo e todos: Deus. 

Apesar de muitas semelhanças, Aquino, em alguns pontos, divergiu da 
teoria agostiniana. Podemos dizer que o teólogo de Hipona passou por duas 
distintas fases em sua teologia. Uma, inicial, marcada pela visão positiva do 
homem e de suas virtudes, onde acreditava que, pela disciplina e pela razão, a 
felicidade seria alcançada. Outra, porém, assinalada pelo pessimismo, que o fez 
perder a confiança no vigor da razão e no poder de decisão do homem. Para ele, 
nesse momento, apenas com a assistência divina o homem sairia vitorioso da 
batalha entre a carne e o espírito (PEGORARO, 2013). 

Em contraponto a esse pessimismo, foi que Tomás de Aquino buscou 
na filosofia aristotélica, mais prática e real, o seu embasamento. Por ela, chegou 
à concepção de que os princípios da justiça, temperança e coragem, poderiam 
conduzir o homem ao supremo bem (PEGORARO, 2013). 

Também conforme Pegoraro (2013), “Tomás, que comentou por inteiro 
a Ética a Nicômaco, tomou por base o modelo aristotélico, iluminando-o à luz da 
doutrina da fé”, recolocando, assim, a ética novamente sob a visão esperançosa 
e otimista. 

Confirmando o conceito mais concreto e palpável de Tomás acerca da 
ética, Pegoraro (2013) nos mostra que, segundo o filósofo, a vida é muito mais 
ampla do que uma comunidade de fé, e que, portanto, mais do que cristãos, nós 
somos cidadãos e devemos buscar, sobretudo, o bem comum e social entre 
todos - crentes e não crentes. 

Um pouco discordante de Agostinho, Tomás enxerga o ser humano co-
mo uma criatura livre que caminha com as próprias pernas rumo a seu supremo 
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fim – a transcendência – ou que, pelo desvirtuamento de seus passos, se distan-
cia dele. O mesmo acontece com a sociedade, que pode optar por um compor-
tamento justo e virtuoso, ou pode escapar desse esquema pela prática dos de-
clínios morais e políticos (PEGORARO, 2013). Para o mesmo autor, Tomás de 
Aquino, ao reler e interpretar a filosofia aristotélica, devolveu à vida terrestre 
aquilo que os agostinianos haviam reprimido: a autonomia. 

 

2.1.3 A Ética Moderna 

 

Vários fenômenos – crise do modelo feudal, fim do Império Romano, 
Iluminismo, Renascimento, entre outros – culminaram em uma mudança geral de 
pensamentos e conceitos, que historicamente entendemos como um novo con-
junto cronológico, chamado de Idade Moderna. Em termos de cultura, foi um 
período de relativo desligamento da influência clerical, retirando a visão da vida 
humana do teocentrismo, apoiado pelo desenvolvimento econômico e intelectual. 

Para Vazquez (2005, p.279) “entendemos por ética moderna a ética 
dominante desde o século XVI até o começo do século XIX. Embora não seja 
fácil reduzir as múltiplas e variadas doutrinas éticas desse período a um denomi-
nador comum, podemos destacar a sua tendência antropocêntrica [...]”. 

Inúmeros são os novos nomes a darem seguimento ao estudo filosófico 
da ética e da sociedade nesse período. Mas um deles foi indiscutivelmente mar-
cante, pela sua preocupação em manter (e aprimorar) os contributos morais 
desenvolvidos até então. “[...] Immanuel Kant (1724-1804) entendeu que o pro-
gresso material, cultural e cientifico não poderia acontecer sem o progresso da 
moral” (PEGORARO, 2013, p. 101). 

Ainda conforme Pegoraro (2013), a ética kantiana se baseia no princípio 
da vontade autolegisladora, onde a autonomia na formulação das regras morais 
é devolvida ao homem, que age com base na razão, sem se determinar por 
experiências sensíveis ou transcendentes. Pegoraro (2013, p.107) nos diz ainda 
que, para Kant “a lei moral é um produto da nossa própria racionalidade livre; 
somos nós que nos damos a nossa lei”. 

Segundo Vazquez (2005, p.291), “[...] em Kant, o homem como consci-
ência cognoscente ou moral é, antes de tudo, um ser ético, criador e legislador, 
tanto no plano do conhecimento quanto no da moral”. 

Na época imediatamente anterior, os princípios morais se viam direta-
mente ligados a um sistema de recompensas e ameaças de punições com as 
quais Kant não concordava. “[...] a lei moral kantiana só pode ser [...] um puro 
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enunciado do princípio que manda cumprir a lei moral porque é lei moral, o dever 
porque é dever, sem esperar recompensas ou alcanças finalidades” (PEGORA-
RO, 2013, p.106). Para o autor,  o dever é absolutamente central na construção 
da ética kantiana. 

Apesar de toda construção ética em torno do ‘dever’, Kant valoriza mui-
to, em sua teoria, a liberdade de ação de cada indivíduo. Ele nos mostra que, se 
há o dever de fazer determinada ação, é porque há a possibilidade de escolher 
não fazer ou, ainda, fazer o contrário. Caso não houvesse opções, não haveria 
algo que se devesse fazer. Segundo Pegoraro (2013, p.111), na ética kantiana 
“[...] o homem se submete à lei moral, ao ‘eu devo’; mas essa submissão é, ao 
mesmo tempo, uma decisão livre do ‘eu quero’ cumprir a lei moral universal”. 

Diante desse conceito de liberdade, Kant demonstra sua preocupação 
com os choques que podem ocorrer dentro da sociedade quando a livre vontade 
de um se contrapõe ou sobrepõe à livre vontade do outro e, por isso, coloca no 
Direito a função de “[...] delimitar o exercício público da liberdade”. Ou, ainda, de 
garantir a “[...] coexistência externa e pública das liberdades dos cidadãos” (PE-
GORARO, 2013, p.113). 

Kant (1960 apud Pegoraro, 2013, p.114) assim define o Direito: “É o 
conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode unir-se ao arbítrio de 
outro, segundo uma lei universal”.  

Dessas ponderações a respeito da liberdade e do direito, Kant propõe 
sua teoria sobre a vida em sociedade. Para ele, não se faz necessária a presen-
ça de virtudes e altas concepções morais, basta que o indivíduo respeite a lei. 
Ou seja, para ele “[...] o direito, como fundamento da vida livre em sociedade não 
se confunde com a moral pessoal do agente” (PEGORARO, 2013, p. 116).  

O mesmo autor nos exemplifica que, por exemplo, deve-se objetivamen-
te pagar impostos para cumprir a lei e, subjetivamente, pode-se desejar fazer o 
contrário da lei. Na vida política, justa é a ação feita conforme a lei, sem conside-
ração dos sentimentos subjetivos do agente. 

Conforme percebemos, Kant opta por um olhar objetivo sobre a prática 
ética, retirando do seu campo de estudo os conceitos metafísicos das vontades 
humanas e a natureza dos instintos e da sensibilidade. “[...] para ele, este é um 
assunto de cada indivíduo e não pode ser objeto da lei moral universal” (PEGO-
RARO, 2013, p.118). 

Essa normatização da ética, excluindo os caracteres biológicos da bus-
ca da felicidade, do prazer e da satisfação, típicos da ética subjetiva, limitou a 
obra de Kant, porém sem a esmaecer. A partir de suas ideias, seguem-se novos 
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tempos no campo ético, onde “a ética da extrema subjetividade dá lugar às éti-
cas da objetividade construídas pelo diálogo, pela reciprocidade e pelos princí-
pios [...] da justiça” (PEGORARO, 2013, p.118). 

Conforme concluí Vazquez (2005, p.283) “[...] Kant é o ponto de partida 
de uma filosofia e uma ética na qual o homem se define antes de tudo como ser 
ativo, produtor e criador”. 

 

2.2 A ÉTICA PÓS-MODERNA OU ÉTICA CONTEMPORÂNEA 

  

Pode-se dizer que Kant e os demais filósofos dos tempos modernos 
deixaram imensas riquezas no campo científico da ética humana. Mas a maior 
delas, sem dúvidas, foi a quebra de paradigma em relação aos períodos anterio-
res, preparando o terreno para uma nova maneira de pensar e viver a moral. A 
partir de sua teoria antropocêntrica e racional, novos filósofos seguiram estudan-
do e buscando se aprofundar na ciência ética, na ânsia de uma vida em socie-
dade justa e feliz. 

Segundo Vazquez (2005), apesar do valioso contributo de Kant na épo-
ca moderna, a ética contemporânea surge como resposta contrária ao exagera-
do racionalismo e formalismo do filósofo, na intenção de salvar o homem de uma 
iminente abstração. 

Um dos nomes que marcam o período pós-moderno é John Rawls 
(1921-2002), com sua teoria da justiça social. O eminente filósofo vai discorrer 
sobre a formação da sociedade em seus caracteres mais práticos e cotidianos. 
Irá discernir/discutir/contribuir, principalmente, acerca da justiça política e da 
normatização da moral, enfocando a “[...] justiça como base de um novo contrato 
social” (PEGORARO, 2013, p.123). 

Contudo, para a elaboração chegar a essa justiça social, nenhum cos-
tume, virtude ou crença embasados pela metafísica ou pela religião devem ser 
considerados, pois para Rawls (1993 apud Pegoraro, 2013) “as questões filosófi-
cas morais e políticas como um todo estão sujeitas a contestação”. 

Em relação a esse contexto, Pegoraro (2013) diz que essas doutrinas 
morais – baseadas na ética grega-cristã – são relativamente questionáveis e 
discutíveis, não sendo, portanto, uma base sólida para a construção da justiça 
social. 

Rawls (1993 apud Pegoraro, 2013) deixa ainda mais clara a base de 
sua teoria, ao afirmar que a justiça é tão importante para a sociedade como a 
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verdade é para o pensamento. De modo que de nada vale produzir um raciocínio 
sobre fatos inverídicos, assim como é impossível buscar a vida social sem um 
mínimo de justiça.  

 E o que seria o conceito de justiça social de Rawls? Pegoraro (2013) 
nos mostra que o filósofo elegeu dois princípios. O primeiro, seria a garantia da 
maior liberdade possível a todos, que, inclusive, só pode ser limitada por ela 
mesma, ou seja, o direito à opinião, política, consciência, religião, opção, entre 
outros, só podem ser castrados no momento em que impedirem a coexistência 
da liberdade alheia.  E o segundo, trata das posições e classes sociais em dois 
prismas: delimita que deve haver uma vantagem e um favorecimento mínimo aos 
menos favorecidos e busca garantir a igualdade de oportunidades a todos, em 
relação aos cargos e postos de trabalho. 

Dessa forma, Rawls (1993 apud Pegoraro, 2013) acredita ser possível 
manter todos livres da injustiça social. E, para regimentar com orientações práti-
cas esses princípios, a sociedade e seus componentes devem recorrer às enti-
dades administradoras e legisladoras do grupo social.  

A partir de tal sistematização filosófica, entra a participação de um novo 
olhar da gestão ética por parte, sobretudo, dos Profissionais Administradores, 
responsáveis pela condução das mudanças de comportamento e inserção, inclu-
sive, de modelos estratégicos como a governança corporativa, no seio das orga-
nizações. 

Entretanto, apesar de toda origem kantiana desse novo perceber ético e 
justiça social – portanto antropocêntrica, objetiva, racional e totalmente desligada 
da subjetividade da ética clássica – Rawls, em outro momento de sua obra, “[...] 
flexibiliza a rigidez [...] e compatibiliza os princípios formais com as virtudes polí-
ticas clássicas: os princípios formais da justiça precisam do apoio da tradição 
ética consubstanciada nas virtudes” (PEGORARO, 2013, p.131). 

Assim, Rawls (1993 apud Pegoraro, 2013) promove a sinergia entre a 
formalidade prática e objetiva das normas sociais da justiça com a natureza 
virtuosa e subjetiva do ser humano, pois reconhece, nesta última, um contributo 
indispensável, ao ponto de afirmar que “os elementos morais consolidam a soci-
edade e a tornam, intrinsecamente, estável”. 

Outros pensadores como Ladrière (1997 apud Pegoraro, 2013, p.241) 
seguem a mesma linha de valorização das construções éticas passadas como 
fundamentos construtivos da nossa conduta atual. “É naquilo que a história pro-
duz que descobrimos os valores éticos”. 
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Também, Engelhardt (1986 apud Pegoraro, 2013), outro grande nome 

da ética contemporânea, é ainda mais crítico da exclusão kantiana dos princípios 
éticos naturais da virtude e da sensibilidade. Para ele, o exagerado valor dado à 
razão e à objetivação da ética, fez com que os conceitos e as condutas morais 
se tornassem cada vez mais pessoais, criando o que ele chamou de “pulveriza-
ção da ética”, fazendo com que os humanos desconhecessem um ao outro, 
devido à intensa variedade de opiniões acerca do que seria ou não ético.  

Análogo pensamento encontra-se no parecer de Lima Vaz (1988, p.70), 
que desaprova a ética moderna devido à ruptura com o modelo ternário proposto 
pela ética medieval (princípio ordenador – Deus, modelo de ordem – orientações 
cristãs, e elementos ordenados – humanos). Segundo o autor, com essa quebra 
“[...] a modernidade tentou elaborar uma civilização sem ética”. 

A prévia dedução que se concebe é de que, segundo conclusão encon-
trada em Pegoraro (2013, p.135): 

 

[...] a historicidade, intrínseca ao ser humano, perpassa nossas te-
orias ético-políticas contemporâneas. A ordem ético-política [...] 
longe de ser uma concepção abstrata, é, pelo contrário, o tecido 
de nossa vida presente e da cultura passada que nos projetam pa-
ra o futuro. 

 

Outro grande filósofo pós-moderno que merece ser citado é o filósofo e 
sociólogo alemão que nasceu na cidade de Düsseldorf em Junho de 1929, Jün-
ger Habermas que, por sua produção intelectual, deixou como herança o modelo 
mais próximo do que vivemos nos dias atuais: a ética discursiva.  

Sob seu ponto de vista, Habermas indiscutivelmente difere de todas as 
teorias anteriores. Primeiramente, categoriza como insuficiente o modelo ético 
clássico, seja pela metafísica dos gregos, ou pelos princípios divinos dos medie-
vais. De acordo com o mesmo, essas teorias não estariam adaptadas aos para-
digmas atuais. Em segundo lugar, supera o modernismo ético de Kant no que 
tange à imposição ética que este último propunha. Para Habermas era imprati-
cável chegar a uma norma universal por meio de uma mera imposição do sim-
ples e direto ‘dever’. Ao contrário da proposta imperativa, solipsista e monológica 
da ética kantiana, Habermas propunha também uma universalização, porém pela 
prática da discussão entre os participantes, do diálogo, do debate argumentativo 
e finalmente do consenso, chegando, assim, a uma máxima universal elaborada 
pelo ‘Nós’ e não pelo ‘Eu’ (PEGORARO, 2013).  
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Ainda como uma crítica à proposta kantiana, Habermas (1987 apud Pe-

goraro, 2013) nos diz: “em vez de impor a todos os outros uma máxima que eu 
quero que se torne universal, eu submeto a máxima a todos os outros para que 
examinem, ao longo de uma discussão, sua pretensão de universalidade”. 

Considerando-se que a pretensão de validade é inerente a todos os ato-
res envolvidos na fala, há que haver, então, na proposta de Habermas (2004), o 
critério de validação - atribuído com base em argumentos suficientemente fortes 
para todos os atores sociais já que, a priori, todos assumem a mesma pretensão 
de validade ao proferirem suas falas. E isso implica em desvelar os limites im-
postos pela retórica colonizadora do pensamento, que está atrelada aos interes-
ses restritos dos grupos políticos e econômicos.  

Por mais coerente e prático que seu raciocínio possa ser, Habermas 
não escapou às criticas, sobretudo dos neoaristotélicos, no momento em que ele 
desconsiderou, tal como Kant, a importância das virtudes e dos vícios naturais 
da humanidade abordados nas éticas clássicas. Para eles, a tese habermasiana 
era uma teoria de prática discutível, afinal, Habermas subentendia que, em suas 
discussões, estariam presentes agentes puramente verdadeiros, formais, justos, 
não-tendenciosos, sinceros e longe de qualquer suspeita. De fato, se tais agen-
tes estivessem presentes, o resultado da proposta discursiva do filósofo seria 
uma perfeita ética universal. Mas, ao desconsiderar as variáveis metafísicas e os 
valores humanos, tão exaustivamente abordados nas éticas grega e cristã, o 
resultado esperado pelo procedimento de Habermas se converte em utopia.  

Pegoraro (2013, p.148), ao escrever sobre Habermas nos traz um 
exemplo dos mais claros. Ele nos mostra que agentes desprovidos de valores, a 
partir “de um diálogo procedural formalmente correto” podem chegar a “decidir a 
morte de um inocente ou declarar uma guerra”. Ou seja, pretensão de verdade, 
em Habermas (2004), é validada pela melhor retórica e poder de convencimento 
de um interlocutor sobre os demais, num dado contexto. Habermas (2004) tam-
bém admite a transitoriedade da verdade justificada, afirmando que a melhor 
retórica tende a ser substituída constantemente – demonstrando que a pretensão 
de verdade é mutável e passível de ser desconstruída e reconstruída. E isso 
posiciona a verdade como algo adaptável ao contexto e dependente dos interlo-
cutores e dos melhores argumentos empregados no discurso. O tecnicismo 
argumentativo, embora possa estar desprovido de valores – como sugerem as 
críticas ao autor -, certamente estará, sempre, pleno de interesses, cuja finalida-
de é a colonização das ideias alheias, a fim de obter validação. 

Outro iminente filósofo da pós-modernidade assim conceituou a ética 
contemporânea: “A ‘perspectiva pós-moderna’ [...] significa, sobretudo, o rasga-
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mento da máscara das ilusões; o reconhecimento de certas pretensões como 
falsas e de certos objetivos como inatingíveis, e nem, por isso mesmo, desejá-
veis” (BAUMAN, 1997, p.8). 

Ou seja, para Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, nascido em 1925, no 
momento atual se faz necessária a continuação da abordagem de temas como 
direitos humanos, justiça social, conduta, bem-estar individual e coletivo, porém 
de uma nova maneira, na qual não se aceitam mais conclusões unicamente 
teóricas e normativas.  

Com o mínimo de conhecimento acerca da ética, o leitor mais atento irá 
perceber que algumas correntes de estudo foram suprimidas (como epicurismo, 
estoicismos, etc), bem como, dos períodos abordados, grandes nomes não fo-
ram citados (Marx, Hegel, Hobbes, Rousseau, Sartre, Scheller, entre outros). 
Perceberá ainda que, dos filósofos citados, não foi possível abordar toda sua 
produção intelectual. Isso ocorre porque a ciência ética – que a princípio é co-
mumente vista como menos importante do que a Matemática, a Física, a Biologia 
– é, na realidade, um dos campos mais vastos e intrigantes da sabedoria huma-
na. 

O que se expõe até o momento a respeito da Ética é como um passeio 
aéreo por um vasto continente de belezas insondáveis, onde, dada a brevidade 
do momento (e do espaço), só é possível atermo-nos a pontuais belezas e pai-
sagens, relegando para trás (ou para uma próxima viagem) outras belas aprecia-
ções que a história e seus personagens deixaram. 

O passeio que agora se apresenta converge para o tema central deste 
estudo, que exige que se conceitue, a seguir, a ética e suas intersecções com a 
sociedade e, na sequência, com os negócios e as práticas comerciais.  

 

2.3 A ÉTICA E A REALIDADE PRÁTICA 

  

Após se analisar, ainda que superficialmente, a conceituação da ciência 
ética e a sua gênese ao longo da existência humana, naturalmente o Profissional 
Administrador, assim como os demais agentes sociais, se submetem ao seguinte 
questionamento: E quanto à minha vida em sociedade? Quais decisões tomar 
acerca dos dilemas que encontro no meu caminho? Mais precisamente, entre a 
opção X e Y, qual devo escolher? Qual a mais correta? Enfim, para o meu dia a 
dia, qual a orientação? 

Segundo Pegoraro (2013) o que diferencia o humano dos demais ani-
mais é justamente a nossa racionalidade, que nos permite discernir sobre parte 
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de nossas atitudes, sobrepondo o impulso, o ímpeto e nossos valores internos. A 
condição humana implica em liberdade, em escolha, em decisão, e consequen-
temente, em responsabilidades por nossos atos. E, de pronto, nos perguntamos: 
O que fazer? O que escolher? 

Bauman (1997, p.9) assim postula a dúvida inquietante que paira sob o 
comportamento humano: “as ações podem ser certas num sentido, e erradas em 
outros. Que ação deve ser medida e por quais critérios? E se numerosos crité-
rios se aplicam, a qual dar prioridade?”.  

Vazquez (2005, p.16) frustra a expectativa daqueles que esperam do 
estudo ético alguma espécie de manual para a vida cotidiana, ao dizer que “será 
inútil recorrer à ética com a esperança de encontrar nela uma norma de ação 
para cada situação concreta”. E prossegue, dizendo que a função da ética con-
siste numa avaliação generalista e teórica. Ele traz, ainda, o exemplo de Aristóte-
les, que se propõe a investigar o problema ético (e teórico) da definição do termo 
‘bom’, no entanto sem indicar a ação exata de cada pessoa para que ela seja 
considerada boa. Explica, ainda, que o teórico (ética) e o prático (comportamento 
moral) se comunicam continuadamente, afinal, as conclusões a que se chegam, 
no campo da teoria (por exemplo, o conceito de ‘bom’), vão determinar direta-
mente os atos dos seres humanos. E afirma, também, que a teoria deve sempre 
consultar a vida prática para não se tornar um postulado estéril e distante da 
realidade.  

Sendo a ética a ciência da moral, nesse ponto se discutirá a relação 
desta última com a sociedade, evidenciando a influência do comportamento 
humano no agrupamento social e vice-versa; o modo como a moral se comporta 
perante a evolução do ser, bem como a importância da moral para a integridade 
social humana. 

Para Lima Vaz (1988, p.22), a vivência social é considerada pelo ho-
mem como um fim, um lugar de realização própria e de afirmação do seu ser. Na 
esfera social, o homem “[...] trabalha e consome, aprende e cria, reivindica e 
consente, participa e recebe, [...] se socializa na forma de hábitos”. 

Assim, deve-se destrinchar a emaranhada gênese do comportamento 
humano. Em suma, é a moral individual do ser que, ao regê-lo, gera as normas 
morais da sociedade? Ou estas últimas moldam a moral do indivíduo? Segundo 
Vazquez (2005, p.68), o ser humano “depara-se com o normativo moral como 
com algo já estabelecido e aceito por determinado meio social [...]”. Porém, o 
autor nos diz ainda que “o sujeito do comportamento moral é o indivíduo concre-
to [...]”.  
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Lima Vaz (1988, p.22) compara o homem com as moléculas tal qual 

elas se encontram no meio celular, ou seja, tangidas por forças que ordenam e 
conduzem seus movimentos dentro de um todo, não estando, portanto, livres do 
acaso desordenado. Em contrapartida, o mesmo autor defende que essa “[...] 
realidade não seja experimentada pelo indivíduo como uma [...] força exterior ou 
um destino cego e oprimente”.  

Por fim, Vazquez (2005, p. 31) pôs termo à questão, ao explicar que: 
 

[...] embora os atos morais sejam condicionados socialmente, não se re-
duzem à sua forma social, coletiva e impessoal. Para que se possa falar 
propriamente do comportamento moral do indivíduo, e preciso que os fa-
tores sociais que nele influem e o condicionam sejam vividos pessoal-
mente, passem pela sua consciência, ou sejam interiorizados, porque 
somente assim poderemos responsabilizá-lo por sua decisão e por sua 
ação.  

  

Exemplificando as conclusões do autor de forma rente ao tema central 
deste arcabouço teórico, chega-se à seguinte ilação: se o Profissional Adminis-
trador vive em uma sociedade onde é intrínseco o costume da propina ou de 
qualquer outra forma de comissionamento velado e ilícito, ele não pode, jamais, 
se isentar da responsabilidade de um ato moral igualmente negativo cometido 
por si, pois o mesmo, em algum momento, esteve diante da sua liberdade de 
escolha e recebeu sua aprovação e seu consentimento para a ação e/ou suces-
sivos atos. 

Para Vazquez (2005, p.31), mesmo que o indivíduo seja condicionado 
pelo costume da moral vigente na sociedade da qual faz parte, ele sempre terá 
ao seu dispor “[...] uma margem individual para poder decidir e agir [...]”. Já Lima 
Vaz (1988) também defende a mesma ideia, ao colocar o homem como causa de 
si mesmo. Pelo exposto, conseguimos enxergar a influência da sociedade na 
moral individual, que se dá de forma incisiva, porém limitada. 

O contrário é, também, uma grande verdade. O ser humano tem, por 
sua vez, uma vigorosa influência no espírito da moral social, uma vez que a 
mesma varia continuadamente, de acordo com a história e com o progresso 
humano. 

Vazquez (2005, p.37) afirma que “[...] a moral é um fato histórico [...] 
porque é o modo de comportar-se de um ser – o homem – que, por natureza, é 
histórico”. 
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Basta que se analisem todas as mudanças históricas e sociais tão bem 

descritas por Vazquez (2005), Pegoraro (2013) e demais autores citados nos 
pontos anteriores deste portfólio teórico, para perceber o quanto a moral varia de 
acordo com o tempo histórico e suas idiossincrasias. Escravidão, feudalismo, 
influência religiosa, ascensão burguesa, revoluções culturais, políticas e intelec-
tuais, racionalismo, capitalismo, entre outros - são fatos da história da sociedade 
que, direta e indiretamente, modificaram as concepções, pensamentos, juízos e 
opiniões dos indivíduos e, consequentemente, de seu grupamento social. 

Segundo Vazquez (2005), no estudo antropológico do homem se con-
firma essa hipótese por meio da análise do comportamento e dos costumes, no 
mínimo excêntricos, do homem primitivo. Ou, ainda, pela investigação da condu-
ta de povos antigos, qando era comum o desrespeito indigente aos mais velhos 
e aos prisioneiros. São hábitos que causam extremo impacto e repúdio, mas que 
consistem em aspectos normais (e positivamente morais) daquele contexto.  

Para o autor, não se pode fechar os olhos à “[...] relatividade das mo-
rais, seu caráter mutável, sua mudança e sucessão de acordo com as transfor-
mações e a variação das sociedades concretas”. Dada a influência da história na 
moral social, chega-se facilmente à conclusão de que a mesma é indiscutivel-
mente mutável e volúvel, acompanhando o ritmo do progresso social, desenvol-
vendo novos padrões comportamentais e novas normas, porém nem sempre 
positivas, como há de se imaginar.  

A respeito do desenvolvimento do juízo moral, a Psicologia, aqui repre-
sentada por Piaget (1994), contribuiu com o seguinte ensinamento: o universo 
moral de cada um é composto por hábitos e tradições impostos pelas gerações 
passadas. No desenvolvimento do juízo moral da criança, Piaget (1994) chamou 
atenção para o que denominou de heteronomia, cuja fase é marcada por um 
grande interesse em participar de atividades coletivas e jogos grupais diversos 
envolvendo regras. Para a criança, nessa etapa, as regras de um jogo são ima-
ginadas como algo sagrado, intocável e imutável e qualquer modificação a elas 
imposta é vista como desonesta. É como se o rompimento da mesma desestru-
turasse a ordem divina.  

Entretanto, durante essa mesma fase da vida, a criança desenvolve um 
sentimento a que Piaget denominou de realismo moral, o qual conduz a um 
estágio superior - a autonomia. Levando-se em conta que, conforme Piaget 
(1994), o juízo moral da criança forma o juízo moral no adulto, o quadro abaixo 
demonstra algumas diferenças entre a moral heterônoma e o realismo moral:  
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Quadro 1: Diferenças entre Heteronomia e Autonomia Moral 

Fonte: Adaptado de Piaget, 1994 

  

Vazquez (2005, p.55) conceitua que “o progresso histórico resulta da 
atividade produtiva, social e espiritual dos homens”. O autor, porém, alerta que 
nem todo avanço da sociedade acompanha, obrigatoriamente, um ganho moral. 
Não obstante a marcha evolutiva que aboliu o escravismo (um inestimável ganho 
moral), o capitalismo entrou em vigência, tendo se constituído em uma indiscutí-
vel evolução civil, mas que trouxe na bagagem a exploração histórica do traba-
lhador. Eis a importância, em termos de texto e contexto, da busca/imposição 
pela gestão ética e comportamento moral do Profissional Administrador nas 
relações negociais de mercado, públicas e até mesmo filantrópicas.  

 Contextualizando os dados expostos, observando o momento de calo-
rosa discussão ética que se vive acerca da corrupção no nosso país e sentindo a 
indignação coletiva, surge, de pronto, uma expectativa: Será que se está diante 
de mais um momento histórico de progresso social? Será que a exposição dos 
escândalos (que sempre existiram) significa que se chegou a uma fase de transi-
ção? Será a revolta da população uma conclamação a novos padrões? Será que 
se está, hoje, construindo um novo ‘período moral’?  

  MORAL HETERÔNOMA 

É imposta a partir do exterior 
como um sistema de regras 
obrigatórias. Tem caráter coerci-
tivo e é a fonte do dever. 

Baseia-se no princípio de autori-
dade, no respeito unilateral e nas 
relações de pressão. 

Sua prática é defeituosa por ser 
exterior ao indivíduo que a de-
forma egocentricamente. 

A responsabilidade é julgada em 
função das consequências mate-
riais de uma ação.  

 MORAL  AUTÔNOMA 

 

Surge do próprio indivíduo como um 
conjunto de princípios de justiça. Tem 
caráter espontâneo e é a fonte do bem 

Baseia-se no princípio da igualdade, no 
respeito mútuo e nas relações de coope-
ração. 

Não é estática e fixa, mas uma forma de 
equilíbrio limite nas relações sociais. 

Sua prática é correta por ser o resultado 
de uma decisão livre e racional. 
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Convém ainda citar que, conforme explica Vazquez (2005), sendo a mo-

ral um conjunto de normas que regulam o comportamento, a mesma se encontra 
em um impasse entre teoria (norma) e ato (comportamento). Ou seja, existe a 
dimensão normativa composta por regras de ação e conduta, bem como existe a 
dimensão fatual, que é constituída pelas atitudes concretas e práticas que nem 
sempre estarão em concordância com a norma. E o autor reitera que certos atos 
humanos são independentes de como pensamos que deveriam ser.  

O próprio Aristóteles (1972 apud Chanlat,1992) pontua a relação exis-
tente entre norma e ato afirmando que o fim não consiste no estudo e no conhe-
cimento puramente teóricos das diferentes ações, mas sim, na sua execução. No 
que concerne igualmente à virtude, não é suficiente apenas saber-se o que ela é, 
mas deve-se esforçar igualmente por possuí-la e colocá-la em prática.  

Inesgotáveis são os exemplos. Na política, todos sabem da imoralidade 
que seria o uso da máquina pública para enriquecimento ilícito, mas não cessam 
as denúncias de corrupção. Na vida pessoal, a máxima ‘não mentir’ é conhecida 
por todos, mas entre um enunciado ou outro, o ser humano mente. Tal situação, 
porém, não pode nem deve enfraquecer o sentido normativo da moral, afinal, ela 
continua sendo um indispensável vetor do comportamento humano. Por isso, 
como diz Vazquez (2005, p.65) “[...] as normas existem e valem, independente-
mente do fato de serem cumpridas ou violadas”. 

Eis o novo ponto a ser abordado nesta seção: a importância da moral 
para a garantia da integridade social e prática de negócio por parte dos Profissi-
onais Administradores. Segundo Vazquez (2005), a função social da moral con-
siste justamente em preservar o bem social, por meio da regulação das relações 
do indivíduo com o seu semelhante e com a sociedade. 

Nesse aspecto, é comum que a moral seja confundida com outra ciên-
cia que tem uma função igualmente reguladora: o Direito. Todavia, Vazquez 
(2005) demonstra que a diferença crucial entre ambos estaria na presença ou 
não da liberdade de escolha.  

Pelo Direito, temos normas impostas que atuam sobre o comportamento 
primordialmente externo do ser. Às suas normas e regulamentos, teoricamente 
não existe opção, cabendo apenas o cumprimento do determinado, de forma 
coercitiva. O Direito, porém, não pode abranger a totalidade do comportamento 
humano com sua visão regimental, caso contrário reduziria o sujeito a uma mera 
máquina, morta e sob comandos externos. É preciso lembrar que o ser humano 
é, por natureza, livre, e precisa manter sua parcela de liberdade para que se 
sinta vivo (VAZQUEZ, 2005). 
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Justamente no momento em que, na esfera do comportamento, é pre-

servada essa liberdade, surge a moral como guia e orientação para que se ga-
ranta a convivência pacífica e enriquecedora na sociedade. Para Vazquez (2005, 
p.70), a moral pretende auxiliar o cidadão na vida “[...] intima ou privada da cons-
ciência individual, onde o direto e a força não podem influir de maneira decisiva”. 

Como exemplo genérico, pode-se usar o voto. Pelo direito, se é obriga-
do a votar (salvo algumas exceções). Contudo, é pela moral que somos convida-
dos a votar com prudência e refletir sobre qual seria a melhor escolha para o 
nosso país. 

Conforme conclui Vazquez (2005), a esfera da moral é mais ampla do 
que a do direito, uma vez que a primeira atinge todos os tipos de relação entre 
os homens, as organizações e as suas várias formas de comportamento. Já o 
Direito, ao contrário, regulamenta as relações humanas mais vitais para o Esta-
do. A moral, portanto, é o principal mecanismo de regulação social dos indiví-
duos e o maior garantidor da integridade comunitária. Percebe-se, desse modo, 
que a moral é imprescindível no momento em que o ser humano se vê isento da 
coação do Direito, portanto gozando de total liberdade de ação.  

Nesse constructo, surgem mais arguições ao se falar de liberdade: não 
estaria o ser humano, mesmo fora do âmbito regulamentador das leis, submetido 
a um conjunto de variáveis e vetores, que direcionam sua ‘livre’ escolha? Já não 
foi dito, em outro momento deste estudo, que o indivíduo se depara com uma 
moral oriunda da própria sociedade e que a mesma, além de ser influenciada por 
ele, também o influencia? Nessa esfera discutível entre liberdade e determinis-
mo, a principal dúvida ainda está por vir, ao nos perguntarmos sobre a respon-
sabilização moral do indivíduo, ou seja: mediante uma escolha X, com conse-
quências Y, o sujeito deve ser responsabilizado plenamente, uma vez que possui 
liberdade de escolha, ou deve ser absolvido e isentado de culpa, posto que reali-
zou tal ato por influência de um determinismo social? 

No cerne temático deste estudo, pode-se exemplificar a referida dúvida: 
Imaginemos uma organização qualquer, liderada por um Profissional Administra-
dor, onde a prática de comissionamentos ocultos pela indicação de clientes é 
fundamental para o lucro da empresa, posto que todos os demais concorrentes o 
fazem. O gestor sabe que determinado indicador não conduzirá o cliente ao seu 
empreendimento se não houver o pagamento da comissão e que, portanto, isso 
inviabilizará a solvência financeira dos negócios. Decide, pois, por tomar a mes-
ma medida comum ao mercado, ainda que seja de um comissionamento despro-
vido de transparência. Sendo essa prática posteriormente condenada como um 
ato moral negativo, o profissional Administrador em questão deve ser responsa-
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bilizado ou isentado? Deve-se considerar a liberdade de opção que ele tinha por 
realizar ou não tal procedimento, ou a coação implícita da práxis da sociedade 
comercial vigente? 

Vazquez (2005), para nos trazer uma resposta, revisita as teorias ex-
tremas do determinismo absoluto, do libertarismo, no polo oposto, e dos estudio-
sos como Spinoza, Marx e Engels, que nos trouxeram uma solução não sóbria 
para o impasse, baseada no meio-termo e na sinergia dos dois extremos.  

Por determinismo absoluto se entende a corrente ideológica que tomou 
como parâmetro o princípio da casualidade, tão bem aplicado às ciências natu-
rais como física, química e biologia, e que buscou adotar a mesma abordagem 
cognitiva das ciências sociais, como a ética. Segundo essa corrente, o ser não 
escolhe livremente conforme sua vontade, pois até uma decisão aparentemente 
pessoal e voluntária é conduzida por um conjunto de circunstâncias. Chega-se 
ao extremo de se afirmar que “se conhecêssemos todas as circunstâncias que 
atuam num dado momento, poderíamos predizer com toda exatidão o futuro” 
(VAZQUEZ, 2005, p. 121). Portanto, diante dessa casualidade total dos atos 
humanos, estes últimos, segundo a corrente determinista, estão totalmente isen-
tos de uma responsabilidade moral. Logicamente, essa teoria foi refutada por 
desconsiderar a natureza do homem, que é, antes de tudo, “[...] um ser que 
compreende a si mesmo, e compreende o mundo que o cerca, ao mesmo tempo 
em que o transforma [...]” (VAZQUEZ, 2005, p.122).  

Dessa refutação, surge a teoria do libertarismo, que enxerga a liberdade 
como “[...] uma convicção inquebrantável que não pode ser destruída pela exis-
tência da casualidade” (VAZQUEZ, 2005, p.123). Essa tese vem em defesa da 
liberdade de ação e de escolha do indivíduo e em rejeição à influência da casua-
lidade e de qualquer tipo de coerção, externa – da sociedade, ou interna – do 
próprio indivíduo. Esse, porém, foi o equívoco dessa corrente: chegar à outra 
extremidade do excesso, ao desconsiderar até mesmo a influência do caráter 
pessoal nas decisões do sujeito (VAZQUEZ, 2005). 

Para encontrar um caminho dialético entre as duas proposições, muitos 
filósofos se esforçaram. Segundo Vazquez (2005), Baruch Spinoza (1632-1677) 
considera que o homem é um escravo das casualidades, porém pode se tornar 
livre ao alcançar o pleno conhecimento das causas que atuam sobre ele. Em 
outro trecho, o autor descreve a ideia do filósofo da seguinte maneira: “ser livre, 
portanto, é elevar-se da sujeição cega e espontânea [...] para a consciência 
desta; e nesta base, para uma sujeição consciente”.  

Para Vazquez (2005, p.128) essa tese é insuficiente, pois na prática “o 
homem liberta-se no plano do conhecimento, mas continua escravo “[...] ou seja, 
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continua influenciado pelas circunstâncias – agora de forma consciente – e sem 
gozar de uma plena liberdade”. 

Para concluir e arrematar esse dilema, Vazquez (2005) traz à tona as 
contribuições de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1920-1895), que, por 
sua vez, endossam as proposições de Spinoza, ao afirmarem que o conhecimen-
to da casualidade à qual o homem está sujeito é fundamental. Todavia, afirmam 
que esse conhecimento cumula o mesmo homem de um poder de transformação 
e de domínio sobre a natureza externa e interna, para que, dessa forma, ele 
tenha uma atividade prática transformadora. 

Lima Vaz (1988, p.80) também consuma esse dilema, ao propor um 
meio termo e afirmar que a ética “[...] tem sua realidade concreta como termo 
singular entre a universalidade do costume e a particularidade do hábito”. Deduz-
se, então, que, em termos de responsabilidade moral pelos atos, o humano não 
pode se esconder por trás do determinismo moral (que existe em certa medida e 
o direciona para certas escolhas), como também não pode ser austeramente 
julgado apenas com vistas ao ato propriamente dito, sem a consideração do 
contexto que o envolvia e influenciava.  

E qual seria a resposta para os questionamentos, antes levantados, 
acerca da responsabilidade moral do Profissional Administrador, que se viu con-
duzido a imitar o comportamento do mercado, por meio de um comissionamento 
ilícito, para sua sobrevivência financeira? 

Conforme Bauman (1997, p.5) “a ‘agenda moral’ de nossos tempos está 
cheia de itens em que escritores éticos do passado mal ou sequer tocaram [...]”. 

Porém, como dito anteriormente, a dissolução dessa dúvida e de outras 
parecidas, não virá por meio da ciência ética. “O problema do que fazer em cada 
situação concreta é um problema prático-moral e não teórico-ético” (VAZQUEZ, 
2005, p.17). Portanto, não cabe a um objeto teórico, como este estudo, a respos-
ta preterida. “Se, na vida real, um indivíduo concreto enfrenta uma determinada 
situação, deverá resolver por si mesmo, com a ajuda de uma norma que reco-
nhece e aceita intimamente, o problema de como agir de maneira a que sua 
ação possa ser boa, isto é, moralmente valiosa” (VAZQUEZ, 2005, p. 17). 

Deve-se ressaltar, ainda, que essas normas, bem como toda a moral, 
possuem uma maleabilidade histórica, afinal acompanham o comportamento de 
um ser naturalmente histórico: o homem. Como nos diz Vazquez (2005, p.184): 
“o indivíduo certamente opera de acordo com o ditame de sua consciência moral, 
mas esta, por sua vez, dita somente aquilo que concorda com os princípios, 
valores e normas de uma moral efetiva e vigente”. 
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Outros questionamentos similares não cessam de aparecer em meio à 

nossa atual sociedade. Vemo-nos em um momento de crise – econômica e polí-
tica, e nestas épocas, segundo Vazquez (2005, p.210), “[...] também entram em 
crise certos princípios morais e até básicos”. E apesar de seu livro ter sido es-
crito em outros tempos (de uma outra crise), pode-se reviver, nos nossos dias, 
sua brilhante colocação que tão bem resume o conflito que vivemos:  

 

[...] os ideólogos se apressam em apresentar a crise de determi-
nados princípios morais como uma crise dos princípios em geral 
ou como uma crise da moral. Mas a crise de determinados princí-
pios morais se soluciona, quando estes são substituídos por outros 
adequados às novas exigências sociais. Contudo, enquanto não 
se criam as condições necessárias para a realização dos princí-
pios que substituirão os velhos, pode surgir – durante algum tempo 
– uma situação de confusão e incerteza (VAZQUEZ, 2005, p. 211). 

 

Conclui-se, nesta seção, um apanhado geral dos estudos que permeiam 
o binômio moral-sociedade. Muitos outros aspectos ainda existem a serem abor-
dados, tais quais: o relacionamento familiar e conjugal; conflitos étnicos e religio-
sos; política e todos os outros âmbitos nos quais o ser humano se relaciona com 
seu próximo e sua atitude influencia a vida dos demais e do grupamento social. 
Contudo, para que este estudo não se aparte de seu cerne, buscou-se uma 
limitação nas questões gerais relativas a: escolhas do Profissional Administrador, 
liberdade de opção, determinismos sociais, dimensões teóricas e práticas do 
campo da moral, o relativismo histórico da moral e dilemas morais. 

 

3 ÉTICA NO UNIVERSO NEGOCIAL  

  

A partir deste momento, o estudo em questão começa a se aproximar 
de forma efetiva do seu objetivo, que merece ser lembrado diante de tanta infor-
mação levantada: a teorização da gestão ética e os desafios conceituais e mo-
rais ao Profissional Administrador. 

Portanto, após termos tratado os temas da ética e da moral, que se ini-
ciam nas suas respectivas gêneses e conceituações, passando por suas aplica-
ções na vida humana e social, nada mais justo que, doravante, se adentre o 
conturbado âmbito da ética empresarial, também conhecida como ética do traba-
lho ou ética dos negócios. Esse campo é onde se encontram os maiores escân-
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dalos, os mais fatigantes dilemas, o mais intrínseco conflito pessoal e, talvez, as 
barreiras mais difíceis de transpor. O segmento da ética que se descreve a se-
guir trará questões desafiadoras, ao abordar os seguintes pontos: conceituação 
e gênese da ética empresarial; prós e contras; obstáculos à sua implantação; o 
dilema da responsabilização ética, e por fim, a corrupção. 

Nash (1993 apud Moreira, 2002, p.6) acerca de ética em negócios, diz 
que: “[...] o estudo da forma pela qual as normas morais pessoais se aplicam às 
atividades e aos objetivos da empresa comercial, em termos de conceituação, 
apontará para um árduo propósito de confluência entre moral pessoal e os veto-
res organizacionais e mercadológicos”.  

Leisinger e Schmitt (2002, p.22), de forma superficialmente teórica, 
afirmam que ética empresarial é um composto de “[...] condições para que uma 
empresa possa criar para aumentar e não diminuir a vida das pessoas em todas 
suas dimensões”. 

Não se sabe ao certo em que momento surge a ética empresarial como 
um campo definido e didático, porém aponta-se como origem dessa disciplina a 
observação das atitudes e comportamentos do homem moderno e pós-moderno, 
no que tange à sua sede capitalista descontrolada. Chanlat (1992, p.69) acredita 
que a matéria em questão naturalmente surge para refrear as atitudes egoístas e 
gananciosas dos novos empreendedores, pobres em consciência profissional, e 
capazes de “[...] maneiras de ser e de fazer que inquietam numerosos observa-
dores”. Já Bauman (1997, p.6) afirma, com pesar, que as virtudes, hoje, são 
vistas como “[...] grilhões, uma vez considerados necessários, agora estimados 
claramente supérfluos: outra ilusão que homens pós-modernos podem muito 
bem dispensar”. Ainda, Lima Vaz (1988, p.23) também situa o surgimento dessa 
ramificação da ciência ética no “[...] advento de uma sociedade na qual o eco-
nômico alcançou uma dimensão e um peso enormes [...]”. Para o autor, a partir 
desse momento, a moral pessoal passou a ser relativizada em detrimento das 
necessidades negociais.  

Em síntese, os três autores observam o nascimento da ética empresari-
al como uma reação contra os abusos em prol da economia, todavia, não uma 
economia global igualitária e justa, mas unilateral e egoisticamente organizacio-
nal, em busca da maximização do lucro e em prejuízo do bem-estar comum. 

Leisinger e Schmitt (2002), ao aprofundarem a sua conceituação, consi-
deram a matéria ‘ética empresarial’ como uma forma de sanar os efeitos nocivos 
da busca empresarial pelo lucro, abrindo os olhos da organização para a sua 
obrigação de contribuir também para o bem comum. Os autores deixam claro 
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que a virtude do altruísmo não deve se restringir apenas à vida individual, mas é 
também um encargo institucional. 

 Esse compromisso social, por sua vez, sobretudo no caso do Profissio-
nal Administrador, que é agente de alavancagem operacional e de maximização 
de riquezas organizacionais e, na esfera da máquina pública, viabilizador do bem 
estar social, não pode nem deve ser evitado por uma falsa justificativa de empe-
cilho ao rendimento produtivo. “Entre conduta moral e economia lucrativa não 
existe nenhuma relação de exclusão. Não é o lucro como tal, nem seu valor, o 
que importa para a análise ética, mas sim a maneira de obtê-lo [...]” (LEISIN-
GER; SCHMITT, 2002, p.22).  

Os mesmos autores ainda ressaltam a importância que o lucro organi-
zacional tem para o bem-estar social, na medida em que gera empregos, oferece 
bens e serviços, desenvolve facilidades por meio da tecnologia, incrementa o 
caixa do Estado pela tributação e, de várias outras formas, fomenta o crescimen-
to econômico, social e ambiental. Consequentemente, seria um contrassenso e 
um desserviço à comunidade se máximas éticas e morais gerassem prejuízos às 
empresas, o que de fato, jamais ocorrerá, pois a ética empresarial e as exigên-
cias dela derivadas não põem em xeque a tarefa econômica fundamental das 
empresas. Ao contrário, elas são o elemento adicional que serve para estabele-
cer o critério de moralidade para o desempenho dessa tarefa. 

Entretanto, muitos estudiosos e empreendedores, por longas épocas, 
defenderam a incompatibilidade entre princípios morais e lucro. “Não são poucas 
as teses que defendem, como, por exemplo, a corrupção como um ‘lubrificante’ 
da economia, com pequenos impactos negativos, mas que não mereciam tanta 
consideração ou intervenção” (LEFF, 1964 apud SANTOS; GUEVARA; AMO-
RIM, 2013). 

Todavia, basta que se observem os resultados dessa mentalidade. Lei-
singer e Schmitt (2002) fazem um apanhado, com números estarrecedores, dos 
escândalos das economias alemã e norte-americana. São abusos trabalhistas 
em nível de homicídio culposo, desrespeitos ambientais irrecuperáveis, corrup-
ção em volumes vergonhosos; em resumo: ausência total de escrúpulos e uma 
verdadeira afronta a todo um arcabouço ético desenvolvido durante milênios.  

Em decorrência desse cenário, eis que surgem bons motivos para ser 
ético e alimentar os princípios morais na cultura empresarial, a começar pelas 
desvantagens do agir moralmente incorreto, tão bem assinalados por Leisinger e 
Schmitt (2002) e Moreira (2002): diminuição crescente do nível de confiabilidade 
das empresas perante o consumidor e consequente diminuição do faturamento; 
baixa da consciência e do bem-estar profissional (uma vez no âmbito organizaci-
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onal, o colaborador se vê pressionado a descumprir seus princípios); decréscimo 
na produtividade e na qualidade dos bens e serviços (posto que a empresa se 
torna lucrativa por suas condutas antiéticas e não por sua melhoria contínua) e 
dano dificilmente reparável na reputação organizacional, dentre outros.  

Os mesmos autores somam a esse cenário, as vantagens competitivas 
da prática moral elevada, tais como: maior competitividade (ser visto como em-
presa ética é um diferencial competitivo); elevação do nível da empresa em sua 
atividade principal (dado que seu lucro provém da eficiência e eficácia produtiva); 
preparação da organização para futura liderança de mercado (com os avanços 
da ciência ética, aquelas empresas com moral elevada são, hoje, vanguardistas); 
ausência de condenações judiciais e comprometimento dos colaboradores (dado 
o bem-estar decorrente da sinergia entre a moral individual a atuação profissio-
nal) e, assim, sucessivamente. 

É notável a indispensabilidade dos elevados princípios morais para o 
contingente organizacional. Todavia, sua aplicabilidade prática encontra obstácu-
los em medida igual ou maior à que encontramos no desafio ético da vida priva-
da do Profissional Administrador e os stakeholders confluentes.  

Assim como foram citados os impositivos sociais que tanto orientam o 
comportamento do indivíduo, também a organização se vê submetida a forças 
que a direcionam ao lucro, por meio de comportamentos moralmente repugnan-
tes. As organizações se veem imersas em um conjunto de tendências que, em 
diversas intensidades, sugerem atitudes e procedimentos lucrativos de imediato, 
porém prejudiciais em longo prazo – de forma pouco mensurável – dado o grau 
de desvirtuamento moral. São atitudes relacionadas à corrupção, à exploração 
da força de trabalho, à negligencia das leis ambientais, entre tantas outras atitu-
des em que o bem-estar comum é soterrado pelas vantagens financeiras.  

E que forças seriam essas a conduzir a empresa por esse caminho? 
Leisinger e Schmitt (2002) trazem o próprio sistema econômico em que tais 
organizações estão imersas, onde o acúmulo de riquezas, quase que unanime-
mente, causa a conhecida desigualdade social. Essa disparidade, por sua vez, 
quando em nível elevado, apresenta ao indivíduo a pobreza e a escassez, colo-
cando-o num dilema sem precedentes, ao ver - de um lado, a escassez no seu 
lar e, de outro, a propina oferecida por um empresário interessado em acelerar 
determinado processo, ou acessar uma informação qualquer. 

Além da economia, há, ainda, o aspecto histórico-cultural do indivíduo. 
O filósofo e historiador Leandro Karnal, com a contribuição de Flavia Tatsch, 
recorre a um interessante texto histórico para tentar identificar a origem do famo-
so ‘jeitinho brasileiro’ tão afeito às práticas pobres em moral, ainda que, em mui-
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tos casos, seja apenas um trato social repleto de simpatia e cordialidade, sem 
pretensões que prejudiquem o bem-comum. O autor nos mostra um trecho da 
carta do colonizador Caminha que, após descrição da terra descoberta aos seus 
superiores, pede que lhes mande vir de Portugal um genro seu para ocupar 
cargo de confiança. Nitidamente, não se tem aqui uma declarada troca de favo-
res, como se vê – sem nenhum pudor – nos governos atuais, mas pode-se ob-
servar o princípio embrionário da cultura de paternalismo, hoje vigente na política 
e na utilização dos cargos públicos (KARNAL; TATSCH, 2012). 

Diversos outros fatores atuam sobre a empresa e a ação individual do 
Profissional Administrador, mas nem sempre são externos. Certas estruturas e 
culturas internas também criam a predisposição para atos questionáveis. Segun-
do Leisinger e Schmitt (2002), muitos superiores estipulam metas abusivas a 
seus funcionários - sem nunca levar em consideração suas possibilidades e sem 
orientá-los quantos aos meios que poderão utilizar. “Dos ‘súditos’ não se espera 
outra coisa senão a obtenção das metas – como obtê-las, isso é com eles. Eles 
são deixados sozinhos com os problemas morais que eventualmente apareçam” 
(LEISINGER; SCHMITT, 2002, p.57). Já Jackall (1988 apud Leisinger; Schmitt, 
2002, p.33) afirma que, no início dos anos 1980 “[...] muitos empresários esta-
vam convencidos de que o fim justifica todos os meios, e que os que constante-
mente deixam de atingir suas ‘metas numéricas’ não fazem carreira profissional”.  

 

4 ACHADO CONCLUSIVO 

 

O que se pode perceber, nesse emaranhado e complexo jogo de inte-
resses entre princípios éticos e aéticos, bem como comportamentos moralmente 
reprováveis, é que uma força natural, intrínseca ao homem e da qual também 
não escapa o Profissional Administrador, o impele na busca por felicidade, con-
forto e bem-estar e que isso, ao longo do tempo (e, sobretudo, após a ascensão 
do capitalismo), resultou na busca insensata pela maximização do poder e do 
lucro. Pretensão essa que, após dispensar as virtudes morais, faz perder a sen-
satez. O grande problema é que, uma vez consolidadas tais práticas de pobreza 
ética e moral, o mercado, a economia e a política (e demais locais onde há atua-
ção das empresas) se tornam ‘viciados’. O ato, a priori, absurdo (como, por 
exemplo, a propina), se torna, aos poucos, comum, adentra o nível de aceitável, 
até chegar ao status de indispensável e natural, retroalimentando essa comu-
nhão de deficiências morais.  

Dessa forma, se instala um círculo vicioso de difícil desarticulação. O 
conceito de ‘normalidade’ do qual se revestem tais práticas renova as proteções 
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a favor do inescrupuloso, e o honesto (quando resiste aos arrastamentos), se vê 
prejudicado diretamente, ou indiretamente desfavorecido. O baixo padrão moral 
de Profissionais Administradores, bem como de alguns empreendedores, ainda 
que muito criticado por alguns, é considerado como um arquétipo aceitável por 
outros, ou, como mostram Leisinger e Schmitt (2002), por aqueles mesmos que 
criticavam. Segundo os autores, em algumas pesquisas acerca da moralidade 
dos empresários europeus, 40% dos interrogados viam, nos mesmos, pouco ou 
nenhum comportamento moral; entretanto, 55% assumiram que, se estivessem 
na posição desses líderes e em se tratando de seu apogeu profissional, tomari-
am as mesmas atitudes (LEISINGER e SCHMITT, 2002). 

Os autores caracterizam certos empresários e gestores como novos so-
fistas que, à semelhança dos antigos (citados anteriormente neste estudo) procu-
ram subverter as aparências pela manipulação habilidosa das informações, che-
gando a confundir com seus argumentos até o moralista mais atento. Um exem-
plo notório de seu sofismo é a justificativa de não precisar de um empenho no 
campo da ética e da moral por já haver intrinsecamente no mercado a famosa 
‘mão invisível’ que regularia as relações comerciais, garantindo uma legitimação 
da ética a posteriori, por intermédio dos meios de comunicação, dos boicotes, 
dos protestos, entre outros mecanismos naturais de equilíbrio. Esquecem, po-
rém, que “[...] a ‘mão invisível’ do mercado não é suficiente para exercer o papel 
de fiduciária da moral porque, em larga escala, o mercado é cego para as exi-
gências sociais e ambientais” (LEISINGER e SCHMITT, 2002, p. 43). 

Percebendo a atuação pessoal dos Profissionais Administradores e em-
presários que, por sua vez, se justificam como vítimas de uma tendência natural 
econômica e mercadológica e, por consequência, irrefutável, pressionam seus 
colaboradores a um dilema ético (entre os princípios morais pessoais e as exi-
gências de desempenho), surge o complexo impasse da responsabilização. 
Sobre quem – empresários, Profissionais Administradores ou mercado – paira a 
responsabilidade por um ato contra a moral, com suas respectivas consequên-
cias? 

A princípio, pode-se inferir que: sendo o sujeito humano aquele que, de 
fato, age - recai sobre o mesmo a culpabilidade de seus atos. Não obstante, 
basta que se questione sobre o porquê do seu agir para descobrir que “[...] mui-
tos se queixam de ter que comprometer seus próprios valores a fim de atingir a 
metas empresariais de curto prazo” (BECKER; FRITZSHE, 1990 apud LEISIN-
GER e SCHMITT, 2002, p. 32). Reforçando a mesma tese, Brenner e Molander 
(1977 apud Leisinger e  Schimitt, 2002, p.32) afirmam que boa parte dos dirigen-
tes condenavam certas práticas, mas se viam impelidos a praticá-las para não 
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prejudicar suas carreiras e nem o faturamento da empresa que lhes garantia um 
emprego. 

Por esse motivo, Leisinger e Schmitt (2002) dedicam um capítulo espe-
cifico de sua obra para provar a qualificação das empresas, e não só de seus 
gestores, como atores morais. Para eles, ainda que elas não possuam uma 
consciência (que pese ou fique tranquila), elas são pessoas – ainda que jurídicas 
– que possuem direitos e deveres. Isto não significa, porém, que os Profissionais 
Administradores, mesmo quando imersos em uma empresa discricionária, estão 
isentos de sua parcela de culpa diante de um atentado contra a moral. Os auto-
res conceituam a empresa como um coletivo composto por agentes de interes-
ses, e que, portanto, é tão influenciável por eles quanto um corpo o é por suas 
células. Dizem, ainda, que os sistemas sociais não podem ser donos senão de 
uma moralidade ou imoralidade limitada: pois tanto a moralidade como a falta 
dela – são trazidas para os sistemas pelas pessoas, por suas orientações de 
valor e pela consistência de seus compromissos.  

“Se uma empresa pode ser considerada com um “coletivo” moral, ela 
depende, antes de tudo, do grau de liberdade de ação que ela outorga a seus 
membros. Só nas organizações em que as pessoas podem decidir livremente 
entre várias opções de ação é que uma responsabilidade pode ser assumida” 
(LEISINGER; SCHMITT, 2002, p. 54). 

Para os autores supramencionados, em um empreendimento, quanto 
mais os Profissionais Administradores possuam espaço de decisão de respon-
sabilidade própria, tanto mais a ética empresarial é marcada pela ética individual. 
Percebemos, portanto, a relevância do fator liberdade no quesito responsabiliza-
ção. Para que o agente de decisão se considere responsável por uma ação, 
precisa sentir que a mesma ação provém do seu íntimo, e não de uma imposição 
externa e arbitrária. 

Dada a complexidade para encontrar o agente moral, onde se confun-
dem as responsabilidades das pessoas físicas e jurídicas, Bauman (1997, p.6) 
resume a situação: “a responsabilidade pelo resultado é como que flutuante, não 
encontrando em nenhum lugar o seu porto ideal”. Todavia, se a culpabilidade 
recai sobre todos e nenhum ao mesmo tempo, também as soluções e o correto 
direcionamento ético e moral são de responsabilidade conjunta entre empresa, 
mercado e indivíduo. “Pode-se considerar como estabelecido que a resposta à 
pergunta inicial: ‘Os atores morais são as empresas ou as pessoas que nela 
trabalham?’, não se encontra em uma alternativa exclusivista (‘ou isto ou aquilo’) 
mas sim numa simultaneidade, ‘tanto estas quanto aquelas’.” (LEISINGER e 
SCHMITT, 2002, p.62). 
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Isso posto, apesar das discussões findas, é mister resgatar, mesmo que 

de forma breve, a realidade macro da ausência de moral (dos agentes) nas rela-
ções negociais, pedindo-se permissão para seguir a caminho de outra dimensão 
da inconsistência da ética empresarial (relações de trabalho danosa, desrespeito 
ambiental, patrocínio do consumismo, exploração das fraquezas de povos e 
países vulneráveis, entre outros) para adentrar a matéria mais comum, mais 
problemática e mais inerente a este tema: a corrupção. 

Os autores Leisinger e Schmitt (2002) conceituam corrupção como uma 
troca de benefícios que nem sempre se converte em ganhos financeiros, mas 
também em favores, proteção, diferenciação, favoritismos, entre outras formas, e 
onde um dos envolvidos, dispondo de uma forma de poder ou influência, retira os 
olhos do bem comum e age com vistas a interesses privados.  

Já Minerbo (2007), ao despejar sobre a lógica da corrupção o seu olhar 
psicanalítico, conceitua a mesma como aquela que faz com que um representan-
te de uma instituição sustente simultaneamente duas lógicas contraditórias, a 
pública e a privada, resultando na corrupção de ambas as morais e na instituição 
da imoralidade. 

Santos, Guevara e Amorim (2013) abordam as características inerentes 
à corrupção que a tornam um sistema vigorosamente retroalimentado de difícil 
desarticulação: a existência de um amplo emaranhado de reciprocidade e envol-
vimento entre quase todos que fazem parte do subsistema; o fácil acesso a in-
formações pouco comprometedoras (violações éticas menores) de agentes con-
trários à prática corrupta, mas que são suficientes para cooptá-los; a simpatia, a 
generosidade a sagacidade convincente dos agentes corruptores; dentre outros. 

Leisinger e Schmitt (2002) enxergam o fenômeno em duas escalas. A 
primeira seria a pequena corrupção, assim nomeada pelo volume da transação 
financeira e do favor adquirido. São valores menores, oferta de agrados, sempre 
com segundas intenções não muito graves – como, por exemplo, aceleração de 
processos, rapidez na consulta, facilidade de informação, entre outras.  

Dentro desse grupo se enquadra a parcela negativa do ‘jeitinho brasilei-
ro’ que passa de uma simples cordialidade despretensiosa, com foco nos objeti-
vos banais, para a transgressão das regras por meio de trocas cheias de segun-
das intenções. Em exemplos cotidianos, o famoso jeitinho ganha ar de corrup-
ção, como tentar evitar uma multa oferecendo dinheiro ao guarda de trânsito, 
não respeitar filas pela influência que tem junto ao atendente, garantir a vaga do 
filho em determinada instituição, sem que haja merecimento, etc. (LEISINGERe 
SCHMITT, 2002). 
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Também na ‘pequena corrupção’ se encontram os presentes. Em mui-

tos casos, esses agrados não representam nenhuma tendência subversiva, são 
apenas práticas sem a mínima pretensão de conseguir algo em troca, e que 
representam um traço cultural da simpatia e amabilidade de um povo. Porém, 
pode-se considerar um ato que se aproxima da corrupção, quando o ente pre-
senteado possui uma função de alguma forma impactante no desempenho de 
alguma atividade. Para Leisinger e Schmitt (2002), esses presentes se tornam 
um problema ético, na medida em que passam de certo limite de valor, são des-
providos de transparência e provocam um efeito (sutil ou imediato) no compor-
tamento do presenteado. 

A segunda escala da corrupção, fruto do comportamento aético nas re-
lações sociais e de negócios, seria a ‘grande corrupção’, que se diferencia da 
anterior apenas em relação aos montantes financeiros envolvidos e aos impactos 
das atitudes desvirtuadas para a população. Nesse ponto se encontram os gran-
des escândalos da política, as obras superfaturadas, as concorrências e licita-
ções fraudulentas, os desvios do dinheiro público, os subornos dos mais varia-
dos tipos e volumes, as licenças compradas que, mais tarde, resultem em catás-
trofes ambientais, entre outros exemplos. 

Destarte, deduz-se que a ‘pequena corrupção’ – tão comum no dia a dia 
da população – é, sem dúvidas, um preâmbulo da seguinte – a ‘grande corrup-
ção’ que, por sua vez, é duramente criticada com elevada indignação pela mes-
ma população que pratica a pequena corrupção. 

E o maior agravante ainda não foi sequer citado. Vive-se, hoje, num 
mundo de altíssimo alcance intelectual e tecnológico, e um dos resultados dire-
tos desse domínio humano é a elevação do impacto do seu comportamento. 
“Quanto mais amplo o alcance da técnica moderna, tanto mais destrutivo o efeito 
de deficiência moral das pessoas que com ela convivem. A dimensão dos possí-
veis erros e negligências humanas cresceu enormemente [...]” (LEISINGER e 
SCHMITT, 2002, p. 46). 

Facilmente se comprova esse fato no Brasil. Um escândalo de corrup-
ção, hoje, é capaz de estender tentáculos estarrecedores sobre a sociedade. Por 
exemplo, um deslize técnico numa barragem de rejeitos de minério pode ter 
consequências homicidas e uma irrecuperável degradação ambiental. Portanto, 
Immanuel Kant estava corretíssimo quando, conforme citamos no início deste 
estudo, em sua época, percebeu um elevado progresso intelectual, cultural e 
científico, destituídos, porém, de um acompanhamento no campo da moral. A 
ciência ética é urgente a todo e qualquer tempo histórico. Deve acompanhar o 
homem em todos os seus passos, orientado as atitudes e comportamentos, para 
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que o mesmo não se desvie do seu fim último citado pelos grandes filósofos: o 
bem comum.  

Apesar de todos os impositivos econômicos e financeiros, sendo a or-
ganização composta por homens racionais e responsáveis por seu futuro, é de 
extrema importância que “[...] em caso de dúvida, as empresas posponham seus 
próprios interesses econômicos em favor de direitos mais elevados, que são o 
social: a vida e a saúde das pessoas e o ambiental: a preservação do ecossis-
tema” (LEISINGER; SCHMITT, 2002, p.48).  

 E, aos Profissionais Administradores, apesar de tal ação mostrar-se 
como a tentativa de comprimir o incondensável, segue a lição última do contro-
verso filósofo alemão, mentor do Imperativo Categórico, Immanuel Kant, aos 
desafios de gestão que lhes são afeitos nas condições temporais e espaciais: 
“Tudo o que não puder contar como fez, não faça!”.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo reveste-se de um teor provocativo, a fim de fomentar 
os debates e contribuir com o aumento da base teórica sobre o tema. Propõe-se, 
aqui, a ampliar as discussões sobre um impasse clássico na área da Educação – 
que é a conformidade da atuação dos profissionais da Administração na gestão 
das instituições escolares. 

É um artigo de opinião que ancora suas pretensões na abordagem heu-
rística – cuja maior característica é oferecer liberdade para a construção de no-
vas epistemologias e métodos de abordagem a antigos problemas. A heurística 
permite a desconstrução de verdades e paradigmas cristalizados e conduz a 
interpretações dos achados de pesquisa a algo livre e influenciado pelo olhar e 
experiência do pesquisador – dando ampla margem para o nascedouro de novas 
ideias.  

O espaço amostral da pesquisa é a Educação brasileira, uma arena 
conflituosa que vive muitos percalços na atualidade, incluindo suas políticas de 
financiamento, cortes de recursos e, ainda, um rodízio de ministros da Pasta que 
não são nem educadores e nem administradores – conduzindo a Educação 
brasileira a uma situação de incertezas, desordem e baixa qualidade. 
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E o cenário é pessimista: não bastassem as aplicações de recursos pe-

los fundos de financiamento e as parcerias entre governo federal, estados e 
municípios, a consequente parcela orçamentária destinada (normalmente, de 
forma desigual entre as regiões do país), à Educação – não se tem revelado 
suficiente. O Brasil ainda conta com municípios em cujas escolas a cena é de 
carência absoluta de materiais, estrutura física e recursos mínimos para o bom 
exercício do aprendizado.  Independentemente disso, e sem levar em conta as 
peculiaridades de cada região e a dotação orçamentária minguada que lhes cabe 
– as avaliações ( tanto das escolas como dos alunos) são realizadas de forma 
padronizada, gerando um viés de eco negativo amplificado nos resultados finais, 
sem que nenhuma atenuante seja feita às diferenças regionais. É uma situação 
tipicamente distorcida e na qual a diferença entre os insumos não é levada em 
conta na avaliação do resultado final. 

 Assman (2015, p. 21) fala em reencantar a Educação e menciona as 
novas tecnologias para o aprendizado, alegando que “no bojo das novas tecno-
logias, estariam chegando inéditas chances de ampliação efetiva da solidarieda-
de universal entre seres humanos”. E aponta, como características promissoras 
da Era das Redes, a hipertextualidade, a conectividade, e a transversalidade. 
Para o autor, conhecimento virou assunto obrigatório e esses termos estão pre-
sentes na sociedade do conhecimento; na sociedade aprendente; nos sistemas 
baseados em conhecimento; na engenharia do conhecimento e na ecologia 
cognitiva, por exemplo. 

Morin (2005) critica a hiperespecialização e as fronteiras rígidas entre 
as disciplinas, mencionando claustros de conhecimento nos quais se sabe quase 
tudo sobre quase nada.  As teorias gerenciais modernas defendem o clima orga-
nizacional com base no conhecimento e os economistas entendem - atualmente 
- o mercado como um conjunto dinâmico de operações cognitivas, a partir das 
quais estariam surgindo, constantemente, as mais variadas formas de conheci-
mento. 

A acumulação do capital, que se financeirizou ao ponto de os lucros di-
retos do processo produtivo já não serem mais seu vetor mais importante – não 
consegue mais replicar-se na esfera do controle e do direcionamento dos conhe-
cimentos e das opiniões (ASSMAN, 2015). 

Contudo, apesar das tendências modernas da Educação, além de pre-
cariedades diversas das condições escolares, há uma série de condições peculi-
ares à relação pedagógica, que podem ser bastante nocivas à auto-organização 
das experiências de aprendizagem: intimidações, cobranças desalentadoras, 
pobreza de ideais, falta de respeito à criatividade e ao empenho esforçado etc. 
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Esses fenômenos têm sido constatados em muitos ambientes educacionais da 
América Latina e do Brasil: a influência de um pessimismo nefasto revestido de 
uma falsa máscara de consciência política. 

Inegável é o fato de que informação e conhecimento se transformaram 
no fator produtivo mais relevante no contexto da mundialização das economias. 
E é preciso admitir que há uma falácia na equação ‘educação = empregabilida-
de’, uma vez que as novas percepções globais apontam para uma mútua interre-
lação entre processos vitais e processos cognitivos.  

E, em se tratando de processos cognitivos e processos vitais, nada 
mais lógico do que separar as esferas da Gestão e da Pedagogia e permitir que 
cada área gerencie, com excelência, a parte que lhe cabe. E é parafraseando 
Morin (2005, p. 177), que se pode chegar a um argumento digno de provocar 
boa reflexão dessa questão:  

 

A ambição da complexidade é prestar contas das articulações 
despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, categorias cognitivas 
e tipos de conhecimentos. A complexidade surge como dificuldade, 
como incerteza – e não como uma clareza ou como resposta ao 
desafio da incerteza e da dificuldade. 

 

A complexidade é um ponto de partida para um pensamento multidi-
mensional, é um caminho para o pensamento dialógico – ou seja: são dois prin-
cípios unidos, sem que a dualidade se perca na unidade. Desse modo, reunir os 
conhecimentos técnicos da Ciência da Administração à resolução de alguns dos 
problemas da Educação, é um movimento integrador que acompanha as tendên-
cias do tecido complexo que permeia a realidade atual. 

A ciência é dialógica e anda sobre quatro pernas: o empirismo; a racio-
nalidade; a imaginação e a verificação. A transdisciplinaridade sobrevive, se-
guindo Morin (2005), à custa de magras trocas e as fronteiras do conhecimento 
confirmam-se, ao invés de desmoronarem – enclausurando as disciplinas. 

Então, a questão que se avizinha é qual transdisciplinaridade fazer? 
Uma possível resposta seria a de que o desenvolvimento da ciência não se dá 
por acumulação, mas sim pela transformação dos princípios que organizam o 
conhecimento – uma vez que a ciência não apenas se limita a crescer: ela se 
transforma! 
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Por fim, importante é saber que uma nova transdisciplinaridade permite 

distinguir relativamente os domínios científicos e fazê-los se comunicar sem, 
contudo, impor redução. O paradigma da redução e da simplificação é mutilante. 

Nos estudos sobre a Gestão da Educação, ao se deixarem de fora – 
como o Leviatã de Hobbes, a Ciência da Administração – desconsiderando todo 
o cabedal técnico passível de expressivas contribuições – o que se percebe é, 
exatamente, esse movimento fragmentador, redutor e simplificador – que conso-
lida um contra movimento de separatismo e isolamento. Por mais robustos que 
possam parecer os argumentos dos teóricos do campo da Educação, com suas 
alegações sobre impactos sociais, filosóficos e ideológicos, inerentes a essa 
área de conhecimento, verdade é que, para gerenciar recursos que garantam 
resultados e atendam toda a subjetividade da missão educacional, é preciso que 
se empregue o conjunto de técnicas racionais, quantificáveis e especializadas da 
área da Administração. Saber separar essas duas esferas é um movimento de 
junção cujos resultados podem conduzir, indubitavelmente, ao aumento da quali-
dade da Educação brasileira. 

 

2  EIXO MULTIDIMENSIONAL DE PROBLEMATIZAÇÕES 

 

O debate sobre a importância da Gestão no campo educacional é antigo 
e inconclusivo e as teorias ainda seguem seu curso de aperfeiçoamento. Um dos 
maiores impasses reside exatamente na fronteira divisória entre a Gestão peda-
gógica e a Gestão de recursos. Por mais que se tentem unificar essas duas 
áreas, os resultados tem sido insuficientes, porque – de um lado, caberia ao 
Gestor Pedagógico (profissional oriundo da área de Educação) dominar, com 
excelência, as técnicas da Ciência da Administração e – por outro lado, caberia 
ao Administrador dominar, também com excelência, os conteúdos educacionais 
e políticos essenciais a uma perfeita Gestão pedagógica (que é uma teia robusta 
de conhecimentos que transcende a Habilitação dos cursos de Bacharelado em 
Administração).  Em síntese, tem se provado complexa a articulação entre a 
dimensão de gestão e os aspectos pedagógicos presentes no ato educativo, com 
prejuízos perceptíveis para o sistema Educacional.   

Tomando como base os ensinamentos de Morin (2005), a fragmentação 
das disciplinas é um contra movimento que conduz ao esfacelamento do conhe-
cimento, com a consequente perda da complexidade e da inter-relação entre os 
saberes. Contudo, a Educação ainda carece de cursos de formação capazes de 
unir os conteúdos – de forma integral – de duas ou mais áreas do conhecimento, 
de modo a preparar profissionais com um lastro de saberes necessários ao exer-
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cício de carreiras que exijam proficiência em mais de uma área, de um modo 
robusto e não com as noções superficiais ofertadas pelas habilitações dos cur-
sos e que recebem carga horária mínima. O ideal, para os Gestores Escolares, 
seria a formação superior tanto em Educação como em Administração. Ou seja; 
para implantar-se o modelo de complexidade moriniano seria necessária a cria-
ção de novos cursos de formação exatamente nas fronteiras entre essas duas 
disciplinas. Atendendo, com integralidade, ao conteúdo curricular e carga horária 
de ambas as áreas. Isso, na atualidade, ainda soa utópico.  

A Qualidade da Educação é um fenômeno complexo e que deve ser 
abordado a partir de um eixo de perspectivas que assegurem dimensões comuns 
a cada item considerado em sua conceituação. Tanto a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como a Unesco (2002) 
utilizam, como paradigma para aproximação da Qualidade da Educação, a rela-
ção insumos-processos-resultados, aproximando-se, então, do clássico Modelo 
de Transformação e Produção que pode, em um sentido mais amplo, ser com-
preendido da seguinte forma, de acordo com Slack et al (1996): 

 
 

Figura 1: Modelo de Transformação na Produção 

Fonte: Slack et al , 2012 

 

Sob essa ótica de modelo de transformação, a Qualidade da Educação 
seria, então, definida, levando-se em conta a relação entre os recursos materiais 
e humanos e as relações entre os processos de ensino-aprendizagem, os currí-
culos, as expectativas de aprendizagem com relação ao aprendizado etc.. Con-
tudo, a Unesco (2003, p.12) também orienta que “a qualidade pode ser definida a 
partir dos resultados educativos, representados pelo desempenho do aluno”.  

Já o Inep (2004), Nóvoa (1999) e os estudos do Laboratório Latino-
Americano de Avaliação da Qualidade de Educação (Unesco, 2001) definem a  
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qualidade da educação por elementos objetivos e subjetivos que permeiam os 
custos básicos de manutenção, o desenvolvimento da organização escolar e a 
avaliação por meio da aferição do rendimento escolar dos alunos.  

Há, aí, um amplo espectro de possibilidades no entendimento do que 
seja a qualidade em educação, com quase todos os olhares voltados para o 
desempenho final dos alunos e para as avaliações padronizadas – que vem 
dando um novo tom ao ritmo de ensino: para obterem melhores resultados nas 
avaliações, as escolas abrem mão dos conteúdos estruturados e formadores e 
passam a treinar os alunos para realização dessas avaliações. É o que Morin 
(2005) chama de princípio reducionista e fragmentador, que desconecta os alu-
nos de sua formação mais abrangente e emancipadora. Ou seja; na premência 
de melhorar a educação, causa-se, inadvertidamente, a piora dela. 

Os problemas educacionais brasileiros foram assomados por uma es-
pécie de frenesi em torno de resultados e avaliações de aprendizagem - mas 
poucos trabalhos têm sido direcionados para a estreita relação existente entre, 
por exemplo, o resultado final e a relação entre insumos, processos e resultados 
– o que é bem mais coerente com a complexidade do processo educativo, uma 
vez que as condições e os insumos para oferta de um ensino de qualidade são 
fundamentais para a construção de uma escola eficaz. Confundem-se, via de 
regra, os meios com os fins e as ideologias com os modelos de gestão. 

Na esfera da Educação, é essencial que estejam articuladas a dimen-
sões de gestão que valorizem os sujeitos envolvidos no processo, bem como os 
aspectos pedagógicos presentes no ato educativo e, ainda, contemplem as ex-
pectativas dos envolvidos com relação à aquisição dos saberes escolares signifi-
cativos e às diferentes possibilidades de trajetórias profissionais futuras. 

Dourado, Oliveira e Santos (2007) explicam que nenhum desses aspec-
tos deve ser tratado separadamente, posto que se articulam com expectativas e 
concepções acerca do que deve ser a escola e a tudo o que está diretamente 
associado ao ideal de sociedade que cada grupo ou sujeito espera construir para 
as novas gerações. Entretanto, essa proposta de indissociabilidade, ao trazer em 
seu bojo os ideais da sociedade, parece não atentar para o fato de que essa 
mesma sociedade também almeja uma Educação passível de ser administrada a 
contento, com o máximo aproveitamento de seus recursos. É necessário que a 
Gestão Financeira, por exemplo, possa garantir a sustentabilidade do modelo 
educacional – ou a arena conflituosa entre meios e fins jamais chegará a um 
consenso sobre a qualidade da Educação.  

Ao conceito de qualidade da educação como o rendimento escolar dos 
alunos, como tratado pelo INEP (2004; 2009), subjaz, então, um modelo de ava-
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liação focado em resultados, com um diagnóstico linear e desvinculado das rela-
ções entre insumos, processos e resultados.  É perversa, excludente e desigual 
a abordagem de avaliar o rendimento escolar somente ao final do processo e 
sem que sejam levados em conta as circunstâncias, os recursos e a estrutura 
com que contam as diferentes instituições. 

Já ao tomar-se como parâmetro a qualidade da educação as relações 
entre insumos, processamento e resultados (abordagem adotada na proposta 
deste trabalho), então a aferição da qualidade, por um princípio lógico, não pode-
ria ser realizada somente ao fim do processo, mas sim ao longo de todo o cami-
nho e considerando todas as relações possíveis entre todos os atores, cenários 
e insumos possíveis.  

A aferição da qualidade, assim configurada, nada mais é do que uma 
orientação baseada em processos – que permite identificar o conjunto de ativi-
dades capaz de gerar maior valor ao usuário/cliente que recebe um produto ou 
serviço, integrar e orientar para resultados as várias unidades organizacionais e 
auferir recursos e desenvolver competências para a consecução dessas finalida-
des.  

Ao aplicarmos a perspectiva de ‘organização’ ao modelo educacional – 
independentemente de suas premissas ideológicas e objetivos maiores da edu-
cação para com o cidadão, a sociedade e o país – ficam patentes as característi-
cas comuns entre as duas entidades - escola e organização – que são a disposi-
ção e gestão de recursos de entrada, processos de transformação e resultados 
finais esperados. A operacionalização da qualidade, em qualquer instância ou 
área de conhecimento, envolve, ainda, a gestão de recursos – tangíveis ou in-
tangíveis.  

A quantidade necessária de recursos visando à melhoria da qualidade 
de ensino vem suscitando estudos e opiniões diversas em nosso país. Profissio-
nais e autores críticos da educação defendem que há necessidade de mais re-
cursos para a Educação Básica e para atender ao Plano Nacional de Educação 
(PNE), proposto para o decênio 2011-2020. Já alguns outros críticos recomen-
dam uma definição sobre qual seria essa qualidade desejada e o valor mínimo a 
ser investido por aluno - abordagem essa de cunho reducionista, uma vez que o 
investimento por aluno não pode estar dissociado dos investimentos em infraes-
trutura e formação continuada de professores, por exemplo.  

Sob essa lógica, retorna-se ao modelo da garantia da qualidade nos 
processos de entrada (que reúnem recursos humanos, financeiros, materiais e 
estrutura); nos processos de transformação (expressos pelo atingimento do nível 
educacional pretendido e criação de contextos para o atendimento às expectati-
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vas da sociedade, por meio da reunião harmônica de todos os recursos trans-
formadores) e no resultado final esperado, que é a prestação de serviços educa-
cionais de qualidade.  

E, para garantir sustentabilidade à educação, é necessária a capacida-
de de auto ajuste ao longo do processo educacional, com possibilidade de apli-
cação de medidas corretivas a montante e não apenas ao fim do processo, 
quando o esforço já ocorreu e os recursos já foram empregados – como hoje 
acontece. Ou seja; é imprescindível a criação de dispositivos de acompanha-
mento e controle de cada fase do processo educacional, de modo a permitir 
intervenções durante os processos e não apenas ao final deles. 

A referência para os investimentos em educação em nosso país é, por 
exemplo, o que investem os países membros da Organização para a Coopera-
ção e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) – que expressam uma realidade 
oposta à do Brasil, pais em que as redes de ensino carecem de infraestrutura e 
de valorização do magistério em termos salariais.  

A abordagem por processos deve partir da premissa de que se espera 
um resultado eficiente e eficaz das atividades que são conduzidas. O conceito de 
processos é de inter-relação ou interação de várias atividades, com a finalidade 
de transformar insumos (entradas) em produtos ou serviços (saídas). É entendi-
do que a saída de um processo pode se tornar a entrada de outro processo e 
assim por diante. Se uma organização possui inúmeros processos que se interli-
gam e interagem, a sua sincronização garante, como resultado, o produto ou 
serviço de qualidade da organização.  Na Educação não é diferente. 

 

3 HORIZONTE ANALÍTICO DA QUALIDADE EM EDUCAÇÃO 

 

A orientação baseada em processos envolve a preocupação constante 
com a otimização, a partir da incorporação crescente de tecnologias informacio-
nais na busca de melhorias incrementais (orientação típica da qualidade) ou de 
redefinições radicais (orientação típica da reengenharia), tendo em vista alcançar 
ou superar padrões referenciais de desempenho (benchmarks) na satisfação das 
partes interessadas.  

Para o MEC (2004), a educação emancipadora rompe com qualquer 
padrão de qualidade, em decorrência do próprio desenvolvimento das relações 
sociais, não cabendo, portanto, ‘modelos’ ou ‘esquemas’. Causa, de certo modo, 
estranheza, que o órgão gestor máximo da Educação brasileira posicione-se 
desse modo a respeito da qualidade em educação – não sendo capaz de vis-
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lumbrar a diferença de movimentos no tecido social e na parte da Gestão Admi-
nistrativa que propiciará as transições. É nos momentos de turbulência que a 
Gestão se faz mais necessária, de forma a assegurar uma mudança serena e 
confiável de rota. O MEC, então, estabelece um denominador comum de atribu-
tos considerados centrais a uma escola de qualidade – que se apresenta total-
mente apartada dos aspectos pedagógicos e da própria Gestão administrativa:  

 

 Ser pluralista e admitir corren-
tes de pensamento divergen-
tes com respeito à diversidade 
e ao diferente; 

 

 Ser humanista e identificar o 
homem como foco do proces-
so educativo 

 Ter consciência de seu papel po-
lítico como instrumento para a 
emancipação; 

 

 Combater as desigualdades soci-
ais;  

 

 

 Desalienação dos trabalhadores 

 

Figura 2: Atributos da escola de qualidade 

Fonte: Adaptado de MEC, 2004 

  

Não obstante seja possível o entendimento desses atributos como a 
missão ideológica e filosófica da Educação, há que se escapar - ainda que tan-
gencialmente – do cativeiro filosófico, para atingir patamares mais realistas no 
que diz respeito à praticidade: de nada adianta a Educação oferecer pluralidade 
e espaço ao contraditório e divergente, se não dispõe de estrutura adequada e 
de professores bem formados e atualizados ou se o Plano de Cargos e Salários 
do Magistério não oferece condições atrativas para o exercício da profissão, por 
exemplo.  

Entretanto, as correntes de pensadores do campo da Educação apre-
sentam outras visões – muitas delas contrárias à Gestão e ao modelo da Quali-
dade. Ou seja; a Educação parece fechar-se às contribuições das outras áreas 
do conhecimento e, com isso, cai em uma lacuna muito bem definida por Morin 
(2005) como uma espécie de isolamento esplêndido frente às possíveis trans-
versalidades com outras áreas do saber. O que os teóricos do campo da Educa-
ção não parecem compreender é a linha divisória entre a missão político-
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ideológica, humana e social da Educação e a necessidade prática e emergente 
da gestão de seus recursos físico-financeiros – que demandam técnicas especia-
lizadas e isentas de qualquer cunho ideológico. É preciso gerenciar e, sim, tam-
bém controlar, todo o universo de insumos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, 
bem como os processos que compõem o sistema educacional. Faz-se necessá-
rio avaliar os resultados e corrigir rotas, a fim de atingir os objetivos pretendidos. 

Contudo, autores como Gentilli (1998) apresentam um dissenso sobre 
essa questão, compreendendo a gestão empresarial como antagonista da ges-
tão da Educação e não como um conjunto de técnicas especializadas da área da 
Administração, que seriam capazes de oferecer aporte a um dos maiores pro-
blemas da Educação brasileira na contemporaneidade: a má gestão dos recur-
sos. A Qualidade Total, cujo foco direciona-se aos processos e às expectativas 
dos clientes, é compreendida, pelo autor, como criadora de padrões elitistas e 
excludentes.  

Também não parece haver um entendimento consensual sobre o con-
ceito de ‘produto’ – que pode ser traduzido, simplesmente, como resultados 
esperados. E, de forma geral, há um receio enraizado de que, ao gerenciar fi-
nanças, fluxos de caixa, distribuição de recursos físico-financeiros, pessoal, 
materiais e processos, haverá a condução da Educação a um campo minado 
que destruirá suas pretensões mais nobres sobre a formação dos cidadãos de 
mentes livres e emancipadas. Esquecem-se, muitos teóricos da área da Educa-
ção, de que a Administração atua alinhada à missão das empresas – e que 
exemplos disso são a administração de organizações sem fins lucrativos, as 
voltadas para a área social, de sustentabilidade e, até mesmo, para Organiza-
ções Não Governamentais e Filantrópicas (ONG´s). E nenhuma dessas institui-
ções perde a sua identidade ao se valer das técnicas da Ciência da Administra-
ção. Pelo contrário: elas maximizam os recursos que recebem. E buscam geren-
ciar, a contento, todo o fluxo de processos que conduz aos resultados espera-
dos. 

 

[...] na medida em que a gestão empresarial é assumida no campo 
educacional, o ‘produto’ torna-se o aspecto mais relevante da prá-
tica social da educação. Com base nessas considerações, pode-se 
compreender o surgimento, no Brasil, de modelos e fórmulas má-
gicas de gestão do processo educativo, que aparentemente viabili-
zam o sucesso escolar. Surge a Qualidade Total e todas as suas 
vertentes, que desenvolvem padrões elitistas e excludentes dita-
dos pelo mercado. Esses padrões acabam por fazer com que a 
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educação contribua para aumentar as desigualdades existentes no 
Brasil, pois, a partir dos novos padrões delineados em relação ao 
embricamento entre educação e setor produtivo, o fosso entre as 
desigualdades, já existente, tende a alargar (GENTILI, 1994, p. 
32).  

 

Todavia, o modelo vigente de avaliação da qualidade da educação não 
segue à risca a lógica de mercado. Para uma melhor compreensão, procedamos 
ao significado dado por Shapiro (2013) ao termo ‘resultado’, que é traduzido pelo 
autor como a habilidade de dar uma resposta a um desafio imposto pelo ambien-
te. Uma vez tratadas as variações semânticas sobre o vocábulo ‘ resultados’, fica 
evidente que as respostas esperadas da educação cabem perfeitamente no 
cenário de desafios e demandas emergentes da sociedade. E que a Ciência da 
Administração, com seu acervo de técnicas e instrumentos, pode ser uma pode-
rosa aliada em processos que conduzam ao sucesso e à própria consecução do 
objetivo maior da Educação, que é formar cidadãos com mentes emancipadas e 
capazes de, com senso crítico, avaliar seus caminhos e evitar os riscos da mais-
valia e de serem preparados para atuarem como trabalhadores num mercado 
voraz, injusto e excludente. 

Na verdade, o maior risco que o mercado oferece, na atualidade, é a 
exclusão de profissionais cuja formação educacional é de baixa qualidade – o 
que lança, a cada ano, milhares de recém-graduados no fosso do desemprego. 
É a má formação o agente excludente, isso é fato! 

No entanto, o que se percebe, no campo da Educação, é uma espécie 
de pavor à lógica de mercado, associado a um entendimento superficial do seu 
mecanismo. Por exemplo, pensa-se que as empresas têm como único intuito a 
formação de mão de obra com baixas condições intelectuais e pouco discerni-
mento para perceber o quanto é explorada por um ‘capitalismo voraz’ e sob cujas 
garras o trabalhador é eternamente aprisionado sem chances de defesa. Há um 
desconhecimento das práticas da gestão de pessoas, da gestão voltada à quali-
dade de vida e das preocupações, - cada vez mais presentes – com o trabalha-
dor como o centro da organização. É de interesse das empresas possuir, em 
seus quadros, profissionais criativos, críticos, bem preparados tecnicamente, 
com boa cultura geral, domínio de idiomas e experiências internacionais, apti-
dões de liderança, flexibilidade, habilidades de interação humana com grupos, 
entre diversos outros atributos excepcionalmente valorizados na atualidade.   

As aptidões que o mercado busca nos profissionais da atualidade dis-
tanciam-se – paradoxalmente – do modelo marxista (que incutiu o terror ao capi-
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talismo), que retrata um trabalhador vitimizado e em condição de sujeição e 
exploração desumanas – presunção anacrônica na atualidade. Laclau (2000) 
elucida a questão, ao afirmar categoricamente que o modelo marxista não cabe 
mais no contexto da contemporaneidade, tendo se tornado demodê e ultrapas-
sado. O autor discorre sobre as proteções trabalhistas como a sindicalização, a 
normatização da jornada de trabalho, o pagamento de horas extras, a assistên-
cia médico-odontológica, o auxílio transporte, o vale alimentação e os pacotes de 
incentivos – concedidos por muitas empresas – para que seus empregados 
estudem e avancem profissionalmente, além de toda uma legislação e um apara-
to judiciário para garantir-lhes os direitos. Ao empregado da atualidade, é dado o 
direito de escolha por empresas que paguem melhor e ofereçam pacotes mais 
atrativos de benefícios – situação oposta à descrita por Marx, na qual o trabalha-
dor era refém de situações extremas e desprotegidas. 

Contudo, ainda está presente, entre os educadores, uma espécie de 
Era do Medo – que associa a Administração meramente à cultura da auditoria, 
do tecnicismo, do gerencialismo, da meritocracia, de sanções e punições e de 
responsabilização e privatização – cujo foco esteja apenas no controle, como 
ocorria na fase imediatamente posterior à Revolução Industrial. Tais premissas, 
no campo da Educação, encontram eco, por exemplo, no relatório A Nation At 
Risk, de 1983, que relatou o quadro de caos em que incidiu a Educação norte-
americana naquele período, quando optou pelo que os autores chamam de ‘em-
presariamento da educação’.  

Esse relatório detectou, entre inúmeros outros fatores, que houve a ten-
dência dos professores concentrarem-se nos alunos com maiores rendimentos, 
que as diferenças sociais também geraram diferenças no desempenho e que a 
divulgação dos resultados teria desmoralizado os professores. Realmente, tra-
tou-se de uma década mal sucedida no modelo educacional daquele país – mas 
que não deve servir de base para um pensamento linear e nem para a constru-
ção de um estigma contra a ciência da Administração. Os EUA aplicaram, equi-
vocadamente, as técnicas de gestão e a ótica foi direcionada a um sistema de 
premiações e punições. Um erro que deve servir para mostrar qual caminho 
evitar, apenas. A grande lição deve ser a de que não se pode deixar de avançar 
por temor a uma experiência reconhecidamente equivocada. Para a Educação 
brasileira, que ostenta como uma de suas principais premissas a emancipação 
intelectual dos cidadãos, apegar-se a um modelo que se provou errado no ano 
de 1983, é, no mínimo, um contrassenso! 

Sabe-se que a maior causa da deficiência do desempenho da educação 
é a deficiência do modelo de gestão. Um modelo de avaliação da educação por 
resultados deveria então, forçosamente, considerar, o ‘ambiente’ - sendo o 
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mesmo caracterizado pelos insumos do modelo de transformação (recursos 
humanos, materiais, financeiros, estruturais etc).  Já um modelo de avaliação da 
qualidade, sob a perspectiva de insumos, processamento e resultados precisaria 
estar ativo em cada fase e considerar, ainda, todas as possíveis relações de 
causalidade entre os fatores existentes. É o princípio da Complexidade puramen-
te aplicado, com o entendimento de todas as linhas entrelaçadas e efeito sistê-
mico sobre os processos.  

A título de exemplificação: qual o impacto relacional entre um professor 
motivado, um aluno com baixo rendimento e uma escola sem estrutura adequa-
da e sem materiais pedagógicos satisfatórios? Quais as chances de sucesso nos 
resultados finais, sob tais circunstâncias? Agora, tomemos uma ação administra-
tiva de gestão: e se, entre esses insumos, a qualidade da estrutura e do material 
pedagógico fosse melhorada? Teríamos, obviamente, todos os melhores fatores 
para apoiar o aluno com baixo rendimento e aumentar, ainda mais, a motivação 
do professor. É o que Assman (2009) chama de reencantar a Educação – crian-
do espaços prazerosos, com materiais e estrutura de qualidade e exterminando, 
de vez, a ideia medieval de que o ato de aprender deva ser penoso, cinza e 
confinado a ambientes decadentes e tristonhos. 

Como se poderia esperar, então, bons resultados no processo educaci-
onal, sem o controle da qualidade dos insumos dos processos? Surge, uma vez 
mais, a palavra ‘controle’. Ora, por uma analogia bem simples, é possível com-
preender que, se a entrada de um processo carece de qualidade, a relação entre 
causa e efeito fará com que o resultado final também seja carente de qualidade.  
Em Educação, a qualidade dos insumos perpassa a qualidade da formação dos 
professores e de seu Plano de Carreira, a qualidade das estruturas físicas ofere-
cidas pelas escolas, a qualidade do material pedagógico e a qualidade das aulas 
ministradas, por exemplo. E nenhum desses fatores compromete a missão social 
da Educação e tampouco a transforma em um produto do mercado. Apenas 
garante que essa missão maior seja contemplada com os melhores recursos 
possíveis e com as melhores técnicas para alcançá-la.  

Não perceber esse fato é uma espécie de miopia intelectual eivada de 
preconceitos contra a Ciência da Administração. É tratar a Educação como um 
conceito abstrato cuja ideologia imobiliza ações concretas e efetivas. E talvez 
seja essa a razão do insucesso do modelo educacional no Brasil. Essa ideologia 
faz parecer que os cidadãos não devem almejar o trabalho, os bons empregos e 
as boas remunerações – estigmas que se cristalizam ao longo do tempo e perpe-
tuam a aversão ao capitalismo – demonstrando uma visão alienada sobre um 
Estado como o Brasil, que precisa e deve gerar riquezas, tecnologias e conheci-
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mentos que se revertam em qualidade de vida e índices de desenvolvimento 
humano para a sociedade. 

O receio da industrialização da Educação é infundado, posto que as 
ideias acerca da automatização das tarefas e do controle pontual sobre a produ-
ção – tão comuns aos teóricos que desconhecem o modus operandi da moderna 
Administração, pode, facilmente, ser explicitado por Chiavenatto (2010), que 
aponta para a área de Gestão de Pessoas como um conjunto de atividades per-
tinentes às práticas organizadas que conduzem as pessoas aos treinamentos, 
desenvolvimento, motivação e manutenção de suas posições na organização. E 
que incluem, também, à avaliação de desempenho - outro fator que vem cau-
sando aversão aos docentes. È compreensível, posto que a assunção de res-
ponsabilidade pelo aprendizado alheio é algo de extremo risco, haja vista os 
desníveis existentes entre as escolas brasileiras e os próprios alunos. E esse 
desnível, considerado o vilão das deficiências de aprendizagem, encontra sua 
gênese exatamente na falta de padronização dos insumos que alimentam os 
processos! 

É necessário, neste ponto, abrir um breve espaço para analisar o que 
se considera ‘inteligência’ – que desde sempre foi tratada, de modo dicotômico, 
como as habilidades de escrita e cálculos. Em 1905, Alfred Binet introduziu o 
conceito de idade mental, que traduzia o nível intelectual médio correspondente 
a uma determinada idade. O QI (quociente de inteligência) resultaria da divisão 
da idade mental pela idade cronológica, multiplicado por cem, indicando a capa-
cidade de uma pessoa para resolver um determinado tipo de problema, compa-
rada a um grupo de indivíduos da mesma idade e do mesmo meio cultural. 
Quando a idade cronológica e a mental coincidem, o QI é de 100, ou seja, igual à 
média.  

Normalmente, um teste de QI inclui problemas de carácter numérico, 
linguístico e visual/espacial, o que permite medir a capacidade funcional de um 
indivíduo num determinado momento e não necessariamente o seu potencial 
futuro. Ou seja: a inteligência estaria confinada a essas poucas habilidades, 
definidas de modo arbitrário e determinístico. E, há vinte anos, acreditava-se que 
a inteligência era uma capacidade inata e o QI seria uma característica relativa-
mente estável num sujeito, ou seja, permanecia praticamente inalterável durante 
toda a vida. 

Nesse aspecto, Gardner (1993) lança luz, ao abordar as Inteligências 
Múltiplas e oferecer uma rota de fuga ao que se considera inteligência, na atuali-
dade. Para ele, a inteligência é composta de múltiplas habilidades e não apenas 
do que se considera hoje – dividindo os alunos por habilidades dicotômicas como 
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letramento e facilidades com cálculos. Para o autor, há 12 tipos de inteligências, 
que compreendem, inclusive, as aptidões musicais e esportivas, além da intera-
ção com os outros e a espiritualidade.  

Ou seja; muito se tem evoluído a respeito de antigos conceitos cristali-
zados do passado e, hoje, saber ler e escrever e realizar operações aritméticas 
não determinam se um ser humano é mais ou menos inteligente do que outro. 
Essas concepções limitadas sobre a inteligência fizeram com que Einstein fosse 
avaliado como um aluno medíocre, Charles Darwin, como lento e perdido em 
seus sonhos, Thomas Edison, como incapaz de aprender e Nikolas Tesla, como 
limitado e antissocial (ENGENHARIAE, 2015).  

Outro equívoco comum é avaliar a qualidade da Educação pelos resul-
tados dos testes padronizados – como o ENEM1 e o ENADE, por exemplo. O 
ENEM, destinado à avaliação da educação Básica é, em verdade, um comple-
mento que atende ao documento intitulado ‘Parâmetros Nacionais de Qualidade 
para Educação Infantil’ (MEC/2006).  

Para a educação superior, o instrumento de avaliação é o ENADE2, em 
atendimento às recomendações e normatizações do Sistema Nacional de Edu-
cação Superior – Sinaes3, O atendimento aos critérios do Sinaes, somados a 
indicadores de avaliação de qualidade institucional (que incluem a avaliação in 
loco), juntamente com o Índice Geral dos Cursos (IGC) - ofertados pela IES, 
compõem o indicador ’Conceito Preliminar de Curso’ (CPC),ao qual cabe auferir 
a qualidade de cada curso ofertado. Esses parâmetros e indicadores menciona-
dos, em conjunto, estão sendo utilizados para determinar a qualidade da educa-
ção oferecida pelo sistema educacional brasileiro. Ou seja; trata-se, inequivoca-
mente, da lógica da avaliação confundida com a o conteúdo da Educação.  

O frenesi pela avaliação é prejudicial e distancia o ensino dos conteú-
dos globais formativos e, não raro, as escolas reúnem os seus conteúdos em 
torno dos temas dos testes, fragmentando o ensino e privando os alunos de seus 

                                                            
1 ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio, ofertado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Anísio Teixeira, destinado a avaliar o desempenho do Ensino Médio. 
2 ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, avalia o rendimento dos 
alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos 
programáticos dos cursos em que estão matriculados 
3 Sinaes – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Analisa as instituições, os 
cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração 
aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição 
e corpo docente. O Sinaes reúne informações do Enem, do ENADE e das avaliações 
institucionais e dos cursos. Os dados embasam as políticas públicas.  
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conteúdos abrangentes e realmente formadores. Eis um outro paradoxo para 
uma Educação que pretende ser emancipadora: a lógica formativa passou a ser 
o exercício repetitivo para dominar os estilos de provas e obter melhores desem-
penhos – quase que um exercício para decorar o melhor modo de realizar os 
testes – uma vez que isso conduz a escola ao destaque nas mídias e nos ran-
kings nacionais. E isso, inequivocamente, é um reducionismo aplicado e uma 
tentativa de homogeneização do desempenho, o que tantos teóricos temem e 
criticam (LESSA, 2016).  

 

3.1 GÊNESE DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL  

 

As organizações educacionais, assim como qualquer outro tipo de or-
ganização, precisam de bons métodos administrativos para atingir seus objeti-
vos. No que diz respeito ao tema, os primeiros trabalhos publicados surgiram a 
partir de 1913, nos Estados Unidos, nos artigos escritos pelos teóricos fundado-
res da Teoria Geral da Administração, incorporando conceitos tanto do tayloris-
mo como do fayolismo.  

As tendências do cenário internacional chegaram ao Brasil, influencian-
do muitos autores da Administração Escolar, que passaram a defender a aplica-
ção de princípios racionais na administração na escola, tendo sido Querino Ri-
beiro o pioneiro nesse posicionamento, já no ano de 1930. Ainda hoje, é possível 
perceber os reflexos do taylorismo na fragmentação do ensino, na competição, 
na hierarquização e na organização do tempo das disciplinas. 

Ribeiro (1952) conceituou a administração educacional como o “com-
plexo de processos, cientificamente determináveis, que, atendendo a certa filoso-
fia e a certa política de educação, desenvolve-se antes, durante e depois das 
atividades escolares, para garantir-lhes unidade e economia”. Carneiro Leão 
(1939) afirma que nenhum problema escolar sobrepuja, em importância, o pro-
blema de administração, incorporando as teorias da administração ao contexto 
educacional. 

Com essa orientação, ele tentou superar os enfoques conceituais vigen-
tes na época, que se aproximavam de um modelo teórico com limitadas contri-
buições disciplinares. A interdisciplinaridade foi, na realidade, uma característica 
peculiar dos esforços teóricos dos chamados ‘pioneiros da Administração Esco-
lar’ no Brasil, entre eles Anísio Teixeira, Lourenço Filho e o próprio Carneiro 
Leão. Os pioneiros procuraram formular novos conceitos de escolarização e de 
administração da educação, para além da preocupação com a eficácia do pro-
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cesso de ensino e aprendizagem. Eles tinham consciência da importância da 
utilização eficiente dos recursos financeiros do Estado para a consecução dos 
objetivos educacionais e sociais da escola. 

Ribeiro (1952) dividiu os processos da Administração Escolar em três 
fases distintas, mas complementares, para a realização da escolarização: antes 
(planejamento, previsão e organização), durante (comando e assistência à exe-
cução) e depois (medição). A referência de Ribeiro (1952) à importância das 
questões da autoridade e da responsabilidade leva-nos a inferir que, numa estru-
tura linear e hierárquica, a centralização responde pelo ajuste burocrático.  

Os referenciais teóricos daquele momento histórico certamente influen-
ciaram o ensaio de Ribeiro (1952). Devido aos condicionamentos externos e ao 
sistema de ensino centralizado, hierarquizado e burocratizado vigente no Brasil 
de seu tempo, seria irreal pensar que a imagem de organização escolar que 
emergiu de seus escritos pudesse saltar etapas evolutivas. Coube a Lourenço 
Filho (1963), amparado em desenvolvimentos científicos posteriores, uma elabo-
ração mais extensa do quadro conceitual de Administração Escolar, desenvolvi-
do no país depois da II Guerra Mundial.  

O evoluir do tempo fez com que o sistema educacional acabasse por in-
corporar, sem contestar sua validade, todos os princípios da administração lan-
çados pelas várias teorias e escolas administrativas. Na década de 80, começou 
a surgir, em confrontação ao que alguns autores chamam de escola clássica da 
Administração escolar, a escola crítica da Administração Educacional, com auto-
res como Vitor Paro, Benno Sander e outros, que inauguraram mudanças no 
cenário da administração da educação, por influência das grandes transforma-
ções políticas, econômicas e sociais que passaram a acontecer em nível mundial 
e, consequentemente, nacional.  

No Brasil, com as exigências do mercado internacional, ocorreu um re-
direcionamento das políticas educacionais, alterando de forma substancial a 
Administração da educação e da escola e dando margem à troca de terminologia 
de Administração para Gestão. Para Lück (2006, p. 41), “o termo gestão possibi-
lita superar o enfoque limitado de administração, de modo que os problemas 
educacionais são complexos e necessitam de visão global e abrangente, assim 
como ações articuladas, dinâmicas e participativas”. Uma vez mais, a Adminis-
tração é concebida como algo de teor limitador e acreditou-se – ingenuamente – 
que, ao mudar a terminologia, o cerne do controle, da direção e da coordenação 
estaria erradicado e que os conhecimentos pedagógicos suplantariam as fictícias 
limitações da Administração. 
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Lourenço Filho (1963), que lançou seu livro 11 anos depois da publica-

ção do ensaio de Ribeiro (1952), já encontrou um cenário intelectual diferente, 
resultado do rápido avanço do conhecimento e do desenvolvimento de técnicas 
de pesquisa científica que modificaram as condições de produção acadêmica ao 
longo da década de 1950. As referências da administração científica (TAYLOR, 
1911) e da administração industrial e geral (FAYOL, 1958) e da Escola Clássica 
começam a ser questionadas no Brasil pela Teoria das Relações Humanas 
(MAYO, 1933) e por outros desdobramentos científicos da Sociologia da Educa-
ção e da Teoria das Organizações, desenvolvidas décadas antes na Europa e 
nos Estados Unidos. 

O posicionamento de Lourenço Filho, no âmbito da Administração Pú-
blica brasileira retrata, em grande parte, o contexto e as condições de produção 
do seu livro, coincidindo com um momento de renovada efervescência intelectual 
no país. Suas concepções teóricas guardam relação com sua posição de admi-
nistrador e reformador de sistemas de ensino e sua preocupação com a educa-
ção como um fenômeno social e um bem público. 

Na análise comparativa entre os dois grupos de teorias apresentadas 
em sua obra, Lourenço Filho considera que as Teorias Clássicas dedicaram-se 
ao estudo do processo administrativo, de orientação fayolista e que as Teorias 
Novas (assim por ele denominadas), dedicaram-se ao estudo do comportamento 
administrativo (SIMON, 1945) e das relações humanas (MAYO, 1933) na admi-
nistração (LOURENÇO FILHO, 1963). A sua análise do comportamento adminis-
trativo é uma de suas contribuições mais relevantes para o estudo da Adminis-
tração Escolar no Brasil.  

Outros elementos foram, então, apresentados por Lourenço Filho 
(1963), que argumentou que já não encontrava respostas convincentes para os 
problemas educacionais nas Teorias Clássicas, devido ao seu caráter eminen-
temente técnico-burocrático. As denominadas Teorias Novas permitiram avaliar o 
poder relativo da estrutura organizacional formal frente à potencialidade subjetiva 
da intervenção humana. Nesse sentido, ao abordar o aspecto subjetivo na fun-
ção de dirigir e coordenar as atividades de grupo, o autor enfatizou a importância 
de submeter a autoridade formal ou legal do dirigente à sua integração na orga-
nização, visando atender, simultaneamente, às aspirações individuais e às de-
mandas organizacionais. 

Dois importantes itens foram ‘responsabilidade’ e os ‘níveis de autorida-
de, ligados à estrutura do processo administrativo na educação, que permitiram 
visualizar a imagem da estrutura formal da Administração Escolar, estabelecen-
do limites fronteiriços para a atuação dos profissionais da administração. Obser-
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va-se, assim, uma evolução paradigmática ao longo da história da Administração 
Escolar desse período em que os elementos próprios do modelo racional-
burocrático cedem espaço para elementos característicos do modelo de sistema 
social. 

No estudo da escola como organização, Lourenço Filho destaca a ne-
cessidade do planejamento, da estrutura burocrática e do controle da dinâmica 
organizacional como pressuposto de seu bom funcionamento, bem como a in-
fluência da estrutura da sociedade sobre a organização escolar - introduzindo a 
utilização da teoria de sistemas como instrumento analítico para o estudo da 
organização e da administração escolar. Nesse sentido, uma das principais con-
tribuições de Lourenço Filho ao estudo da organização e administração do ensi-
no recai, precisamente, sobre a formalização da estrutura educacional e de seus 
procedimentos legais e administrativos. 

Lourenço Filho (1963) tem uma visão do processo de especialização da 
administração semelhante à de Ribeiro (1952) e, por isso, ganha força a afirma-
ção de que, no contexto de racionalidade e busca de eficiência, em oposição a 
uma educação não sistematizada, surge, com nitidez, a imagem do modelo raci-
onal-burocrático. E propõe a substituição da perspectiva da ‘eficiência mecânica’ 
adotada na administração industrial por um enfoque mais dinâmico e adequado 
às caraterísticas próprias da organização e administração escolar. Na verdade, 
essa é uma visão a respeito de processos não mecânicos da administração 
escolar, que aponta para a superação dos elementos estáticos do modelo racio-
nal-burocrático em direção a um modelo de sistema social aberto. 

Essencial é que se diga que o modelo burocrático e sua configuração 
predominaram em todas as esferas sociais, não apenas mercadológicos, como 
também no campo educacional (WEBER, 1971). Posto isso, pode-se auferir que 
o ambiente educacional veio sendo fortemente caracterizado pelas formalizações 
burocráticas cujos princípios de racionalização, aplicados à organização do ensi-
no, vêm, a propósito, responder às exigências da sociedade capitalista no que 
concerne à preparação e reprodução da força de trabalho por ela requerida, 
levando a escola a se organizar de modo semelhante aos processos e às em-
presas produtivas.  

Para Castro (2007), no campo da educação, a burocracia atinge sua 
plenitude quando adentra as esferas administrativa, pedagógica, financeira e, 
principalmente, na relação da escola com a sociedade. Remontando a esse 
pressuposto, a educação - à luz do modelo burocrático - que prevê a separação 
entre a concepção e ações a serem desenvolvidas na escola, deram lugar a 
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funções especializadas que, na escola, apresentam-se como funções de gestão, 
supervisão e orientação educacional. 

 Esse modelo, dominando por um sistema forte de planejamento, coor-
denação e controle, ainda subsidia os especialistas a realizar o processo de 
ensino e aprendizagem, considerando a relação aluno-professor, baseado na 
formulação de currículos e programas que não alcançam as necessidades priori-
tárias que envolvem todo o processo educacional. A causa disso é que a forte 
característica de racionalização e centralização do modelo burocrático poderia vir 
a precarizar a atividade fim da educação, que é transferir conhecimento e educar 
com qualidade.  

O forte caráter racional do modelo burocrático repercute diretamente na 
sua aplicação no campo educacional, quando se volta para importância de nor-
mas abstratas e formalidades, cuja racionalidade demanda, para uso no campo 
educacional, maiores esclarecimentos. (BARBOSA, SILVA e CAVALCANTI, 
2014) 

Mediante todas as transformações vivenciadas no Sistema Educacional 
Brasileiro, após a década de 1990, vem-se buscando um modelo que possa 
materializar o escopo de uma educação de qualidade. A sociedade se defronta 
com a incapacidade de planejamento, direção, execução e controle, e de eficácia 
nas funções administrativas, que vêm sendo exercidas por gestores com forma-
ções díspares e insuficientes para essas atividades.  

Paradoxalmente, no entanto, a gestão da pós-graduação brasileira, ope-
racionalizada pela CAPES4, é celebrada, por muitos autores e educadores, como 
uma das mais bem sucedidas da América Latina, mas é acusada de ser revesti-
da de uma lógica empresarial, neoliberal e pragmática, exatamente por possuir 
elementos da Administração que visam ao controle, organização, supervisão e 
avaliação dos Programas de pós-graduação. Ou seja, se, de um lado, há o reco-
nhecimento pleno de que a pós-graduação brasileira é efetiva, forte e bem orga-
nizada – com expansão forte da interiorização dos Programas, aumento de 
egressos dos cursos, crescimento das pesquisas e publicações com visibilidade 
e impacto internacionais - do outro lado, os critérios da avaliação são bastante 
questionados por sua forte tendência quantitativa. Há, em curso, um evidente 
paradoxo, ao se elogiarem os feitos administrativos advindos de uma prática 

                                                            
4 CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: órgão do 
Ministério da Educação  responsável pela organização, controle e avaliação da pós-
graduação brasileira. 
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eficiente da Administração e criticarem os critérios pedagógicos – sem percebe-
rem em que ponto do processo se encontram os problemas!  

Ora – novamente vemo-nos diante de dois universos distintos de atua-
ção: o controle de resultados operacionais (parte da Administração que faz com 
que os resultados atendam às expectativas) e o controle das realizações peda-
gógicas (parte da Pedagogia que deveria criar critérios de avaliação mais sensí-
veis e específicos aos temas, particularidades e missões dos Programas). E, 
dentro dessa lógica, claramente perversa, que permeia as avaliações, o resulta-
do disso é uma organização curricular estruturante voltada para o atendimento 
aos critérios da avaliação da CAPES – com perdas de conteúdos formativos e 
enfraquecimento geral da docência (LESSA E COELHO RODRIGUES, 2014). 

  

4 PERSPECTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O SÉCULO XXI 

 

A tarefa de administrar apresenta situações incertas e desafiadoras. O 
cenário que se projeta é de um sem-número de variáveis e transformações car-
regadas de ambiguidades e de incertezas. O Administrador se defronta com 
problemas multifacetados e cada vez mais complexos e tem sua atenção dispu-
tada por eventos e por grupos situados – tanto no ambiente interno como no 
externo - que proporcionarão informações contraditórias que aumentam a com-
plexidade de um diagnóstico perspectivo, da visão dos problemas e das situa-
ções a enfrentar. São exigências da sociedade, dos clientes, dos fornecedores, 
dos agentes regulamentadores. São os desafios dos concorrentes, as expectati-
vas da alta administração, dos subordinados, dos acionistas, dos governos, das 
organizações não governamentais etc. 

Certamente, por suas características multi e interdisciplinares, a Ciência 
da Administração não está isolada nesse dinâmico e conturbado contexto globa-
lizado. A interdisciplinaridade deve, definitivamente, marcar a substituição da 
especialização pela generalização. Desse modo, retorna-se ao modelo de Morin 
(2005), que menciona a combinação com uma série de competências generali-
zadas - rumo ao pensamento complexo.  

  O século XXI introduziu mudanças e quebras de paradigmas 
na Ciência da Administração, deixando para trás muitos dos conceitos tayloristas 
e fordistas – que foram fortemente orientados às linhas de produção em massa. 
A hierarquia, fortemente empregada nas cadeias de comando e controle, passou 
a dar lugar a gestões participativas e às parcerias; os mercados tornaram-se 
globais e, com isso, surgiu a necessidade de ampliar as visões e a flexibilidade – 
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de modo a atender a uma rede de consumidores dispersos em todos os pontos 
do planeta e cuja exigência por qualidade aumentou. Os trabalhos colaborativos 
e os modelos de gestão participativa adquiriram contornos irreversíveis. O coro-
lário de controle e comando direto e positivista, tão temido pelos teóricos da 
Educação – deram lugar a um acervo de técnicas arrojadas e em sintonia com o 
mercado e com os anseios de cada empresa. O próprio conceito de mercado 
sofreu modificações – e hoje está centralizado nas necessidades individuais de 
cada organização. Não se pratica mais a Administração aos moldes do controle 
hierárquico e autocrático. O quadro a seguir demonstra a evolução dos paradig-
mas da Administração ao longo dos tempos e de acordo com as demandas da 
atualidade. 

 

Modelo do Século XX Aspectos 
Protótipo do Século 

XXI 

Divisão de trabalho e 
cadeia escalar de hie-
rarquia 

Organização 
Rede de parcerias com 
valor agregado 

Desenvolver a maneira 
atual de fazer negócios 

Missão 
Criar mudanças com 
valor agregado 

Domésticos ou regio-
nais 

Mercados Globais 

Custo Vantagem competitiva Tempo 

Ferramenta para de-
senvolver a mente 

Tecnologia 
Ferramenta para desen-
volver colaboração 

Cargos funcionais e 
separados 

Processo de trabalho 
Equipes de trabalho 
interfuncionais 

Homogênea e padroni-
zada 

Força de trabalho 
Heterogênea e diversifi-
cada 

Autocrática Liderança Inspiradora 

 

Quadro 1: Evolução dos paradigmas da Administração 

Fonte: Chiavenato, 2009 
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 Transpor o modelo taylorista/fordista que serviu de estrutura para a 

administração escolar por um longo período é um desafio grande, pois resquícios 
desse modelo ainda se fazem presentes até os dias de hoje. De acordo com 
Paro (1988, p.123) “a administração se constitui num instrumento que, como tal, 
pode articular-se tanto à conservação do status quo como com a transformação 
social, dependendo dos objetivos aos quais ela é posta a servir 

Contudo, o ponto central de fragilidade do sistema de gestão da Educa-
ção ainda esbarra na confusão dos momentos. Há dois momentos distintos a 
considerar: o primeiro é quando a Administração busca a ingerência nos assun-
tos de cunho pedagógico – para esse caso, o papel fundamental seria a do Ges-
tor Escolar – um profissional com as características e formação em pedagogia e 
que se ocupasse especialmente dos temas pedagógicos, metodologias de ensi-
no e implementação das políticas de educação. E que, no segundo momento, 
separando as linhas divisórias, o Administrador escolar voltasse seus olhares, 
expertise e técnicas, à administração dos recursos físicos e financeiros, de modo 
a garantir a sustentabilidade financeira do sistema educacional, que garantiria os 
recursos até o atingimento dos resultados. Ou seja, o gestor educacional e o 
Administrador agiriam em conjunto, preservando, cada um, as técnicas de cada 
área de conhecimento. 

Não há, até o momento, cursos de formação capazes de reunir as fron-
teiras desses conhecimentos e preparar um só profissional com ambas as habili-
dades.  A inter e a transdisciplinaridade ainda não operam, tecnicamente, em 
conjunto nas áreas de Educação e Ciência da Administração. E os ensaios que 
se notam são amadorísticos e realizados por tentativa e erro.  

Diante, então, desse cenário de complexidade e paradoxos que envol-
vem as contribuições da Ciência da Administração e a Educação, é possível 
chegar-se a um modelo simples – no qual o Administrador aplica suas técnicas 
de controle e monitoramento de recursos e assegura, ao gestor dos projetos 
pedagógicos, as condições sustentáveis – em termos de infraestrutura, recursos 
financeiros bem gerenciados, controle logístico e administração geral dos insu-
mos – a possibilidade de um resultado mais aproximado dos anseios de qualida-
de da população. 

 

5  A GESTÃO POR PROCESSOS 

 

A abordagem por Processos ou Gestão por Processos, como é conhe-
cida atualmente, visa a desenvolver esforços dentro das organizações, de modo 
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a que os departamentos funcionem como um todo e de forma que cada parte 
dessa estrutura organizacional passe a analisar os impactos que seu desempe-
nho está causando nas demais partes da empresa. 

Trata-se de uma orientação conceitual que visualiza as funções de uma 
organização com base nas sequências de suas atividades, ao contrário da abor-
dagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas por área 
de atuação, altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que 
realizam.  

A abordagem por processos permite melhor especificação do trabalho 
realizado, o desenvolvimento de sistemas, a gestão do conhecimento, o redese-
nho e a melhoria, por meio da análise do trabalho realizado, de modo a identifi-
car oportunidades de aperfeiçoamento. 

Segundo a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (2007), esse tipo 
de gestão necessita de visão sistêmica, uma vez que, sem ela, é impossível 
perceber que o todo significa muito mais do que a simples soma das partes. A 
abordagem sistêmica dentro de uma organização faz com que o foco de sua 
gestão esteja voltado não só para o seu ambiente interno, mas para o externo 
também, ou seja, que haja uma sinergia entre as partes, a fim de que os objeti-
vos planejados sejam alcançados. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, elenca como princí-
pio da administração pública brasileira, entre outros, a eficiência que, por defini-
ção, é a capacidade de obter uma maior quantidade de saídas/produtos (ou-
tputs), utilizando a menor quantidade de recursos/entradas (inputs). Trata-se da 
boa gestão dos recursos públicos, sejam eles materiais, humanos, tecnológicos 
e etc. Assim, uma tarefa será eficiente quando for realizada da melhor maneira 
possível. 

A governança por processos trata uma das mais importantes dimensões 
para o sucesso da gestão e diz respeito à elaboração, implantação, procedimen-
tos, diretrizes, ferramentas e instrumentos que direcionam a gestão por proces-
sos. Relaciona-se à definição de responsáveis pela tarefa de administrar os 
processos, à configuração da estrutura na organização e à coordenação das 
iniciativas de processos entre as unidades funcionais da organização. Um mode-
lo de governança definido contribui no auxílio à Gestão por Processos, de modo 
a resolver ou mitigar os problemas apontados. 

Os processos compreendem um conjunto ordenado de atividades de 
trabalho, no tempo e espaço, com início e fim, além de entradas e saídas bem 
definidas. Têm como objetivo gerar resultados para a organização e podem estar 
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em diferentes níveis de detalhamento, sendo comumente relacionados às áreas 
gerenciais, finalísticas e de apoio. 

 Ou seja, o encadeamento de processos é a Administração em 
ação, garantindo qualidade dos recursos de ponta a ponta – de modo a entregar 
Qualidade no resultado final. Remete à sinergia, envolvimento, parceria entre 
pares e total compreensão de que a qualidade do trabalho em cada processo 
culminará na qualidade do resultado final. Entende-se, obviamente, que os resul-
tados, na Educação, dependem das individualidades e que os alunos possuem 
diferenças de ritmo e lacunas de aprendizado – contudo, obter melhores resulta-
dos na aprendizagem está, também, diretamente associado à qualidade dos 
recursos e estruturas integrantes dos processos. E oferecer essa garantia é um 
atributo pertinente à ciência da Administração. E isso não significa, sob hipótese 
alguma, empresariar a Educação, como muitos teóricos parecem pensar! 

 

6 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo reveste-se de caráter exploratório e natureza qualita-
tiva. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de revisões bibliográficas e 
tiveram base nos estudos doutorais desenvolvidos pelos autores, além da obser-
vação sensível das políticas educacionais e dos resultados advindos das contro-
vérsias sobre qual a melhor forma de gestão – oriundos do sólido, longo e crítico 
exercício da docência de cada autor deste artigo. 

Tem-se, como hipótese primária (H0), a premissa de que seja necessá-
rio separar a Administração escolar em duas fases distintas: aquela que se pro-
põe a gerenciar a esfera pedagógica e aquela (praticada por um Administrador.), 
destinada à gestão de recursos – em virtude da lacuna de cursos de formação 
ainda inexistentes para atender, com solidez, a ambas as áreas do conhecimen-
to. 

A estratificação amostral ocorre na arena dos discursos e argumenta-
ções encontradas na literatura sobre o tema e nos desencontros percebidos 
entre as tendências que defendem a administração como um aporte à Educação 
– como no modelo francês – e as argumentações sobre o caráter gerencialista e 
tecnicista que a Ciência da Administração poderia imprimir às peculiaridades do 
campo educacional. O estudo não possui pretensão de trazer verdades, concei-
tos definitivos ou respostas – mas sim ampliar as indagações e provocar a inten-
sificação dos debates, contribuído, desse modo, para o aumento da base teórica 
sobre o tema. 
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7  O MODELO PROPOSTO DE GESTÃO POR PROCESSOS PARA A        
EDUCAÇAO 

 

Diante do até aqui exposto, percebe-se que um modelo de avaliação da 
qualidade da educação deve, além de ser contínuo, também levar em conta a 
situação do marco zero – que é diferente em cada realidade escolar e que, por 
essa razão, apresentará resultados que não se adequam ao estilo de avaliação 
padronizada, como ocorre hoje na educação brasileira.   

O marco zero é a condição inicial de aportes físico-financeiros e estrutu-
rais com que cada instituição poderá contar, a fim de alcançar os resultados 
pretendidos. São, na realidade, os insumos ou as entradas que alimentarão os 
processos de transformação e as relações básicas entre eles. E, obviamente, 
para que haja homogeneidade de resultados entre todas as instituições, deverá 
haver, também, equidade na distribuição e na qualidade das entradas do sistema 
educacional.  

A figura 3 apresenta um esboço inicial do que seria o marco zero míni-
mo e as relações intrínsecas mais básicas, nele inseridas:  

 

Figura 3: Esboço do Marco Zero de um Modelo de Avaliação em Educação  

Fonte: Elaboração própria, 2013  
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É possível perceber que o marco zero de um modelo de avaliação em 

educação deve retratar não apenas os processos lineares, mas também toda a 
rede de interligações subjetivas que integram a causalidade de resultados entre, 
por exemplo, o Plano de Cargos e Salários dos docentes versus motivação e 
potencial de engajamento, a qualidade dos materiais pedagógicos versus o atin-
gimento do desempenho esperado; o financiamento da Educação versus o aten-
dimento pleno à demanda e níveis de formação, atualização e motivação dos 
docentes; a estrutura das escolas versus condições adequadas para a aprendi-
zagem, a defasagem de aprendizado dos alunos versus requisitos de saberes 
necessários à sua série atual. 

Essa concepção, que é emancipatória, valoriza os processos e não me-
ramente os resultados finais, emitidos sem a participação dos segmentos da 
instituição como: docentes, alunos, técnicos, dirigentes, representantes da soci-
edade civil. Ao contrário, referenda uma construção coletiva que perpasse por 
todas as atividades (DIAS SOBRINHO, 2005). 

A sinergia entre essas relações traz impactos diversos, tanto na elabo-
ração de um diagnóstico preciso sobre os problemas, como nas formas de avali-
ação da Educação e nas ações corretivas.  Ao se pensar num desenho para 
registrar as multi-relações do sistema educativo, seria possível chegar, então, ao 
esboço de um Modelo Relacional para a Avaliação da Educação, passível de ser 
decomposto em fases distintas que, por sua vez, poderiam ser avaliadas tanto 
separadamente como em conjunto, possibilitando ações corretivas e também 
preventivas e preditivas por meio de um diagnóstico mais particularizado. A figu-
ra 4 demonstra um esboço de avanço de mais um passo que seria necessário 
considerar, para auxiliar a compreensão da rede de interligações existentes entre 
os insumos e os processos educativos: 
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Figura 4: Esboço das relações entre os insumos e o processo educativo 

Fonte: Elaboração Própria, 2013  

 

Num modelo relacional, como proposto neste esboço, seria possível 
ampliar o escopo dos insumos ou criar diversos níveis de decomposição dos 
mesmos, a fim de conhecer, no patamar de aprofundamento desejado, todas as 
relações possíveis existentes, incluindo-se, por exemplo, a dimensão ideológica 
da Educação ou definindo-se as Políticas Educacionais como uma entidade 
separada. Para fins de uma primeira abordagem, optou-se por reduzir ao máxi-
mo a quantidade de insumos, a fim de simplificar a compreensão do modelo. 

A etapa seguinte seria, então, o ancoramento da Avaliação ao longo de 
todas as fases do processo educativo e não somente ao final, de modo a poder 
garantir a qualidade em cada etapa ou processo.  

Com base nos aspectos primários seria, então, possível a tentativa de 
associá-los tanto aos insumos como aos resultados esperados e, ainda, incluir a 
etapa da avaliação no modelo de transformação da educação. Desse modo, 
haveria a possiblidade da avaliação em todas as etapas, a consideração de 
todas as relações possíveis entre os fatores e, ainda, condições para ajustes a 
montante; ou seja: antes que os resultados ocorram. Eis como poderia ser o 
modelo: 
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Figura 5: Modelo Relacional:  insumos, processos e saídas 

Fonte: Elaboração Própria, 2013 

 

Fica, então, perceptível, a rede de relações entre todos os componentes 
do sistema, evidenciando o forte relacionamento dos insumos com os resultados 
finais. Isso sugere que os processos de avaliação, para lograrem êxito, devem 
possibilitar a apreciação de toda a rede de causalidade entre os insumos, pro-
cessos e resultados, dentro de uma visão sistêmica e integrada. 

Um processo de Avaliação então, ao inserir-se num contexto relacional 
como acima, poderia atuar como um fator de articulação e apreciação de cada 
elemento envolvido no sistema educacional e não apenas como um quantificador 
de resultados independentes das causas. 
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8 CONSIDERAÇOES FINAIS 

  

O Estado, ao assumir o papel de financiador de resultados, submete as 
instituições escolares, sejam da educação básica ou mesmo de ensino superior, 
a avaliações de desempenho, por vezes condicionando a transferências de re-
cursos ao posicionamento da instituição em rankings nacionais, desconsideran-
do, assim, as especificidades regionais e institucionais. Além disso, não leva em 
conta que um bom resultado deve ser precedido por processos sinérgicos e bem 
gerenciados, além de contar com recursos suficientes para o seu atingimento. E 
que, ao comparar desempenhos, há que se levar em conta as condições indivi-
duais de cada instituição.   

A situação da educação no Brasil e seus pífios resultados, não podem 
ser discutidos fora do contexto real, que é composto pela carência e malversa-
ção de recursos e de poder. Sob uma perspectiva democrática, não se deve 
conceber uma escola pública voltada, apenas, para uma visão de qualidade que 
se traduz por índices e rankings e para o treinamento dos alunos frente à reali-
zação de provas, sem que isso concorra para uma aprendizagem pouco signifi-
cativa.  

 É necessário que sejam dados passos para além das amarras simplifi-
cadoras sobre essa questão e que, sim, a Educação receba uma gestão profissi-
onalizada e não amadorística e que professores, leigos nas Ciências da Adminis-
tração, deixem de realizar a gestão por tentativa e erro  ou com base em conhe-
cimentos obtidos em habilitações de baixa carga horária e passem a valer-se de 
conhecimentos técnicos especializados da Administração – sem que isso, no 
entanto, se transforme no ‘Leviatã que dissociará a Educação de seus ideais 
mais nobres e emancipatórios’. Somente uma boa gestão, plena de técnicas e 
dispositivos de controle sobre os recursos de financiamento, logística, interação 
entre processos e atividades coordenadas, poderá assegurar que os recursos 
atenderão aos ideais previstos e entregarão um resultado final capaz de conver-
gir com os anseios do Estado e da sociedade civil. 

O modelo de Gestão Baseado em Processos, como aqui demonstrado, 
é uma abordagem viável para equacionar os problemas mais emergentes da 
Educação brasileira. Entende-se, obviamente, que a repartição dos recursos 
atende a critérios políticos e que uma mudança nesse nível implicaria reformas 
políticas profundas no país. Contudo, adotar o modelo relacional como aqui 
proposto, gerenciando profissionalmente os recursos e os processos ao longo de 
sua execução, já poderia implicar em uma melhoria praticamente instantânea e 
solidamente perceptível nos resultados finais. 
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Chega a hora de romper com esse paradigma incrustrado no passado e 

que parece imobilizar o pensamento crítico reformador – e é importante saber 
que o avanço da Ciência se faz pelo contraditório e com o correto trato das tur-
bulências e das incertezas. Uma área de conhecimento como a Ciência da Ad-
ministração é um pilar de apoio a praticamente todos os campos do saber – 
inclusive a Educação!  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas familiares são a forma predominante de empresa em todo 
o mundo. Estimativas apontam que elas ocupem de 65 a 80% do total e, no 
Brasil, elas correspondem a 90% das empresas no país (GERSICK, 2006). Ape-
sar de ocuparem uma parte tão grande na economia mundial, tais organizações 
são vistas como pitorescas e peculiares. Esse pensamento advém da falta de 
informação existente acerca das empresas familiares que, apesar de lidarem 
com os mesmos problemas rotineiros de uma empresa comum, possuem uma 
dinâmica um tanto diferente.  

O grande desafio da empresa familiar é a sucessão, pois, conforme es-
tatísticas, a cada 100 empresas familiares fundadas no Brasil e no mundo, ape-
nas 30 sobrevivem à segunda geração, 15 à terceira e 4, à quarta (PORTAL JH, 
2012). A empresa apresentada neste artigo é uma empresa familiar que está no 
mercado de João Pessoa há mais de três décadas. Por meio da análise do histó-
rico, da sua dinâmica e dos elementos internos e externos que influenciam o 
desenvolvimento dessa empresa, tornar-se-á mais fácil compreender a sua reali-
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dade e propor melhorias para seu crescimento, além de melhor preparar os 
gestores para a etapa de sucessão. Logo, o objetivo principal deste artigo é o de 
apresentar um diagnóstico de gestão de uma empresa familiar do setor médico 
(localizada na cidade de João Pessoa – PB), analisando os impactos dos ele-
mentos internos e externos no desenvolvimento da mesma. 

Para a realização deste estudo, recorremos, inicialmente, às fundamen-
tações de Gestão Empresarial, abordando os elementos que influenciam a evo-
lução da empresa pesquisada, como clima e cultura organizacional, e análise 
micro e macro ambiental. Em seguida, voltamos o nosso estudo para a Gestão 
de Empresa Familiar, no qual apresentaremos diferentes conceitos acerca da 
temática, assim como os dois modelos fundamentais para o diagnóstico da em-
presa, que são: o modelo dos três círculos e o modelo tridimensional de desen-
volvimento.  

Por fim, conseguimos identificar os estágios em que a empresa analisa-
da se encontra e o que isso representa para o desenvolvimento da mesma, além 
de analisarmos os desafios e apresentarmos melhorias para a eficácia de seu 
processo sucessório. 

 

2 GESTÃO EMPRESARIAL 

 

A história da administração começou na época dos Sumérios, há 6.000 
anos, quando a antiga civilização sumeriana já praticava a arte da negociação, 
por meio da oferta do trabalho braçal em troca de objetos de desejo. O departa-
mento de Recursos Humanos, por sua vez, surgiu no século XIX, com a neces-
sidade de contabilizar os registros dos trabalhadores, as faltas e os atrasos. 

Ao longo do período da história da administração, é de comum conhe-
cimento que os estudiosos deram maior relevância a diferentes pilares da admi-
nistração. Na época de Taylor, por exemplo, a ênfase estava na produção e nas 
tarefas, já nos tempos atuais, a gestão de pessoas tem sido o alvo das atenções. 
Segundo Vasconcelos (2000, p. 01), “as pessoas são, sem dúvida, o centro de 
toda organização, idealizador e realizador de todas as atividades na companhia, 
por mais avançada tecnologicamente que ela seja”. 

Atualmente, o mundo está mudando com uma rapidez incrível, com 
maior intensidade e volume também. Na história da humanidade sempre houve 
mudança, mas não com a velocidade, profundidade e impacto com que ocorre 
hoje. Diversos fatores contribuem para isso, como as mudanças na economia, na 
tecnologia, políticas, demográficas e ecológicas, que atuam de maneira conjunta 
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e sistêmica, trazendo transformações, incerteza e imprevisibilidade para as or-
ganizações. 

Nesse contexto, uma das áreas empresariais que mais sofre mudanças 
é a de recursos humanos ou, como é hoje denominada, Gestão de Pessoas. 
Essa substituição no termo deu-se devido à mudança no olhar dentro das orga-
nizações bem sucedidas, que não contemplam seus colaboradores como meros 
recursos produtivos da organização, mas sim como parceiros da organização 
(CHIAVENATO, 2014).  

 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A cultura organizacional é um sistema de valores compartilhados pelos 
membros de uma organização, que diferencia uma organização das demais, ou 
seja, trata-se de um conjunto de características-chave que a organização valori-
za e compartilha (ROBBINS, 2005). Ela representa as normas informais e não 
escritas, que orientam o comportamento dos membros de uma organização no 
dia-a-dia e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacio-
nais.  

A cultura organizacional procura medir como os colaboradores veem a 
organização para a qual trabalham e representa a percepção comum mantida 
pelos membros da empresa. Robbins (2005) ainda afirma que existem sete ca-
racterísticas básicas que capturam a essência de uma organização, podendo, 
cada uma dessas características, variar de um grau baixo até um grau elevado. 
São elas a) Inovação e assunção de riscos; b) Atenção aos detalhes; c) Orienta-
ção para os resultados; d) Orientação para as pessoas; e) Orientação para a 
equipe; f) Agressividade e g) Estabilidade. 

A avaliação do grau dessas sete características revela, portanto, uma 
ilustração complexa da cultura organizacional de uma determinada empresa. 
Uma cultura forte tem um grande impacto sobre os funcionários e pode estar 
diretamente envolvida com a redução da rotatividade, a performance da equipe e 
os resultados do negócio. 

Machado (2010) diz que a cultura organizacional começa dentro de uma 
empresa e esta é composta por pessoas de diferentes culturas. O líder tem o 
papel de transmitir a essas pessoas, os valores e visão da empresa, com objeti-
vo de unificar esforços e homogeneizar comportamentos.  

A cultura organizacional está presente em diversas conceituações de 
clima, e alguns autores chegam a tratar clima e cultura como sendo sinônimos, 
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fazendo sempre menção à cultura quando se referem ao clima. Isso porque a 
cultura influencia, sobremaneira, o clima de uma empresa. São faces de uma 
mesma moeda e questões complementares, porém diferentes. 

 

2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Clima e cultura são tópicos complementares. Clima refere-se aos mo-
dos pelos quais as organizações indicam aos seus participantes, o que e ́ consi-
derado importante para a eficácia organizacional (SCHNEIDER apud OLIVEI-
RA,1995). Clima organizacional é um conjunto de valores, atitudes e padrões de 
comportamento, formais e informais, existente em uma organização e que resul-
ta da interação dos elementos da cultura. ElE constitui o meio interno de uma 
organização, a atmosfera psicológica e característica que existe em cada local 
de trabalho. 

Uma organização empresarial se faz, fundamentalmente, de pessoas 
que nela trabalham. Como seres humanos, seus funcionários estão sujeitos às 
mais diversas influências do ambiente e a variadas maneiras de reagir emocio-
nalmente a essas influências. O conjunto dos vários sentimentos vividos pelos 
colaboradores e suas consequências no ambiente de trabalho, compõe o que 
denominamos de clima organizacional. 

Pode-se, ainda, definir clima organizacional como sendo as impressões 
gerais ou percepções dos empregados com relação ao seu ambiente de traba-
lho; embora nem todos os indivíduos tenham a mesma opinião, pois não possu-
em a mesma percepção. O clima organizacional reflete o comportamento organi-
zacional, isto é, atributos específicos de uma organização, seus valores ou atitu-
des que afetam a maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no 
ambiente de trabalho (CHAMPION apud LUZ, 2003). 

Para Robbins (2010, p. 505), “o clima organizacional refere-se às per-
cepções comuns que os funcionários de uma organização têm com relação à 
empresa e ao ambiente de trabalho”. Já Cunha (2007) afirma que o clima organi-
zacional influencia direta e indiretamente os comportamentos, a motivação, a 
produtividade do trabalho e, também, a satisfação das pessoas envolvidas com a 
organização. A satisfação dos funcionários é, inclusive, a referência mais presen-
te nos conceitos dos diferentes autores, que acreditam que o clima está direta-
mente relacionado à satisfação das pessoas que trabalham em uma organiza-
ção, sendo esse o maior indicador da qualidade de vida no trabalho.  



A   d i n a m i c i d a d e   d a   A d m i n i s t r a ç ã o   n o   c o n t e x t o   a t u a l  | 91 

 
Chiavenato (2003) diz que o clima é a qualidade ou propriedade do am-

biente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da 
organização e influencia no seu comportamento. Refere-se ao ambiente interno, 
existente entre as pessoas que convivem no meio organizacional, e está relacio-
nado ao grau de motivação dos seus participantes.  

Visando a melhor compreensão da diferença entre os conceitos de cli-
ma e cultura organizacional, os autores Verbeke et al. (1998) decidiram analisar 
a evolução conceitual das definições de cultura e de clima organizacional, que 
seguem apresentadas abaixo: 

 

Clima Organizacional 
Organização, Membros, Percepção, Carac-
terísticas, Comportamento, Descrições, 
Compartilhar, Conjunto, Influência, Práticas. 

Cultura Organizacional 

Membros, Compartilhar, Valores, Organiza-
ção, Comportamento, Crenças, Padrão, 
Norma, Aprender, Modo/Maneira, Significa-
do, Sistema, Suposições, Social, Conjunto, 
Práticas e Compreensão. 

 

Quadro 1: Diferenciando clima de cultura organizacional. 

Fonte: Verbeke et al., 1998 

 

As categorias apontadas pelos autores como sendo comuns a ambos 
os conceitos, mostram que há espaço compartilhado entre eles. Já as categorias 
excludentes demonstram que não existe total superposição entre as mesmas, 
por isso os dois podem ser utilizados simultaneamente, sem medo de tratar o 
mesmo fenômeno por nomes diferentes (PUENTE-PALACIOS, 2001). 

Altmann (2000) diz que as empresas que implementam programas de 
monitoração do clima organizacional estão adotando uma importante ferramenta 
gerencial que, quando adequadamente administrada, pode oferecer os seguintes 
benefícios: 

  Maior envolvimento dos funcionários com relação ao seu ambien-
te de trabalho, o que reflete em maior satisfação, redução de au-
sências e melhoria de desempenho; 

 A pesquisa de clima, realizada em datas pré-determinadas, per-
mite a manifestação dos funcionários sobre o ambiente de traba-
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lho, favorecendo a comunicação intraorganizacional e o supri-
mento de informações ao corpo gerencial; 

 Oportunidade de comparação entre as características do ambien-
te de trabalho da organização com o de outras organizações; 

 Pró-atividade da gerência, antecipando e solucionando problemas 
relativos aos funcionários e ou ao ambiente de trabalho, preve-
nindo o surgimento de situações críticas que, normalmente, influ-
enciam negativamente o fluxo normal de atividade das equipes. 

 

A pesquisa sobre a qualidade do clima organizacional assume um cará-
ter sistêmico e contínuo ao longo do tempo, incluindo diversas outras etapas, 
além da pesquisa propriamente dita, o que permite uma visão geral da organiza-
ção, admitindo ações de intervenção para melhoria das condições (subjetivas e 
objetivas) do ambiente de trabalho. 

. 

 
Figura 1: Etapas para a Gestão do Clima Organizacional 

Fonte: Bedani, 2006 

 

Segundo Bedani (2006, grifo nosso) as etapas propostas para o monito-
ramento do clima são: 

 Investigação: etapa em que se define o instrumento a ser utilizado 
e realiza-se a pesquisa junto aos membros da organização; 

 Diagnóstico: tabulação dos dados coletados, identificando os fo-
cos de satisfação e insatisfação presentes no ambiente da orga-
nização; 
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 Intervenção: elaboração de planos de ação, objetivando a melho-

ria dos aspectos desfavoráveis e manutenção dos pontos positi-
vos diagnosticados; 

 Comunicação: divulgação, para todos os membros da organiza-
ção, dos resultados da pesquisa e das ações que serão imple-
mentadas, visando a melhoria da qualidade do clima; 

 Implementação: concretização do plano de ações no ambiente 
organizacional; 

 Monitoramento: acompanhamento e reavaliação contínua das 
ações implementadas em decorrência dos resultados observados. 

 

Assim sendo, o Clima Organizacional tem como objetivo analisar fatores 
fundamentais que afetam a satisfação e motivação no trabalho, identificar as 
causas e desenvolver planos de ação, no intuito de contribuir para melhorar o 
comprometimento e, consequentemente, a produtividade dos colaboradores que 
integram a organização.  

 

2.3 ANÁLISE MICRO E MACRO AMBIENTAL 

 

Tendo em mente o objetivo deste artigo, é preciso levar em conta as 
oportunidades que o mercado oferece, por um lado, e os recursos de que a or-
ganização dispõe, por outro, tendo sempre em vista a concretização de uma 
situação futura desejada. 

As análises dos ambientes interno e externo das empresas são muito 
importantes na hora de se tomar uma decisão, porque os dados colhidos de 
ambos os cenários oferecem informações preditivas confiáveis para se elaborar 
o planejamento, as metas e as estratégias. E, por meio dos seus pontos fortes, 
há a possibilidade de descobrir as oportunidades que o ambiente tem a oferecer 
e tentar eliminar os pontos fracos, que podem se constituir em ameaça para as 
empresas (RIBEIRO, 2010) 

No contexto da Administração, o ambiente é dividido em dois níveis: a) 
o geral ou macroambiente, relativo às grandes forças externas que influenciam a 
organização; e b) o ambiente operacional/setorial ou microambiente, relativo às 
forças internas ou mais próximas à organização. 

A apreciação do macroambiente refere-se à atividade de levantamento 
e análise dos principais fatores ambientais externos que afetam a empresa, de 
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sua provável evolução e dos novos fatores que poderão ocorrer, causando im-
pacto sobre as operações da organização. Para Xavier (2011), o macroambiente 
engloba as forças ambientais externas à empresa e sobre as quais a organiza-
ção não possui controle, porém pode e deve monitorá-las e adaptar-se às mes-
mas. Fernandes (2012) afirma ser um ambiente que as organizações empresari-
ais, individualmente, pouco conseguem influenciar, mas que, por outro lado, 
influenciam diretamente as empresas.  

De acordo com Wright et al. (apud Fernandes, 2012), todas as empre-
sas são afetadas por quatro forças macroambientais. São elas:  

 Político-legais - as intervenções governamentais que afetam obje-
tivos das empresas, tais como os impostos sobre os lucros e des-
pesa; e também a estabilidade política global; 

 Econômicas - fatores como o crescimento do PIB, as taxas de juro 
e de câmbio que possam afetar as perspectivas de negócios e ren-
tabilidade da empresa; 
 

 Tecnológicas - novas tecnologias podem ter um sério impacto so-
bre as oportunidades que se apresentam à empresa, assim como 
sobre as ameaças que poderá ter de enfrentar; 

 Socioculturais – a ética de trabalho, a distribuição etária da popu-
lação e os níveis de saúde também podem ter impacto nas estra-
tégias empresariais a adotar. 

 

Daí surgiu a ferramenta de análise do cenário macro, a chamada análi-
se PEST (Political, Economical, Socio-cultural and Technological). Ela consiste 
na investigação e análise dessas quatro forças que influenciam diretamente a 
organização. O propósito não é o de influenciar tais forças de volta, pois isto 
seria quase impossível, mas sim o de prever e se precaver das variáveis que 
possam vir a impactar a empresa no futuro.  

À outra forma de se efetuar uma análise do macro e microambiente da ́-
se o nome de Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças).  A análise SWOT é 
uma ferramenta que serve para analisar os pontos fortes e fracos, as oportuni-
dades e ameaças de um negócio. Trata-se de um instrumento utilizado na análi-
se de um ambiente (ou de cenários), dando suporte à elaboração do planeja-
mento estratégico e do gerenciamento de uma empresa. A análise SWOT é 
dividida em: ambiente interno (forças e fraquezas) e ambiente externo (oportuni-
dades e ameaças). 
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Quadro 2: Análise SWOT 

Fonte: Adaptado de Ribeiro, 2010 

 

Pode-se perceber, ao observar a figura anterior que, dentro da análise 
SWOT, é possível fazer tanto uma avaliação do ambiente interno (microambien-
te), como do ambiente externo ou macroambiente. Os espaços na parte de cima 
da figura, representados pelas variáveis Forças e Fraquezas, são responsáveis 
pelo estudo das variáveis internas à organização ou aquelas que são mais facil-
mente controláveis. 

Maximiano (2006) define a análise do ambiente interno como a identifi-
cação de pontos fortes e fracos dentro da organização, cruzadas com a análise 
do ambiente externo. São exemplos dos fatores internos: 

 Pontos fortes: A localização da empresa, vasto conhecimento na 
área de atuação, um novo produto/serviço inovador, qualidade nos 
processos e procedimentos e qualquer outro aspecto que contri-
bua para agregação de valor ao produto/serviço; 
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 Pontos fracos: Falta de conhecimento na área, reputação duvido-

sa, baixa qualidade dos produtos/serviços, localização ruim da 
empresa e produto/serviço semelhante ao dos concorrentes. 

 

Já os quadrados localizados na parte debaixo da figura, Oportunidades 
e Ameaças, são responsáveis pela análise do que está fora do alcance da em-
presa, que são fatores externos de criação (ou destruição) de valor que se mani-
festam, bem como a dinâmica competitiva do mercado ou fatores demográficos, 
econômicos, políticos, tecnológicos, sociais ou legais.  

Maximiano (2006) afirma que a análise do ambiente externo diz respeito 
a um dos pilares do planejamento estratégico. Quanto mais competitivo, instável 
e complexo o ambiente, maior a necessidade de analisá-lo. São exemplos des-
ses fatores externos: 

 Oportunidades: Um mercado em desenvolvimento (a internet, por 
exemplo); fusões entre empreendimentos ou alianças estratégicas; um 
novo mercado internacional; uma abertura no mercado causada pela 
ineficácia da concorrência; mudança para novas áreas do mercado que 
oferecem melhores lucros; 

 Ameaças: A entrada de um novo competidor na sua área de atuação; 
taxas introduzidas ao seu produto/serviço; melhor acesso da concorrên-
cia aos canais de distribuição; guerra de preços com os competidores; a 
concorrência possui um novo serviço/produto inovador. 

 

Já o Microambiente é o ambiente mais próximo à organização, constitu-
ído por clientes, fornecedores, concorrentes, produtos e serviços substitutos. A 
diferença é que, nesse ambiente, a organização tem maior poder de influencia. 
Certo (apud Fernandes, 2012) define o microambiente como sendo externo à 
organização, composto de setores com implicações específicas e relativamente 
imediatas na administração da organização.  

O microambiente é o ambiente empresarial ou organizacional que pode 
ser controlado e influenciado pelos dirigentes da empresa. Bicho (2006) destaca 
que o ambiente interno deve ser monitorado permanentemente.  

Segundo Fernandes (2012, p. 3), “diversas técnicas e metodologias po-
dem ser utilizadas para mapear o ambiente operacional de uma organização.” 
São elas: 
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 Análise estrutural da indústria (Modelo das Cinco Forças de Por-

ter); 
 Análise do ciclo de vida do setor; 
 Análise do tamanho e crescimento do mercado; 
 Análise da atratividade do setor; 
 Análise estratégica da concorrência. 

 

Neste artigo, especificamente, falaremos apenas da Análise Estrutural 
da Indústria ou Modelo das Cinco Forças de Porter, que consiste num modelo 
para diagnóstico e avaliação da rentabilidade estrutural de um setor. Segundo 
Porter (apud Fernandes, 2012), a concorrência deve ser vista levando em consi-
deração cinco forças. São elas: 

 Ameaça de novos concorrentes; 
 Rivalidade em relação aos concorrentes existentes; 
 Ameaça de produtos e serviços substitutos; 
 Poder de compra dos clientes; 
 Poder de negociação dos fornecedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de Porter 

Fonte: Adaptado de Fernandes, 2012 

 

O modelo funciona de forma a que, quanto maior a força, menor a ren-
tabilidade do setor e, consequentemente, da empresa. Portanto, um setor com 



98 | Academia  Pa ra i bana  de  C i ênc i a   da  Admin i s t r a ção   ‐  APCA  

 
forte concorrência, com a presença de fornecedores e compradores poderosos e 
que impõem suas condições, com diversos produtos/serviços substitutos, e no 
qual é muito fácil entrar, dificilmente será um setor rentável no longo prazo 
(FERNANDES; BERTON, 2012). A ferramenta funciona de forma que, para cada 
afirmação, é atribuída uma nota de 1 a 5, sendo: 

Nota 1 - a afirmação é absolutamente falsa; 
Nota 2 - a afirmação é falsa, mas pode ser verdadeira sob certas 
circunstâncias; 
Nota 3 - a afirmação é parcialmente falsa e parcialmente correta; 
Nota 4 - a afirmação é correta, mas pode ser falsa sob certas cir-
cunstancias; 
Nota 5 - a afirmação é totalmente correta. 
 

Com os resultados dessa ferramenta, é possível analisar o grau de atra-
tividade de um setor, antes mesmo de adentrá-lo, bem como realizar uma análi-
se da posição competitiva da empresa no setor em que opera, caso já esteja 
dentro do mercado.  

 

3 GESTÃO DE EMPRESA FAMILIAR 
 

Há alguns anos, toda e qualquer empresa era familiar, e a forma mais 
comum de empresa era a propriedade rural. Essa foi a natureza das empresas 
durante centenas de anos, tanto no Brasil como em qualquer outro país. Ao 
longo de sua trajetória histórica, as empresas familiares assumiram mudanças 
significativas e adequaram-se aos contextos nos quais foram produzidas. Sendo 
assim, esses tipos de empresas são tipos de organizações sujeitas às modifica-
ções do ambiente (LODI, 1999). 

Sob essa perspectiva, ao pensar em empresa familiar, torna-se impres-
cindível compreender a noção da família no mundo contemporâneo, que se 
apresenta nos mais variados formatos e tamanhos, com hábitos e culturas distin-
tos, concluindo-se que cada arranjo familiar possui suas características e ele-
mentos distintos e que o tornam único. Sendo assim, Verstraete (apud Machado, 
2005) chama a atenção para a dificuldade de definir empresa familiar que, numa 
perspectiva tradicional, é considerada aquela em que o controle da propriedade 
está nas mãos de um ou mais membros de uma mesma família.  

Para deixar mais claro o que é uma empresa familiar apresentam-se, a 
seguir, conceitos de alguns autores sobre o assunto, já que há bastante varieda-
de de interpretações sobre o tema. Para tanto, faz-se necessário desenvolver um 
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conceito mais abrangente e que incorpore as características principais citadas 
por eles, pois normalmente esses autores apresentam características divergen-
tes quanto às suas conceituações. 

A respeito do controle acionário, Scheffer (1993) diz que empresa fami-
liar é a que o tem ao encargo dos membros de uma única família. Garcia (2009) 
também valoriza o controle acionário como a característica básica do conceito de 
empresa familiar, esclarecendo que o controle pode ser exercido por uma ou 
mais famílias. Ambos os autores se baseiam na ideia de propriedade, que é o 
que permite a uma família decidir os destinos do negócio. 

Passos (2006) converge com as ideias de Garcia, quando argumenta 
que a empresa familiar é aquela em que o controle se faz por uma ou mais famí-
lias, enfatizando que os principais sócios da organização são os fundadores ou 
seus descendentes. Todavia, o autor não acredita que apenas o controle acioná-
rio seja suficiente para caracterizar uma empresa familiar.  

Já Ulrich (apud Macedo, 2009) define que, para ser de caráter familiar, 
tanto a posse quanto a administração da empresa devem estar nas mãos de um 
ou mais membros da família. O autor deixa claro que, além do controle acionário, 
também considera a gestão familiar como outra característica básica para classi-
ficar uma organização como familiar. 

Também para Gracioso (1998), a propriedade não é suficiente para a 
definição da empresa como familiar, sendo necessário, ainda, que, na estrutura 
gerencial, a maioria dos cargos-chave sejam preenchidos por membros da famí-
lia proprietária. Leach (1999) compactua com esse pensamento e ainda eviden-
cia que a família deve possuir mais de 50% das ações e ter membros ocupando 
importantes posições na organização. 

Além das características básicas do controle acionário e gestão familiar, 
alguns autores também consideram características fundamentais de uma empre-
sa familiar, a sua origem em uma família e a sua sucessão para um herdeiro. 
Donnelley (1976) diz que a empresa familiar é aquela que se origina na família e 
se identifica com ela há, pelo menos, duas gerações. Portanto, no conceito des-
sa autora, uma empresa de fundador sem herdeiros ou uma empresa onde a 
família aplica o dinheiro apenas como investidora, não podem ser classificadas 
como empresa familiar. Leone (apud Macedo, 2009, p. 27-28) apresenta um 
conceito de empresa familiar levando em consideração três características: “[...] 
iniciada por um membro da família, integrada por membros da família que parti-
cipam da propriedade e/ou da direção; dotada de valores institucionais identifica-
dos com um sobrenome de família ou com a figura do fundador”. 
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Para Lodi (1999), empresa familiar é aquela em que a consideração da 

sucessão da diretoria está ligada ao fator hereditário e na qual os valores institu-
cionais da firma identificam-se com um sobrenome de família ou com a figura de 
um fundador. Ele acrescenta que o conceito de empresa familiar nasce, geral-
mente, com a segunda geração de dirigentes, afirmando que, na geração do 
fundador, a empresa é pessoal e não familiar. 

Gersick (1997, p.1) é mais abrangente ao apontar, como principal carac-
terística das empresas familiares, o fato de estarem “[...] ligadas a uma família”.  
Entretanto, Bernhoeft (1989) afirma que a empresa familiar não e ́ somente aque-
la que possui, em sua estrutura, membros da família como fundadores, comple-
mentando que há elementos, para além do parentesco envolvido, que também 
podem caracterizar uma empresa como familiar. Para ele, se há uma relação de 
confiança com um funcionário ‘antigo de casa’ - independentemente de vínculos 
familiares, porém com a presença de laços afetivos fortes e capacidade de influ-
enciar a cultura da organização, a empresa pode ser caracterizada como famili-
ar.  

Na variedade de conceitos de empresa familiar apresentados neste arti-
go, viu-se que eles mudam de autor para autor, no entanto, todos se fundamen-
tam em quatro características básicas: 

 Controle acionário – ocorre quando a família possui mais de 50% 
das ações com direito a voto e, desse modo, detém o controle 
acionário da organização; 

 Gestão familiar – dois ou mais membros da família ocupam car-
gos de decisão gerencial ou estratégica, com poder para determi-
nar os rumos que a organização deve seguir; 

 Origem na família - uma empresa tem origem na família quando 
membros de uma ou mais famílias iniciam um empreendimento; 

 Sucessão familiar – a passagem do controle acionário se faz para 
um ou mais membros da família do fundador, podendo acontecer 
por hereditariedade ou por casamento.  

 

Com base nos autores citados, adotou-se como premissa de que uma 
empresa pode ser familiar desde sua primeira geração, que esta é liderada pelos 
seus fundadores e que passará pelo processo de sucessão de comando. Esta 
definição é a que melhor se enquadra nos objetivos deste estudo, que propõe 
uma análise desde a fundação da empresa estudada até os dias atuais, conside-
rando, portanto, que a mesma já possuía caráter familiar desde a sua criação. 
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3.1 MODELO DOS TRÊS CÍRCULOS  

 
O estudo das empresas familiares como sistemas começou com artigos 

isolados, nos anos 60 e 70 do século XX. O primeiro sistema criado para explicar 
a complexa relação empresa-família foi o modelo dos dois círculos, representado 
por dois subsistemas superpostos - um representando a família e o outro, a 
gestão. O que a teoria desse sistema explicava era que, apesar de cada círculo 
possuir suas próprias normas, regras de admissão, estruturas de valores e orga-
nizacionais, eles estavam superpostos, ou seja, as mesmas pessoas tinham que 
cumprir obrigações em ambos os círculos, o que explicava os problemas dentro 
da empresa de caráter familiar (GERSICK et al., 2006). 

O modelo dos dois círculos inspirou a criação do modelo de três círculos 
que, diferentemente do primeiro, possui três subsistemas superpostos, desta vez 
representados pela Família, Propriedade e Gestão/Empresa. A ideia do novo 
sistema era o de oferecer um retrato mais preciso da realidade da maioria das 
empresas familiares, explicando, por exemplo, que algumas pessoas são propri-
etárias, mas não estão envolvidas com a operação da empresa, outras são ge-
rentes, mas não controlam ações. Gersick et al. (2006) fortalecem a proposta 
dos três círculos, ao afirmarem que o resultado de seu trabalho com empresas 
familiares de diferentes tamanhos, revela que os mais importantes dilemas den-
tro das organizações familiares estão mais fortemente relacionados à distinção 
entre proprietários e gerentes do que à família e à gestão como um todo. 

O modelo dos três círculos explica que qualquer pessoa, em uma em-
presa familiar, pode ser colocada em um dos sete setores formados pelos círcu-
los superpostos dos sistemas, conforme a figura a seguir: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: O modelo de três círculos da empresa com característica familiar 

Fonte: Gersick et al. , 2006 
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Como é possível visualizar na figura 3, todos os proprietários (sócios e 

acionistas), e somente eles, estão no círculo superior direito. Analogamente, 
todos os membros da família estão no círculo superior esquerdo e todos os fun-
cionários, no círculo inferior. Uma pessoa com somente uma conexão com a 
empresa estará em um dos setores externos 1, 2 ou 3. Por exemplo, um acionis-
ta que não é membro da família e nem funcionário, pertence ao setor 2, dentro 
do círculo de proprietários, mas fora dos outros. Já as pessoas com mais de uma 
conexão com a empresa, estarão em um dos setores superpostos, localizados 
dentro de dois ou três círculos ao mesmo tempo. Por exemplo, um acionista que 
também é membro da família, mas não é funcionário, estará no setor 4, que está 
dentro dos círculos de proprietários e da família, mas fora do círculo da empresa.  

Os círculos da gestão, dos proprietários e da família podem criar um 
quadro de qualquer sistema de empresa familiar em determinado momento. 
Esse pode ser um valioso primeiro passo na compreensão da empresa. Entre-
tanto, o uso de apenas esse sistema não solucionará todas as questões e pro-
blemas que envolvem uma empresa familiar. Muitos dos mais importantes dile-
mas enfrentados pelas empresas familiares são causados pela passagem do 
tempo, e envolvem mudanças na organização, na família e na distribuição da 
propriedade. É fácil ver como cada círculo muda quando pessoas entram e saem 
dele ao longo do tempo. As famílias são uma série infindável de entradas de 
pessoas, por meio de casamentos e nascimentos, e de saídas, ocasionadas por 
divórcios e mortes. Cada uma dessas adições e subtrações muda a família, de 
forma fundamental. O mesmo se dá com as empresas, à medida que gerentes-
chave vêm e vão, e com os grupos de acionistas, quando novos proprietários 
assumem a responsabilidade pela empresa e os antigos a deixam.  

Dessa forma, é importante compreender que toda a empresa muda 
quando as pessoas se movimentam nos limites internos do sistema – como é o 
caso, por exemplo, da movimentação de uma pessoa de um setor para outro, 
alterando sua condição de ‘membro da família’ para ‘membro da famí-
lia/funcionário’, ou de ‘funcionário’ para ‘funcionário/proprietário’. O mesmo se dá 
com a aposentadoria de um alto executivo que seja um membro da família, ou 
com a venda de ações por um membro dela. Os ajustes do sistema a esses 
eventos e o significado dos mesmos, nas vidas das pessoas, estão no âmago de 
todo o fenômeno da empresa familiar. A adoção desse modelo permite uma 
análise tridimensional de componentes, auxiliando sobremaneira na compreen-
são da dinâmica da empresa familiar. 
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3.1.1 Modelo Tridimensional de Desenvolvimento  

 

Para cada um dos subsistemas – propriedade, família e gestão, é pos-
sível fazer uma análise tridimensional do desenvolvimento desses componentes. 
Os subsistemas passam por uma sequência lógica de estágios, que variam com 
relação ao ritmo, à quantidade, à complexidade e, apesar de manterem indepen-
dência no contexto de sua própria dimensão, também influenciam uns aos outros 
(GERSICK et al., 2006) 

Cada empresa, seja ela familiar ou não, é única. Nunca uma empresa 
terá exatamente a mesma situação ou características iguais à outra, pois suas 
variáveis serão sempre diferentes, sejam elas de propriedade, de gestão ou de 
família. Entretanto, apesar do desenvolvimento ser distinto nas diferentes em-
presas, existe uma progressão clara e definida do desenvolvimento de cada 
subsistema, conforme observado na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: O modelo tridimensional de desenvolvimento 

Fonte: Gersick et al.,2006 

 

Como observamos na figura 4, a estrutura de propriedade segue o pro-
cesso de desenvolvimento: proprietário controlador, sociedade entre irmãos e 
consórcio entre primos. Essa progressão acontece na maior parte das empresas 
familiares, pois a tendência é de que a propriedade torne-se cada vez mais diluí-
da, migrando, a partir de um único proprietário majoritário - para poucos ou vá-
rios proprietários e, depois, para uma distribuição muito mais ampla.  
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Essa sequência de eventos, contudo, não é regra, podendo a estrutura 

de propriedade de uma empresa familiar permanecer estática por gerações, 
mesmo quando há a mudança dos acionistas. Por exemplo, um empreendimento 
pode ter o controle majoritário nas mãos de um membro diferente da família em 
cada geração, nunca passando para o estágio de sociedade entre irmãos.  

A dimensão de desenvolvimento do ‘Eixo da Empresa’ possui três está-
gios: 

 O primeiro estágio, Início, cobre o começo da vida da 
empresa, período em que a empresa é apenas uma ideia 
a ser realizada, quando o proprietário e (com frequência) 
membros da família estão vivendo o novo empreendimen-
to vinte e quatro horas por dia;  

 O segundo estágio, Expansão/Formalização, pode ser um 
período breve e explosivo, ou uma prolongada fase de 
evolução gradual. Essa diferença varia de empresa para 
empresa, pois dependerá da velocidade de seu cresci-
mento.  

 O último estágio, a Maturidade, é atingido quando a estru-
tura organizacional e os principais produtos passaram a 
ter uma evolução mais lenta. É neste estágio que surge o 
dilema da inovação ou dissolução, como no ciclo de vida 
das empresas.   

 

Já o eixo de desenvolvimento da família, disposto na figura 4, inclui qua-
tro estágios sequenciais: a jovem família empresária, entrada na empresa, a 
família que trabalha em conjunto e a família da passagem do poder. Esse eixo, 
diferentemente dos outros dois (propriedade e empresa), é regido pelo envelhe-
cimento biológico dos membros da família, e, portanto, segue fundamentalmente 
numa única direção, sem poder retroceder, ou seja, voltar aos estágios anterio-
res.                                                                                                                                                            

 
3.1.2 Processo Sucessório 

 

Como já foi abordado no inicio deste artigo, a cada 100 empresas fami-
liares fundadas no Brasil e no mundo, apenas 30 sobrevivem à segunda gera-
ção, 15, à terceira e 4, à quarta. Tais números mostram que o grande desafio da 
empresa-familiar reside no processo de sucessão do fundador ou dirigente prin-
cipal da organização. Superar as dificuldades do processo de transição, enten-
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dendo as dinâmicas geracionais e familiares, é a grande prova da perpetuação 
da empresa familiar. 

Segundo Steinberg e Blumenthal (2011), é comum que os fundadores, 
líderes fortes na família e na gestão da empresa, tenham dificuldade de passar o 
poder que detiveram por toda a vida. Para Macedo (2009), o empresário se julga 
imortal, na maioria das vezes, e não consegue ou não quer perceber a necessi-
dade de planejar a sua sucessão. Amendolara (2005) diz que o primeiro passo 
da sucessão é saber se as gerações futuras estão de acordo com a continuação 
da manutenção da posse da empresa. Se a resposta for afirmativa, necessita-se 
de um plano coerente para proceder à sucessão, no qual, em todas as etapas da 
transição, haja concordância das partes envolvidas. E, para que haja concordân-
cia, deve haver negociação constante do empresário com os herdeiros da famí-
lia. O autor ainda destaca que o importante é que sejam acomodados os interes-
ses de cada um dos envolvidos, de modo a que, ao final, não haja perdedores. 

Para que um processo de sucessão ocorra, é preciso que o dono aceite 
ser sucedido. Ele precisa fazer com que isso aconteça, estabelecendo o que se 
quer para a empresa, preparando-a para o futuro e definindo como chegar lá. O 
fundador deve orientar o próprio processo sucessório. 

 

O processo de sucessão se inicia com o debate da família quanto 
à definição dos objetivos estratégicos que se impõem para o ne-
gócio e as diretrizes pertinentes que levam em conta os valores e 
os princípios da família empresaria. Baseados nessa primeira eta-
pa, podemos fazer o levantamento do perfil requerido para a fun-
ção a ser exercida pelo sucessor, com os requisitos técnicos e 
comportamentais necessários. De posse desse perfil, é hora de 
realizar o levantamento dos candidatos possíveis, membros famili-
ares, executivos familiares, funcionários ou profissionais do mer-
cado externo (STEINBERG; BLUMENTHAL, 2011, p. 115). 

 

Steinberg e Blumenthal (2011) afirmam que o futuro herdeiro é descen-
dente de um ancestral que construiu um legado empresarial. Herdará, por lei, o 
patrimônio deixado pelos pais, no caso de falecimento de um deles ou de ambos. 
O sucessor é também um herdeiro, porém o que o diferencia é o fato de ser 
escolhido para exercer o papel do sucedido. 
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Uma empresa precisa estar pronta para enfrentar os novos tem-
pos, com capacidade de desempenho acima da média e para 
manter-se no jogo. Ser percebida como tal é tão importante quanto 
ter programa focado na geração de novas lideranças, ancorado em 
um bom plano de sucessão. Esse programa também deve criar o 
ambiente necessário do negócio para que ele perdure (STEIN-
BERG; BLUMENTHAL, 2011, p. 123).  

 

O processo sucessório precisa ser planejado para garantir que a em-
presa não sofra, não perca espaço no mercado e nem fragilize seus resultados. 
Conduzir o processo de transição amadoristicamente pode trazer riscos para o 
negócio e para os relacionamentos. Por isso, muitas vezes as empresas preci-
sam de ajuda na condução desse processo, que gera tanto desconforto. O apoio 
de um especialista minimiza os conflitos, como também guia o passo a passo da 
passagem do bastão, que pode levar décadas para se concretizar. Na verdade, o 
termo passagem de bastão é uma metáfora que explana bem a situação da 
sucessão nas empresas: os atletas passam o bastão de um para o outro, porém 
estão comprometidos desde o início até o fim da competição, ou seja, o sucessor 
e o sucedido devem estar atentos para que, na passagem do bastão, haja perfei-
ta sincronização entre eles e o processo ocorra com eficácia. 

A sucessão envolve pontos críticos relativos à longevidade da empresa. 
Não é pequeno o índice de mortalidade das empresas a cada passagem de 
geração. Isso acontece porque, fundamentalmente, não se dedica tempo à cons-
trução de um processo sucessivo que sustente essa transição. Sendo a suces-
são algo não planejado na maior parte das empresas familiares, Leach (1999) 
argumenta que a organização precisa recorrer à consultoria externa para que 
tenha sucesso na transição de liderança, pois esta precisa se estruturar e tornar 
o momento não pessoal, colocar as necessidades da empresa em primeiro lugar. 
Segundo o autor, sem essa assessoria, é quase certo que a empresa deixe de 
existir. 

A sucessão é o ponto crucial da longevidade da empresa familiar. Ela 
precisa ser vista em uma dimensão ampla, que envolve a sucessão do patrimô-
nio, da gestão e do líder que garantirá a perpetuação do negócio. A decisão 
tomada pela empresa, em relação à nomeação do sucessor, pode conduzir à 
decadência do negócio empresarial ou à sua expansão. Portanto, a sucessão 
familiar está ligada ao fator hereditário, ocorrendo a passagem do domínio sobre 
a empresa para o próximo sucessor que, a princípio, é um membro da família. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar e conceituar as técnicas que fo-
ram utilizadas para o planejamento e organização da presente pesquisa e dis-
põe-se a determinar as técnicas e modelos investigativos aplicados ao estudo. 
Para o melhor entendimento do leitor, a seção foi dividida em subseções: 4.1 
Tipos de Pesquisa, que explana os diferentes tipos de investigação que poderi-
am ter sido aplicados neste estudo, justificando o tipo que os autores julgaram 
ser o mais propício para o melhor desenvolver deste trabalho; 4.2 Instrumentos 
de Pesquisa utilizados para a coleta das informações necessárias para o traba-
lho; 4.3 População e Amostra, que trata de especificar as pessoas escolhidas 
para responder às perguntas da entrevista guiada pelos pesquisadores; 4.4 
Caracterização do Ambiente de Pesquisa, que descreve a empresa em estudo, 
faz um breve histórico de sua trajetória, desde o momento da fundação até os 
dias atuais, bem como destaca informações relevantes ao trabalho e os serviços 
oferecidos pela empresa aos seus clientes; e 4.5 Tratamento dos Dados, que 
explica a técnica escolhida para a análise de dados, a fim de se obter os resulta-
dos pretendidos. 

 

4.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Para Marconi e Lakatos (2009, p. 04), “a organização quantitativa deve 
ter seus dados, sempre que possível, expressos com medidas numéricas.” O 
método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego 
da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 
tratamento delas por meio de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 2012, p. 70). 

Já acerca da pesquisa qualitativa, entende-se que há um vínculo indis-
sociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 
traduzido em números. Basicamente, os processos da pesquisa qualitativa atêm-
se a interpretar os fenômenos e a atribuir significados, não requerendo o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O pesquisador é o instrumento-chave, pois este 
irá analisar os dados indutivamente, dando foco ao processo e seu significado 
(MATIAS-PEREIRA, 2012). 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos pro-
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cessos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a ̀ operacionalização de 
variáveis (MINAYO, 1992). 

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem, ou seja, para 
que se trabalhe com um, não é necessário que se exclua o outro. Pode-se dis-
tinguir o enfoque qualitativo do quantitativo, porém não seria correto afirmar que 
guardam relação de oposição. Os dois métodos diferem quanto à forma e à 
ênfase, visto que o de cunho qualitativo traz como contribuição ao trabalho de 
pesquisa, uma mistura de procedimentos de caráter racional e intuitivo, capazes 
de contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos (POPE apud NEVES, 
1996). 

Os estudos de pesquisa qualitativa diferem entre si quanto ao método, à 
forma e aos objetivos. Godoy (apud Neves, 1996) ressalta a diversidade existen-
te entre os trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de características es-
senciais capazes de identificar uma pesquisa desse tipo. São elas: 

 O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 
instrumento fundamental; 

 O caráter descritivo; 
 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida, como preocu-

pação do investigador; 
 Enfoque indutivo. 

 

Para Gil (2010), os propósitos do estudo de caso não são os de propor-
cionar o conhecimento preciso das características de uma população, mas sim, 
de fornecer uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que 
o influenciam ou são por ele influenciados.  

 

O estudo de caso tem os seguintes propósitos: explorar situações 
da vida real cujos limites não estão claramente definidos; preservar 
o caráter unitário do objeto estudado; descrever a situação do con-
texto em que está sendo feita uma determinada investigação; ex-
plicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 
muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamen-
tos e experimento (GIL, 2010, p. 38). 

 

Diante do acima exposto, podemos afirmar que esta pesquisa possui 
delineamento qualitativo, uma vez que inclui a subjetividade do olhar do pesqui-
sador na interpretação dos dados que, por sua vez, não são numéricos. Este 
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estudo de caso emprega instrumentos de coleta e análise de dados de natureza 
qualitativa, tais como observação direta e entrevista. 

A opção pela entrevista justifica-se porque é fortemente recomendada 
para análise de dados de sentimentos, sensações, percepções, intenções, en-
tendimento de razões, significados e motivações. De acordo com Mac Daniel e 
Gates (2003, p. 120), “não existe maneira melhor do que a pesquisa qualitativa 
para compreender, a fundo, as motivações e os sentimentos dos consumidores”. 

 
4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

O presente estudo de caso, a fim de obter um resultado satisfatório, uti-
lizou dois instrumentos de coleta de dados: a entrevista e a observação direta. 
De acordo com Lakatos (2010), a entrevista é um encontro entre duas pessoas, 
a fim de que uma delas desenvolva capacidades para adquirir informações a 
respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza pro-
fissional. 

Para Richardson (2012), a entrevista tem se restringido a circunstâncias 
nas quais uma pessoa – o entrevistador -, com um conjunto de perguntas prees-
tabelecidas, leva a outra a responder a tais perguntas. Na pesquisa quantitativa, 
o ato de entrevistar tem-se reduzido a forçar uma escolha entre alternativas de 
respostas predeterminadas a perguntas rigidamente formuladas.  

Essa pesquisa utilizou a chamada entrevista não estruturada que, ainda 
segundo o autor acima, pode-se chamar de entrevista em profundidade, visto 
que, em vez de responder à pergunta por meio de diversas alternativas pré-
formuladas, busca obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais 
relevantes de determinado problema. Por meio de uma conversa guiada, preten-
de-se obter informações detalhadas que possam ser usadas em uma análise 
qualitativa. 

A técnica da observação foi útil para complementar as informações 
acerca da empresa objeto de estudo – que se revestiu de caráter assistemático, 
uma vez que foi realizada de forma espontânea, sem o emprego de meios técni-
cos especiais, e seu ambiente de observação foi a vida real, com os dados sen-
do registrados à medida que foram ocorrendo, espontaneamente, sem prévia 
preparação (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Esse instrumento força o pesquisador a redobrar seus cuidados na cole-
ta e análise de dados, a fim de minimizar o efeito de vieses. Este trabalho retrata 
uma situação de empresa familiar da vida real, que recebe influencia do ambien-
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te macro e micro, causando impactos no seu desenvolvimento. A influência micro 
é diferenciada de outras empresas, uma vez que esta lida com questões de 
caráter familiar e, portanto, possui uma dinâmica diferente. 

 
4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população e a amostra da pesquisa, neste caso específico, foram 
coincidentes, pois foram contemplados todos os funcionários, familiares e não 
familiares, que fazem parte da diretoria da empresa pesquisada, como também 
os membros da família que não atuam na gestão da mesma. Desse modo, a 
pesquisa contou com representatividade de 100% da amostra com relação à 
população da empresa. 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

 

Estabelecida há mais de 30 anos na cidade de João Pessoa, a empresa 
pesquisada pertence ao setor de prestação de serviços de saúde, serviços médi-
cos, e tem três unidades de atendimento em diferentes bairros da cidade. A 
empresa presta seus serviços em pronto atendimento de emergências, assim 
como em consultórios para consultas eletivas.  

Atende a convênios e particulares, representando uma significativa con-
tribuição à sociedade paraibana na prestação de serviços médicos. Consolidada 
na prestação de serviços na área da saúde, na especialidade de ortopedia e 
traumatologia a empresa tem a tradição da eficácia e capacitação de seus pro-
fissionais. 

 
4.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para o procedimento de análise dos dados, optou-se pela técnica de 
análise de conteúdo, especificamente a Análise Temática. Segundo Minayo 
(2012), do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo parte de uma litera-
tura de primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado: aquele que ultra-
passa os significados manifestos. Para isso, a análise de conteúdo, em termos 
gerais, relaciona estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológi-
cas (significados) dos enunciados. Articula a superfície dos textos descritos e 
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analisados como fatores que determinam suas características: variáveis psicos-
sociais, contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem. 

Já a análise temática está ligada a uma afirmação a respeito de deter-
minado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser graficamente 
apresentada por meio de uma palavra, uma frase, um resumo. Fazer uma análi-
se temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 
comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o obje-
tivo analítico pretendido.  

 
5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta parte do artigo é destinada à apresentação e análise dos resulta-
dos, obtidos por meio da entrevista aplicada, a fim de atingir o objetivo geral, que 
é apresentar um diagnóstico de gestão da empresa familiar do setor médico 
(localizada na cidade de João Pessoa – PB), analisando os impactos dos ele-
mentos internos e externos no desenvolvimento da mesma. Com o material 
coletado, foi possível elaborar o modelo dos três círculos dessa empresa, que 
consiste nos três círculos independentes, mas superpostos, no qual cada pessoa 
membro foi posicionada em sua devida localização, de acordo com sua conexão 
com a empresa.   

Ainda nesta seção, apresentamos o modelo tridimensional da empresa 
analisada, identificando em qual estágio a organização se encontra nos eixos da 
família, da propriedade e da empresa, bem como as progressões, em cada um 
desses três pontos de desenvolvimento, influenciam a forma e as características 
da organização.  

Para concluir, identificamos quais são os desafios presentes e possibili-
dades de sugestões para o processo de sucessão e como esse processo suces-
sório deve ser realizado, a fim de tornar esse período de passagem do bastão o 
menos turbulento e o mais eficaz possível na empresa. 

 

5.1 CONFIGURAÇÃO DO MODELO DOS TRÊS CÍRCULOS DA EMPRESA 
ESTUDADA 

 

Um antigo provérbio já dizia que ‘amigo é a família que se escolhe’, e é 
fácil compreender o poder das organizações que combinam amizade, família e 
negócios (GERSICK et al., 2006). Todavia, os problemas surgem porque as 
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mesmas pessoas têm que cumprir com obrigações familiares e de gestão, sem 
que isso venha a interferir no seu grau de amizade ou, até mesmo, de parentes-
co. Além disso, a empresa precisa operar de acordo com práticas e princípios de 
negócios sadios, satisfazendo, ao mesmo tempo, às necessidades de emprego, 
identidade e renda. 

Dessa forma, de acordo com a característica de formação da sociedade 
da empresa do setor médico estudada, esta análise a considerou como sendo do 
tipo empresa familiar, já que os sócios-fundadores mantêm uma relação próxima 
de amizade há anos, tal como se fizessem parte de uma mesma família. E, ao 
longo dos últimos anos, outros membros de suas famílias passaram a ingressar 
como sócios e já existe uma preocupação a respeito do processo sucessório, 
como será detalhado mais adiante. 

As empresas familiares, constituídas, em sua maioria, por membros de 
uma mesma família (ou por amigos próximos que resolvem formar uma socieda-
de, como é o caso da empresa foco deste estudo), são a forma predominante de 
empresa em todo o mundo. O modelo de três círculos descreve o sistema da 
empresa com característica familiar como três subsistemas independentes, po-
rém superpostos: gestão, propriedade e família/amigos. Qualquer pessoa em 
uma empresa com característica familiar pode ser alocada em um dos sete seto-
res formados pelos círculos superpostos dos subsistemas. Todos os proprietá-
rios (sócios e acionistas), e somente eles, estão no círculo superior; todos os 
demais membros das suas respectivas famílias estão no círculo inferior esquerdo 
e todos os funcionários, no círculo inferior direito. Uma pessoa com somente 
uma conexão com a empresa estará em um dos setores externos – 1, 2 ou 3. 

As pessoas com mais de uma conexão com a empresa estarão em um 
dos setores superpostos, que caem dentro de dois ou três círculos ao mesmo 
tempo. Um proprietário que também é membro da família, mas não funcionário, 
estará no setor 4, que está dentro dos círculos de proprietário e da família. Um 
proprietário que trabalha na empresa, mas não é membro da família, estará no 
setor 5 e, finalmente, um proprietário que também é membro da família e funcio-
nário, estará no setor central 7, dentro dos três círculos. Assim, cada pessoa que 
é membro do sistema da empresa familiar tem uma única localização. 

 Os círculos da gestão, dos proprietários e da família, entretanto, não 
deixam transparecer muitos dos mais importantes dilemas enfrentados pelas 
empresas com características familiares - que são causados pela passagem do 
tempo e envolvem mudanças na organização, na família e na distribuição da 
propriedade. No caso específico da empresa do setor médico estudada, várias 
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mudanças surgiram ao longo da sua existência, pois, historicamente, tem-se o 
seguinte cenário: 

 1981 – 5 amigos (Dr. A, Dr. B, Dr. C, Dr. D e Dr. E) resolveram for-
mar uma sociedade e fundaram a empresa do setor médico – mi-
grando do setor 1 para o setor 7, já que todos, além de proprietários 
também trabalhavam na empresa;  

 2009 – o sócio Dr. D faleceu e sua viúva (Sra. F) assumiu seu lugar 
na sociedade, porém apenas como cotista – saindo do setor 1 para 
o setor 4;  

 2013 – o sócio Dr. C se afastou da sociedade por motivos de doença 
– migrando do setor 7 de volta ao setor 1;  

 2013 - no mesmo período, passaram a fazer parte da sociedade o fi-
lho do Dr. B (Dr. G); o genro e a filha do Dr. A (Dr. H e Dra. I) – os 
quais migraram do setor 1 para o setor 7;  

 2013 – outros 3 médicos (Dr. J, Dr. K e Dr. L), que já trabalhavam na 
empresa do setor médico, passaram a fazer parte da sociedade – 
saindo do setor 3 para o setor 5;  

 2013 – além desses, juntaram-se à empresa o Dr. M e o Dr. N, os 
quais possuem participação apenas em uma unidade do grupo (uni-
dade 1) – passando a fazer parte, também, do setor 5. 

 
Tais inclusões e/ou alterações são normais e aceitáveis, a partir do 

momento em que se tornam efetivas contribuições para o desenvolvimento da 
empresa com característica familiar, ou seja, cruzar a fronteira de membro da 
família para membro da família proprietário/funcionário é um marco importante. 
Desse modo, quanto à empresa do setor médico, observa-se a atual configura-
ção em relação ao modelo de três círculos da empresa com característica famili-
ar: 
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Figura 5: Modelo de três círculos da empresa do setor médico  
com característica familiar  

Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2014 
 

O resultado da adesão ao desenvolvimento, ao longo do tempo, dos 
três círculos, é um modelo tridimensional de desenvolvimento da empresa com 
característica familiar, o qual será detalhado na seção a seguir. 

 

5.2 CONSTRUÇÃO DO MODELO TRIDIMENSIONAL DA EMPRESA DO     
SETOR MÉDICO 

 

Para cada um dos três subsistemas – propriedade, família/amigos e 
gestão/empresa – existe uma dimensão separada de desenvolvimento. Por meio 
do conjunto dos três eixos de desenvolvimento de propriedade, amigos e empre-
sa, o modelo descreve um espaço tridimensional. 

Neste sentido, verifica-se que toda empresa com característica familiar 
progride até certo ponto no eixo de desenvolvimento da propriedade, outro ponto 
no eixo de desenvolvimento da família/amigos e, ainda, outro ponto no eixo de 
desenvolvimento da empresa. O empreendimento assume um caráter particular, 
definido por esses três pontos de desenvolvimento. À medida que a empresa 
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com característica familiar se desloca para o novo estágio em qualquer das di-
mensões, assume uma nova forma, com novas características. 

Dessa forma, com base na coleta de informações, a empresa do setor 
médico encontra-se no seguinte estágio de desenvolvimento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Adaptação do modelo tridimensional  
de desenvolvimento da empresa analisada 

Fonte: Brazilliant Consultoria, 2014 
  

Detalhadamente, tem-se que: 

 A dimensão de desenvolvimento da propriedade: após as várias mu-
danças pelas quais já passou a empresa do setor médico, observa-se 
que a mesma se encontra, do ponto de vista da estrutura formal da or-
ganização, num misto entre os estágios de Sociedade entre amigos e 
de Consórcio de herdeiros dos sócios-fundadores. Isso acontece por-
que a empresa está, atualmente, em uma fase intermediária, já que: a) 
os membros da segunda geração familiar começaram a entrar na em-

Maturi‐
dade 

Expansão/ 
Formalização 

 
Início 

Proprie‐
tário 

Socie‐
dade 

Consórcio 

de herdei‐

ros dos 

ó i

Jovem 
família 

Entrada na 
empresa 

Traba‐
lho 

Passagem 
do bastão 

Eixo da empresa 

Eixo da famí‐

lia/amigos 

Eixo da 

propriedade 



116 | Academia  Pa ra ibana  de  C i ênc i a   da  Admin i s t r a ção   ‐   APCA  

 
presa (tanto para trabalhar como para gerenciá-la), provando que a em-
presa do setor médico sobreviveu ao tempo e vem crescendo mais do 
que as empresas que estão no estágio inicial; e b) outros amigos (não 
familiares) passaram a ingressar na sociedade, gerando um novo desa-
fio para a gestão da empresa, devido aos vários interesses em questão. 

 A dimensão de desenvolvimento da família/amigos: apesar de alguns 
membros da segunda geração familiar terem ingressado recentemente 
na empresa, verifica-se que, de uma forma geral, a empresa do setor 
médico encontra-se no estágio de Trabalho em conjunto, no qual procu-
ra administrar complexas relações entre os sócios/amigos que prestam 
serviço à empresa. É nessa fase que a capacidade do sistema da em-
presa para sustentar as famílias dos sócios passa a ser testada, pois se 
procura descobrir se a lucratividade da empresa pode acompanhar as 
necessidades de renda e de estilo de vida de toda a família e se seu 
porte pode prover oportunidades interessantes de carreira para os 
membros qualificados da família. É a melhor etapa para se prepararem 
os sucessores - o que coincide com a intenção da atual gestão da em-
presa do setor médico, que já sinalizou interesse em um processo su-
cessório que deverá acontecer nos próximos 3 anos. 

 A dimensão de desenvolvimento da empresa indica que: a empresa do 
setor médico encontra-se no estágio de Expansão/formalização, ou se-
ja, está estabelecida no mercado e costuma estabilizar suas operações 
dentro de uma rotina inicial previsível, por meio de expansões e de uma 
complexidade organizacional crescente. É nessa fase que a empresa 
procura moldar sua curva de crescimento e sua estrutura emergente, 
para servir às necessidades do grupo de proprietários em evolução e às 
suas respectivas famílias em desenvolvimento. Após 30 anos de atua-
ção no mercado da capital paraibana, a empresa do setor médico mos-
trou que foi capaz de sobreviver aos anos incertos do período inicial e 
expandir sua estrutura física e área geográfica de atuação (atualmente 
mantendo 3 unidades em pleno funcionamento). Com o apoio que está 
tendo de uma consultoria organizacional (Brazilliant) busca evoluir, ain-
da mais, com a implantação de processos, sistemas e políticas organi-
zacionais mais formalizados. 
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5.3 DESAFIOS-CHAVE PARA A EMPRESA DO SETOR MÉDICO 

 
Com base nas observações realizadas na empresa do setor médico, 

seguem alguns desafios-chave que deverão ser levados em consideração para 
que a mesma possa se desenvolver de forma estruturada e segura, mantendo o 
equilíbrio entre as dimensões. 

 
5.3.1 Dimensão de Desenvolvimento da Propriedade 

 

Observou-se a existência de um misto entre os estágios Sociedade en-
tre amigos e Consórcio de herdeiros dos sócios-fundadores. Assim sendo, o 
controle da empresa está sendo partilhado por muitos sócios, sendo que alguns 
ainda fazem parte da equipe original de sócios-fundadores, bem como outros 
que já são da segunda geração destes e alguns amigos, que ingressaram mais 
recentemente na empresa. Todavia, todos (exceto uma sócia cotista) mantêm 
funções e atribuições estabelecidas formalmente dentro da organização. Dessa 
forma, faz-se necessário: 

a) desenvolver um processo para a partilha do controle da empresa, ou se-
ja, deixar claro quem será a pessoa que terá o poder de dar a palavra 
final quanto às tomadas de decisões estratégicas para a empresa. Nes-
se sentido, é importante o apoio dos demais sócios. Para que tal pro-
cesso possa ser desenvolvido, é fundamental que o líder esteja qualifi-
cado e que os demais sócios possam colaborar para que o sistema se 
torne equilibrado;  

b)  definir o papel da sócia não funcionária, realizando reuniões formais peri-
odicamente, a fim de melhorar a comunicação entre os sócios e facilitar 
a tomada de decisão consensual;  

c) implantar sistemas e políticas organizacionais bem definidas, a fim de que 
os gestores tenham mais possibilidade de delegar atribuições aos seus 
colaboradores e dedicarem-se mais às questões estratégicas e decisórias 
da empresa.   

 
Ainda, nesse estágio, é bastante comum que, na busca por uma vida 

confortável ou para financiar empreendimentos externos, alguns sócios come-
cem a exercer pressões por dividendos mais elevados. É importante evitar sacar 
fundos excessivos, prejudicando as perspectivas de crescimento da empresa. 
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Logo, deve-se reter o capital e trabalhar a educação financeira de todos os só-
cios. 

 
5.3.2 Dimensão de Desenvolvimento da Família/Amigos 

  
Muitas das questões-chave enfrentadas pelas empresas com caracte-

rísticas familiares somente podem ser descritas ao longo do tempo, como é o 
caso dos relacionamentos entre sócios. 

Analisando as características atuais da empresa do setor médico, tem-
se que a mesma encontra-se no estágio dos Familiares/amigos que trabalham 
em conjunto, ou seja, os sócios fundadores, seus herdeiros diretos e os demais 
sócios (não familiares) estão buscando, ao mesmo tempo, envolvimento pleno 
com a empresa. Os sócios-fundadores (Dr. A, Dr. B e Dr. E) estão no auge da 
sua autoridade no círculo da empresa e têm usado renda e investimentos para 
realizar expansões, além de financiar o estilo de vida confortável que muitos 
adultos desejam nessa idade – casa, viagens, vida social, lazer, etc. 

Os sócios que fazem parte da segunda geração da família (Dr. G, Dr. H 
e Dra. I), começam a assumir suas responsabilidades no âmbito empresarial, a 
construir seu próprio estilo de vida, além de buscar um lugar na comunidade. É 
nesse estágio que as duas gerações estão plenamente envolvidas ao mesmo 
tempo na empresa, pois os membros da geração mais nova tomaram a decisão 
a respeito de ficar na empresa e assumir seu papel na mesma e estão preocu-
pados com a abertura de espaço, pois não podem mais agir como ‘filhos do 
dono’. Precisam mostrar seu valor e um forte potencial de liderança, sem serem 
arrogantes ou condescendentes, sendo autênticos e genuínos. 

Além dos sócios-fundadores e dos sócios herdeiros, também se encon-
tram trabalhando, no mesmo ambiente organizacional, os demais sócios não 
familiares (Dr. F, Dr. J, Dr. K, Dr. L e Dr. M). Desse modo, é necessário que haja 
a promoção de cooperação e melhor comunicação entre os sócios, garantindo 
qualidade de vida para todos. Devem-se criar mecanismos de ligação que permi-
tam ao sistema com característica familiar continuar operando de forma integra-
da diante da descentralização e diversificação.  

A comunicação entre os sócios precisa demonstrar certas característi-
cas:  

 Honestidade: é o grau com que os membros da empresa contam e 
esperam a verdade; saber fornecer e receber feedback, sem con-
sequências negativas; 
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 Abertura: os assuntos tidos como tabus devem ser minimizados; 

com isso será possível falar a respeito das decisões estratégicas ou 
mesmo fazer perguntas sem ter medo de se indispor com o restan-
te dos sócios;  

 Consistência: significa manter coerência entre discurso e compor-
tamento, uma vez que uma comunicação inconsistente abala a con-
fiança dos membros da sociedade e seu senso de segurança pode 
ser prejudicado, conduzindo os relacionamentos de amizade no 
trabalho a uma atmosfera de ansiedade. 

 
Em outras palavras, se a empresa do setor médico estudada conseguir 

manter altos níveis de honestidade, abertura e consistência em sua comunica-
ção, estará mais apta para administrar os conflitos de forma produtiva, contribu-
indo para o encorajamento de uma administração positiva e livre de conflitos, já 
que questões complexas de autoridade e colaboração, quase inevitavelmente, 
causarão problemas. É essencial administrar os conflitos entre os sócios para 
que eles sejam produtivos e não destrutivos, e para que suas ações não repercu-
tam descontroladas, nas dimensões da empresa e da propriedade. 

 
5.3.3 Dimensão de Desenvolvimento da Empresa 

 

A empresa do setor médico que foi diagnosticada, se encontra no está-
gio de expansão/formalização, o que tem demandado muito dos sócios. Sua 
atual preocupação está em se estruturar organizacionalmente em termos de 
sistemas e processos organizacionais (com a adição de políticas e processos 
internos). Por tal razão, investiu na contratação de uma consultoria organizacio-
nal (Brazilliant).  

Faz-se necessária a elaboração de um planejamento estratégico parti-
cipativo; logo, ampliar a coleta e análise de informações evitará um desequilíbrio 
entre o investimento de recursos e as oportunidades estratégicas, possibilitando 
a visualização de oportunidades disponíveis nesse estágio de desenvolvimento e 
a garantia de uma melhor administração do caixa.  

Além disso, os sócios da empresa do setor médico devem preparar 
seus colaboradores (não pertencentes à família) para assumirem responsabili-
dades. Assim, poderão delegar autoridade e evoluír para o novo papel de propri-
etários, no processo de tomada de decisão estratégica. Tal postura também 
facilitará a ampliação da profissionalização da empresa, pois é importante con-
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tratar profissionais capacitados e garantir recursos específicos para desenvolver 
os negócios da empresa do setor médico. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os empreendimentos familiares constituem a maioria das empresas no 
país e tem mostrado desempenho superior ao das demais empresas. Elas dife-
renciam-se das organizações não familiares devido à coexistência dos três sub-
sistemas que as compõem – propriedade, família e gestão. A dinâmica desses 
três sistemas traz um desafio para as empresas de caráter familiar, que precisam 
entender o cenário em que estão inseridas, com o emprego do modelo dos três 
círculos, bem como compreender a sua evolução, a partir do modelo tridimensio-
nal de desenvolvimento - a fim de chegar à descoberta de estratégias capazes 
de satisfazer ambos os subsistemas. Portanto, a evolução desses subsistemas e 
o equilíbrio entre eles, são determinantes para o sucesso do negócio.  

Nessas circunstâncias, após compreender a distribuição dos sócios a 
partir do modelo de três círculos e identificar os estágios nos quais a empresa do 
setor médico estudada se encontra, em termos do modelo tridimensional de 
desenvolvimento, foi possível verificar que cada dimensão possui uma qualidade 
ligeiramente diferente e que o ritmo e o padrão de desenvolvimento ao longo do 
tempo são diferentes para os sócios e demais colaboradores da empresa. Tal 
compreensão se faz necessária para a construção do processo de sucessão 
gradual, que culminará no estágio de passagem do bastão e na entrada da fase 
de maturidade da empresa do setor médico. 

Dessa forma, após este diagnóstico, a empresa estará mais preparada 
para executar as próximas etapas sugeridas pela Brazilliant consultoria, isto é, 
participar ativamente do workshop sobre Gestão de Empresas com característi-
cas Familiares (com foco no desenvolvimento da empresa do setor médico) e do 
coaching, a fim de se preparar para a implantação dos processos internos de 
gestão e liderança. 

A partir do material coletado e analisado, finalizamos a apresentação 
deste estudo esclarecendo que não buscamos discutir todas as ideias que emer-
giram ao longo do processo investigativo, mas priorizamos alguns aspectos que 
consideramos pertinentes ao diagnóstico da gestão da empresa familiar pesqui-
sada. Primeiramente, foi criado o modelo dos três círculos da empresa analisa-
da, para que cada participante da empresa pudesse ser colocado em sua devida 
posição e, assim, facilitar a compreensão das relações de pessoas inseridas em 
círculos distintos.  
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Em seguida, na análise do modelo tridimensional de desenvolvimento, 

identificamos os estágios nos quais a empresa pesquisada está inserida atual-
mente. Verificamos que, no eixo da empresa – ela se encontra no período de 
expansão/formalização, no eixo da propriedade, as ações acontecem num misto 
entre sociedade entre amigos e consórcio de herdeiros e que, no eixo da família, 
vivem uma relação entre a entrada de novos integrantes da família e o trabalho 
em conjunto.  

Vimos, então, que os desafios da empresa pesquisada são dos mais di-
versos, mas propusemos direcionamentos para que os mesmos possam ser 
enfrentados com sabedoria e maturidade por parte dos gestores.  

Com isso, os autores deste artigo sobre diagnóstico de empresa familiar 
do setor médico corroboram a visão sugestiva de Gersick et al. (2006), ao afir-
mar que os Conselhos de Família são muito valiosos nas famílias que se encon-
tram no estágio de Trabalho Conjunto e Sociedade entre Irmãos. Para o proces-
so sucessório, percebemos que sucessores e sucedidos já estão pensando 
nessa etapa e começam a se preparar para a passagem do bastão, de forma 
contínua e saudável. Fazendo-se, mais uma vez, importante, a implantação do 
conselho de família. 

Esperamos que este trabalho contribua, em termos de produção e co-
nhecimento, para a empresa pesquisada, e que a mesma possa, a partir desta 
análise, superar os desafios presentes e futuros, com domínio e sabedoria. Al-
mejamos que os estudos acerca das empresas familiares continuem crescendo e 
que recebam mais atenção das universidades de administração que, muitas 
vezes, negligenciam a sua importância. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta objetiva que bus-
ca identificar problemas reais na gestão dos Recursos Humanos. A análise, o 
diagnóstico e as sugestões proporcionados pela pesquisa, são valiosos instru-
mentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria da qualidade, 
aumento da produtividade e adoção de políticas internas. Diante disso, o princi-
pal objetivo da pesquisa de clima organizacional é mensurar o nível de satisfa-
ção dos colaboradores com relação aos aspectos do ambiente organizacional e 
a maneira como as pessoas interagem uma com as outras (LAKATOS e MAR-
CONI, 1990). O resultado final da pesquisa deve apresentar as informações 
necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria e a elaboração de 
um plano de ações. 

O capital humano é o novo diferencial das empresas, ou seja, os cola-
boradores estão no cerne da dinâmica e dos resultados empresariais. Devido a 
isso, as organizações passam a se preocupar mais com o sentimento e o com-
portamento das pessoas que fazem parte do seu quadro de colaboradores (UL-
RICH, 2000). Assim, o foco de competição se constitui em desenvolver e reter os 
seus talentos, seja pela oferta de um bom ambiente de trabalho, de bons benefí-
cios ou de salários adequados. 
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Para tanto, as empresas fazem uso de determinadas ferramentas para 

avaliar o seu ambiente de trabalho, sendo a pesquisa de clima organizacional a 
mais utilizada entre elas, por ser mais abrangente e fácil de responder e de tabu-
lar. Com ela, é possível perceber a visão que seus colaboradores têm sobre a 
organização e a gestão. E, com base nos resultados dessa pesquisa, os gesto-
res podem identificar os problemas e as oportunidades da empresa, a fim de que 
possam tomar a melhor decisão (CHIAVENATO, 1999). 

Diante disso, este artigo propõe-se a analisar a aplicação prática da 
pesquisa de clima organizacional em uma organização que presta serviços de 
saúde. Por razões de confidencialidade, o artigo não divulgará o nome da insti-
tuição. Ao final, será possível analisar se a aplicação da pesquisa de clima orga-
nizacional e seus resultados causaram impactos na gestão de pessoas e da 
empresa, sejam eles positivos ou negativos. 

 

2 A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, A GESTÃO DE PESSOAS, A CUL-
TURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A administração de uma empresa pode ser compreendida como um 
meio para que os seus recursos sejam alocados de forma sistêmica e utilizados 
de forma eficiente, com a finalidade de obter os melhores resultados para quem 
estiver gerindo a organização. Assim, o objetivo é utilizar ao máximo os recursos 
e buscar padronizações, a fim de aperfeiçoar os processos e obter os melhores 
resultados (MORGAN, 1996; DAFT, 2008, PAULA, 2008). 

Essa visão mecanicista e sistemática das tarefas dentro de uma organi-
zação tomou maiores proporções com os estudos de Frederick Taylor, conside-
rado o pai da Administração Científica. Em seus estudos, Taylor buscava a exce-
lência na produtividade, por meio da divisão de tarefas, estudo dos tempos e 
movimentos dos operários e padronização das ferramentas. Outro grande pen-
sador da Administração foi Henry Fayol, que estabeleceu a divisão das funções 
existentes dentro das empresas (SILVA, 2004). 

Essa realidade fazia com que as pessoas se sentissem mecanizadas, o 
homem perdia sua identidade e se via automatizado e forçado a repetir suas 
tarefas, sem conhecer a finalidade das mesmas. De acordo com Silva (2004), a 
mecanização tornou o operário parte da máquina, tratado como uma engrena-
gem do sistema, levando-o ao esgotamento físico cuja causa era a frequente 
vontade de realizar mais do que o previsto, a fim de aumentar o seu salário. 
Esse contexto pode ser visto no filme ‘Tempos Modernos’ (1936) onde é relatada 
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a dura realidade dos operários daquela época. Aquelas pessoas não tinham 
nenhum contato com o processo decisório e isso gerava, inevitavelmente, uma 
queda no rendimento. Com base nessa queda de eficiência e produtividade, os 
especialistas tiveram que mudar o foco do processo para o estudo do comporta-
mento das pessoas, passando, assim, a estudar suas motivações e interesses 
(CARVALHO e SERAFIM, 1995; GIL, 2001). 

Com base nisso, surgiu a Teoria das Relações Humanas, estudada por 
Mayo. Em essência, Mayo diz que o desempenho das pessoas depende muito 
mais de fatores emocionais e comportamentais do que de métodos de trabalho 
defendidos pela administração científica. Os métodos mais poderosos são aque-
les decorrentes da participação do trabalhador em grupos sociais. A fábrica, para 
uma melhor compreensão de seu funcionário e sua eficácia, deveria ser vista 
como um sistema social e não apenas como um sistema econômico ou industrial 
(MAXIMIANO, 2011). 

A escola de Relações Humanas foi basicamente um movimento de opo-
sição à desumanização do trabalho decorrente dos rígidos métodos da Adminis-
tração Científica. Nesse momento, o indivíduo deixa de ser visto como uma peça 
da máquina e passa a ser considerado como um todo, como um ser humano. 
Essa escola começou a enfatizar a importância da satisfação humana para a 
produtividade, transferindo a ênfase na tarefa e na estrutura para a ênfase nas 
pessoas (CHIAVENATO, 2003). 

Ainda de acordo com Chiavenato (2003), atualmente, é impossível des-
vencilhar a existência das pessoas do ambiente do trabalho. Se, de um lado, as 
pessoas passam o maior tempo trabalhando para garantir sua subsistência e 
sucesso pessoal, por outro lado, as organizações dependem essencialmente 
dessas mesmas pessoas para executarem suas atividades e obterem seus lu-
cros. Mesmo possuindo uma ótima estrutura, ainda assim, as organizações de-
pendem das pessoas. Ou seja, existe uma relação de mútua dependência, na 
qual os benefícios devem ser recíprocos. Por isso, há a tendência de reconhecer 
o funcionário como parceiro (GIL, 2001). 

Surgiu, assim, um novo modelo de gestão de pessoas, que trouxe em 
seu bojo a concepção do capital intelectual da organização que, para Chiavenato 
(1999, p. 07) “se baseia em três aspectos fundamentais: as pessoas como seres 
humanos, as pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais 
e as pessoas como parceiras da organização”. Já para Tachizawa et al. (2001, p. 
19) a Gestão de Pessoas pode ser entendida também como “um processo de 
gestão descentralizada apoiada nos gestores responsáveis, cada qual em sua 
área, pelas atividades-fim e atividades-meio das organizações”. 
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Hoje, a realidade é a sociedade do conhecimento, na qual o talento hu-

mano é visto como fator competitivo, constituindo-se na essência do patrimônio 
intangível - seu grande diferencial no mercado globalizado. Assim, a gestão de 
pessoas contribui para a participação, capacitação, envolvimento e desenvolvi-
mento do capital humano da organização. A partir desse novo contexto, as em-
presas mudaram a visão de que as pessoas eram recursos e de que era impera-
tivo administrá-las, o que implicava na necessidade de planejamento, direciona-
mento e controle, dentre outras atribuições - passando a vê-los como parceiros, 
fornecedores de conhecimentos e habilidades, capacidades e inteligência, cons-
tituindo-se no capital intelectual da organização (TACHIZAWA, 2001). 

Gil (2001) afirma que a gestão de pessoas se tornou uma função geren-
cial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações. Assim, o 
foco não é mais alocar as pessoas em atividades previamente estabelecidas, 
mas determinar uma estratégia organizacional capaz de conduzir as pessoas da 
organização ao alcance desses objetivos. 

Outro fator que dever ser levado em consideração é a cultura organiza-
cional da empresa, uma vez que toda organização tem suas singularidades cul-
turais. A cultura atua como um mecanismo de controle organizacional, quando 
reprime ou estimula certas ações comportamentais. Cada organização busca 
constantemente compartilhar sua cultura com as pessoas que estão dentro dela, 
levando-as a agir de acordo com padrões de comportamento, visão de negócio e 
forma de atuação, visando obter os resultados pretendidos. 

A cultura organizacional de uma empresa é o alicerce que mantém a 
empresa unida em busca de um objetivo comum. Independentemente da hierar-
quia, todos trabalham para o bem daquela instituição, quando seus valores forem 
compatíveis com os dos indivíduos que ali trabalham. Pode-se afirmar, ainda, 
que é a cultura organizacional que produz, junto aos mais diferentes públicos e 
diante da sociedade e mercados, o conjunto de percepções, ícones, índices e 
símbolos que chamamos de imagem corporativa. 

Para Luz (2003), o clima organizacional é apenas uma relação de casu-
alidade, onde a cultura é a causa e o clima, a consequência. Entretanto, ambos 
os fenômenos se complementam. É, de certa forma, o reflexo dos efeitos dessa 
cultura na organização como um todo.  

Para Coda apud Bispo (2006, p. 259): 

 

O clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos 
membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da 
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cultura ou realidade aparente da organização, tais como: política 
de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de co-
municação, valorização profissional e identificação com a empre-
sa. 

 

O clima organizacional compreende os fenômenos subjetivos e objeti-
vos existentes que permeiam o ambiente de trabalho. Nas organizações, utiliza-
mos a palavra clima para descrever o grau de satisfação e de insatisfação exis-
tente em uma organização, sob a ótica daqueles que lá trabalham. (MARCONI e 
LAKATOS 1990). 

Segundo Chiavenato (2003), clima organizacional envolve uma visão 
mais ampla e flexível da influência ambiental sobre a motivação. É a qualidade 
ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada 
pelos membros da organização e influencia no seu comportamento. Refere-se ao 
ambiente interno existente entre as pessoas que convivem no meio organizacio-
nal e está relacionado com o grau de motivação de seus participantes. 

Ainda de acordo com Chiavenato (2003), os fatores determinantes do 
clima organizacional, que influenciam diretamente na motivação das pessoas e 
que provocam reações distintas quanto à satisfação e à produtividade, são: con-
dições econômicas; estrutura organizacional; cultura organizacional; participa-
ção; significado do trabalho; escolha da equipe; estilo de liderança; avaliação e 
remuneração. 

Apoiados nas teorias motivacionais, e dentro dessa visão sistêmica das 
organizações, é que surgiram técnicas como o desenvolvimento organizacional, 
de pesquisa de clima organizacional, qualidade de vida no trabalho e outras, que 
se preocupam com a satisfação no trabalho, visando sempre à maior produtivi-
dade ou ao melhor desempenho no trabalho, uma vez que a administração sur-
giu no mundo organizacional. (LUCENA, 1990). 

 

2.1 A PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para uma organização, pesquisar e analisar o seu clima não é uma ta-
refa simples, pois as pessoas são inconstantes e diferentes, principalmente por 
serem fortemente influenciadas por diversos fatores internos e, também, por 
fatores externos, como a situação política, a economia do país, novas legisla-
ções, a influência do sindicato da categoria, entre outros. Esses elementos po-
dem gerar problemas de ordem operacional ou comportamental dentro da em-
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presa. O melhor método para mensurar o clima organizacional de uma empresa 
se dá por meio de uma pesquisa de clima organizacional. 

De acordo com Oliveira (1994, p.70), “as pesquisas de clima são feitas 
geralmente por intermédio de questionários e/ou entrevistas, para obter as opini-
ões dos empregados acerca de vários itens que revelam o que pensam, e que 
são do interesse da empresa conhecer”. 

A pesquisa de clima organizacional, por meio do levantamento de opini-
ões que caracterizam a realidade organizacional e retratam o que as pessoas 
acreditam estar acontecendo no momento, possibilita entender e atender às 
necessidades da organização e do seu quadro de colaboradores, já que dá a 
conhecer as tendências da satisfação ou insatisfação dos envolvidos. O objetivo 
da pesquisa é tornar claras as percepções sobre os temas e itens que podem 
afetar o nível de satisfação dos funcionários da empresa (BERGAMINI E CODA, 
1997). 

  Em sua obra, Oliveira (1994) divide a pesquisa de clima organizacional 
em cinco etapas: 

 Preparação: nessa primeira etapa é realizado o levantamento 
de informações sobre os problemas a serem estudados e os 
conceitos dos mesmos; 

 Metodologia: aqui, são formulados o questionário da pesquisa 
ou hipóteses a serem investigadas; 

 Aplicação da pesquisa: momento da coleta de dados; 
 Interpretação dos dados: etapa de análise dos dados coleta-

dos; 
 Conclusão: consiste na validação dos dados, por meio de teo-

rias, e na elaboração de um relatório final da pesquisa. 

 

O relatório final possibilita um diagnóstico preciso e um mapeamento da 
satisfação, insatisfação, fidelidade e compromisso das pessoas que trabalham 
na empresa, representando uma ferramenta eficaz para se entender o que os 
colaboradores desejam, o que esperam e por que continuam na empresa (MEL-
LO, 2003). 

O resultado da pesquisa de clima deve servir de orientação ao gestor da 
empresa, a fim de que possa identificar onde devem ser concentrados os esfor-
ços para obtenção dos melhores resultados. Contudo, a aplicação e a análise da 
pesquisa de clima só têm sentido se os gestores, de fato, a utilizarem para tomar 
decisões. Além disso, a organização deverá contar com profissionais qualifica-
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dos. Para tanto, ou ela qualifica seus gestores para esse tipo de administração 
ou será necessário recorrer a uma consultoria especializada. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Quanto à sua natureza, o presente estudo é de cunho qualitativo e uma 
pesquisa aplicada. Quanto ao tipo, trata-se de uma pesquisa de caráter explora-
tório, bibliográfico e documental, operacionalizado por meio de um estudo de 
caso e de visitas in loco no período de junho a julho de 2015. De acordo com Gil 
(20106), o estudo de caso é caracterizado como um estudo de um ou poucos 
objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo.  

O presente trabalho foi realizado junto a uma empresa do setor de saú-
de da cidade de João Pessoa – PB, especificamente um Hospital privado. O 
estudo de caso foi realizado com base em uma pesquisa de clima organizacional 
aplicada de junho a julho de 2015 e contemplou um plano amostral de 120 cola-
boradores frente a um universo de 220 colaboradores, que se voluntariaram para 
a realização da pesquisa. Ou seja, o estudo apresenta uma representatividade 
amostral de 54,5% do corpo total de colaboradores da empresa. 

Para a obtenção do conhecimento acerca do clima organizacional da 
empresa, foi aplicado um modelo adaptado do questionário da Consultoria Great 
Place to Work Institute, organizado pelo pesquisador Levering (1997). A escolha 
desse modelo justifica-se por identificar um conjunto de fatores homogêneos, 
possibilitando investigar o clima organizacional de forma mais ampla e sistêmica. 
O instrumento de coleta de dados constituiu-se de um questionário semiestrutu-
rado, contendo 25 perguntas fechadas (objetivas), distribuídas em cinco catego-
rias: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem, bem como 
de cinco questões abertas (subjetivas).  

A escala utilizada para o questionário segue o modelo de Likert, que é 
distribuída em cinco alternativas graduais: 1-discordo plenamente; 2-discordo 
parcialmente; 3-nem discordo e nem concordo; 4-concordo parcialmente; e 5-
concordo plenamente. Para a tabulação e posterior análise dos dados, foi utiliza-
do o programa Microsoft Excel 2016. 

O fato de um dos autores deste artigo exercer função de consultor e a 
empresa na qual atua ter sido requisitada para aplicar e analisar a pesquisa de 
clima organizacional do hospital em estudo facilitou o acesso aos dados.  

O objetivo da pesquisa de clima para a empresa estudada foi analisar a 
percepção que seus colaboradores possuem acerca da gestão da empresa e de 
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seus pontos positivos e pontos fracos, coletar sugestões para a melhoria dos 
seus pontos fracos, identificar a percepção do clima organizacional e analisar a 
reação dos gestores. As possibilidades de implantação ou não de ações resul-
tantes da pesquisa foram analisadas pelos autores para a publicação deste es-
tudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como já explanado anteriormente, a pesquisa de clima organizacional 
tem o objetivo de mensurar e qualificar a satisfação dos colaboradores a respeito 
da organização da qual fazem parte. Dessa forma, o gestor da empresa poderá 
conhecer a real percepção da sua equipe sobre a empresa e, assim, tomar deci-
sões estratégicas com base nas informações da pesquisa. 

Ao perceber a importância da pesquisa de clima organizacional, o ges-
tor da organização do hospital analisado convidou a empresa da qual um dos 
autores do artigo é consultor, para a aplicação de uma pesquisa de clima organi-
zacional e a análise dos resultados. Ao realizar o convite, o gestor da organiza-
ção de saúde tinha a percepção de que a sua organização estava enfrentando 
problemas de relacionamento entre as equipes de trabalho, tornando o ambiente 
e o clima organizacional desagradável entre eles. 

Contudo, problemas com a gestão da organização foram identificados 
antes mesmo da aplicação da pesquisa de clima. A falta de comunicação e or-
ganização ficou evidente logo a princípio. Antes da aplicação da pesquisa, foi 
decidido, com o gestor, que a empresa de consultoria iria realizar dois encontros 
com as equipes, sendo um com a equipe do turno matutino e outro com a equipe 
do turno noturno, a fim de que pudessem ser apresentados, a todos os colabora-
dores, a importância e o objetivo de uma pesquisa de clima organizacional e a 
sua metodologia. Na oportunidade, foi realizado o convite para que todos partici-
passem da pesquisa.  

Para isso, a consultoria veiculou mensagens na rede de comunicação 
interna da empresa (intranet) e no grupo de ‘whatsapp’ dos colaboradores. Fo-
ram, também, criados pequenos cartazes e afixados nos quadros informativos da 
empresa, convidando os colaboradores para os encontros e informando local, 
data e horário. Entretanto, a maioria dos colaboradores não se fez presente aos 
encontros e isso ocorreu em virtude da falta de comunicação e organização por 
parte da gestão da empresa, pois a divulgação dos encontros não foi efetiva. 
Para os colaboradores que participaram dos encontros, foi entregue, logo após a 
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reunião, um questionário com a pesquisa, para que respondessem em um mo-
mento oportuno. 

Outras dificuldades enfrentadas foram a falta de disponibilidade e co-
municação das equipes. Para os colaboradores que não participaram dos encon-
tros, foram necessários vários encontros individuais posteriores, nos quais foram 
apresentados a importância e o objetivo da pesquisa e, em seguida, houve a 
distribuição do questionário. 

Após a entrega dos questionários aos colaboradores, foi estipulado um 
tempo para que pudessem respondê-los e foi disponibilizada uma urna lacrada 
para que pudessem depositar os questionários devidamente respondidos. 

Os resultados foram analisados com base em planilha eletrônica, esta-
tística descritiva e análise de correlações primárias. Nenhum dos respondentes 
da pesquisa foi identificado e os questionários estão sob a guarda e cuidados do 
pesquisador, de modo a garantir o total sigilo dos respondentes. 

De acordo Srour (1998), o clima organizacional representa a percepção 
individual de cada trabalhador e permite conhecer aspectos da relação de vivên-
cia e convivência de cada um deles no universo em que trabalha. Com base 
nessa premissa, a análise do clima organizacional deste estudo de caso foi reali-
zada com um olhar seletivo, apurado e subjetivo. 

Os dados demográficos da empresa mostram a existência de uma 
equipe que possui mais mulheres (93%) que homens (7%) e em que 44% dos 
respondentes pertencem ao corpo de enfermagem. Alguns dados, no entanto, 
chamaram a atenção: 37% dos respondentes optaram por não informar sua 
idade e 44% deles não identificaram o cargo que ocupam na empresa. Esses 
fatos podem refletir, possivelmente, o receio que os colaboradores têm de expor 
sua opinião acerca da empresa. 

Diante dessa realidade, faz-se necessário conhecer a percepção que os 
colaboradores possuem acerca da empresa, pois, como foi já mencionado ante-
riormente, realizar uma pesquisa de clima permite aos gestores conhecer 
aspectos da relação de vivência e convivência de cada um dos funcionários no 
universo em que trabalha. A seguir será apresentado, em detalhes, o resultado 
da pesquisa de clima organizacional da empresa. 

O fator credibilidade indica o grau de acesso e abertura nas comunica-
ções, competência para coordenar os trabalhadores e os recursos materiais, 
integridade e consistência na decisão. Como pode ser percebido na tabela 1, 
verifica-se, pelos resultados apresentados, que o processo de comunicação na 
empresa está parcialmente satisfazendo às necessidades dos colaboradores, o 
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que indica que poucos ajustes devem ser feitos para que todos os colaboradores 
possam saber o que fazer, como fazer e o porquê de estarem fazendo suas 
tarefas cotidianas, de maneira mais adequada. 

  

Tabela 1: Fator credibilidade 

 

CREDIBILIDADE 

Total 410 

Média 4 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2015 

 

O conhecimento das metas da organização é uma variável bastante im-
portante, que os colaboradores devem dominar com propriedade, pois é ele 
quem guiará o direcionamento das ações. Sugere-se que a gestão intensifique a 
prática do diálogo com a equipe como um todo, para que a comunicação se 
torne mais eficaz a cada dia. 

O segundo fator analisado, o fator respeito, representa o suporte aos 
trabalhadores, em decisões relevantes, tratamento ao indivíduo com vida pesso-
al e apoio ao desenvolvimento profissional. Como pode ser percebido na tabela 
2, os funcionários da empresa sentem-se pouco prestigiados no que diz respeito 
ao tratamento ao indivíduo e apoio ao desenvolvimento profissional. 

 

Tabela 2: Fator respeito 

 

RESPEITO 

Total 338 

Média 3 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2015 
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O fator imparcialidade refere-se ao tratamento justo para todos, em ter-

mos de recompensas, bem como ausência de favoritismo e discriminação em 
processos de recrutamento e promoção. Como está demonstrado na tabela 3, as 
respostas dos colaboradores indicam que a relação pode ser melhorada, posto 
que estes foram indiferentes aos questionamentos feitos, posicionando-se num 
local neutro. 

 

Tabela 3: Fator imparcialidade 

 

IMPARCIALIDADE 

Total 373 

Média 3 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2015 

 

A relação da empresa com seus colaboradores e a forma como cada 
funcionário é tratado, independentemente de seu cargo ou função na empresa, 
sempre se configura como algo bastante delicado. Logo, diante do resultado 
apresentado, os motivos da ausência de posicionamento por parte dos funcioná-
rios (positivo ou negativo) devem ser analisados. 

Fica evidente, neste ponto, o clima de insatisfação entre os colaborado-
res da empresa, quando o assunto é imparcialidade. Em outras palavras, eles 
estão percebendo que poderiam (e deveriam) ser tratados com respeito e valori-
zação por parte dos gestores. Assim, é importante rever e assegurar a adoção 
de uma política transparente. As pessoas precisam acreditar e perceber que as 
decisões são tomadas de maneira justa.  

A satisfação do indivíduo com a realização do trabalho que executa e 
com o resultado alcançado por um membro ou pelo grupo, bem como com os 
serviços oferecidos pela instituição, é analisada pelo fator orgulho. A tabela 4 
expressa uma média que revela o quanto os colaboradores se sentem orgulho-
sos de fazer parte das suas respectivas equipes. 
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Tabela 4: Fator orgulho 

 

ORGULHO 

Total 469 

Média 4 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2015 

 

A cooperação, a colaboração e o bom clima buscam criar um ambiente 
de trabalho harmonioso, com bom relacionamento interpessoal, onde as qualida-
des de um colaborador se sobreponham às falhas do outro, de modo que a equi-
pe esteja sempre num processo de melhoria contínua em todos os aspectos. 
Contudo, se esse fator não for percebido pelos colaboradores, a empresa poderá 
ter sérios problemas. Após o fator camaradagem ser analisado, foi percebida a 
qualidade do vínculo estabelecido entre os colegas, bem como a integração 
entre todos. A tabela 5 demonstra esse sentimento.  

 

Tabela 5: Fator camaradagem 

 

CAMARADAGEM 

Total 424 

Média 4 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2015 

 

Ao calcular a média aritmética entre os cinco fatores analisados, verifi-
ca-se que o clima preponderante na empresa é o de nível 4, ou seja, em termos 
objetivos, os funcionários concordam parcialmente com as questões que lhes 
foram feitas acerca da relação que têm com seu ambiente de trabalho.  

Verificou-se, também que, ao responder às questões relativas à indica-
ção dos pontos fracos da empresa e o que menos lhes agrada na profissão, os 
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colaboradores afirmaram que recebem pouco ou nenhum reconhecimento pelo 
trabalho desempenhado e esperam que a empresa valorize o trabalho realizados 
por eles. A gerência e a direção da empresa possuem uma postura inadequada 
e que faz com que os colaboradores se sintam pressionados injustamente e 
acreditem existirem perseguição e demissões sem justa causa. Houve queixas a 
respeito da defasagem dos seus salários em relação ao mercado e relatos sobre 
a necessidade de contratação de mais funcionários, pois os atuais se sentem 
sobrecarregados. 

Por outro lado, ao apontarem o motivo pelo qual sentem orgulho da em-
presa, foram destacados vários pontos, tais como o pagamento do salário em 
dia, o acolhimento aos funcionários novatos, o fato da organização ser um hospi-
tal de referência na cidade de João Pessoa e possuir alta qualidade do serviço 
prestado e uma excelente equipe médica. Foi destacada, ainda, a credibilidade 
da empresa. De forma geral, os resultados da pesquisa indicam que o clima 
organizacional da empresa é favorável, apontando um bom nível de satisfação 
dos colaboradores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hoje, o maior desafio das organizações, além da competitividade de 
mercado, é manter um clima interno que propicie um ambiente satisfatório para 
se trabalhar. Os fatores internos são fontes de desafios a serem conquistados 
pelos gestores. Dessa forma, este trabalho se propôs a identificar como a pes-
quisa de clima organizacional poderia auxiliar os gestores no alcance dos melho-
res resultados da empresa pesquisada. 

Após a tabulação e análise da pesquisa de clima, foi realizada uma reu-
nião com o gestor, com vistas à apresentação do relatório e dos resultados. O 
gestor, ao receber os resultados, apresentou uma reação defensiva e tentou 
justificar as más consequências das ações da gestão da empresa, não compre-
endendo a importância e o valor das informações apresentadas. Ao final da 
apresentação dos resultados, foram propostas diversas ações estratégicas para 
a empresa, de modo a favorecer o clima organizacional e a melhorar a satisfação 
dos colaboradores. 

De acordo com as análises dos resultados da pesquisa, foi possível 
perceber, claramente, que os colaboradores demonstram que, quando têm opor-
tunidade de uso e desenvolvimento das suas competências e capacidades, eles 
desempenham suas atividades com mais dedicação e colaboração. Nesse senti-
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do, foi aconselhado aos gestores que elaborassem formas de fazer com que os 
funcionários tivessem a possibilidade de entender o processo total do trabalho e 
a sua real contribuição para os resultados, bem como identificar sentido naquilo 
que faziam. 

Os resultados também apontaram que os respondentes estão satisfeitos 
com o trabalho que realizam. A satisfação do funcionário e sua felicidade influen-
ciam diretamente a estabilidade profissional e o sentimento de fidelidade em 
relação à empresa em que trabalha. 

Trabalhar a satisfação do profissional deve ser investimento contínuo, e 
sempre traz um excelente resultado, além de preservar os principais talentos da 
organização. Sabe-se que, em empresas que possuem índices altos de satisfa-
ção, o turnover é muito menor. Isso significa que o investimento em pessoas é o 
que, principalmente, torna uma empresa um excelente lugar para se trabalhar. 
Infelizmente, alguns gestores e/ou organizações, às vezes, acham que, com toda 
a crise econômica e desafios de mercado, o investimento em pessoas deve ser 
deixado de lado. Contudo, é exatamente o contrário o que deve ocorrer. As me-
lhores empresas para se trabalhar já descobriram que, quando investem em 
pessoas, o resultado volta em negócios.  

Os resultados da pesquisa de clima, quando bem utilizados, proporcio-
nam aos gestores da empresa meios para que possam entender a sua equipe e 
identificar o seu grau de satisfação ou insatisfação, bem como o que conduz a 
equipe a tal percepção. Com essas informações, poderão ser formuladas estra-
tégias para o melhor gerenciamento das equipes.  Entretanto, não basta apenas 
aplicar a pesquisa de clima. 

Antes de aplicar a pesquisa de clima organizacional na empresa, é ne-
cessário que o gestor reúna-se com sua equipe, apresente o real objetivo e a 
importância da pesquisa de clima para a empresa. O gestor deverá mostrar o 
quão importante é conhecer a percepção de sua equipe sobre a empresa, bem 
como suas sugestões e críticas para o processo de melhoria da organização. 
Deverá informar, também, como a pesquisa será aplicada, mostrar o seu interes-
se e/ou interesse da empresa pelos resultados da pesquisa e, acima de tudo, 
fazer com que os seus colaboradores comprem a ideia e, de fato, a respondam 
de maneira que fiquem claras as suas percepções, satisfações e frustações com 
relação à empresa. Salientando que a pesquisa de clima organizacional nunca 
deve ser identificada e forçada, pelo contrário, os colaboradores devem respon-
dê-la de forma a que o gestor não os identifique, evitando, assim, algum tipo de 
‘marcação’. E que a participação se dê de forma voluntária e espontânea.  
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Após a aplicação da pesquisa e o seu recolhimento, a análise e a inter-

pretação das informações devem ser tratadas com extrema importância e, sobre-
tudo, devem ser analisadas com total imparcialidade. O gestor nunca deverá 
levar as percepções de sua equipe para o âmbito pessoal, mas como relatado 
anteriormente, deverá usar as informações de forma estratégica para que a 
empresa possa sempre melhorar a sua gestão, motivando, cada vez mais, seus 
colaboradores e proporcionando um ambiente mais agradável e acolhedor. 

A pesquisa de clima organizacional tem o poder de motivar os funcioná-
rios, pelo simples fato de os mesmos saberem que estão sendo ouvidos pela 
empresa e que suas sugestões serão levadas em consideração e poderão me-
lhorar o seu ambiente de trabalho. Contudo, a pesquisa de clima também poderá 
ter um caráter inverso e desmotivar ou passar uma imagem de falta de credibili-
dade do gestor e da empresa para os funcionários. O caráter desmotivador está 
ligado, muitas vezes, ao ‘engavetamento’ da pesquisa de clima organizacional.  

Conclui-se que a Pesquisa de Clima Organizacional é de grande impor-
tância para a tomada de decisão, além de proporcionar ao gestor e à empresa o 
conhecimento da percepção dos colaboradores sobre a gestão.  Sob essa ótica, 
a Pesquisa de Clima torna-se um grande fator motivacional para os colaborado-
res. 
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FUNDAMENTOS DA ESTRUTURA  
ORGANIZACIONAL 

 

Acad. Lúcio Mariano Albuquerque Melo  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho, destaca-se a atuação do profissional do consultor 
na análise, elaboração ou modelagem da estrutura organizacional nas empresas 
ou organizações públicas ou privadas - em empresas de portes pequeno, médio 
ou grande - que são o campo de atuação do consultor organizacional. Abordam-
se os diversos tipos de estruturas organizacionais, com destaque para aquelas 
que estão sendo usadas com maior frequência, a depender, tanto do porte, como 
da natureza da empresa. Com base na literatura direcionada para a formação e 
atuação do profissional de administração há, ainda, a necessidade de definir os 
componentes básicos, estabelecendo os níveis hierárquicos, bem como de 
mostrar os diversos critérios de departamentalização que são utilizados quando 
da montagem da arquitetura organizacional. Por fim, consideram-se os efeitos 
que as diversas estruturas organizacionais exercem sobre o comportamento dos 
colaboradores. 

A mortalidade das micro e pequenas empresas ainda é fato bastante 
expressivo, atribuído, entre outras causas, à alta carga tributária e à falta de um 
plano de negócio bem definido para o entendimento e cumprimento do negócio a 
empreender. Aliada a esses fatores, está, também, a questão da Gestão 
Empresarial nessas empresas. O início da vida da empresa é marcado por 
procedimentos operacionais, pessoas, materiais, recursos financeiros e uma 
linha de autoridade entre o dono da empresa e os funcionários e colaboradores. 
A inexistência de uma estrutura organizacional básica, em que as atividades de 
direção, fim e meios possam ser representadas por departamentos, como 
também a descentralização e delegação do poder decisório, é prática comum 
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nas micro e pequenas empresas. As ações da gestão empresarial são 
unicamente voltadas para sua atividade fim. No caso de uma empresa comercial, 
ligam-se à compra e venda de mercadorias; se industrial, à fabricação e vendas 
de produtos manufaturados e, finalmente, se prestadora de serviços, à prestação 
do serviço a que se propõe a empresa. 

Assiste-se, atualmente, a uma profunda transformação na natureza dos 
negócios que, motivados por novas exigências de competitividade e animados 
pela oferta de capital das instituições financeiras, reformulam suas carteiras de 
clientes para ajustar seu foco estratégico. Tais mudanças, caracterizadas por 
fusões e aquisições nos últimos anos, não são novidade e alguns exemplos são: 
Sadia x Perdigão, Brahma x Antártica, entre muitos outros. 

Pode-se, ainda, avançar um pouco nesse cenário, inserindo as 
empresas familiares que, nos contextos nacional e regional, representam um 
grande contingente e oferecem um expressivo número de postos de trabalho. 
Poucas são as empresas familiares onde se teve a oportunidade de verificar a 
existência do gráfico organograma representando a estrutura formal básica, com 
as atividades de direção, fim e meios devidamente delineados. 

Para um bom funcionamento, a empresa deverá delegar autoridade, 
que se distribui pelos diversos órgãos e níveis hierárquicos, bem como pelas 
atividades de organização, representadas por meio de diversos critérios de 
departamentalização e, ainda, pela estrutura formal básica da empresa. Diante 
desse cenário, principalmente nas micro, pequenas e médias empresas, propõe-
se mostrar, de forma sistematizada, as diversas etapas, recursos e técnicas para 
a criação ou modelagem da arquitetura organizacional. 

 

2 O QUE É ESTRUTURA ORGANIZACIONAL? 

 

Segundo Chiavenato (1999), Henry Ford ficou rico e famoso por fabricar 
automóveis em uma linha de montagem. Cada funcionário recebia uma tarefa 
específica e repetitiva. Por exemplo, um ficava encarregado apenas de instalar a 
roda dianteira direita e outro, a porta dianteira direita. Ao dividir o trabalho em 
pequenas tarefas padronizadas, que podiam ser repetidas muitas vezes, Ford 
conseguiu produzir um carro a cada dez segundos, ainda que empregando 
trabalhadores com habilidades relativamente limitadas. 

Para Chiavenato (1999, p.43), Ford demonstrou que “o trabalho pode 
ser realizado com mais eficiência se os trabalhadores forem especializados”. 
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Atualmente, se usam os termos ‘especialização do trabalho’ ou ‘divisão 

do trabalho’ para descrever o grau de subdivisão das tarefas em funções 
diferenciadas. Embora não existisse uma estrutura organizacional no chão de 
fábrica, Ford distribuía tarefas aos seus empregados na linha de montagem, que 
eram específicas e repetitivas, e muitas delas provocavam distúrbios psico-
motores ao longo de um determinado tempo de atuação no posto de trabalho. 

O filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, retrata muito bem esse 
distúrbio e serve de estudo, não só para a área de Administração, como também 
para a Engenharia de Produção e outras áreas. 

Quando se fala em metodologia para avaliação de estruturas orga-
nizacionais, antes de iniciar qualquer trabalho de organização ou de reorga-
nização de uma empresa, é indispensável que se definam, em primeiro plano, a 
sua missão, o seu negócio e os seus valores. Abaixo, segue o entendimento de 
Colenghi (2007, p. 97), sobre missão: 

 

A missão é o objetivo fundamental de uma organização, traduz a 
finalidade última da empresa e consiste na definição dos seus fins 
estratégicos gerais. É o enunciado dos propósitos gerais que 
expressam intenções fundamentais da gestão global. Traduz-se 
numa filosofia básica de atuação, é o ponto de partida para a 
definição de objetivos e deve projetar a cultura da empresa. ‘Deve 
ser formalmente expressa, servindo de guia e orientação para os 
colaboradores da empresa, no entanto, traduzindo-se numa 
declaração explícita ou num implícito entendimento, a sua função 
é dar continuidade de orientação e uniformidade de propósitos. 
Ex.: Promover o ensino e a geração de conhecimento, formando o 
profissional compromissado com uma sociedade justa’. 

 

Para Colenghi (2007), a visão é o estado futuro desejado e alinhado às 
aspirações de uma organização, algo que a organização pode definir e redigir 
após responder à questão sobre para onde pretende ir. Colenghi (2007, p. 97) 
também esclarece que “normalmente, a resposta a essa questão é formulada em 
função das análises internas e externas efetuadas e condicionada por essas 
análises. Saber responder à essa questão é fundamental para uma clara 
definição da missão e dos objetivos da organização”.  

Dessa forma, a visão compreende algo que ainda não se tem.  
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[...] um sonho, uma ilusão, que se acredita poder vir a ser real, 
uma utopia, sobre os negócios e sobre a empresa, além de 
utópica a visão deve ser mobilizadora e motivadora. No entanto, o 
fato de ser uma utopia não invalida que a visão não possa e não 
deva vir a ser redigida e explicada ou comunicada. Ex.: Ensino, 
pesquisa e extensão (COLENGHI, 2007, p.97). 

 

Ainda de acordo com as proposições de Colenghi (2007, p.98), os 
valores “são o conjunto de sentimentos que estruturam, ou pretendem estruturar, 
a cultura e a prática da organização. Normalmente, os valores surgem 
agregados à missão, como uma simples relação ou de forma mais elaborada, 
como crenças ou políticas organizacionais”. Segue o autor esclarecendo que os 
valores representam um conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que 
informam as pessoas como devem reger os seus comportamentos na 
organização.  

Atualmente, numa sociedade baseada em organizações centradas em 
processos e num universo socialmente mais fragmentado, os valores, que 
procuram transmitir um sentido comum a todos os membros nas organizações, 
assumem uma particular importância. Exemplos disso são a ética, a 
responsabilidade social, a transparência e os talentos humanos, entre outros 
(COLENGHI, 2007), 

A elaboração e a definição da Estrutura Organizacional da empresa 
estão representadas na figura abaixo. Algumas variáveis são levadas em conta, 
entre elas: tamanho, natureza, tipo e grau de automação para fazer a montagem 
ou modelagem da estrutura. 
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Figura 1: Metodologia para avaliação de estruturas organizacionais 

Fonte: Adaptado de Colenghi, 2007 

 

O primeiro passo é a definição da Missão do Negócio da empresa, onde 
estará estabelecida a razão da existência ou da criação do negócio. Poucos 
empresários entendem claramente o seu negócio - e agem instintivamente, 
emocionalmente ou até pela percepção momentânea de um caso bem sucedido 
diante do seu alcance visual ou do seu conhecimento. Ato contínuo é o 
levantamento dos dados e informações sobre a empresa, para que se possam 
apresentar alternativas para a alta gestão. Essas alternativas estão calcadas e 
fundamentadas não somente nos dados e informações, mas, também, na 
experiência e em cases do seu conhecimento. 

Diante das alternativas apresentadas, escolhe-se a mais exequível para 
a organização que, se aprovada, remete ao processo seguinte, que é a 
implantação. É importante destacar que a estrutura organizacional poderá sofrer 
mudanças sempre que algum fato justifique a necessidade. A definição da 
metodologia para a estrutura organizacional não deverá ser um instrumento 
único nem estático e deverá ser transparente para sócios, gestores e 
colaboradores. 

No que se refere aos fatores considerados na concepção estrutural, 
adota-se a palavra Stakeholder para identificar qualquer pessoa ou organização 
que tenha interesse – direto ou indireto – e seja afetado pelas políticas ou ações 
da empresa. A palavra vem de: Stake: interesse, participação, risco e Holder: 



146 | Academia  Pa ra ibana  de  C i ênc i a   da  Admin i s t r a ção   ‐   APCA  

 
aquele que possui. Cada empresa pode ter alguns stakeholders que sejam 
específicos e que não se aplicam, em sua totalidade, à outra organização. 

Conforme Colenghi (2007), dentre os fatores a considerar na concepção 
da estrutura, destacam-se: a) Privilegiar (em relação aos recursos e 
investimentos) as áreas que mantêm contato direto com os clientes; b) Eliminar 
as atividades que não agregam valor para a empresa, terceirizando-as; c) Utilizar 
o benchmarking para a concepção de um modelo de estrutura mais voltado para 
resultados do que para as funções; d) Aplicar o downsizing, para enxugar o 
modelo e torná-lo mais simples, ágil e interativo. Assim, no incessável processo 
de busca pela melhoria contínua e garantia da qualidade, diminuem-se as 
camadas de comunicação, facilita-se a delegação de autoridade e ampliam-se os 
graus de responsabilidade.  

A figura abaixo exibe a empresa como o núcleo do sistema, com os 
diversos stakeholders que gravitam ao redor e com ela interagem – dinâmica que 
afeta e é afetada pela empresa. 

 

 
 

Figura 2: Fatores a considerar na concepção estrutural 

Fonte: Adaptado de Colenghi, 2007 

 

Segundo Hall (2004, p.47), “estrutura organizacional é a distribuição, em 
várias linhas, de pessoas em posições sociais diferentes, mas que influenciam 
os relacionamentos entre si em todos os papéis”. Já para Maximiano (1986), a 
estrutura organizacional é o produto das decisões de divisão e coordenação do 
trabalho e define não apenas as atribuições específicas, mas, também, o modo 
como devem estar interligados os diversos grupos especializados, chamados de 
departamentos. 
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3 DEPARTAMENTALIZAÇÃO 

 

A departamentalização é uma forma de fracionar a estrutura orga-
nizacional, objetivando agrupar atividades homogêneas que possuam uma 
mesma linha de ação. Visa a fortalecer o desempenho funcional. Depois da 
divisão do trabalho - possível por meio da especialização - é preciso agrupá-lo, 
para que as tarefas comuns possam ser coordenadas. A base segundo a qual as 
tarefas são agrupadas é chamada de departamentalização. 

Uma das formas mais comuns de agrupar atividades é levar em conta 
as funções desempenhadas. O gerente de uma fábrica pode organizar sua 
unidade mediante a separação das atividades de engenharia, contabilidade, 
produção, recursos humanos e compras em departamentos comuns, por 
exemplo. 

Segundo assevera Carreira (2009, p.258), os critérios de departa-
mentalização seguem uma metodologia que permite a construção da estrutura 
organizacional “por meio de critérios técnicos e agrupamento dos recursos 
humanos, financeiros, materiais e tecnológicos, visando a atingir os objetivos da 
empresa”. Quanto à elaboração do Planejamento Estratégico - a Missão, Visão 
Interna, Missão Externa, Valores, Políticas, Diretrizes e Metas a serem atingidas 
- já subsidiam, com bastantes informações, a prática da departamentalização e, 
consequentemente, seus diversos critérios. Apresentam-se, a seguir, alguns 
procedimentos utilizados na departamentalização: 

Departamentalização por Função: esse critério ocorre quando são 
agrupados, num mesmo órgão, os conhecimentos da atividade a ser exercida 
pelo órgão. É, talvez, o critério mais comumente utilizado nas empresas, tendo 
em vista a observância das funções básicas e sustentáveis da organização. 
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Figura 3: Departamentalização por função 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Departamentalização por Processo: esse critério ocorre quando, numa 
linha de montagem, agrupam-se os recursos de acordo com a execução dos 
processos operacionais. Em uma empresa manufatureira, por exemplo, 
geralmente a gerência de produção é subordinada à presidência, mas tem toda 
uma estrutura da cadeia produtiva subordinada à sua gerência. São atividades 
mais relevantes e que possuam objetivos comuns. 

 

 
 

Figura 4: Departamentalização por processo 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Departamentalização por Clientela: esse critério ocorre com o intuito de 
reunir recursos por tipos de clientes. Dependendo da natureza da empresa, 
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esses clientes podem ser tanto pessoas físicas ou jurídicas como oriundos do 
comércio, indústria ou serviços. Tudo isso em função do que a empresa se 
propõe a oferecer como atividade fim. 

 

 
 

Figura 5: Departamentalização por clientela 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Departamentalização por Linha de Produtos ou Serviços Prestados: 
esse critério ocorre quando são agrupadas, em um mesmo órgão, atividades que 
reúnem os recursos voltados para fabricação de produtos ou prestação de 
serviços, tais como a atividade fim da organização. 

  
 

Figura 6: Departamentalização por produto 

Fonte: Autoria própria, 2012 
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Departamentalização por Divisão Geográfica: visa a atender clientes 

dispersos, geograficamente, do local onde a empresa está instalada. Esse 
critério ocorre, particularmente, quando existem unidades descentralizadas e 
afastadas da unidade central de comando. Para melhor entendimento, 
exemplifica-se, destacando a sede da empresa – com a matriz e suas 
respectivas lojas ou filiais em locais mais distantes.     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Departamentalização por região geográfica 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Departamentalização por Critério Ininterrupto: destinado ao atendimento 
dos clientes, ao longo das 24 horas do dia. São serviços na área de saúde, 
telemarketing e segurança, entre outros. 
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Figura 8: Departamentalização por critério ininterrupto 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Cada tipo de organização, em função da tipicidade de sua cultura 
organizacional, estabelece modalidades de autoridade que representam o poder 
institucionalizado e oficializado. A autoridade proporciona o poder e, comumente, 
quando exercida de uma forma descontrolada, provoca o abuso. Bateman e 
Snell (2007) destacam os tipos de autoridade nas organizações como 
deliberativa; executiva; fiscal; consultiva; técnica e coordenadora. 

A organização Deliberativa estabelece as políticas e diretrizes; a 
Executiva, faz cumprir o que foi deliberado; a Fiscal, verifica, acompanha e 
controla os resultados; a Consultiva, oferece aconselhamento e apresenta 
sugestões; já a Técnica, orienta e fiscaliza as operações e, por fim, a 
Coordenadora, que tem a função de articular e harmonizar os esforços das 
aéreas sob sua coordenação. 

 

4  CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

 

Nesse escopo, Andrade (2007, p.67) entende que “a Teoria Clássica de 
Fayol defendia a organização linear caracterizada pela cultura voltada para a 
centralização da autoridade, ou seja, o poder central de cima para baixo”. O 
poder decisório não era distribuído em níveis hierárquicos e, consequentemente, 
não fluía no sentido da descentralização do poder. O autor complementa, ao 
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afirmar que a Administração Científica de Taylor era caracterizada por uma 
organização funcional e fortemente calcada na descentralização do poder 
decisório, diluindo esse poder nos mais diversos níveis de hierarquia que 
compunham a estrutura organizacional da empresa. 

Nos dias atuais, ainda se nota que, em algumas organizações, os altos 
executivos tomam todas as decisões e, à média gerência, cabe apenas cumpri-
las - conduta essa que nos remete ao Fayolismo contemporâneo. No outro 
extremo, situam-se as organizações nas quais as decisões são levadas até os 
administradores que estão mais próximos de onde a ‘ação’ acontece. Contudo, 
quando da descentralização do poder, em muitos casos, há a tendência do 
exagero na sua verticalização – e esse poder fortemente diluído ou verticalizado 
vem sendo corrigido há algum tempo nas organizações.  

O termo ‘centralização’ refere-se ao grau de concentração do processo 
de tomada de decisão em um único ponto da organização. O conceito inclui 
apenas a autoridade formal, ou seja, os direitos inerentes a uma dada posição 
hierárquica. 

Uma organização caracterizada pela centralização é estruturalmente 
diferente de outra caracterizada pela descentralização. Nessa última, as ações 
para a resolução dos problemas podem ser mais rápidas e com o envolvimento 
de maior número de participantes, o que faz com que os funcionários sintam-se 
menos alienados das decisões que afetam sua vida profissional. Em consistência 
com os recentes esforços dos administradores e, com vistas a tornar as 
organizações mais flexíveis e com maior capacidade de reação, há uma 
tendência acentuada de descentralizar o processo de tomada de decisão. 

No que se refere às vantagens da centralização, destacam-se: a) as 
decisões são tomadas por administradores que têm uma visão global da 
empresa; b) as pessoas que devem tomar as decisões estão situadas no topo e 
são, geralmente, mais bem treinadas e preparadas do que as que estão nos 
níveis mais baixos; c) certas funções, quando centralizadas, adquirem maior 
especialização e aumento das habilidades e d) as decisões são mais 
consistentes com os objetivos empresariais. Dentre as vantagens apresentadas, 
algumas merecem ênfase. São elas: 

a) As decisões são tomadas mais rapidamente, pelos próprios 
executores; 

b) As pessoas que tomam a decisão devem ser as que possuem 
mais informações sobre a situação;  
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c) O maior envolvimento na tomada de decisões cria maior moral 

e motivação entre os administradores de nível intermediário;  

d) Possibilita um bom treinamento para os administradores dos 
níveis mais baixos. 

 

Já a respeito das desvantagens da centralização, são elas as seguintes: 
a) as decisões são tomadas por administradores que estão mais distantes dos 
fatos, o que faz com que as pessoas que estão no cume da organização 
raramente tenham contato com os funcionários e as situações envolvidas; b) as 
linhas de comunicação mais distanciadas provocam demoras prolongadas; c) 
frustrações dos administradores nos níveis mais baixos, porque estão fora do 
processo decisório e d) pelo envolvimento de muitas pessoas nas comunicações, 
há mais possibilidades de erros e distorções. Dentre as desvantagens da 
descentralização, merecem destaque as seguintes:  

a) Lacunas na informação e no poder de coordenação entre os 
departamentos;  

b) Maior custo por administrador, devido ao melhor treinamento e 
melhores salários;  

c) Os administradores, numa visão descentralizada, tendem a ter 
uma perspectiva mais limitada e menos sistêmica, focada em seus 
setores. Isso pode acarretar em uma tendência a defender mais o 
sucesso de seus departamentos em detrimento da empresa como 
um todo;  

d) As políticas e procedimentos podem perder a homogeneidade e 
sofrer grandes variações, nos diversos departamentos. 

 

5 ESTRUTURA FORMAL E INFORMAL 

  

O exemplo típico da estrutura organizacional formal é o organograma, já 
analisado anteriormente. Entretanto, essa formalidade rígida e estática não deve 
ser considerada como um ponto final do trabalho de organização, sistemas e 
métodos. Ao contrário, ela serve como base de irradiação para todos os demais 
sistemas da empresa, inclusive da estrutura organizacional informal. 

Quase todas as empresas possuem a estrutura formal, inclusive 
utilizando-se de outros modelos de representação (fluxogramas, cronogramas 
etc.), de normas (de vendas, de compras, de recrutamento, de treinamento etc.), 
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de regulamentos, procedimentos e manuais. No entanto, na maioria das 
empresas, a estrutura formal convive com a estrutura informal, em uma situação 
ativa e no sentido emancipador dos empregados. 

TIPO DE 
ESTRUTURA VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 

LINEAR 

 Custo baixo de 
manutenção 

 Disciplina rígida 

 Precisão na jurisdição da 
influencia 

 Responsabilidades 
reprimidas 

 Fácil funcionamento do 
comando 

 Custo alto de alteração 

 Aplicabilidade da 
disciplina 

 Conflitos de jurisdição 

 Sobrecarga a chefes 
excepcionais 

 Baixa visão sistêmica 

 

FUNCIONAL 

 Promove 
aperfeiçoamento 

 Fácil aproveitamento do 
indivíduo 

 Equipes cooperativas e 
integradas 

 Limites na especialização 

 Responsabilidades 
diluídas 

 Elevado custo de 
implantação 

 

STAFF 

 Flexibilidade que pode 
ser aplicada em qualquer 
nível 

 Participação dos 
executivos 

 Conflitos entre Linha e 
Staff 

 Redução da iniciativa 

 

 

MATRICIAL 

 Uso racional do tempo 

 Mobilidade 

 Visão global do projeto 

 Grau elevado de 
especialização 

 

 Tempo fortemente 
controlado 

 Desmotivador, pela perda 
da visão geral 

 Especialização mal 
aproveitada 

 

Figura 9: Estruturas organizacionais 

Fonte: adaptado de Timbor Simcsik, 1997 
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Segundo Timbor (1997, p.157), “a estrutura informal é aquela que surge 

das necessidades subjetivas das pessoas de comunicarem-se e inter-
relacionarem-se, e dos processos de dar e receber”. Não é uma estrutura 
planejada – ao contrário: ela pode ser até irracional, devido ao envolvimento das 
emoções, não possuindo controle e nem um sistema fixo de avaliação. É 
subjacente a qualquer movimento humano. A estrutura informal normalmente é 
uma oposição à estrutura formal. Enquanto a primeira é libertadora, a segunda é 
castradora. 

Os profissionais que atuam na área da organização, sistemas e 
métodos têm, na estrutura informal, a sua grande preocupação e, assim, 
procuram conhece-la da melhor maneira possível, uma vez que, por trabalharem 
em processos de mudança e atualização constantes, sabem que há resistências 
formais que são apenas percebidas na informalidade. 

 

6 TIPOS DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

Quanto aos tipos de estruturas organizacionais destacam-se: os 
Formais; em Linha ou Lineares; Funcionais; em Linha e Assessoria; Matriciais e 
Informais. 

Estruturas Formais são aquelas que aparecem no organograma da 
empresa e retratam, tanto as cadeias de comando, como a hierarquia da 
companhia e os órgãos de linha e de assessoria. Pode-se dizer que são os tipos 
básicos de organização (traduzem a cadeia de comando).  

As estruturas em Linha ou Lineares são aquelas na quais a autoridade 
passa pelos níveis de gerenciamento e de supervisão para chegar ao 
funcionário, que é quem operacionaliza a atividade. As unidades aplicam suas 
próprias técnicas e métodos e a responsabilidade de cada unidade é do 
supervisor, que precisa ser, ao mesmo tempo, administrador habilidoso e técnico 
experiente. 
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Figura 10: Estrutura em linha 

Fonte: Adaptado de Colenghi, 2007 

 

A estrutura Funcional retrata a organização como um conjunto de 
funções que podem, ou não, estar inter-relacionadas por meio de atividades que 
componham um processo. A autoridade, por sua vez, passa pelos níveis de 
gerenciamento, para ser compartilhada com as funções técnicas e 
administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estrutura Funcional 

Fonte: Adaptado de Colenghi, 2007 
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Segundo Stoner e Freeman (1983), “a estrutura funcional reúne, num 

mesmo departamento, todas as pessoas envolvidas em uma atividade ou em 
várias atividades relacionadas”. Por exemplo, em uma organização dividida por 
função, pode haver departamentos separados de fabricação, marketing e 
vendas. Um gerente de vendas, nesse tipo de estrutura, seria responsável pelas 
vendas de todos os produtos fabricados pela empresa. 

A estrutura em Linha e Assessoria é uma combinação do que melhor 
existe nas organizações em Linha e Funcional. As unidades e posições de linha 
passaram a se concentrar em alcançar os objetivos da empresa por intermédio 
da delegação de autoridade, serviços especializados e atribuições a outras 
unidades e posições da empresa. Esse tipo de estrutura é muito utilizada em 
organizações de porte médio e em trabalhos técnicos ou técnico-científicos, bem 
como em níveis intermediários de organizações muito complexas. 

 

 
Figura 12: Estrutura em linha e assessoria 

Fonte: adaptado de Colenghi, 2007 

 

Já a estrutura matricial se baseia em novos projetos voltados a realizar 
as atividades por período determinado, sendo que, na medida em que esses 
projetos são concluídos, as pessoas que o integram - geralmente pertencentes 
ao quadro da empresa - retornam aos seus setores de origem. 
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Figura 13: Estrutura matricial 

Fonte: Autoria própria, 2016 

 

Segundo Stoner e Freeman (1983, p. 234) ”[...] a estrutura matricial 
tenta combinar os benefícios dos dois tipos de projeto, ao mesmo tempo em que 
evita suas desvantagens”. 

O projeto é uma unidade organizacional que envolve recursos 
financeiros, humanos e materiais. Sob a coordenação de um líder ou padrinho, 
desenvolve atividades visando a resultados definidos e em prazos estabelecidos, 
dentro dos quais a exequibilidade e a viabilidade são plenamente reconhecíveis.   

A estrutura matricial é composta pelos órgãos principais de trabalho, 
que atuam ao longo de todo o tempo de duração do projeto e dos órgãos de 
apoio. E esses órgãos de apoio permanecem, em tempo contínuo, e até a 
consecução do projeto, prestando orientações técnicas em assuntos 
especializados. Na estrutura matricial, as pessoas são deslocadas de um projeto 
para outro, de maneira flexível. 

O projeto possui um prazo estabelecido a partir de sua concepção, 
provocando a criação da estrutura matricial, que é temporária e provisória, 
composta por órgãos que representam funções básicas e necessárias para o seu 
cumprimento. Geralmente, essa estrutura contém os chamados grupos-tarefa, 
que mantêm relacionamento intenso e permanente entre sí. Cada grupo-tarefa 
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está em permanente contato com o órgão de apoio funcional que lhe presta 
apoio técnico. 

 

as estruturas matriciais foram desenvolvidas principalmente na 
indústria aeroespacial, como empresas como a TRW. O pontapé 
inicial foi a exigência, por parte do governo, de um único gerente 
de contato para cada programa ou projeto, o qual seria 
responsável, perante o governo, pelo andamento e desempenho 
do projeto ( STONER, 1994, p. 235). 

 

A estrutura matricial deve ser usada quando a empresa possuir projetos 
de grande magnitude a desenvolver, coisa que geralmente acontece com baixa 
frequência dentro do seu planejamento estratégico.  Ela ocorre, também, quando 
há projetos interdisciplinares nos quais são estabelecidos prazos e em que haja 
grande interdependência entre as atividades. 

Por fim, as estruturas Informais não aparecem em lugar algum, mas 
podem ser mais poderosas do que qualquer outro tipo de estrutura, pois, 
normalmente, elas são uma oposição à estrutura formal. Esse tipo de estrutura 
surge das necessidades das pessoas se comunicarem e inter-relacionarem. Não 
é planejada. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo, buscou-se, com base na literatura direcionada para 
a formação e atuação do profissional de administração, mostrar alguns 
elementos e passos no sentido do desenvolvimento ou da modelagem da 
estrutura organizacional. 

Vivemos, há algum tempo, mudanças constantes nas organizações. 
Essas mudanças estão voltadas não somente para o mercado de alta 
competitividade, mas, também, para dentro da empresa e de sua gestão. Ocorre 
que, apesar da necessidade premente por tais mudanças, muitas organizações 
ainda concentram fortemente suas atenções na atividade fim. Procurou-se 
mostrar que esse foco pode ser, também, direcionado à atividade meio, com o 
intuito de facilitá-la e de dotar a empresa de uma estrutura organizacional – 
organograma, que possa deixar bem claras a autoridade e responsabilidade, em 
seus diversos níveis hierárquicos.  
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Independentemente do porte da organização e da sua natureza, poder-

se-á, de uma forma didática, definir quem é quem na gestão da empresa, no 
comando da organização e construir um organograma que contemple as 
atividades de direção, fim e meios - com suas competências e atribuições bem 
definidas e distribuídas nos diversos níveis hierárquicos. Na alta gestão da 
empresa - no pico da pirâmide - acontece o olhar estratégico, um olhar para o 
futuro. Na gestão intermediária, desenvolve-se o momento tático e, na base, 
acontece o operacional, em qualquer tipo de empresa. 

Com base nesse entendimento, devem-se utilizar os critérios de 
departamentalização citados e representa-los graficamente, a fim de que, de 
acordo com cada tipo de organização, seja possível distribuir e nomear os 
órgãos de sua estrutura. 

Acredita-se que os oitocentos mil alunos de administração no Brasil, 
possam, ao entrarem no mercado de trabalho, enxergar e contribuir para a 
criação ou modelagem da arquitetura organizacional da empresa. A era da 
administração empírica já passou. A era do único gestor também. Vive-se, na 
atualidade, a gestão participativa e utilizam-se os recursos tecnológicos para 
conduzir as empresas a uma tendência cada vez mais competitiva no mercado 
interno e externo e – assim, garantir longevidade no mercado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo, hoje, é um grande mercado de oportunidades locais e glo-
bais.  Contudo, as oportunidades apresentam-se conjuntamente com as amea-
ças, e uma dessas ameaças é a concorrência direta e indireta. Nesse cenário, as 
organizações se deparam com a necessidade de reestruturação contínua, a fim 
de que os produtos e serviços possam ser ofertados dentro de um alto padrão de 
qualidade e atendam, desse modo, às cada vez mais exigentes demandas do 
mercado.  

Para garantir a sustentabilidade e o crescimento organizacional, várias 
são as técnicas, metodologias e tecnologias que podem ser utilizadas para auxi-
liar as organizações a atenderem a todas as suas demandas de forma otimizada, 
e, consequentemente, alcançarem os seus objetivos traçados.  

Uma dessas metodologias é a gestão de processos que, além de auxili-
ar na padronização, também possibilita melhorá-los, conduzindo a organização à 
evolução e rumo à melhoria contínua.  Djalma (2007) afirma que processo é um 
conjunto estruturado de atividades sequenciais e que apresentam relação lógica 
entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as necessi-
dades e as expectativas dos clientes externos e internos da empresa.     

O gerenciamento dos processos é uma ferramenta que auxilia na redu-
ção de custos e de tempos de ciclos, bem como na identificação e redução de 
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problemas e de ineficiências, melhorando a eficiência interna e a qualidade glo-
bal, além de aumentar a satisfação do cliente e de quem executa as atividades, 
ou seja, seus próprios colaboradores (OLIVEIRA, 2009). 

Para se gerenciar processos, é preciso entendê-los, documentá-los, 
avaliá-los e sugerir mudanças, sempre que necessário.  Assim sendo, um projeto 
de gestão de processos tem início com o estudo do organograma e dos depar-
tamentos de uma organização, seguido pelo mapeamento dos processos por 
setor.  Os processos devem ser mapeados com a participação ativa das pessoas 
nele envolvidas, porém o trabalho de mapeamento será mais eficiente quando 
houver um responsável direto e com tempo ininterruptamente dedicado ao proje-
to. Esse responsável direto pode ser tanto interno ou externo como, por exemplo, 
um consultor ou uma equipe de consultoria. 

A gestão por processos possui o intuito de desenhar os processos exis-
tentes de uma organização, analisá-los, melhorá-los, eliminar os erros, aperfei-
çoar os recursos (tecnológicos, humanos e financeiros) e transformar os proces-
sos, para que se tornem cada vez mais eficazes. 

Este artigo apresenta um projeto executado na Unimed N/NE em 2015, 
para o qual a empresa Brazilliant Consultoria foi contratada, com vistas a desen-
volver o projeto de gestão de processos - por meio da aplicação do mapeamento 
dos processos e, por fim, da apresentação de sugestões de melhoria.  O projeto 
ocorreu devido à necessidade de padronizar e organizar processos dentro da 
Unimed N/NE e buscar a melhoria de atendimento, controle, gestão e treinamen-
tos de novos colaboradores, bem como da avaliação de desempenho, reorgani-
zação estrutural e de pessoal. 

Como autores deste artigo estão Luciana Rabay, acadêmica e sócia-
diretora da Brazilliant Consultoria, empresa contratada para executar o projeto de 
gestão de processos e Linton Barros, Superintendente da Unimed Norte e Nor-
deste, também acadêmico. Ou seja, o presente artigo apresenta a visão de am-
bos os lados do projeto. 

Assim, o artigo tem como objetivo apresentar as etapas de um projeto 
de Gestão de Processos no âmbito de uma organização, com base em um estu-
do de caso e em uma análise prática, cuja coleta de dados se deu por meio da 
aplicação de questionário e com o intuito de melhor compreender os métodos, 
desafios, benefícios e, acima de tudo, o impacto da realização de um projeto de 
gestão de processos em uma organização - mais especificamente, a Unimed 
N/NE. 
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2 A GESTÃO EMPRESARIAL E A GESTÃO DE PROCESSOS 

 

A prática da Administração se encontra presente na sociedade há mais 
de seis mil anos. As organizações desenvolvidas pelos sumérios e egípcios 
comprovam a existência de dirigentes capazes de organizar milhares de traba-
lhadores. Apesar disso e de todo o progresso ocorrido no conhecimento humano, 
o estudo formal da chamada ‘Ciência da Administração’ só foi ocorrer recente-
mente - no século XX, tendo sido necessários muitos séculos de preparação, 
antecedentes históricos e diversas influências ao longo do tempo.   

A Administração e seu estudo evoluíram e passaram por grandes mu-
danças durante os anos, especialmente na década de 1980/90, e o enfoque nos 
processos e clientes vem despertando grande interesse das empresas. 

Enquanto os estudos iniciais da administração voltavam-se para um tipo 
de organização com uma estrutura mais burocrática, as modelagens mais mo-
dernas - como o desenvolvimento organizacional - procuram abordá-la como 
uma instituição social (CURY, 2000). 

O Desenvolvimento Organizacional (DO) é um processo sistemático e 
planejado de mudança, que usa o conhecimento e as técnicas da ciência com-
portamental para melhorar a saúde e a eficácia da organização, seja por meio de 
sua habilidade de se adaptar ao ambiente, de melhorar os relacionamentos in-
ternos ou de aumentar o aprendizado e as capacidades de resolução de proble-
mas (DAFT, 2005).  

Para Bennis (apud Motta, 1971), o desenvolvimento organizacional é 
uma estratégia educacional adotada para trazer à tona uma mudança organiza-
cional planejada, exigida pelas demandas às quais a organização tenta respon-
der, e que enfatiza o comportamento baseado na experiência. Outras caracterís-
ticas são as relacionadas com os agentes de mudança. Assim, esses agentes 
são, na maior parte dos casos, externos à organização, trabalhando em colabo-
ração com seus participantes. Em decorrência dessa filosofia social compartilha-
da, os agentes de mudança participam, também, de um conjunto de metas nor-
mativas.  

O DO é um agente de mudança e, para que ocorra ativamente, deve 
envolver toda a empresa e estar voltado para a interação entre todas as partes 
da organização, com o objetivo de fazer com que trabalhem juntas com eficácia 
(CHIAVENATO, 1997). 

Outra teoria ou metodologia de gestão teve seu inicio nos anos 40, po-
rém só foi realmente implementada nos anos 2000.  De acordo com Cury (2000), 
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durante e após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), privados de bens mate-
riais, os clientes ficavam muito mais do que satisfeitos apenas por comprar o que 
as empresas lhes ofereciam e como ofereciam. Qualidade do produto e nível de 
atendimento não eram fatores exigidos por parte dos clientes, uma vez que se 
considerava o mercado como um ‘mercado de massa’. Contudo, em virtude das 
inovações tecnológicas e mudanças mundiais, a relação consumidor/vendedor 
teve seu polo de controle invertido (ARAÚJO, 2008). 

Durantes os anos 1980 e 90, a Gestão da Qualidade Total (TQM) co-
meça a perceber o papel da gestão de toda a organização na entrega da quali-
dade para os clientes, trazendo, em seu bojo, um pensamento de vanguarda – 
que era o de ajudar administradores a liderarem em meio à concorrência global. 
A abordagem infundiu valores de qualidade em todas as atividades dentro da 
empresa, fazendo com que os funcionários de linha de frente passassem a se 
envolver mais intimamente com os processos. São quatro os elementos impor-
tantes da gestão da qualidade: envolvimento dos funcionários, foco no cliente, 
benchmarking e melhoria contínua (DAFT, 2005). 

De acordo com Maximiano (2006), para a certificação da qualidade de 
uma empresa, faz-se necessária a realização de uma auditoria. Os auditores 
visitam as instalações e as inspecionam, com base em lista de perguntas e crité-
rios. Essa auditoria serve para verificar se a empresa atende aos requisitos exi-
gidos para conquista de uma certificação.   

A comprovação de certos critérios se dá por meio da apresentação de 
processos registrados e das estatísticas sobre o seu uso e resultados.  A quali-
dade anda em paralelo com a comprovação do cumprimento de regras e crité-
rios, bem como a padronização, no mais alto nível, das ações das organizações, 
em todas as suas atividades. 

Assim, concomitante à Gestão da Qualidade, surge a Reengenharia, 
concebida recentemente pelos americanos Michael Hammer e James Champy. 
Durante a segunda metade dos anos 80, a melhoria dos processos de negócios 
se tornou um dos principais métodos que permitiu às corporações aumentarem a 
qualidade de seus produtos e serviços. O objetivo não era só buscar a automati-
zação das operações existentes, mas, também, melhorar e redesenhar os pro-
cessos de negócio, traduzindo as expectativas dos clientes para novos produtos 
e serviços.  

De acordo com Hammer e Champy (1994, apud Araújo, 2008) “a Reen-
genharia é o repensar fundamental e reestruturação radical dos processos orga-
nizacionais que visam a atingir drásticas melhorias em indicadores críticos e 
contemporâneos de desempenho”.  
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Como afirmam os autores, a reestruturação da Reengenharia é radical e 

tem como objetivo o redesenho de todas as atividades realizadas na empresa, 
além da mudança dos seus valores, do clima organizacional, entre outros, visan-
do à otimização de todo o ciclo, trazendo benefícios para a organização, no que 
diz respeito à redução de custos, tempo e qualidade na prestação de serviços ao 
cliente.  Para Hammer (1994), é deste conceito de reengenharia que descende a 
organização por processos. 

A Reengenharia e a Qualidade não são antagônicas, pelo contrário, são 
complementares. É certo que elas guardam semelhanças entre si, as quais resi-
diriam no fato de que reconhecem a importância dos processos e trabalham por 
mudanças nesse sentido (ARAÚJO, 2008). 

A diferença básica entre os dois paradigmas é que Qualidade lida com 
processos já existentes dentro de uma empresa, procurando obter melhoria 
incremental, enquanto a Reengenharia pretende mudanças radicais e descontí-
nuas nos processos produtivos. A diferença entre Qualidade e Reengenharia tem 
grande impacto no gerenciamento de mudanças (DAVENPORT, 1994). 

A gestão da qualidade precisa de processos padronizados, já a reenge-
nharia busca melhorar e mudar os processos.  O resultado final não é valorizado 
se não for acompanhado de processos eficazes e eficientes que assegurem a 
sustentabilidade da organização. 
 

2.1 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

Uma organização funciona como um conjunto de subsistemas que pos-
suem processos inter-relacionados e interagem para atingir seus objetivos co-
muns. Esses processos são executados, ininterruptamente, pelas pessoas que 
integram na empresa e conduzem o trabalho desde o seu início, passando pelo 
desenvolvimento até o resultado final.  

Segundo Harrington (apud Djalma, 1991, p. 9) “processo é um grupo de 
tarefas que têm interligação lógica, baseadas no uso de recursos da empresa 
para gerar determinados resultados consistentes com seus objetivos”. 

Djalma (2007) define processo como um conjunto estruturado de ativi-
dades sequenciais que apresentam relação lógica entre si, com a finalidade de 
atender e, preferencialmente, suplantar, as necessidades e as expectativas tanto 
dos clientes externos como internos da empresa. 

De acordo com Segundo Cruz (2002) processo é o conjunto de ativida-
des que tem por objetivo transformar insumos (entradas), adicionando-lhes valor 
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por meio de procedimentos, normas e regras que, ao serem transformadas, 
converter-se-ão em resultados, sob a forma de bens ou serviços (saídas) e serão 
enviados aos clientes do processo. 

Os processos empresariais são fluxos de valor que devem ser identifi-
cados, analisados e aprimorados consecutivamente, para atender às necessida-
des do cliente. A existência de um bem ou serviço é sempre acompanhada de 
um conjunto de processos (HARRINGTON apud DJALMA, 1993). 

As atividades referentes às tarefas executadas por pessoas ou máqui-
nas, com intuito de transformar a entrada (insumo) em um produto ou serviço, 
deverão sofrer uma transformação por outra atividade e, assim, consequente-
mente, formando um processo. 

Com um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, as organi-
zações se tornaram mais dinâmicas e complexas e, para alcançar seus objetivos 
e se manterem competitivas perante o mercado, tornou-se primordial a gestão 
dos processos. Com a finalidade de aperfeiçoar os processos, garantir redução 
de tempo e custos e identificar as melhorias necessárias, as empresas utilizam, 
cada vez mais, a gestão por processos. Para tanto, é necessário que a análise 
de processos e o seu diagnóstico sejam bem estruturados, a fim de alcançar os 
objetivos desejados. 

 

[...] a gestão por processos é um conjunto de atividades que em 
sinergia, projeta e promove o funcionamento e o aprendizado dos 
processos, com o objetivo de agregar valor aos produtos e servi-
ços pelas organizações e consequentemente satisfazer clientes 
específicos, conforme as suas necessidades (BARBARÁ apud 
CARVALHO, 2011, p. 22). 

 

A Gestão de processos implica em uma grande ênfase na melhoria da 
forma pela qual o trabalho é realizado, em contraste com o enfoque apenas no 
próprio produto ou serviço oferecido aos clientes (MARANHÃO e MACIEIRA 
apud ARAUJO, 2013). 

De acordo com Sordi (apud Carvalho, 2011), a gestão dos processos é 
uma ação básica das organizações, que visa a aperfeiçoar as ações e corres-
ponder às constantes mudanças inerentes ao mercado, no intuito de manter o 
ambiente de atuação competitivo e um sistema de produção que atenda às de-
mandas do mercado. 
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2.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS     

 

Processos existem, porém quando não mapeados e registrados, sofrem 
diferenças de execução, o que pode influenciar na qualidade do produto ou ser-
viço.  Para que o processo seja padronizado e mantenha um alto nível de quali-
dade, é preciso, primeiramente, mapeá-lo.   

De acordo com Valle e Oliveira (2009), o mapeamento de processos vi-
abiliza a consolidação do conhecimento e a formulação de mudanças estrutura-
das, de forma a garantir o cumprimento da missão organizacional e o atendimen-
to das estratégias empresariais necessárias ao sucesso, em seu ramo de atua-
ção. 

A finalidade do mapeamento é atingir o entendimento, o aprendizado, a 
documentação e a melhoria, aos quais pode ser aplicado o ciclo PDCA (VALLE e 
OLIVEIRA, 2009). 

Para possibilitar a melhoria da qualidade e produtividade dos processos, 
Villela (2000) afirma que a organização necessita conhecer profundamente as 
atividades que constituem seus processos essenciais e os processos que os 
apoiam. Desse modo, depreende-se que o mapeamento dos processos permite 
a definição de um diagnóstico situacional e o estabelecimento de um padrão 
para melhoria de desempenho dos processos. 

Existem diversas técnicas de mapeamento de processos e as mais 
usadas são questionários, entrevistas individuais e reuniões por departamento 
ou setores.  A observação de campo também é utilizada, porém sua indicação é 
para depois que o mapeamento inicial tenha sido feito.  Também é necessário 
que seja realizada uma análise da documentação existente e, sempre que possí-
vel, incluir todos os documentos existentes e utilizados no processo. Ou, caso 
necessário, que as melhorias sejam indicadas para os mesmos.   

O mapeamento de processos da era digital também permite a análise 
dos sistemas de gestão existentes e utilizados e, por tal razão, é de extrema 
importância que os sistemas de informática e gestão sejam incluídos, em sua 
totalidade, nos processos a serem analisados.   

Para que o mapeamento seja eficaz, também é necessário entender o 
objetivo de cada processo; qual o resultado ou a saída do mesmo, o que ele irá 
produzir ou alcançar; quem são seus clientes internos ou externos e quais são os 
componentes e os limites do processo.  Somente após o levantamento e identifi-
cação de tudo isso é que o processo será documentado para, posteriormente, 
serem identificadas as possíveis melhorias. 
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Um ponto importante é que as melhorias sugeridas devem ser analisa-

das e validadas pela equipe da organização dona do processo, pois deve haver 
um consenso de que melhorias serão definidas e implantadas a partir da finaliza-
ção do projeto.  Com as melhorias validadas, o processo novo é documentado e 
o fluxograma é, então, preparado para a aprovação final. 
 

2.3 FLUXOGRAMA 

 

O mapeamento de processos deve ser apresentado de forma gráfica, o 
que permitirá a exposição detalhada do processo, facilitando, também, a sua 
visualização. Essa exposição é normalmente realizada por meio de fluxogramas, 
que são elaborados de acordo com notações e técnicas específicas. 

O Fluxograma é a representação gráfica do Mapeamento de Processos 
e apresenta as etapas da realização do trabalho, por meio de símbolos conven-
cionais. Permite uma melhor visualização dos processos da empresa, auxiliando 
na busca por melhorias de processo. É uma ferramenta que facilita a visualiza-
ção e a compreensão do passo a passo dos processos realizados. 

Oliveira (2005) define fluxograma como sendo a representação gráfica 
que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as 
operações, os responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidos no pro-
cesso.  

De acordo, ainda, com Oliveira (2005), os principais objetivos do fluxo-
grama são: padronizar a representação dos métodos e os procedimentos admi-
nistrativos; proporcionar maior rapidez na descrição dos métodos administrati-
vos; facilitar a leitura e o entendimento, a localização e a identificação dos aspec-
tos mais importantes e oferecer maior flexibilidade e melhor grau de análise. 

Para Cury (2000), os fluxogramas tem as seguintes vantagens: 

 Permitir verificar como funcionam, realmente, todos os componentes 
de um sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise de sua efi-
cácia; 

 Entendimento mais simples e objetivo do que o de outros métodos 
descritivos; 

 Facilitar a localização das deficiências, pela fácil visualização dos 
passos, transporte, operações, formulários, etc.; 

 Aplicabilidade a qualquer sistema, desde o mais simples ao mais 
complexo; 
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 O rápido entendimento de qualquer alteração que se proponha nos 

sistemas existentes, por mostrar claramente as modificações intro-
duzidas.  

 
Existem vários tipos de fluxograma e o tipo certo para o projeto de pro-

cessos vai depender do processo em si e da organização.  

O fluxograma vertical, de acordo com Oliveira (2005), é destinado à re-
presentação de rotinas simples em seu processamento analítico, em uma unida-
de organizacional especifica da empresa. Esse fluxograma tem uma simbologia 
própria, que está abaixo representada. 

 

 
Quadro 1: Simbologia do fluxograma vertical 

Fonte: Oliveira, 2005 

 

São aspectos básicos do fluxograma vertical, segundo Oliveira (2005): 
facilitar a descrição das rotinas e dos procedimentos existentes (porque os sím-
bolos são impressos de maneira a permitir que o analista - na medida em que 
transcorre a entrevista, simplesmente interligue esses símbolos para descrever o 
sistema existente; reduzir as divergências entre entrevistador e entrevistado 
(pois enquanto o entrevistado explica o sistema, o entrevistador procura enten-
der e escrever, detalhadamente, ao mesmo tempo) e  estruturar a proposição de 
novos sistemas (embora sua maior aplicabilidade seja no levantamento da situa-
ção existente). 

Existe, também, o fluxograma administrativo. Cury (2000) afirma que o 
fluxograma administrativo permite que qualquer trabalho, por mais complexo que 
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seja, pode ser subdividido em elementos simples, facilitando o estudo de cada 
item individual, de maneira conveniente. Esse tipo de fluxograma possui grande 
importância na pesquisa de fluxos de trabalho, uma vez que oferece apoio à sua 
racionalização e permite identificar falhas na distribuição de cargos, layouts e 
formulários inadequados e, ainda, auxilia na detecção de processamento incoe-
rente do trabalho. 

Para uma maior funcionalidade, o fluxograma administrativo deverá ser 
antecedido do fluxograma vertical, já que, na entrevista ou no levantamento, o 
analista preenche o formulário referente ao fluxograma vertical e, após passar a 
limpo, desenha o fluxograma administrativo (CURY, 2000). 

Um outro tipo, ainda, de fluxograma, é o parcial ou descritivo que, de 
acordo com Oliveira (2005), é de elaboração um pouco mais difícil do que o 
fluxograma vertical.  Esse fluxograma tem como aspectos básicos o fato de des-
crever o curso de ação e os trâmites dos documentos e ser mais utilizado para 
levantamentos e rotinas que envolvem poucas unidades organizacionais.  No 
quadro 2, verifica-se simbologia do fluxograma parcial ou descritivo: 
 

 
 

Quadro 2: Simbologia do fluxograma parcial ou descritivo 

Fonte: Oliveira, 2005 
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A operacionalização do fluxograma parcial ou descritivo se dá mediante 

a interligação de seus símbolos. O conector é utilizado para evitar muitas inter-
secções de linhas (sentido de circulação). 

E, por fim, o tipo de fluxograma mais utilizado pelas empresas, que é o 
fluxograma global ou de coluna, que recebe esse nome devido à visão global 
que oferece do fluxo de trabalho. 

 

 
 

Quadro 3: Simbologia do fluxograma global ou de coluna 

Fonte: Oliveira, 2005 

 

O fluxograma global ou de coluna, segundo Oliveira (2005), é utilizado 
tanto no levantamento quando na descrição de novas rotinas e procedimentos e 
permite demonstrar, com maior clareza, o fluxo de informações e documentos 
dentro e fora da unidade organizacional considerada, apresentando maior versa-
tilidade, em virtude, principalmente, da sua maior diversidade de símbolos. 

Desse modo, a gestão de processos depende do mapeamento dos pro-
cessos que, por sua vez, depende de um bom fluxograma, para atingir seus 
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objetivos – tudo necessariamente interligado por técnicas e metodologias de 
coleta e análise de informação e pela participação das pessoas envolvidas nos 
processos, como veremos no estudo de caso.   

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar e conceituar as técnicas que fo-
ram utilizadas para o estudo de caso.  O estudo de caso é um dos meios de 
pesquisa mais utilizado, por dedicar-se ao estudo intensivo de diversas situações 
ou tempos, podendo analisar indivíduos, grupos, instituições e até comunidades. 
A sua grande utilização, segundo Nascimento, (2005, p. 100) é “porque permite o 
estudo detalhado e aprofundado de uma questão”, o que possibilita, ao pesqui-
sador, o estudo profundo de uma imensa e exaustiva reunião de dados. 

O presente trabalho é de natureza aplicada e quali-quantitativa e, quan-
to à sua tipologia, trata-se de um estudo de caso, de cunho descritivo e operaci-
onalizado por meio de uma pesquisa de campo e de levantamentos bibliográficos 
e documentais. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a 
descrição das características de determinadas populações ou fenômenos. Uma 
de suas características está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Destacam-se, tam-
bém, na pesquisa descritiva, aquelas que visam a descrever características de 
grupos (idade, sexo, procedência etc.), bem como a descrição de um processo 
numa organização, o estudo do nível de atendimento de entidades, levantamen-
to de opiniões, atitudes e crenças de uma população, etc. A presente pesquisa 
descreve o impacto e opinião das pessoas envolvidas acerca da gestão de pro-
cessos em uma cooperativa de trabalho médico.  

Quanto ao estudo de caso, de acordo com Vergara (2000), ele é cir-
cunscrito a uma ou poucas unidades, podendo constituir-se de uma pessoa, uma 
família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mes-
mo um país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. 

No concernente aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa 
de campo. Segundo Gil (2008), a pesquisa de campo busca o aprofundamento 
de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação 
direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes, com o 
intuito de captar as explicações e interpretações do que ocorre naquela realida-
de.  
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Os dados primários foram coletados por meio da aplicação de questio-

nários mistos, bem como de entrevistas semiestruturadas e os dados secundá-
rios foram obtidos com a realização de análises documentais. 

Conforme Mattar (1999), na pesquisa quantitativa, os dados são obtidos 
de um grande número de respondentes, empregando-se escalas geralmente 
numéricas, que são submetidas a análises estatísticas formais. Um projeto de 
levantamento dá uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes 
ou opiniões de uma população. A partir dos resultados da amostragem, o pes-
quisador generaliza ou faz inferências acerca da população. Esse tipo de pes-
quisa é apropriado para medir tanto opiniões, atitudes e preferências como com-
portamentos. 

 

3.1 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 
Com vistas à realização do estudo, foram empregados dois instrumen-

tos de pesquisa, sendo o primeiro, pertinente à gestão de processos, com o 
recurso do levantamento documental. A seguir, foram aplicados os questionários, 
junto aos colaboradores da Unimed N/NE que participaram do processo de ma-
peamento e validação de processos. 

O questionário é um instrumento de observação direta e extensiva de 
coleta de dados, constituído por uma série de perguntas ordenadas, que devem 
ser respondidas sem a presença do entrevistador (LAKATOS e MARCONI, 
2009). É um instrumento de investigação que visa a recolher informações base-
ando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da população em 
estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de 
interesse para os investigadores, não havendo interação direta entre estes e os 
inquiridos.     

Um questionário é extremamente útil quando um investigador pretende 
recolher informação sobre um determinado tema. O tipo de questionário escolhi-
do para a pesquisa foi o misto, caracterizado pela adoção de questões fechadas 
e, também, abertas - para representar fielmente a resposta dos colaboradores, 
de modo a garantir o máximo de clareza e entendimento à pesquisa. 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Na perspectiva de Lakatos e Marconi (2009, p.27) "universo ou popula-
ção é o conjunto de seres, animados ou inanimados, que apresentam, pelo me-
nos, uma característica em comum”. O universo ou população desta pesquisa 
corresponde aos colaboradores da Unimed N/NE Sede Torre, João Pessoa - PB, 
perfazendo um total de 83 pessoas. 

A amostra é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do 
universo (população); é um subconjunto do universo (LAKATOS e MARCONI, 
2009, p. 27). 

O questionário foi aplicado aos colaboradores que haviam sido previa-
mente entrevistados pela empresa Brazilliant Consultoria – fase em que ocorreu 
o levantamento de dados do projeto de gestão de processos e na qual foram 
selecionados aqueles que possuíam mais conhecimento e experiência no pro-
cesso que executavam.  

Uma vez que os processos, por serem realizados de forma contínua, 
não demandam a participação de todos durante todo o tempo, foram seleciona-
dos 29 colaboradores para responder ao questionário – oferecendo, desse mo-
do, uma representatividade amostral de 33% da população.   

Após a aplicação dos questionários, deu-se prosseguimento à análise 
das respostas obtidas, que foram tabuladas com o apoio da estatística descritiva 
simples (frequência, percentuais etc). Após a comparação com outros estudos 
literários, a análise foi, então, apresentada, por meio de gráficos e tabelas.  

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

 

A empresa estudada é a Unimed Norte/Nordeste, uma cooperativa de 
trabalho médico, fundada em 15 de agosto de 1977, com sede em João Pessoa, 
capital da Paraíba, e que comercializa planos de saúde empresariais e corporati-
vos. Com capilaridade nacional e presença marcante nas regiões Norte e Nor-
deste, a cooperativa presta assistência médico-hospitalar em todo o país, por 
meio do Sistema de Intercâmbio. 

A Unimed Norte/Nordeste integra o maior sistema cooperativista de tra-
balho médico do mundo e, também, a maior rede de assistência médica do Bra-
sil, presente em 83% do território nacional.  
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Com abrangência regional, mas com capilaridade nacional, os clientes 

da Unimed Norte/Nordeste contam com mais de 111 mil médicos, 107 hospitais 
e 11 Hospitais Dia próprios, que disponibilizam 8.366 leitos e 3.018 hospitais 
credenciados. Além disso, a rede disponibiliza 189 pronto-atendimentos, 74 
laboratórios e 88 centros de diagnósticos, todos próprios. São mais de 25 mil 
recursos credenciados, que respondem por mais de 92 milhões de consul-
tas/ano, 2,2 milhões internações/ano, e 197 milhões de exames complementa-
res/ano. Além de deter 32,2% do mercado nacional de planos de saúde, a Uni-
med possui lembrança cativa na mente dos brasileiros. De acordo com pesquisa 
nacional do Instituto Datafolha, a Unimed é, pelo 21º ano consecutivo, a marca 
Top of Mind quando o assunto é plano de saúde. 

Com tudo isso, a Unimed N/NE, até 2014, comercializava apenas pla-
nos coorporativos e empresarias e, em 2015, passou a atender planos médicos e 
odontológicos individuais e familiares, com a aquisição da carteira de clientes de 
outra empresa que continha mais de 100 mil clientes/beneficiários e que passa-
ram a ser atendidos automaticamente. Com essa aquisição, a empresa se viu 
frente ao desafio do aumento exponencial do volume de processos. Diante desse 
cenário, a Diretoria viu a necessidade de formalizar e documentar todos os pro-
cessos da empresa, buscando, no mercado, um agente externo capaz de execu-
tar o projeto que, no caso, foi a Brazilliant Consultoria. O projeto de gestão de 
processos inicial durou sete meses e os resultados serão vistos adiante. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS - O PROJETO DE PROCESSOS NA UNIMED 
N/NE  

 

O mapeamento de processos viabiliza a consolidação do conhecimento 
e a formulação de mudanças estruturadas, de forma a garantir o cumprimento da 
missão organizacional e o atendimento das estratégias empresariais necessárias 
ao sucesso em seu ramo de atuação (VALLE e OLIVEIRA, 2009). 

No início do projeto, a Brazilliant Consultoria realizou um levantamento 
na empresa, no qual foram identificados os seguintes pontos: Processos não 
formalizados; Processos não padronizados; Estrutura Organizacional Informal e 
Colaboradores com maior número de atividades e fluxos de processos. 

Após o levantamento inicial, a Brazilliant formulou um plano de ação pa-
ra as atividades, que foram, em seguida, desenvolvidas e realizadas por meio de 
visitas técnicas para análise dos processos internos, quando foram adotadas a 
seguintes ações: 
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Figura 1: Plano de Ação para Gestão de Processos 

Fonte: Brazilliant Consultoria, 2015 

 

a) Identificação de um processo: Apoio no levantamento geral do número 
de processos da empresa, que foi realizado individualmente por setor e 
por meio de reuniões com as lideranças, a fim de levantar os números 
de processos existentes e quais os colaboradores seriam responsáveis 
pelo detalhamento de cada processo; 

b) Registro do processo e criação de fluxograma: Reuniões com os cola-
boradores atuantes de cada atividade, para registro do detalhamento 
dos processos e criação dos fluxogramas no programa Visio; 

c) Validação do processo como está com a equipe: Entregas dos docu-
mentos para avaliação dos respectivos líderes e gestores, momento em 
que houve, em alguns casos, pontos a esclarecer, que foram alterados 
no documento e, posteriormente, validados; 
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d) Avaliação do processo e sugestão de melhorias: Análise dos processos, 

sugestões de melhorias que foram identificadas pela consultoria e pelos 
colaboradores da empresa e preparação de relatórios de melhorias para 
entrega aos gestores; 

e) Validação das melhorias com a equipe: Reuniões com as equipes e co-
leta de sugestões de melhorias relacionadas ao sistema e que impacta-
vam nos processos, que foram realizadas em conjunto com o setor de 
tecnologia da informação, para validação previa da execução das 
ações; 

f) Implantação de melhorias e/ou novos processos: Entrega dos relatórios 
aos gestores e acompanhamento do plano de ações a serem adotadas 
para cada melhoria proposta; 

g) Manualização: Entrega dos processos devidamente documentados, sob 
a forma de manuais e respectivos fluxogramas. 

 

SETOR 
N° DE 
ÁREAS 

N° DE PROCESSOS E 
SUBPROCESSOS 

MAPEADOS, MANUA-
LIZADOS E COM 
FLUXOGRAMAS 

N° DE MELHO-
RIAS SUGERI-

DAS 

ADMINISTRATI-
VO/COMERCIAL 

16 130 46 

FINANCEIRO 2 42 19 

NÚCLEO DE 
ATENÇÃO A 
SAÚDE 

2 26 7 

OUVIDORIA 2 9 0 

PRODUÇÃO 
MÉDICA 

5 67 48 

REGULAÇÃO 1 29 5 

SECRETARIA 1 12 1 

TI 

 
4 28 10 

Tabela 1: Resultados Obtidos 
Fonte: Brazilliant Consultoria, 2015 
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Ao fim da consultoria, foram entregues 343 processos, distribuídos por 

08 setores, conforme dispostos na tabela 1, obtendo-se os seguintes resultados: 

 Melhoria da comunicação entre os setores da empresa; 
 Processos mais eficientes; 
 Otimização do tempo trabalhado em cada processo; 
 Auxilio para treinamento e adaptação de novos colaboradores; 
 Padronização e formalização dos processos. 

 

A consultoria conseguiu identificar 136 sugestões de melhoria, mostran-
do que o Mapeamento e a transformação dos processos em gráficos, como o 
fluxograma, facilitam o diagnóstico de falhas e gargalos.  Algumas melhorias 
levantadas pela Consultoria foram aplicadas durante os meses nos quais foi 
realizado o projeto.  

Apesar da realização de várias reuniões e confecção de diversos mode-
los de organogramas para a organização, ainda não foi definido pela diretoria 
qual deles será o utilizado. A figura 2 é um exemplo de fluxograma gerado no 
Mapeamento de Processos, na organização estudada. 
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Figura 2: Exemplo de Fluxograma 

Fonte: Brazilliant Consultoria, 2015 
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4.1 ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA DIRETA 

 

Com o objetivo de verificar a percepção dos colaboradores da empresa 
a respeito do Mapeamento de Processos realizado pela empresa de Consultoria, 
e de averiguar a satisfação dos mesmos com o atendimento da equipe de Con-
sultores, foram aplicados os questionários, com questões abertas e fechadas.  

Conforme mencionado na seção 3 - Procedimentos Metodológicos, o 
questionário foi aplicado de forma não aleatória, com colaboradores seleciona-
dos por possuírem mais conhecimento e experiência no processo que executa-
vam. Sendo assim, foram respondidos 29 questionários, o que corresponde a 
33% da população pesquisada. O questionário foi constituído por 14 questões 
estruturadas, com perguntas abertas e fechadas.  

A primeira pergunta abordada no questionário foi referente ao período 
de tempo em que os colaboradores atuavam na empresa. Após a tabulação dos 
dados, verificou-se que o tempo médio desses colaboradores na organização era 
de 10 anos, evidenciando um tempo de serviço considerável na organização. 

Os setores da organização estudada que mais possuem colaboradores 
são: Administrativo Comercial (35%) e Produção Médica (28%). Pode-se consta-
tar que esses são, também, os dois setores com o maior número de processos 
mapeados. O gráfico abaixo exibe os diversos setores da empresa e seus quan-
titativos percentuais de colaboradores. 

 

 

Gráfico 1: Setores 

Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2015 
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Quanto à distribuição de cargos na empresa, boa parte dos colaborado-

res está distribuída nas vagas de ‘Assistente Administrativo’ (17%) e “Auxiliar 
Administrativo” (24%), conforme exibido no gráfico 2. 

 

Desenhar um cargo significa: estabelecer um conjunto de tarefas 
que o ocupante deverá desempenhar (conteúdo do cargo); como 
esse conjunto de tarefas deverá ser desempenhado (métodos e 
processos de trabalho); a quem o ocupante do cargo deverá se 
reportar (responsabilidade); quem o ocupante do cargo deverá su-
pervisionar ou dirigir (autoridade) (CHIAVENATO, 1997, p.30). 

 

O Mapeamento de Processos tornou possível o desenho do cargo, uma 
vez que estabeleceu aquilo que cada um realizava na empresa, relatando a 
atividade de cada cargo em seu determinado setor. 

 

 
 

Gráfico 2: Distribuição de cargos 

Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2015 
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Com relação ao modo como os colaboradores passaram a visualizar os 

processos após o seu mapeamento, 55% afirmaram que passaram a percebê-los 
de outro modo. E isso é explicado por Campos (apud Pinho et.al., 2007), que 
afirma que o fluxograma é fundamental para a padronização e posterior enten-
dimento do processo, facilitando a visualização ou identificação dos produtos 
produzidos, dos clientes e fornecedores internos e externos do processo, das 
funções, das responsabilidades e dos pontos críticos.  A tabela 2 demonstra o 
percentual de respostas obtidas nesse item. 

 

Tabela 2: Percepção do processo após o Mapeamento 
 

1. Você visualiza o processo de forma diferente depois 
do mapeamento? 

SIM 55% 

NÃO 45% 

    
 Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2015 

 

Todos os 29 colaboradores que responderam à pesquisa acreditaram 
que o mapeamento seria uma ferramenta que facilitaria o treinamento de novos 
colaboradores, o que corroborou os achados deste estudo de caso e da consul-
toria realizada, que demonstraram que o Mapeamento dos processos auxiliou no 
treinamento e na adaptação de novos colaboradores. A tabela 3 exibe a totalida-
de afirmativa absoluta, obtida entre os respondentes, a essa questão. 

 

Tabela 3: Treinamento a novos colaboradores após o Mapeamento 

 

2. Na sua opinião o mapeamento facilitará em treinamento com 
novos colaboradores?  

SIM 100% 

NÃO 0% 

    
 Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2015 
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A maioria (72%) dos colaboradores considerou que o Mapeamento dos 

processos facilitou a percepção de possíveis melhorias. 

Correia et al (2002) afirmam que o Mapeamento de Processos se torna 
uma ferramenta extremamente reconhecida pelo importante papel que pode 
desempenhar, pois ajuda a entender as dimensões estruturais do fluxo de traba-
lho, para que sejam feitas as avaliações de desempenho, além de dar direções 
para um programa de redesenho das atividades. 

Sua análise permite a redução de custos, o desenvolvimento de produ-
tos e serviços, a redução de falhas de integração entre sistemas e a melhoria do 
desempenho da organização, além de ser uma excelente ferramenta para possi-
bilitar o melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar aque-
les que necessitam de mudanças (HUNT, 1996 apud DATZ et.al., 2004). 

 

Tabela 4. Visão das melhorias após o mapeamento 

 

3. O mapeamento facilitou na visão de melhorias? 

SIM 72% 

NÃO 28% 

      
 Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2015 

 

Foram identificadas melhorias nos processos de 45% dos colaborado-
res que responderam aos questionários, enquanto 52% dos colaboradores não 
identificaram essas melhorias ou não foram informados sobre as mesmas.  

Apesar da identificação de 136 sugestões de melhorias oferecidas pela 
Consultoria realizada na empresa, a maioria dos colaboradores não foi informada 
sobre elas. Assim, foi possível verificar que ainda havia alguns passos a avançar 
– como, por exemplo, a realização de reuniões entre os gestores.  
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Tabela 5:  Identificação de melhorias nos processos 

 

4. Já foi identificada alguma melhoria em seu pro-
cesso? 

SIM 45% 

NÃO 52% 

NÃO RESPONDEU 3% 

         
Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2015 

  

Durante a Consultoria, algumas melhorias foram identificadas e colocadas 
em prática, e 54% dos respondentes confirmaram ter realizado essa implemen-
tação. Dentre os que informaram que as melhorias ainda não haviam sido colo-
cadas em prática (46%), os seguintes motivos foram citados: 

 O sistema ainda não foi disponibilizado para o mesmo; 

 Falta de tempo e pessoal; 
 Dependemos de adequação tecnológica; 
 Ainda necessário o término e apresentação dos fluxos; 
 Está sendo desenvolvida junto aos setores ligados ao processo e anali-

sada a implementação; 
 Melhorias (alterações) são dependentes do sistema. 

Sendo assim, como todos os setores utilizam sistemas na realização das 
suas tarefas e processos, esses sistemas foram o principal gargalo observado, 
tanto por parte dos colaboradores da empresa como pela Consultoria.   

  

     Tabela 6: Implementação da Melhoria do processo 

 

5. Caso sua resposta à pergunta "4" foi "SIM", esta foi 
colocada em prática? 

SIM 54% 

NÃO 46% 

     
Fonte: Adaptado de Brazilliant  Consultoria, 2015 
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A questão 7 do questionário perguntou qual a expectativa dos colabora-

dores quanto a implementação das melhorias. Seguem as respostas: 

 

 Espero que as medidas tragam 
melhorias nos resultados de 
nossos serviços; 

 Deixar os funcionários cientes 
de suas atividades, informados 
e que eles se tornem proativos; 

 Melhorias de processos, com 
adequação de atividades e pes-
soal; 

 Melhoria das atividades; 

 Tirar a sobrecarga de uma tare-
fa, para poder focar em outra 
mais importante; 

 Foram apontadas sugestões de 
melhoria pelo gestor do setor, 
mas ainda não chegamos nessa 
etapa do processo; 

 Que todo fluxo possa de fato ser 
cumprido e que passemos a en-
carar o trabalho com mais clare-
za; 

 Ganho de tempo em execução 
das tarefas e melhoria nos pro-
cessos. Facilitação do atendi-
mento às regras; 

 

 Maior agilidade nos processos; 

 As dificuldades atrasam o pro-
cesso, acumulam serviços, inter-
ferem diretamente nos resultados 
e oneram financeiramente; 

 Acredito que a consultoria agiliza-
rá a adoção das melhorias por 
ela e pelos setores; 

 Que possamos trabalhar em 
equipe com mais interação e lin-
guagem unificada; 

 Terão grande valia nos processos 
auxiliando com qualidade e facili-
dade nas ações; 

 Melhoria nos processos, agilida-
de e presteza para solucionar os 
problemas apresentados; 

 Como em toda melhoria, temos 
expectativas de que essas sejam 
para o melhor funcionamento dos 
processos bem como de fácil en-
tendimento para o quadro atual 
de colaboradores, tanto quanto 
para os novos. 

 
Quadro 4: Expectativas dos colaboradores quanto a implementação de melhorias 

      Fonte: Adaptado de Brazilliant Consultoria, 2015 
 

É possível verificar, como demonstrado no Quadro 4,  uma expectativa 
positiva dos colaboradores quanto à implementação das melhorias de processos 
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na organização, de maneira a clarificar as atividades de cada um, melhor distri-
buir atribuições, aumentar a qualidade das ações, entre outros.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de um cenário altamente competitivo em qualidade e informação, 
as organizações sentem-se compelidas a se reestruturarem, para que os produ-
tos e serviços possam ser ofertados dentro de um alto padrão de qualidade e 
atender, assim, às exigentes demandas do mercado. Soma-se a tal necessidade, 
o fato de as organizações serem constituídas por uma complexa combinação de 
recursos interdependentes e inter-relacionados.  

Nesse sentido, é objetivo de qualquer organização garantir a satisfação 
de seus clientes – o que gera a necessidade de que as empresas conheçam, 
entendam e gerenciem as atividades que constituem seus processos e que afe-
tam, diretamente, a percepção de valor dos clientes. E, a partir dessa perspecti-
va, o presente trabalho buscou verificar o impacto do Mapeamento e da Gestão 
de Processos Internos.  

O item 2 deste artigo constituiu-se na revisão da bibliografia do tema 
abordado, revisando os conceitos de gestão de processos, técnicas e instrumen-
tos. 

No item 4, percebeu-se que o estudo de caso permitiu verificar o impac-
to da aplicação prática do Mapeamento de Processos e que o mesmo auxiliou a 
empresa a observar, de maneira mais clara, os pontos fortes e fracos (que ne-
cessitam de melhorias), sendo uma ótima ferramenta para aperfeiçoar o enten-
dimento sobre os processos e melhorar o desempenho da empresa. Além disso, 
o Mapeamento facilita no treinamento dos novos colaboradores, uma vez que 
permite uma melhor visualização dos processos, pois todos os dados estão 
compilados e visíveis no documento ao qual os colaboradores têm acesso.  

Outros resultados obtidos, ao final dos seis meses de Consultoria, foram 
a melhoria da comunicação, pois o Mapeamento envolveu todos os setores da 
empresa e permitiu a otimização do tempo trabalhado em cada processo, além 
da padronização e formalização dos processos.  

A pesquisa possibilitou verificar uma visão positiva dos colaboradores 
sobre o mapeamento de processos, pois o consideraram uma ótima ferramenta 
para o treinamento de novos colaboradores, além de facilitar a visão das melho-
rias.   



A   d i n a m i c i d a d e   d a   A d m i n i s t r a ç ã o   n o   c o n t e x t o   a t u a l  | 189 

 
A partir da Gestão de Processos, a empresa poderá controlar mais fa-

cilmente os processos internos, possibilitando a identificação de melhorias contí-
nuas em suas atividades – o que implica em melhores resultados para organiza-
ção, bem como como em uma maior satisfação para seus clientes e funcionários.   

Diante da relevância dessa temática, este trabalho não teve a pretensão 
de esgotar as discussões sobre o assunto. Por tal razão, recomenda-se, para 
trabalhos futuros, o aprofundamento dos estudos sobre o tema, ampliando a 
pesquisa a outras empresas, com o intuito de conhecer a realidade das organi-
zações dos diversos setores da economia. 

Uma vez que a Gestão de Processos é um método contínuo e, a fim de 
prosseguir com o trabalho realizado pela Consultoria, sugere-se: 

 A estruturação do setor de Processos na empresa – para que fique 
responsável pela revisão constante dos processos, identificação de 
melhorias, redesenho dos fluxogramas e elaboração de documen-
tos que envolvam o Mapeamento de Processos; 

 A criação de um Comitê gestor - que será responsável por decidir 
se as melhorias solicitadas podem ou devem ser implantadas;  

 A realização de Auditoria - para verificar se as melhorias implemen-
tadas nos processos estão sendo utilizadas pela empresa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A definição de marketing não mudou, continua sempre pelo mesmo ca-
minho, apesar da definição de diferentes autores. Para Kotler e Keller (2006, p. 
4): “o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades huma-
nas e sociais. Para defini-lo, de uma maneira bem simples, podemos dizer que 
ele supre as necessidades lucrativamente”. 

No entanto, o que se tem observado é que surgiram novas estratégias 
que auxiliam as organizações a cumprirem os objetivos do marketing. E, no 
campo dessas mais variadas estratégias, faz sucesso entre os profissionais de 
marketing e áreas relacionadas, o branding. De acordo com Ramos e Braga 
(2011), a palavra de origem inglesa branding significa marca. Rodrigues (2006 
apud Silva 2007, p. 3) ressalta que “a interação do branding é fazer com que a 
marca ultrapasse sua esfera econômica, passando a fazer parte da cultura e a 
influenciar o comportamento das pessoas, num processo de transferências de 
valor para todas as partes interessadas”. 

Em termos teóricos, o conceito de branding é a busca da fixação da 
marca na mente do consumidor. Lindstrom (2007 apud Ramos e Braga, 2011) 
afirma que o futuro do branding está na evolução e na visão holística, para que 
se possam desenvolver experiências que a marca possa provocar no consumi-
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dor. Essas experiências constituem, segundo ele, o branding sensorial, que seria 
o despertar dos sentidos, com o intuito de atingir a memória do consumidor. 

Partindo do mesmo conceito, Lindstrom (2007 apud Flôr e Umeda, 
2008) batizou essa vertente de modelo de 5-D, no qual a marca passa a se pro-
jetar na mente do consumidor por meio dos cinco sentidos, sendo forte o sufici-
ente para ser identificada e percebida por este, mesmo que os elementos da 
marca não estejam juntos. Assim, uma fragrância deveria estar acoplada a uma 
marca, de maneira tão forte que, ao sentir a referida fragrância, o consumidor a 
ligasse à marca.  

O marketing olfativo não tem um conceito tão popularizado. Até mesmo 
as pesquisas mais aprofundadas sobre o olfato são recentes. No entanto, pode-
mos entender como marketing olfativo, todas as ações de marketing que são 
desenvolvidas com o objetivo de atingir o sentido do olfato, de modo a estimular 
o consumidor emocionalmente. 

Partindo das perspectivas apresentadas acima, o presente estudo tem, 
como objetivo geral, analisar como as lojas do Manaíra Shopping estão utilizan-
do a estratégia do marketing olfativo.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. BRANDING SENSORIAL 

 

Rodrigues (2006 apud Silva, 2007) revela que o objetivo do branding é 
fazer com que a marca ultrapasse sua esfera econômica, passando a fazer parte 
da cultura e a influenciar o comportamento das pessoas, num processo de trans-
ferência de valor para todos os seus stakeholders. 

Segundo Lindstrom (2007 apud Ramos e Braga 2011, p. 88): 
 

O futuro do branding está na evolução e na visão holística em que 
se desenvolveram estratégias que não estão fincadas apenas na 
tradição, mas também nas experiências que a marca pode provo-
car – é o branding sensorial. Despertar os sentidos é a forma de 
atingir a memória do consumidor. 
 

Nesse cenário, Ramos e Braga (2011) explicam que o branding senso-
rial é uma nova estratégia com a qual as empresas objetivam ligar a marca ao 
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consumidor, por meio de ações que estimulam os cinco sentidos. Para esse tipo 
de estratégia, se delinearam várias nomeações e algumas a definem como mar-
keting experimental, marketing emocional, marketing sensorial ou sensorialidade, 
e ainda, como brand sense ou brand experience. 

 

2.1.1 A relação do branding sensorial com os cinco sentidos fisiológicos 

 

Lindstrom (2012) descreve que os sentidos permitem que se perceba, 
quase que em sua totalidade, tudo o que ocorre no mundo, e os profissionais de 
marketing têm usufruído dessa perspectiva e do vínculo que os sentidos possu-
em com a memória e as emoções. 

Lindstrom (2007 apud Brito e Zuza, 2009) realizou uma pesquisa global, 
em 2003, batizada de brand sense. Grupos de foco estiveram em treze países e, 
em cada país, foram entrevistados homens e mulheres, procurando mensurar o 
papel dos sentidos nas marcas. Os resultados obtidos com relação aos sentidos 
mais importantes detectados na comunicação das marcas estão expostos na 
Figura 1. 

 

 
 

Figura 1: Importância Sensorial 

Fonte: Lindstrom (2007 apud Brito e Zuza, 2009, p. 98) 



196 | Academia  Pa ra ibana  de  C i ênc i a   da  Admin i s t r a ção   ‐   APCA  

 
Lindstrom (2007 apud Brito e Zuza, 2009) destaca que, de uma maneira 

geral, as estatísticas mostram uma pequena diferença entre os sentidos – quan-
do tratados separadamente, concluindo que os cinco sentidos são importantes 
na experiência de vida, assim como na comunicação, devendo-se saber mesclá-
los.  

De acordo com Las Casas (2006), a percepção é o processo em que o 
indivíduo seleciona, organiza e interpreta a informação que é recebida do ambi-
ente. Ferreira (1993 apud Brito e Zuza, 2009) diz que perceber é adquirir conhe-
cimento de algo, através dos sentidos. Para Morris e Maisto (2004), as experiên-
cias sensoriais são informações passadas ao cérebro, quando os receptores do 
corpo são estimulados, constituindo-se o processo de percepção na busca pela 
compreensão das informações sensoriais do que acontece ao redor de um indi-
víduo.  

Partindo dessa visão, Lindstrom (2012) apresenta que os estímulos 
causados pelas marcas, por meio dos sentidos, objetivam ocasionar uma experi-
ência sensorial e gerar, no consumidor, a percepção da marca em si e de seus 
atributos - concluindo que cada sentido pode ser explorado e trabalhado para 
construção de uma marca mais duradoura e forte. 

 

2.1.2 Construção da marca através do branding sensorial 

 

Segundo Lindstrom (2012) o trabalho de branding, apresentado até hoje 
pelos profissionais de marketing, é bidimensional, orientado para a visão e a 
audição. Essa mesma perspectiva é estatisticamente defendida por Menegatti 
(2012) ao revelar que 83% dos investimentos publicitários se destinam a produzir 
mensagens para os olhos e os ouvidos. Entretanto, Lindstrom (2012) salienta 
que os consumidores têm uma carência por ações multidimensionais.  

O branding sensorial, então, objetivará criar um momento sensitivo pro-
vocado pelo estímulo, e que poderá ser com ou sem a marca. A associação dos 
estímulos sensoriais da marca com o produto desejado, na ocasião da compra, 
pode provocar uma lembrança espontânea na próxima vez em o consumidor 
sentir o desejo de possuir novamente aquele produto ou serviço (LINDSTROM, 
2007 apud BRITO e ZUZA, 2009). 

Lindstrom (2012) descreve que a melhoria da marca consiste em criar 
um diferencial de qualidade associado a ela, como, por exemplo, um som espe-
cífico e único no mercado sendo pertencente somente àquela marca. O objetivo 
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final sempre será o vínculo entre marca e o consumidor, como é exposto na 
Figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2: Pirâmide de marca sensorial 

Fonte: Lindstrom (2007 apud Brito e Zuza, 2009) 

 

Lindstrom (2012) revela que o ideal é criar cada elemento que compõe 
a marca, de forma a ser tão forte, tão capaz de funcionar sozinho e, ao mesmo 
tempo, tão associado à marca, que possa levar a marca a um novo nível de 
familiaridade. 

De acordo Lindstrom (2007 apud Brito e Zuza, 2009), o branding senso-
rial, após sua implementação na marca, resultará em um compromisso emocio-
nal com o consumidor, ou seja, estabelecerá uma relação de fidelidade com o 
mesmo. 

Lindstrom (2012) também ressalta que essas ações com abordagem 
sensorial tornam a marca significativamente mais bem sucedida do as outras. 
Para tanto, são necessários tanto um planejamento como uma estratégia bem 
elaborados, procurando construir um diálogo multissensorial com o consumidor. 
Segundo Lindstrom (2007, p. 118 apud Brito e Zuza, p. 103): 
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[...] para que isso ocorra, o primeiro passo é otimizar os pontos de 
contato existentes, depois acrescentar alternativas ao portfólio de 
marca. E, constantemente, nutrir todos os aspectos deste proces-
so. A consistência tem que ser mantida e a autenticidade, cuida-
dosamente preservada. 

 

Lindstrom (2012) ainda salienta que a constante presença dos estímu-
los sensoriais que criam a fidelidade, eleva o nível da marca e que, quanto mais 
sentidos forem lembrados, maior será a possibilidade da marca em questão ser a 
primeira opção do consumidor. 

 

2.2. MARKETING OLFATIVO 

 

O termo marketing olfativo ganhou destaque aproximadamente no ano 
de 1993, quando se começou a trabalhar com o neuromarketing, que consiste na 
combinação de conhecimentos de duas áreas que, embora distintas, não são 
estanques: a neurociência e o marketing (NUNES, 2008 apud PINHEIRO et al., 
2008).  

Segundo Flôr e Umeda (2009), apesar da boa aceitação da estratégia 
de marketing olfativo no Brasil, seu conceito ainda é recente, e encontra-se um 
pouco disperso, ocasionando usos errôneos do termo, banalizando-o com o uso 
de sprays aromatizantes. 

O marketing olfativo é uma técnica que visa à utilização de fragrâncias 
que atuam nas reações emocionais dos seres humanos, diferenciando-se, as-
sim, da aromaterapia que, por sua vez, aposta mais nas reações físicas. Vale 
salientar, também, a importância de se trabalhar no limite mínimo da percepção 
humana, de modo a não provocar o efeito contrário (AROMA, 2004 apud FLÔR e 
UMEDA, 2008). 

Passi (2007) revela que o marketing olfativo tem o objetivo de criar uma 
identidade olfativa para a marca, por meio do mesmo processo de criação de 
uma marca visual – ou seja, levando em consideração seus valores, objetivos e 
história. 

Flôr e Umeda (2008) dizem que o uso do marketing olfativo é bastante 
diversificado, podendo ser aplicado junto ao cheiro do produto, ao ambiente de 
trabalho dos colaboradores, à ambientação do varejo, além de outras inúmeras 
alternativas. 
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2.2.1 Olfato 

 

Malnic (2008) declara que, dentre todos os sentidos, o olfato é o menos 
compreendido e que, apenas recentemente, o sentido do olfato tem sido alvo de 
estudos intensos, na perspectiva molecular. De acordo com o autor, os cheiros 
flutuam no ar e, quando os inspiramos, adentram pelas nossas narinas e vão 
para o fundo da cavidade nasal, onde são absorvidos por uma mucosa que con-
tém células especializadas – denominadas de neurônios olfativos. 

Dowdey (2008) conclui que o olfato, mais do que qualquer outro sentido, 
está intensamente ligado às partes do cérebro que processam as emoções e a 
aprendizagem associativa. Essa ligação com o centro emocional do cérebro 
transforma o olfato em uma fronteira fascinante para a neurociência, a ciência 
comportamental e a propaganda. 

 

2.2.2 Identidade olfativa 

 

Identidade olfativa é o design olfativo da união de traços naturais, quali-
dades particulares e propriedades originais que distinguem uma marca da outra 
(JING, 2013). Souza et al. (2010) dizem que uma identidade olfativa ou logotipo 
olfativo pode ser aplicado utilizando-se papel/cartão, tecido, couro, ou difundido 
no ambiente desejado. 

Na perspectiva de Belai (2008 apud Souza et al., 2010), um logotipo 
aromático precisa ser criado visando o público alvo. Quanto menor for a variação 
de um determinado produto em relação ao seu público alvo, mais fácil será a 
criação de uma identidade olfativa. 

O aroma escolhido por uma marca deve simbolizar não somente os va-
lores da empresa, mas também ser atraente universalmente. Para obter um 
resultado como esse, faz-se necessário estabelecer um protocolo que limite a 
possibilidade de erros, e permita que a escolha seja testada antes de ser adota-
da (BELAI, 2008 apud SOUZA et al., 2010).  

Para Caritá (2009 apud Simões, 2009), uma boa composição olfativa é 
capaz de atrair a atenção do cliente, tendo a possiblidade de aumentar o tráfego 
no estabelecimento, o tempo de permanência dentro da loja, despertar a fome e, 
até mesmo, a libido.  

Uma fragrância por ser facilmente retida na memória de longo prazo, 
torna-se um fator de diferenciação, atratividade e, ainda, gerador de associações 
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fortes com o consumidor, sob o ponto de vista afetivo, devido ao mecanismo da 
memória e sua estreita relação com o sistema límbico (KOTLER, 2006 apud 
BRESSAN, 2010). 

 

2.2.3 O estímulo olfativo como estratégia de marketing 

 

O estudo dos estímulos olfativos advém da psicologia da olfação. Esse 
termo foi divulgado nas pesquisas iniciadas por Mueller, em 1966. Ele consiste 
no estudo das influências das percepções dos seres humanos, por meio de es-
tímulos olfativos (MUELLER, 1966 apud MIRANDA e ARAÚJO, 2011). 

O emprego do marketing olfativo tem o intuito de incitar determinados 
comportamentos individuais, de acordo com o que as organizações aspiram, 
sejam elas mais vendas, a consolidação da marca no mercado ou sua fixação na 
mente do consumidor (FREDRICKSON, 2000 apud SOUZA et al., 2010). 

O aroma emanado pelo ambiente pode ser processado e gerar um efei-
to no consumidor sem que o mesmo, necessariamente, note o estímulo. Diante 
dessa perspectiva, os estímulos olfativos representam um elemento que os con-
sumidores não conseguem ignorar (TURLEY e MILLIAN, 2000; WARD e 
KOOIJMAN, 2003 apud BARBOZA et al. 2010). 

Acredita-se que os estímulos olfativos apresentam respostas automáti-
cas, de modo que afetam o estado físico antes de ter impacto sobre a cognição. 
Em regra, a reação a um determinado cheiro pode apresentar dois tipos de res-
postas: prazerosa ou desagradável (BONE e ELLEN, 1999 apud MIRANDA e 
ARAÚJO, 2011). 

De acordo com Lovelock e Wirtz (2007 apud Miranda e Araújo, 2011), o 
aroma pertencente a um ambiente pode, ou não, ser percebido conscientemente 
pelos clientes, e pode não estar necessariamente relacionado a algum produto 
em particular. 

Os cheiros são substâncias químicas suspensas no ar, que estimulam 
os receptores presentes na cavidade nasal.  Eles são processados próximo aos 
centros da emoção e da memória, o que exige do ser humano praticamente 
nenhum esforço cognitivo para serem sentidos ou para recuperar emoções e 
memórias (EHRLICHMAN e HALPERN, 1988; CORBETT, 2006 apud COSTA E 
FARIAS, 2011). 

Mitchell et al. (1995 apud Illanes e Ikeda, 2009) concluem dizendo que, 
quando há concordância entre o odor e o tipo de produto comercializado na loja, 
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verifica-se que há o aumento no tempo de exame do produto, e de estudo de 
informações por parte do consumidor. 

 

2.2.4 Mensuração de resultados do marketing olfativo 

 

Lindstrom (2012) destaca que as maiorias das ações de marketing ape-
lam exaustivamente a apenas duas das cinco faixas sensoriais disponíveis: olhos 
e ouvidos, o visual e o auditivo. Sendo que, como seres humanos, somos - de 
longe - mais receptivos a algo, quando operamos nas cinco faixas, ou na maioria 
delas. 

Focando na faixa sensorial do olfato e no marketing olfativo, uma inda-
gação que paira no ar remete diretamente à mensuração de resultados obtidos 
com o uso dessa estratégia. A seguir, serão descritos alguns estudos e casos de 
sucesso, com o intuito de provar que é possível haver uma mensuração em 
relação a essa estratégia. 

Uma pesquisa conduzida pela Universidade Rockfeller, de Nova Iorque, 
em 1999, indicou que 35% da memorização vêm do olfato e 5% da visão, fazen-
do com que, hoje em dia, o marketing procure ferramentas que causem impacto 
emocional e produzam identificação com o consumidor (MOUTINHO, 2010). 

Segundo Maluf (2010 apud Souza et al., 2010), pesquisas realizadas na 
Alemanha apontam números expressivos: 16% de prolongamento no tempo de 
permanência das pessoas no local; aumento de 15% na probabilidade de com-
pra e crescimento de vendas de, no mínimo, 6%. Os resultados são atribuídos à 
capacidade do aroma permitir o poder de negociação e induzir mudanças de 
humor e de comportamento - tanto da clientela como da equipe interna de traba-
lho.  

De acordo com Menagatti (2012), estudos realizados em nível mundial 
chegaram à conclusão de que o uso de uma fragrância pode trazer um retorno 
de 20% a mais nas vendas dos produtos. E que, em se tratando do Brasil, esse 
valor passa a ser até 40% maior, devido ao perfil apresentado pelo consumidor 
brasileiro e, também, pelo fato de ações como essas serem, ainda, de certa 
forma, inéditas por aqui. 

Partindo para os casos de sucesso, Lindstrom (2012) destaca que a 
fragrância ‘carro novo’, como conhecida por muitos, na realidade pode ser sim-
plesmente encontrada nas latas de aerossol no chão da fábrica de qualquer 
fabricante de carros. O autor revela também que, de acordo com uma pesquisa 
realizada por ele e sua equipe, muitas pessoas citam esse cheiro como um dos 
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mais gratificantes ao adquirirem um carro novo. Partindo dessa perspectiva, ele 
descreve a estratégia da Mitsubishi, que aplicou essa fragrância em dois anún-
cios de jornais de alta circulação. O resultado da campanha foi que o modelo 
Lancer Evo X, da empresa, estava esgotado em duas semanas, e que as vendas 
dos carros da empresa cresceram 16%, mesmo durante a recessão. 

A rede de vestuário americana Abercrombie & Fitch começou a perfu-
mar os corredores de suas lojas com uma fragrância à base de rosas e laranja. 
Essa prática obteve tanto sucesso, que a empresa decidiu engarrafar a essência 
e vendê-la aos clientes. O objetivo é que a fragrância funcione como uma exten-
são do perfume Fierce, da marca. Essa estratégia já rendeu mais de 250 milhões 
de dólares aos cofres da empresa (VIEIRA, 2010). 

Vieira (2010) destaca outro caso, o da Samsung que, em parceria com 
a empresa americana International Flavors & Fragrances (IFF), desenvolveu, ao 
final de 2009, uma fragrância à base de melão, com o intuito de borrifá-la nas 52 
lojas-conceito que a mesma possui espalhadas pelo mundo. Os resultados obti-
dos foram que, nesses pontos de venda, os consumidores relacionaram o aroma 
do ambiente a características como inovação e sofisticação, e passaram a gastar 
até 30% a mais de tempo interagindo com os eletrônicos do que nas lojas con-
vencionais. 

Para concluir, Vieira (2010) destaca que cerca de 20 empresas especia-
lizadas no marketing olfativo já movimentam cerca de 100 milhões de dólares por 
ano em todo o mundo, e suas fragrâncias são intensamente disputadas por 
grandes empresas, tais como Samsung, Rolls-Royce e até a brasileira O Boticá-
rio. Blanco (2010 apud Vieira, 2010) encerra revelando que, nos últimos tempos, 
esse setor vem obtendo um crescimento bastante significativo, de mais de 70% a 
cada ano. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo possui, quanto à sua natureza, cunho quali-
quantitativo, exploratório, descritivo e bibliográfico. Conforme Gil (2009, p. 44), “a 
pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, consti-
tuído principalmente de livros e artigos científicos”. 
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Para Silva e Menezes (2005), a pesquisa quantitativa possui a perspec-

tiva de que tudo pode ser mensurado numericamente, ou seja, pode ser traduzi-
do em números, opiniões e informações. E a pesquisa qualitativa, também para 
Silva e Menezes (2001, p. 20), é “uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 
do sujeito, que não pode ser traduzido em números”. 

Com vistas a atingir os objetivos pretendidos, foram aplicados questio-
nários em algumas lojas do Manaíra Shopping – na cidade de João Pessoa/PB, 
a fim de identificar aquela que mais se encaixava nos requisitos básicos do mar-
keting olfativo, para que, posteriormente, fosse possível realizar uma entrevista 
com um de seus gestores, com a finalidade de compreender melhor como tal 
processo é visto e tratado pela empresa.. O objeto de estudo, neste caso, foi a 
loja definida como aquela que apresentou as melhores características em rela-
ção à utilização do marketing olfativo.  

Dado o aprofundamento dos estudos sobre a influência do marketing ol-
fativo como ferramenta do branding sensorial em uma loja especificamente esco-
lhida, esta pesquisa ainda se caracteriza como um estudo de caso que, segundo 
Gil (2009, p. 54) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados”.  

O estudo de caso se encaixa como um tipo de pesquisa descritiva que, 
desse modo, também veio a caracterizar esta investigação, já que, de acordo 
com Cervo et al. (2007, p. 61), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa, e 
correlaciona fatos ou fenômenos variáveis sem manipulá-los”. 

Para que tal pesquisa pudesse acontecer, partiu-se, literalmente, a 
campo e, com o auxílio dos instrumentos de pesquisa, identificaram-se as variá-
veis procuradas, e procedeu-se à análise das mesmas, a fim de encontrar de-
terminadas respostas. Desta forma, este estudo se caracteriza, também, como 
uma pesquisa de campo. Para Marconi e Lakatos (1999, p. 85): 

 

pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para 
qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira 
comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações 
entre eles. 
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Partindo da premissa de que o marketing olfativo não é um assunto tão 

difundido e que um dos objetivos do presente estudo é revisar a sua teoria e 
contribuir para o fortalecimento da base teórica e familiaridade sobre o tema, a 
pesquisa também adquire contornos de exploratória. Conforme Gil (2009, p. 41), 
“a pesquisa exploratória têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 
o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. 

 

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Para que fossem alcançados os objetivos delineados por este estudo, 
inicialmente se fez uso da técnica de observação que, de acordo com Marconi e 
Lakatos (1999), é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 
utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos. 
A observação levou em conta as lojas do Manaíra Shopping que apresentavam 
fragrâncias que tivessem a capacidade de chamar atenção dos consumidores e, 
também, criar uma maior experiência de consumo. Depois de selecionadas pela 
observação, foi aplicado, nessas lojas, um questionário com cinco questões de 
múltipla escolha. Segundo Cervo et al. (2007), o questionário é a forma mais 
utilizada para coletar dados, pois o mesmo possibilita medir, com mais exatidão, 
o que se deseja. O questionário foi aplicado com o objetivo de identificar a loja 
que utiliza de maneira mais adequada, os requisitos básicos para o bom funcio-
namento da estratégia de marketing olfativo.  

Após a identificação da loja que mais se adequou à utilização dos requi-
sitos básicos do marketing olfativo, foi realizada uma entrevista de dez questões 
com um de seus respectivos gestores. Entrevista que, de acordo com Cervo et 
al. (2007, p. 51), “é uma conversa orientada para um objetivo definido: recolher, 
por meio de interrogatório do informante, dados para a pesquisa”. A entrevista 
desta investigação foi aplicada com intuito de se entender melhor como funciona 
o processo do marketing olfativo na loja escolhida. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população foi representada por todas as lojas do Manaíra Shopping, 
exceto as do ramo alimentício. Sendo assim, 221 lojas representam a população 
deste estudo. Para Cervo et al. (2007, p. 66), “população pode referir-se a um 
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conjunto de pessoas, de animais ou de objetos que representam a totalidade de 
indivíduos que possuam as mesmas características definidas para um estudo”. 

Após a etapa de observação dessa população, selecionou-se uma 
amostra dessas lojas. Segundo Silva e Menezes (2001, p. 32), amostra “refere-
se à parte da população ou do universo, selecionada de acordo com uma regra 
ou plano”. Destaca-se que a amostra desta investigação foi definida como sendo 
não probabilística por julgamento pois, de acordo com Samara e Barros (1997, p. 
71), a amostra não probabilística acontece quando “os elementos da amostra 
são selecionados segundo um critério de julgamento do pesquisador, tendo 
como base o que se acredita que o elemento selecionado possa fornecer ao 
estudo”.  

Os critérios de julgamento para este estudo foram constituídos, inicial-
mente, pela forte característica de climatização e, também, pela fácil obtenção 
da percepção de fragrâncias apresentadas pelas lojas na fase da observação, 
visando à aplicação futura do questionário. E, posteriormente, pela utilização 
adequada da estratégia de marketing olfativo. O atendimento a esses critérios 
conduziu à fase seguinte, que foi a aplicação da entrevista. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Para o cumprimento desta investigação, foram realizadas três etapas. A 
primeira etapa foi a observação de todas as lojas do Manaíra Shopping, exceto 
as do ramo alimentício, a fim de verificar se as mesmas faziam uso de alguma 
técnica que remetia à estratégia do marketing olfativo. Em um total de 221 lojas, 
a investigação foi realizada nos dias 9 e 12 de agosto de 2013. Após a observa-
ção, foram selecionadas 19 lojas que se enquadravam na experiência mínima 
que pode ser proporcionada pelo marketing olfativo. Com essas lojas, partiu-se 
para a segunda etapa, que foi a aplicação do questionário junto a seus gerentes 
e vendedores, conforme sua disponibilidade. Essa etapa ocorreu durante o perí-
odo de 20 dias imediatamente após a observação inicial. Após a análise dos 
questionários, chegou-se à loja MMARTAN, que mais se enquadrou nos requisi-
tos essenciais da utilização da estratégia do marketing olfativo. Deste modo, 
iniciou-se a terceira e última etapa, que foi a entrevista, realizada no dia 07 de 
outubro, conforme disponibilidade da gerente da MMARTAN. A entrevista teve 
por objetivo entender como a referida loja vislumbra e trata a estratégia do mar-
keting olfativo. 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

 

“Os sujeitos de um experimento desenvolvem suas ações em determi-
nado ambiente. Esse ambiente deverá, portanto, proporcionar condições para 
que se possa manipular a variável independente e verificar seus efeitos nos 
sujeitos” (GIL, 2009, p. 99).  

O ambiente de pesquisa desta investigação foi o Manaíra Shopping, O 
objeto de estudo foi representado por suas lojas, tendo a loja MMARTAN se 
constituído no sujeito principal da pesquisa. O Manaíra Shopping foi inaugurado 
em 1989, e hoje, se mantém como referência no mercado, por oferecer aos seus 
clientes o que há de melhor e mais moderno. O shopping possui 260 lojas, que 
se destacam pela qualidade dos produtos e por estarem sempre atualizadas com 
o que é tendência em seus respectivos segmentos (MANAÍRA SHOPPING, 
2013). 

Já a loja MMARTAN foi fundada em 1985, e passou a fazer parte do 
maior conglomerado têxtil de cama, mesa e banho do mundo, a AMMO Varejo. A 
mesma conta com mais de uma centena de lojas estrategicamente posicionadas 
nas principais capitais do Brasil, entre elas, lojas próprias e franquias. E é uma 
referência em todo território nacional no que se refere à cama, mesa e banho 
(MMARTAN, 2013). 

 

3.6 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados coletados, por meio da aplicação dos questionários, foram tra-
tados com os recursos da estatística descritiva e com o apoio do programa Mi-
crosoft Excel, versão 2010, a fim de gerar gráficos que melhor possibilitassem a 
interpretação. Já os dados coletados por meio das entrevistas, foram analisados 
com base nas técnicas de interpretação e decodificação delineadas para pesqui-
sas qualitativas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a aplicação dos critérios de seleção, junto às 221 lojas do Manaíra 
Shopping, com o intuito de identificar as lojas que utilizavam alguma fragrância 
ou aromatizante, chegou-se a uma lista de apenas 19 lojas que se adequavam 
aos conceitos que haviam sido inicialmente estabelecidos para a investigação.  
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Detectou-se que apenas aproximadamente 8,6% das lojas observadas 

fazem uso dessa estratégia e, ainda assim, muitas dessas não a empregam 
corretamente. Nunes (2008 apud Pinheiro et al., 2008) discorre que o marketing 
olfativo só ganhou destaque recentemente, aproximadamente no ano de 1993, 
quando iniciou-se com mais profundidade o estudo do neuromarketing. 

 

4.1 DADOS DO INSTRUMENTO DE COLETA QUESTIONÁRIO 

 

Após a observação, foi aplicado, em cada uma das 19 lojas seleciona-
das, um questionário de 5 (cinco) questões com perguntas objetivas, e que pode-
riam ser respondidas tanto por gerentes como por vendedores. 

A primeira pergunta do questionário era qual o tipo de fragrância utiliza-
da pela loja. O objetivo principal era verificar quais lojas usavam uma fragrância 
própria, desenvolvida exclusivamente para a sua marca. 

 

 

 
 

Gráfico 1: Tipo de fragrância 

Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 



208 | Academia  Pa ra ibana  de  C i ênc i a   da  Admin i s t r a ção   ‐   APCA  

 
Os resultados do Gráfico 1 demonstram que a maioria das lojas, no ca-

so 63%, fazem uso de aromatizante, e muitas delas, como ficou constatado nos 
questionários, utilizam aromatizantes, que muitas vezes, são da mesma marca. 
Flôr e Umeda (2008) pontuam que muitos profissionais não entendem o real 
significado dessa estratégia, e banalizam o termo marketing olfativo. 

A próxima pergunta do questionário foi sobre o modo de aplicação do 
aromatizante ou da fragrância. A maioria das lojas, no caso 74%, respondeu que 
aplicam a fragrância ou aromatizante com o uso do spray. Flôr e Umeda (2008) 
revelam que a aplicação do marketing olfativo pode ser realizada de várias ma-
neiras diferentes, podendo ser: ao cheiro do produto, ao ambiente de trabalho 
dos colaboradores, à ambientação do varejo, além de inúmeras outras alternati-
vas. 

A terceira pergunta do questionário foi sobre quantas vezes ao dia a 
fragrância ou o aromatizante era aplicado na loja. O que se verificou foi que a 
maioria das lojas, 42%, aplicam suas fragrâncias ou aromatizantes 4 vezes ou 
mais durante o dia. A literatura não define um padrão de vezes ao dia em que 
uma fragrância deve ser aplicada, mas Aroma (2004 apud Flôr e Umeda, 2008) 
lembra que é importante trabalhar no limite mínimo da percepção humana, para 
não provocar nenhum efeito indesejado. 

A penúltima pergunta do questionário foi acerca de quem fica responsá-
vel pela aplicação da fragrância na loja. O objetivo principal desta indagação era 
saber se as lojas pesquisadas possuíam vínculo com alguma empresa especiali-
zada em marketing olfativo. 

O resultado foi que nenhuma das lojas possuía vínculo com empresas 
especializadas em marketing olfativo, e que a maioria, 58% das lojas, atribuía 
aos seus vendedores a responsabilidade da aplicação da fragrância ou do aro-
matizante. 

Aroma (2004 apud Flôr e Umeda, 2008) destaca que o marketing olfati-
vo é uma técnica que visa à utilização de fragrâncias que atuam nas reações 
emocionais dos seres humanos. Então se conclui que, como técnica, deve haver 
planejamento e treinamento. 

Fechando o questionário, perguntou-se quem seria o responsável pela 
solicitação da fragrância para a referida loja. O que se percebeu é que a maioria 
das lojas, 68%, delega tal responsabilidade a seus respectivos gerentes. Contu-
do, tal atividade deveria ser devidamente acompanhada pelo setor de marketing. 

Ainda com relação à última pergunta, e também se encaixando como 
complemento das demais, Flôr e Umeda (2009) afirmam que a estratégia de 
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marketing olfativo é bem aceita no Brasil, mas que, por ser um conceito relativa-
mente novo, encontra-se um pouco disperso. 

 

4.2 ESTRATÉGIA DE MARKETING OLFATIVO NA LOJA MMARTAN 

 

Após a aplicação dos questionários, e analisando os resultados gerados 
pelos mesmos, chegou-se à loja MMARTAN, que melhor se enquadrou no uso 
correto da estratégia de marketing olfativo. Um ponto importante para a escolha 
da mesma foi que, além da fragrância própria da marca, que é borrifada no am-
biente da loja, a mesma utiliza ainda, mais 7 (sete) fragrâncias relacionadas às 
suas linhas de produtos, e todas elas podem ser adquiridas por seus consumido-
res. 

Foi realizada uma entrevista composta de 11 questões com a gerente 
da MMARTAN, Sra. Cássia de Lourdes Costa do Nascimento, a fim de verificar 
como a mesma analisa o marketing olfativo na visão empresarial, e também na 
visão do consumidor.  

Com a entrevista, foi possível levantar as informações de que a empre-
sa utiliza uma fragrância chamada Bamboo, há cerca de três anos, e que o seu 
uso é um acordo estabelecido entre o franqueador e a franqueada. A visão da 
marca da loja na qual foi realizada a entrevista, está atrelada ao que destaca 
Jing (2013), expondo que uma identidade olfativa é a união de traços naturais, 
qualidades particulares e propriedades originais, que faz uma determinada mar-
ca se distinguir das outras. 

A gerente revelou que, atualmente, a fragrância está sendo aplicada 
duas vezes ao dia pelos vendedores, sendo a aplicação feita por um mecanismo 
já incluído no produto, ou seja, um borrifador. A mesma destacou que, para os 
vendedores, são passados orientação e treinamento acerca da estratégia do 
marketing olfativo e de sua respectiva importância. 

Ao ser questionada sobre qual experiência a empresa quer levar aos 
seus clientes com o uso do marketing olfativo, a gerente respondeu que a em-
presa quer demonstrar a importância do mesmo, mostrando também a importân-
cia desta estratégia para o marketing, que está gerando resultados para a em-
presa, com relação à resposta de seus consumidores. 

A gerente resumiu que o uso de uma identidade olfativa já é um diferen-
cial, porque isso já caracteriza que a marca tem um cheiro. Sua afirmação pode 
ser corroborada por Lindstrom (2012), que ressalta que os consumidores possu-
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em uma carência por ações que possam ser multidimensionais, e que não envol-
vam só a visão e audição. 

Ela relatou que os consumidores demoram mais tempo avaliando os 
produtos e que isso também está atrelado ao uso da fragrância. A resposta dela 
é defendida por Caritá (2009 apud Simões, 2009), ao dizer que uma boa compo-
sição olfativa tem a capacidade de atrair a atenção do cliente e aumentar o tem-
po de permanência dentro da loja. 

Quando se colocou em questão qual o objetivo da estratégia adotada 
pela marca, ao vender essas fragrâncias aos seus clientes, e qual era o efeito 
proporcionado por essa estratégia, a gerente respondeu que o objetivo era apro-
ximar os consumidores da marca e incentivá-los na compra. A mesma também 
relatou que a loja está tentando desenvolver novas formas de manter esse con-
tato olfativo com o consumidor. 

Em relação a essa estratégia adotada pela MMARTAN, Lindstrom 
(2012) destaca que, após implementar o branding sensorial, o objetivo passa a 
ser a otimização dos pontos de contatos existentes.  

A gerente revelou que, com absoluta certeza, há uma influência da 
aromatização da loja no processo de decisão de compra, e explicou que, ao 
sentir a fragrância, o consumidor automaticamente a liga à marca MMARTAN.   

Partindo da perspectiva de Lindstrom (2012), a presença constante de 
estímulos sensoriais que visam a criar a fidelidade do consumidor, eleva o nível 
da marca. E é isso que a MMARTAN faz. Além de aromatizar o ambiente da loja, 
a marca ainda vende as fragrâncias que possui, estimulando seus clientes, por 
intermédio das sensações provocadas pelo aroma e fazendo com que os mes-
mos estejam cada vez mais próximos da marca.  

Para finalizar a entrevista, foi questionado se era possível mensurar os 
resultados, principalmente aqueles relacionados a vendas advindas pelo uso da 
estratégia do marketing olfativo. A gerente respondeu que a estratégia tem um 
percentual fortemente significativo nas vendas concretizadas pela loja, acredi-
tando que cerca de 80% das vendas da loja está agregada à fragrância.  

Como não foi relacionada a nenhuma pesquisa realizada, os dados que 
a gerente forneceu constituem-se num dado estatístico não comprovado, mas a 
informação está relacionada a toda a experiência que ela vivencia na loja. Con-
tudo, sua visão é corroborada por Maluf (2010 apud Souza et al., 2010), que 
indica que, na Alemanha, pesquisas concluíram que há o aumento de 15% na 
possibilidade de efetivar uma compra, além de um crescimento de, no mínimo, 
6% das vendas. Esses resultados, conforme destaca a autora, podem ser atribu-
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ídos à capacidade de o aroma facilitar o poder de negociação e, também, de 
induzir mudanças de humor e comportamento, tanto nos consumidores como 
nos vendedores. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os consumidores, cada vez mais informados, vão precisar de mais do 
que um mero panfleto ou cartaz para fidelizá-los. Esses consumidores, como 
muitos outros, vão necessitar de uma experiência com a marca – e essa experi-
ência pode ser criada pelo branding e, principalmente, pelo branding sensorial, 
no qual se encaixa a estratégia do marketing olfativo. 

Quando se consideram o olfato e as estratégias de marketing que po-
dem ser realizadas sobre esse sentido, percebe-se, facilmente, um mundo de 
possiblidades, com resultados satisfatórios, que infelizmente, ainda é pouco 
explorado.  

Outro ponto a ser defendido é que o marketing olfativo não deve ser ba-
nalizado ou confundido com o mero ato de comprar um aromatizador de ambien-
te e aplicar um aroma na loja. O marketing olfativo deve ser uma estratégia pla-
nejada para que os resultados possam ser obtidos de maneira significativa. 

Quando essa investigação procurou analisar como as lojas do Manaíra 
Shopping utilizavam o marketing olfativo, havia algumas hipóteses que, ao longo 
da pesquisa foram sendo comprovadas.  

A conclusão geral desta pesquisa apontou para três perspectivas: a 
primeira, é que a maioria das lojas não utiliza a estratégia do marketing olfativo. 
A segunda perspectiva é que as poucas lojas que utilizam algum tipo de aromati-
zante na loja executam isso de maneira inadequada em relação à estratégia do 
marketing olfativo, banalizando o termo e apenas perfumando o ambiente, sem 
nenhuma pretensão mais específica. 

A última perspectiva foi, de longe, a mais satisfatória, ao se constatar 
que a loja na qual foi aplicada a entrevista, no caso a MMARTAN, realmente 
investe nessa estratégia, conhecendo o retorno possível - não só de valor da 
marca, mas também sua repercussão nas vendas e na fidelização dos clientes.  

Sugere-se, para fins de trabalhos futuros, a realização de mais pesqui-
sas relacionadas ao marketing olfativo, mostrando a quantificação dos resultados 
advindos desta estratégia. E que os profissionais de marketing também busquem 
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se aprofundar nessa área, bem como em todas as áreas que o branding sensori-
al abrange. 

Conclui-se que esta pesquisa foi de fundamental importância, ao trazer 
para o público acadêmico e, também para o mercado, um tema que, por muitos, 
ainda é desconhecido. A ideia, agora, é que o público acadêmico possa dar 
continuidade aos estudos da área. E que o mercado passe a destinar uma parte 
dos seus investimentos para a estratégia de marketing olfativo, bem como para 
estratégias destinadas ao paladar e ao tato, deixando de trabalhar apenas nas 
duas faixas (visão e audição), e tornando-se empresas multissensoriais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da exigência dos consumidores, no que diz respeito à 
qualidade em produtos e serviços, vê-se, como resultado, um crescimento expo-
nencial da competição empresarial. Na busca pela maior fatia do mercado, agora 
pulverizado, como reflexo – e talvez como única alternativa – as empresas en-
contraram, na Qualidade, um meio para sua sobrevivência nesse novo contexto.  

A Qualidade tornou-se, então, uma ferramenta estratégica que, contudo, 
mais do que praticada, precisa ser, também, percebida. Essa percepção deve 
partir não somente daqueles que a fazem, mas principalmente do mercado con-
sumidor. Logo, sabendo que a competitividade de uma organização está direta-
mente ligada à capacidade de conhecer seus clientes, ouvi-los passa a ser a 
melhor maneira de identificar e atender suas demandas, por meio de melhores 
produtos e serviços - fato esse já evidenciado nas primeiras teorias desenvolvi-
das por autores como Juran (2001) e Crosby (1995), que posicionavam o cliente 
no centro das suas definições de qualidade. 

Aliado a essas definições, o presente estudo concentra-se na aplicação 
da ferramenta QFD – Desdobramento da Função Qualidade – um conjunto de 
metodologias que fornecem, além de uma base para o planejamento da qualida-
de, também a efetiva incorporação dos desejos dos consumidores às caracterís-
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ticas técnicas da prestação de serviços. O resultado final se traduz na prestação 
de serviços de um modo mais assertivo aos olhos do cliente, com a consequente 
percepção da qualidade, por parte do mesmo. 

Para tanto, esta pesquisa, em se tratando de um estudo de caso, em-
prega o QFD na área de prestação de serviços de uma empresa de assistência 
técnica automotiva, com o desenvolvimento e aplicação de um modelo conceitual 
que comporta características de diversos autores e literaturas da área. A aplica-
ção da ferramenta tem sua base em uma pesquisa com abordagem quali-
quantitativa e conta com uma análise crítica dos dados, cujo intuito é fomentar 
sugestões de melhoria pautadas, de maneira sólida, nos desejos do mercado 
consumidor, gerando competitividade à organização, seu negócio e operações. 

Neste contexto, este artigo se propõe a elaborar um modelo de plane-
jamento da qualidade baseado nos conceitos da ferramenta QFD, de modo a 
projetar ações de melhoria da qualidade e, consequentemente, propiciar o au-
mento e/ou manutenção da sua competitividade. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 QFD – O DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE 

 

Akao (1995) atribui a criação e o desenvolvimento do método QFD à 
sua autoria, em conjunto com o professor Shigeru Mizuno, no Japão, em 1972. O 
método QFD foi primeiramente aplicado nos estaleiros da Mitsubishi Heavy In-
dustries Ltd., fabricante de navios de grande porte, por uma solicitação do go-
verno, que tinha por objetivo estruturar um processo que permitisse vincular cada 
etapa da construção do navio à satisfação de determinados requisitos (CLAU-
SING; HAUSER, 1988).  

Marshall Júnior el al. (2006) apontam que, ainda nos anos 1970, a in-
dústria automobilística japonesa começou a adotar o método, com o objetivo de 
incrementar a exportação de veículos e erradicar a sua fama de produtos com 
’baixa qualidade’. Nessa fase, introduziu-se a opinião dos clientes na avaliação 
da qualidade, despertando a indústria para pontos não considerados anterior-
mente. Assim, com o sucesso da aplicação, o método incorporou definitivamente 
a voz do cliente, cuja importância se tornou cada vez maior com o passar dos 
anos. 
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Após 15 anos de experiências bem sucedidas no Oriente, o método 

QFD migrou para o Ocidente, sendo implantado inicialmente nos EUA, mais 
precisamente, na indústria automobilística. No Brasil, empresas como Embraer, 
Fiat, Multibrás e Ambev vêm registrando bons resultados na aplicação da ferra-
menta. 

 

2.1.1 Principais conceituações do método QFD 
 

Desde a criação do método, muitos autores conceituaram QFD, a 
exemplo de Akao (2004) e Eureka e Ryan (1992) e, desde a sua criação, em 
1972, desmembraram-se várias diretrizes durante a sua aplicação, nos mais 
diversos setores da indústria de bens e serviços do mundo. Dentro desse contex-
to, cada autor trouxe uma interpretação diferente para o método. Sendo assim, 
se apresentam abaixo as principais interpretações para o Desdobramento da 
Função Qualidade. 

Sob o conceito de Akao (2004), criador do modelo, QFD é um método 
para o desenvolvimento de um projeto destinado à satisfação do consumidor e, 
em seguida, para transformar as demandas do consumidor em metas de garan-
tia da qualidade e requisitos do projeto, a serem usados durante toda a sua fase 
de produção. Pode-se, então, entender o QFD como um sistema para a conver-
são de demandas dos consumidores em características de qualidade, de modo a 
desenvolver um produto ou serviço mais assertivo em termos de satisfação aos 
usuários. 

Eureka e Ryan (1992, p. 2) definem o Desdobramento da Função Qua-
lidade como “um sistema que traduz as necessidades do cliente em apropriados 
requisitos para a empresa, em cada estágio do ciclo de desenvolvimento do 
produto [...]”. Logo, a aplicação de suas metodologias visa a assegurar o desen-
volvimento de atributos dirigidos para as demandas do cliente e do mercado, 
envolvendo as fases de pesquisa e desenvolvimento e passando pela engenha-
ria, produção, marketing, vendas e distribuição. 

Apresentando uma visão mais prática, Mirshawka e Mirshawka Jr. 
(1994, p.4) caracterizam QFD como “uma forma destacada de escutar os clien-
tes para aprender exatamente o que eles querem, para determinar qual é a me-
lhor maneira de atender aos seus desejos com os recursos disponíveis”. A visão 
desses autores traz o conceito simplificado em sua função-objetivo, ao compre-
ender que QFD utiliza-se da voz dos clientes para trazer aprendizado para a 
organização, objetivando atende-los da melhor maneira possível. É importante 
ressaltar que a ideia de utilizar todos os recursos disponíveis, presente nesse 
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conceito, traz a conotação de meios, esforço e envolvimento de toda a organiza-
ção e não somente de investimento financeiro. 

Brocka e Brocka (1994, p.260) postulam que o desdobramento da fun-
ção Qualidade é “uma ferramenta de planejamento do tipo matricial, capaz de 
integrar os requisitos dos clientes às características de projetos, as quais, por 
sua vez, se tornam requisitos de produção”. Apesar de muito semelhante às 
definições anteriores, nessa visão, é importante ressaltar o enfoque do método 
como uma ferramenta de planejamento, remetendo a um cenário estratégico 
dentro da organização, que vai muito além de uma utilização pontual ou de baixa 
relevância para os objetivos gerais. 

Conclui-se, portanto, que o QFD objetiva fornecer à organização melho-
res meios para atender aos seus clientes e, com isso, trazer benefícios muito 
além da melhoria de produtos e serviços. Brocka e Brocka (1994) apontam al-
guns dos maiores benefícios do Desdobramento da Função Qualidade: a) redu-
ção do número de mudanças após o produto estar em linha; b) escuta da voz do 
cliente; c) pró-ação em vez de reação; d) prevenção das coisas que possam 
levar a falhas; e) rapidez e economia. 

Em síntese, Eureka e Ryan (1992) dizem que o QFD resulta em dimi-
nuição de problemas e que o mais importante ainda são os benefícios no longo 
prazo, a exemplo da satisfação dos clientes, além de baixos custos de garantia e 
de maiores ganhos em fatias do mercado.  

 

2.1.2 Abordagens do QFD 
 
Embora, em sua essência, autores como Akao (1995) e Eureka e Ryan 

(1992) definam QFD de forma semelhante, a diversidade de aplicações nos 
ramos industriais e de serviços, bem como em ambientes organizacionais por 
onde a ferramenta se espalhou, trouxeram algumas abordagens diferentes quan-
to à estruturação do método. Inicialmente, Akao (2004) traz em seu modelo, a 
abordagem que é reconhecida como a mais completa e abrangente dentro do 
campo, podendo ser aplicada a diversas situações e modelada de acordo com 
necessidades específicas. A Figura 1 apresenta seu esquema de matrizes e 
gráficos. 
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Figura 1: QFD incluindo tecnologia, custo e confiabilidade 

Fonte: Akao, 2004 

 
A abordagem de Akao (2004) é considerada como a mais completa, por 

englobar fatores cruciais como tecnologia, custo e confiabilidade durante cada 
etapa do seu processo de aplicação. Seu modelo é composto por vinte e duas 
matrizes, em um total de vinte e sete etapas de execução. Suas quatro etapas 
principais são: a) desdobramento da qualidade desejada; b) desdobramento da 
tecnologia; c) desdobramento dos custos e d) desdobramento da confiabilidade. 

Devido à sua característica, a abordagem de Akao costuma ser 
aplicada somente em situações mais complexas de desdobramento, em que se 
deseja obter resultados pautados estatisticamente, considerando custos e outras 
variáveis mais profundamente no processo de decisão. 

Como uma das abordagens mais difundidas e utilizadas atualmente, 
Eureka e Ryan (1992) trazem uma estrutura de QFD mais simplificada, porém 



220 | Academia  Pa ra ibana  de  C i ênc i a   da  Admin i s t r a ção   ‐   APCA  

 
não menos eficaz. Composta por quatro etapas consecutivas, as matrizes vão, 
uma a uma, apurando os resultados da matriz anterior, conforme apresentado na 
Figura 2, a seguir. Por ser bastante difundida pela American Supplier Institute5 
essa abordagem também é conhecida pelo nome de Modelo ASI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: As matrizes e gráficos do QFD 

Fonte: Eureka e Ryan, 1992 

 

O modelo de Eureka e Ryan (1992) parte da matriz da qualidade, repre-
sentado na figura pelo ciclo 1. Têm-se a construção de suas matrizes, por meio 
do que se chamam de ‘quês’ e ‘comos’,e por onde se começa com uma lista de 
objetivos definidos – os ‘quês’, também podem ser entendidos como as necessi-
dades básicas dos clientes – posteriormente relacionados aos ‘como”, ou seja, 
os meios pelos quais se irão atingir os objetivos.  

Em seguida, são extraídos, da matriz, os pontos considerados prioritari-
amente críticos, sendo transferidos para os ‘quês’ da matriz seguinte, até se 

                                                            
5 A American Supplier Institute (ASI) é uma instituição sem fins lucrativos, dedicada à 
gestão da Qualidade e à melhoria competitiva da indústria. A instituição atua mediante a 
implementação de novas tecnologias da Qualidade e métodos avançados de 
administração através de consultorias. 
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chegar à matriz de planejamento de produção, que traduzirá os resultados em 
requisitos técnicos. Assim, surge a explicação para o grande potencial do QFD, 
que parte das necessidades dos clientes, desdobrando-as e desenvolvendo-as 
até resultar em especificações ideais para a produção. 

O modelo ASI ganhou popularidade, principalmente na indústria de pro-
dutos, por sua versatilidade e simplicidade de aplicação, em comparação ao 
modelo original trazido por Akao (2004). No entanto, para a indústria de serviços, 
exigiu-se uma abordagem particular, que levasse em consideração suas caracte-
rísticas próprias, uma vez que, em serviços, diferentemente da indústria de pro-
dutos, há o fornecimento de ações e efeitos, ao invés de bens tangíveis. Para 
este caso, Cheng et al. (1995 apud Turrioni e Moysés, 2000), apresentam um 
modelo conceitual desenvolvido especificamente para o setor de serviços, con-
forme disposto na Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo conceitual para a indústria de serviços 

Fonte: Cheng et al. (1995 apud Turrioni e Moysés, 2000) 

 

O modelo conceitual de Cheng et al. (1995 apud Turrioni e Moysés, 
2000) é composto por três etapas, sendo constituído pela matriz da qualidade, 
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duas matrizes de desdobramento e um produto final, que se dá na especificação 
de procedimentos, conforme exposto a seguir: a) matriz da qualidade demanda-
da; b) desdobramento dos processos; c) desdobramento dos materiais e equi-
pamentos e d) desenvolvimento dos procedimentos. 

O número reduzido de etapas e o enfoque nos processos garantiram à 
abordagem de Cheng (1995) uma maior adequação ao planejamento da quali-
dade para serviços. Assim, como no modelo ASI, este também parte da matriz 
da qualidade – ou Casa da Qualidade –, devido ao seu formato, no qual o topo 
se assemelha ao telhado de uma casa. Porém, em suas etapas subsequentes, o 
modelo desdobra os resultados para os processos de execução do serviço, em 
paralelo aos materiais e equipamentos necessários, extraindo, por fim, os proce-
dimentos a serem adotados, caracterizados como os mais adequados para aten-
der às demandas dos clientes.  

 

2.1.3 A casa da qualidade 

 

O modelo conceitual para a indústria de serviços, assim como a abor-
dagem ASI, tem a Casa da Qualidade como a matriz principal do QFD, por ser o 
ponto a partir do qual se desdobrarão todos os passos seguintes, e a matriz na 
qual é inserida efetivamente a ‘voz do cliente’, determinante para o resultado 
final. Eureka e Ryan (1992, p. 17) definem que “a Casa da Qualidade é a matriz 
de planejamento do produto, usada para detectar necessidades do cliente, requi-
sitos do projeto, objetivos e avaliações da competitividade do produto”, explici-
tando, assim, sua importância. O passo a passo da Casa da Qualidade é abor-
dado por Mirshawka e Mirshawka Jr. (1994) conforme exposto a seguir e ilustra-
do na Figura 4.  

O ponto inicial para construção da Casa da Qualidade se dá pela identi-
ficação dos consumidores. Uma vez identificados, se inicia o processo de levan-
tamento das demandas de qualidade. Os requisitos ditados pelos clientes e 
identificados na pesquisa são, então, posicionados no quadrante lateral esquer-
do ‘O QUÊ’ e classificados de acordo com critérios de priorização.  

Paralelamente, os requisitos do projeto (os ‘COMOS’) são identificados 
pela equipe desenvolvedora como as características do produto ou serviço, de 
modo a atender os ‘ quês’ demandados. No mesmo quadrante, também é inseri-
da uma linha para identificação da direção de melhoramento dos requisitos do 
projeto em ‘maior’, ‘menor’ ou ‘alvo’, que serão diretamente confrontados com os 
valores atuais identificados pela equipe desenvolvedora. 
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Na parte superior da matriz, têm-se o quadrante que deu origem ao seu 

nome, o ‘telhado’ ou matriz de correlações, que representa graficamente os 
relacionamentos entre os diversos itens ‘como’ identificados, e tem como objetivo 
evitar interpretações e decisões míopes sem levar em consideração possíveis 
influências entre os itens. 

. 

 
 

Figura 4: Formato da casa da qualidade 

Fonte: Brocka e Brocka, 1994 

 

No centro da Casa da Qualidade encontra-se uma segunda matriz de 
correlações; esta, por sua vez, faz a análise de interferência entre os itens “quê” 
e “como”, de modo a demonstrar até que ponto um dado item de qualidade de-
mandada possui relação com as características do projeto identificadas. Confor-
me ilustrado na Figura 4, a Casa da Qualidade contempla, também, uma avalia-
ção competitiva dos ‘quês’, realizada pelos próprios consumidores pesquisados, 
e ‘comos’, realizada pela equipe desenvolvedora do QFD, onde são atribuídos 
pesos aos itens, considerando sua posição em relação à concorrência.  
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3 RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO E MÉTODO 
 

O estudo em questão, quanto aos seus fins, consiste em uma pesquisa 
exploratório-descritiva e quanto aos meios, utiliza-se do método de estudo de 
caso com abordagem interpretativa. Yin (1989, p. 19), traz a definição de estudo 
de caso compreendida como “a forma de se fazer pesquisa social empírica ao 
investigar-se um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-real [...]”.  

Para Andrade (2010, p. 112), na pesquisa descritiva “os fatos são ob-
servados, registrados, analisados e interpretados sem que o pesquisador interfira 
neles”. Já a pesquisa exploratória, segundo o autor, tem como objetivo proporci-
onar maiores informações sobre determinado assunto, formular hipóteses ou 
descobrir um novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. 

  

3.2 OBJETO DE PESQUISA – UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O objeto de pesquisa para o presente estudo se dá na atuação de uma 
empresa prestadora de serviços de reparação automotiva, sendo o universo de 
pesquisa extraído dessa realidade. O universo de análise da presente pesquisa 
foram todos os indivíduos que se caracterizaram como clientes da empresa alvo, 
proprietários de veículos automotivos de marca Peugeot, de qualquer ano e 
modelo, que executam serviços de reparação automotiva em sua unidade de 
assistência técnica. 

Já a amostra que, de acordo com Rampazzo (2005), compreende uma 
seleção ou subconjunto de indivíduos extraídos do universo, foi calculada levan-
do-se em consideração que o universo é igual ou menor que dez mil. Neste 
caso, Samara e Barros (1997) sugerem a aplicação da fórmula representada 
abaixo, para cálculo da amostra: 

1 

 

 

 

Onde: 

σ = desvio padrão (margem % de erro) 
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p = proporção de elementos favoráveis ao atributo pesquisado 

q = proporção de elementos desfavoráveis ao atributo pesquisado 

n = amostra 

N = universo 

Z = desvio padrão (margem % de segurança) 

 

De modo a garantir maior precisão no dimensionamento da amostra, 
delimitou-se o universo por meio da unidade média6 de clientes atendidos pela 
empresa, no intervalo de um mês. Após a ponderação, se obteve o número de 
265 clientes como universo da pesquisa. Para o cálculo, foi considerada uma 
margem de erro de 3%, e 95% de margem de segurança (respectivo desvio 
padrão de 1,96). Uma vez que é desconhecido quem será favorável ou desfavo-
rável ao atributo pesquisado, Samara e Barros (1997) sugerem a atribuição de 
50% de proporção para os elementos p e q. 

Por fim, utilizando-se dos parâmetros estabelecidos anteriormente, o 
cálculo da amostra apresenta, como resultado, o montante de 29 indivíduos, que 
expressam a representatividade da pesquisa. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Martins (2000) enfatiza que, nos estudos exploratórios e descritivos, um 
dos instrumentos mais comuns para coleta de dados é o questionário. Logo, 
alinhando-se à tipologia de pesquisa utilizada, este estudo se valeu da aplicação 
de questionários para a obtenção dos dados necessários ao seu desenvolvimen-
to. Para este trabalho, foram elaborados dois questionários, sendo um de forma 
estruturada e o outro, com objetivo não disfarçado. 

Para o Questionário 1, foram utilizadas unicamente perguntas do tipo 
aberta, de modo a identificar aspectos gerais da opinião dos pesquisados a res-
peito do tema. Seguindo a utilização da teoria balizadora deste estudo, as res-
postas do primeiro questionário embasaram a formulação das perguntas do 
Questionário 2, que comportou perguntas fechadas, com matriz de resposta e de 
escala ordinal de preferência. 

                                                            
6 Unidade média de clientes atendidos levantada em cálculo de média aritmética, através 
de relatório gerencial da própria organização, considerando os seis últimos meses 
antecedentes à realização da pesquisa.  
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3.3.1 Pré-teste do instrumento de coleta de dados 

 

De modo a evitar falhas e/ou dificuldades na obtenção dos dados duran-
te a fase de aplicação dos questionários, foi realizado um pré-teste do instrumen-
to de coleta de dados. De acordo com Chagas (2000), o pré-teste pode ser apli-
cado ainda na fase de desenvolvimento do instrumento e possui a característica 
de um ensaio geral, onde o objetivo é identificar falhas de interpretação ou difi-
culdade dos pesquisados em responder aos questionamentos propostos. 

O pré-teste para o primeiro instrumento de coleta de dados – Questio-
nário 1 – teve sua aplicação nos dias 15 e 16 de dezembro de 2011, com cinco 
indivíduos, totalizando 16% da amostra estabelecida. Da mesma forma, o pré-
teste para o segundo instrumento de coleta de dados – Questionário 2 – foi apli-
cado nos dias 16 e 17 de janeiro de 2012, seguindo os mesmos padrões do 
anterior. 

 

3.3.2 Procedimentos para coleta de dados 

 

Quanto aos procedimentos para coleta de dados, a pesquisa se utilizou 
da abordagem por julgamento na qual, de acordo com Samara e Barros (1997), 
os elementos da amostra são selecionados seguindo um ou mais pré-requisitos 
estabelecidos pelo pesquisador. 

A coleta de dados foi realizada nas dependências da empresa alvo des-
te estudo de caso, mais especificamente na área do departamento de pós-
vendas, por ser a área de atendimento aos clientes que se enquadra nos crité-
rios estipulados anteriormente. Os pesquisadores abordaram os clientes, solici-
tando sua participação na pesquisa. Em seguida, os respondentes foram deixa-
dos sozinhos, a fim de poderem responder livremente aos questionamentos 
enquanto aguardavam a execução dos serviços ou o recebimento dos seus 
veículos, evitando, assim, pressões de tempo. Para o primeiro instrumento de 
coleta de dados, a aplicação ocorreu entre os dias 19/12/2011 e 06/01/2012, já 
para o segundo instrumento, a aplicação foi efetuada de 23/01/2012 a 
14/03/2012. 
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3.4 TÉCNICAS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
3.4.1 Tratamento quantitativo 

 

Para a tabulação e processamento estatístico dos resultados obtidos na 
fase de coleta de dados – análise quantitativa –, o presente estudo recorreu à 
utilização do software SPSS v.17.0 – Statistical Package for Social Science. A 
planilha eletrônica Excel do pacote Microsoft Office 2010 também foi utilizada, 
para elaboração de algumas tabelas e gráficos. 

 

3.4.2 Tratamento qualitativo 

 

Uma vez que a coleta de dados foi operacionalizada por meio de ques-
tionários que contemplaram, além de perguntas fechadas, também perguntas 
abertas, a interpretação desse tipo de dados exige uma abordagem condizente 
com as especificidades e forma das informações apresentadas. Samara e Barros 
(1997) sugerem, para o tratamento de perguntas abertas, a técnica da análise de 
conteúdo por categorização. Vale ressaltar que essa técnica possui uma forte 
relação de similaridade com o desenvolvimento da ferramenta proposta nesta 
pesquisa, uma vez que utiliza a fala/palavras do entrevistado para as conclu-
sões, justificando, assim, a escolha. 

Na análise qualitativa por categorização, padronizam-se as respostas 
por categorias, ou seja, procede-se à sua tabulação por intermédio do agrupa-
mento e isolamento de palavras ou sentenças que tenham sentidos comuns a 
determinado atributo estipulado, criando grupos e subgrupos de acordo com as 
características sinalizadas pelos entrevistados. Nesse método de análise, tam-
bém se leva em consideração a incidência de apontamentos oferecidos pelos 
entrevistados, de modo a identificar pontos priorizados. 

 

4 PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL 

 

O modelo conceitual de QFD administrado para serviços, elaborado e 
proposto para o desenvolvimento deste estudo, tem como aporte o modelo de-
senvolvido por Cheng et al. (1995). Para a montagem da matriz da qualidade, 
considerou-se o modelo desenvolvido por Jesus (2001), acoplado às considera-
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ções de Hauser e Clausing (1988) quanto aos quadrantes de correlação e relaci-
onamento – detalhados nas seções a seguir. 

Logo, o projeto foi constituído da matriz principal – matriz ou casa da 
qualidade – tendo sido os seus resultados desdobrados diretamente em proce-
dimentos com foco nas priorizações da qualidade demandada.  

 

4.1 A MATRIZ DA QUALIDADE 

 

Para o modelo conceitual proposto, a matriz da qualidade constitui-se 
no objeto central da aplicação da ferramenta QFD, ponto a partir do qual se 
identificam as demandas dos consumidores e suas respectivas prioridades - para 
posterior elaboração do plano de melhorias. Os sub-tópicos seguintes compre-
endem cada uma das etapas de construção da matriz da qualidade adaptadas 
ao modelo proposto. 

 
4.1.1 A voz do cliente (O QUÊ?) 

 

A matriz da qualidade é o local onde se situa, efetivamente, a ‘voz do 
cliente’ para, a partir daí, dar-se início ao processo de desdobramento e identifi-
cação das demandas e prioridades. Logo, a fase de coleta de informações, com 
o emprego do questionário aberto, é o momento chave de obtenção das informa-
ções mais refinadas, no contexto dos reais desejos dos consumidores. Por tal 
motivo, exploraram-se suas verbalizações em questionamentos abrangentes, de 
modo a induzir os respondentes a exporem, ao máximo, suas necessidades 
(JESUS, 2001). 

A partir da análise das verbalizações na primeira etapa, é executado o 
desdobramento dos itens de qualidade demandada, representando, em suma, 
todos os desejos explicitados pelos consumidores pesquisados. Esses desejos 
são classificados em categorias, representando três níveis de grupos e subgru-
pos – primário, secundário e terciário – partindo do mais abrangente para o mais 
específico. Essa listagem forma o quadrante ‘O QUÊ?’ da matriz da qualidade. 
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4.1.2 Importância relativa dos itens de qualidade demandada (IDi) 

 

O grau de importância de cada um dos itens é identificado na segunda 
fase da pesquisa, com base na aplicação do questionário fechado, momento no 
qual os consumidores pesquisados são solicitados a atribuir grau de importância 
para cada um dos itens de qualidade demandada (ver Tabela 1). Jesus (2001) 
reforça que a importância dada pelos clientes é o primeiro indício de priorização 
dos atributos de qualidade. 

 

Tabela 1: Escala de importância da qualidade demandada 

 

Importância Peso 

Muito importante 2,0 

Importante 1,5 

Relativamente Importante 1,0 

Pouco importante 0,5 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (1998, apud Jesus, 2001) 

  

Uma vez que os resultados questionados compõem uma hierarquização em três 
níveis, sugere-se que seja efetuada a ponderação dos resultados, de modo a 
evitar distorções na interpretação das priorizações da qualidade demandada. 
Dessa forma, utilizou-se o seguinte método de ponderação: 
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Figura 5: Definição da importância relativa da qualidade demandada 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (1998, apud Jesus, 2001) 

 

4.1.3 Avaliação estratégica dos itens da qualidade demandada (Ei) 

 

A avaliação estratégica dos itens da qualidade demandada é constituída 
a partir da análise crítica de cada um dos atributos, levando em consideração 
sua relevância para os negócios da empresa, ou seja, seu impacto nas metas 
gerenciais, competitividade e sobrevivência da organização (JESUS, 2001). Essa 
avaliação é realizada atribuindo-se pesos aos requisitos e foram seguidos a 
mesma metodologia e critérios apresentados na Tabela 1, porém a avaliação foi 
realizada por membros da organização, ao invés dos consumidores pesquisa-
dos. 
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Tabela 2: Escala de avaliação estratégica da qualidade 

 

Importância Peso 

Muito importante 2,0 

Importante 1,5 

Relativamente Importante 1,0 

Pouco importante 0,5 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (1998, apud Jesus, 2001) 

 

É importante que, durante essa fase, a empresa atribua os pesos com a 
aplicação de uma autocrítica fiel e imparcial da sua realidade. Para uma melhor 
execução da avaliação estratégica, é aconselhável a participação das gerências 
das áreas envolvidas, traduzindo a visão da organização em termos de resulta-
dos esperados. 

 

4.1.4 Avaliação competitiva dos itens da qualidade demandada (Mi) 

 

Durante essa etapa, é contemplada a avaliação competitiva de cada um 
dos itens secundários da qualidade demandada, segundo sua relação com a 
concorrência (benchmark). Conforme evidenciado por Jesus (2001), a relevância 
dessa avaliação se encontra na identificação dos pontos fortes e fracos do servi-
ço frente ao consumidor e à concorrência, bem como na relativização dos pesos 
nos atributos, diminuindo a importância daqueles que já se encontram em níveis 
acima da concorrência e aumentando os que ainda estão em situação negativa 
(ver Tabela 2). 
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Tabela 3: Escala para avaliação competitiva da qualidade 

 

Competitividade Peso 

Abaixo da concorrência 2,0 

Igual à concorrência 1,0 

Acima da concorrência 0,5 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (1998, apud Jesus, 2001) 

 

A avaliação de competitividade é realizada pelos consumidores e se uti-
liza dos itens do nível secundário do quadro de qualidade demandada para rela-
tivização dos pesos. 

 

4.1.5 Importância corrigida da qualidade demandada (IDi*) 

 

De modo a embasar uma correta priorização dos itens de qualidade 
demandada (IDi), se faz necessário sua ponderação, levando em consideração 
os critérios de avaliação estratégica (Ei) e avaliação de mercado (Mi). Essa pon-
deração é sugerida por Ribeiro et al. (1998), conforme exposto a seguir: 

 
 Jesus (2001) reforça que os pesos da avaliação estratégica e competiti-
va são muito importantes para uma priorização bem ajustada, à medida que 
balizam os resultados, de acordo com as estratégias da empresa e sua posição 
frente à concorrência. 

  

4.1.6 As características da qualidade (COMO?) 

 

As características da qualidade se resumem a itens quantificadores pa-
ra cada um dos atributos de qualidade demandada pelos consumidores. A identi-
ficação dessas características deve ser realizada, preferencialmente, por uma 
equipe que tenha familiaridade com o serviço em questão. A inserção das carac-
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terísticas da qualidade visa a gerar maior objetividade na elaboração do plano de 
melhorias, facilitando sua compreensão, por intermédio de valores numéricos 
(JESUS, 2001). Essa listagem se tornará o quadrante ‘COMO?’ da matriz, na 
medida em que tem sua descrição transformada em verbo de ação. 

Aliado ao quadro das características da qualidade está o indicador de 
grau de dificuldade de ação. Esse indicador é atribuído pelo pesquisador, conjun-
tamente com a equipe ou com o gestor da empresa envolvido no projeto - e 
delimita qual o nível de dificuldade de implementação de ações ligadas às carac-
terísticas da qualidade. Seus níveis são distribuídos em: alto; médio e baixo. 

 
4.1.7 Especificações atuais para as características da qualidade 

 

O campo das especificações atuais das características da qualidade é 
um indicativo do retrato atual da prestação de serviços. Para um retrato fidedig-
no, o ideal é que essas especificações sejam levantadas a partir de dados do-
cumentais da organização, expressos em valores exatos e precisos. Portanto, as 
especificações correspondem aos quantificadores das características da quali-
dade.  

A situação das especificações atuais pode estar, ou não, dentro dos pa-
râmetros almejados, logo, servirá como base para a direção de melhoramento 
desejada para cada um dos atributos. As direções de melhoramento são indica-
das por símbolos grafados logo abaixo das especificações e indicam se os valo-
res desejados para as características da qualidade devem ser maiores, menores 
ou exatos, conforme sugerido pela AUT University e exposto a seguir: 

 

 
 

4.1.8 A matriz da qualidade – correlações e relacionamentos  

 

As matrizes de correlação e relacionamento consistem no coração da 
matriz da qualidade e na sua última etapa de construção. São, respectivamente, 
o ‘telhado’ da casa da qualidade e o quadrante central. As matrizes são analisa-
das por meio da atribuição de símbolos ou números para cada nível de influên-
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cia. Esse modelo conceitual incorporou o método sugerido por Clausing e Hau-
ser (1988) para o estabelecimento das correlações e relacionamentos, no qual 
se empregam símbolos para atribuições baseadas em julgamento, intuição e 
experiência. Sendo assim, foram adotados os seguintes símbolos, expostos na 
figura a seguir, para a atribuição das matrizes: 

 

 
 

Figura 6: Simbologia das matrizes de correlação e relacionamento 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

É nesses quadrantes que se dão as análises dos efeitos de relaciona-
mento entre os ‘QUÊS?’ e ‘COMOS?’, ou seja, com que intensidade se dá a 
interferência e dependência entre ambos, e as correlações entre os diversos 
itens ‘COMOS?’ estabelecidos. Conforme explicam Eureka e Ryan (1992, p. 30) 
“em correlações positivas, um item do tipo ‘como’ apoia o outro item de tipo ‘co-
mo’, e, nas negativas, os dois itens ‘como’ são conflitantes”. Por fim, os resulta-
dos da matriz da qualidade e suas análises, embasarão definitivamente a etapa 
seguinte, que é o processo de desenvolvimento do plano de melhorias, que 
estabelecerá ações a partir dos pontos de prioridade identificados nas etapas 
anteriores. 

 

4.2 O PLANO DE MELHORIAS – PLANEJAMENTO DA QUALIDADE 

 

A elaboração do plano de melhorias, ou planejamento da qualidade, 
consiste na última etapa da aplicação deste modelo proposto de QFD. Nesta 
fase, os dados então obtidos na matriz de qualidade, são analisados criticamen-
te, em paralelo aos processos da organização, de modo a balizar o desenvolvi-
mento de intervenções. As intervenções, por sua vez, são pautadas nos itens 
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priorizados da qualidade demandada, agindo sobre estes por meio das caracte-
rísticas de qualidade com maior força de relacionamento. 

Para um melhor direcionamento e com vistas ao aproveitamento dos es-
forços do plano de melhorias, foi estabelecido um critério de ação sobre as ca-
racterísticas da qualidade, levando em consideração a dificuldade de ação sobre 
as mesmas. Sendo assim, foi inserido na base da matriz da qualidade um qua-
drante comportando o grau de dificuldade estabelecido em três níveis, a saber: 
alto, médio e baixo. Desse modo, os esforços no desenvolvimento de melhorias 
priorizarão as características da qualidade com menor grau de dificuldade de 
ação e maior incidência de relacionamento, nos itens identificados como os de 
maior grau de importância. 

O objetivo precípuo do plano de melhorias é, portanto, fornecer à orga-
nização um leque de oportunidades de intervenção, sob a forma de um conjunto 
de ações que, uma vez aplicadas, venham a acarretar em uma maior percepção 
de qualidade dos consumidores para com a prestação de serviços. O plano tam-
bém visa a fornecer direcionamentos para os esforços da organização quanto à 
escolha de áreas prioritárias de trabalho, na busca pela qualidade em suas ope-
rações. Dessa maneira, têm-se, como produto final, o efetivo resultado da meto-
dologia QFD – traduzir os desejos (voz) dos consumidores em características e 
emprega-los à prestação de serviços. 

 

5 O ESTUDO DE CASO 
 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Como objeto alvo para a aplicação e desenvolvimento deste estudo de 
caso, foi escolhida uma organização que será identificada como Empresa X Ltda, 
pertencente ao ramo comercial e cuja característica é um forte e incessante 
contato com seus clientes. A Empresa X7 se caracteriza por ser uma concessio-
nária de veículos automotores e está sob a atual administração desde o ano de 
2006, fazendo, então, parte de um grupo de concessionárias que é forte e atuan-
te no segmento de revenda automobilística no Norte e Nordeste. Apesar de a 

                                                            
7 Optou-se por preservar a identidade social da organização a pedido de seus dirigentes, 
sendo assim, este estudo identificará a organização pelo nome fantasia de Empresa X 
LTDA. 



236 | Academia  Pa ra ibana  de  C i ênc i a   da  Admin i s t r a ção   ‐   APCA  

 
empresa fazer parte de um grupo, a aplicação deste projeto se desenvolverá 
única e exclusivamente na unidade descrita neste estudo. 

A Empresa X se destaca por ser uma concessionária autorizada da 
marca Peugeot no estado da Paraíba, com sede em sua capital, João Pessoa. 
Ressalta-se que a PSA Peugeot Citroën do Brasil é a detentora das marcas 
Peugeot e Citroën no país, onde possui fábrica instalada há cerca de 10 anos. 
Fabricante, montadora e importadora de automóveis de origem francesa, com 
100 anos de atuação no mercado automobilístico e presente em mais de 70 
países, possui um público voltado às classes média e alta.  

Em virtude das características do estudo e das atividades da empresa, 
a área de assistência técnica, ou pós-vendas, local onde se dá com maior ênfase 
a relação cliente x empresa por meio da prestação de serviços, foi escolhida 
como o setor a ser trabalhado. O departamento se caracteriza por ser o maior 
dentro da organização, em termos de estrutura física, funcional e, também, por 
ser a área de maior contato/relacionamento com o cliente – seja em fatores de 
extensão do atendimento ou em número relativo de clientes atendidos diariamen-
te. 

Neste caso, quanto ao fato da extensão do atendimento, esclarece-se 
que o produto comercializado pela empresa alvo e meio pelo qual se dá a rela-
ção cliente x empresa com a prestação de serviços, constitui um bem durável, 
que demandará serviços da mesma durante todo o seu período de vida útil. Da 
mesma forma, o número de clientes atendidos é considerado alto, pois engloba 
todos os consumidores que atualmente possuem o produto. Portanto, nas ativi-
dades do pós-vendas, agrega-se o fato de que, especificamente neste caso, a 
empresa lida com clientes que já possuem os produtos comercializados pela 
mesma – veículos automotores da marca PEUGEOT – e que, na ocasião, procu-
ram pela prestação de serviços, demandando soluções de manutenção preventi-
va ou corretiva de problemas técnicos.   

As atividades do pós-vendas se resumem, então, à prestação de servi-
ços especializados de assistência técnica, com a reparação mecânica e elétrica 
automotiva. Soma-se à atividade da prestação de serviços, a comercialização de 
peças mecânicas originais, de marca PEUGEOT, para a reparação automotiva, 
constituindo uma segunda prática comercial dentro do departamento, além do 
fornecimento de mão-de-obra especializada. De maneira resumida e obedecen-
do aos padrões da organização, se pode dividir e descrever a prestação de ser-
viços em 9 (nove) etapas contínuas, conforme exposto no quadro a seguir: 
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ETAPAS DO ATENDIMENTO AO CLIENTE 

FASE DESCRIÇÃO 

  
1 

Recepção ao 
cliente 

Recepção do cliente na concessionária, para re-
cebimento do veículo, de acordo com horários 
agendados. 

  
2 

Inspeção e pro-
teção 

Preparação do veículo para entrada na oficina, por 
meio  de inspeção física de avarias e proteção 
descartável de bancos, volantes etc. 

  
3 

Solicitações e 
estimativas 

Registro das solicitações do cliente, fornecendo 
estimativas prévias de tempo para execução do 
serviço. 

  
4 Diagnóstico 

Execução do diagnóstico efetuado pelo corpo 
técnico da empresa, seguindo as solicitações do 
cliente. 

  
5 

Negociação e 
prazos 

Contato com o cliente para informação do orça-
mento prévio para reparo e negociação de preços 
e prazos. 

  
6 

Execução do 
serviço 

Execução dos serviços previamente aprovados 
pelo cliente. 

  
7 

Preparação para 
entrega 

Higienização, lavagem e limpeza do veículo em 
cortesia, para entrega ao cliente. 

  
8 

Entrega do veí-
culo 

Recepção do cliente na concessionária para en-
trega do veículo, de acordo com horários agenda-
dos.  

  
9 

Contato após 
entrega 

Contato com cliente 3 dias após a execução do 
serviço, para verificação do seu nível de satisfação 
e conformidade dos serviços. 

TÉRMINO DO ATENDIMENTO 

 

Quadro 1: Etapas do atendimento ao cliente 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

 O Quadro 1 descreve, de modo sintetizado, o fluxo do processo de 
prestação de serviços empregado pela Empresa X. Ficam evidentes as quanti-
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dades de etapas que envolvem o contato direto entre a empresa e o cliente. Isso 
acaba por transformar cada uma dessas etapas em um momento crítico para a 
qualidade da operação, conforme evidenciado pela teoria dos Momentos da 
Verdade de Albretch (apud Lobos, 1993). Desse modo, o desenvolvimento do 
QFD apresentado a seguir, conforme implícito em sua própria metodologia tem, 
como missão, alinhar esses momentos, de acordo com os desejos dos clientes. 

 A organização evidenciou, por meio de seus gestores, o foco na satisfa-
ção do cliente como um objetivo principal e estratégico para a sobrevivência dos 
seus negócios. Logo, a adoção do método QFD, em sua vertente para serviços, 
busca alinhar os requisitos dos consumidores à prestação de serviços da empre-
sa alvo, de modo a traduzir essas ações em uma maior percepção de qualidade 
por parte dos mesmos e, consequentemente, provocar um aumento dos níveis 
de satisfação com o serviço, conforme as seções seguintes apresentam, com a 
aplicação do modelo conceitual proposto. 

 

5.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL – APLICAÇÃO 

 

As seções seguintes apresentam cada uma das etapas de construção 
da matriz da qualidade do modelo conceitual proposto, com seus respectivos 
resultados analisados e criticados conforme a metodologia exigida pela ferra-
menta QFD. Ao final, o plano de melhorias traz um compilado de sugestões e 
propostas de ação obtidas à luz dos resultados e dessas análises, traduzindo um 
aporte de cinco ações direcionadoras dos esforços competitivos. 

 
5.2.1 A voz do cliente (O QUÊ?) 

 

Nesta etapa inicial de busca de dados, os clientes foram encorajados a 
expor, de maneira livre, a sua opinião, a partir de questionamentos amplos sobre 
aspectos que abrangiam as principais situações da prestação de serviços. O 
objetivo foi levantar os desejos dos clientes de forma fidedigna e livre de interpre-
tações por parte do entrevistador, introduzindo, assim, a ‘voz do cliente’ na pes-
quisa.  

A partir dos dados obtidos no questionário aberto e da sua devida análi-
se dentro dos critérios estipulados, procedeu-se à identificação dos fatores de 
qualidade que compõem o nível terciário do quadro de qualidade demandada, 
obtendo-se um total de 40 itens. Todos os itens identificados foram transcritos da 
maneira mais fiel possível às colocações dos consumidores pesquisados, to-
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mando-se apenas as devidas precauções para evitar dubiedades e duplicidades. 
Logo, os 40 itens de qualidade demandada representam apenas características 
positivas desejadas no serviço. 

O critério de organização por categorização, adotado na metodologia, 
definiu o quadro em seus três estágios – primário, secundário e terciário. Desse 
modo, os itens foram reunidos quando se referiam ao mesmo atributo, como por 
exemplo: ‘Preço das peças de reposição’ e ‘Prazos concedidos para pagamento’ 
foram agrupados no atributo ‘Condições de preço e pagamento’ e assim por 
diante, conforme apresentado no quadro 2. 

 

Primário Secundário Terciário 
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1 
Atenção, cortesia e educação dos atendentes 
com os clientes 

2 Facilidade de obter um agendamento de serviços 

3 
Clareza, confiabilidade e precisão na prestação 
de informações 

4 Qualidade do atendimento telefônico 

5 
Retorno dos contatos prometidos pelos atenden-
tes 

6 
Possibilidade de contato com a equipe de técni-
cos mecânicos 

7 
Explicações do orçamento proposto e serviços 
realizados 

8 
Recebimento de dicas sobre manutenção e utili-
zação do veículo 

9 
Retorno adequado às reclamações, quando hou-
ver 

10 
Contato da concessionária após realização dos 
serviços 
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11 
Menor tempo de espera para receber atendimen-
to 

12 
Menor tempo de espera para restituição do veícu-
lo 
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13 Respeito ao prazo de entrega estipulado 

14 Informação antecipada sobre possíveis atrasos 

15 Agilidade no atendimento telefônico 

16 
Menor tempo de imobilização do veículo para 
reparo 

17 
Informação e estimativa prévia de tempo para 
reparo 

18 
Disponibilidade de veículo para transporte de 
clientes 

19 
Funcionamento em horário estendido, almoço 
etc. 
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20 
Domínio do conhecimento técnico pelos funcioná-
rios 

21 
Utilização de proteções no veículo (bancos, vo-
lante etc.) 

22 Disponibilidade de peças de reposição 

23 Resolução adequada dos problemas apontados 

24 Execução somente do que foi solicitado 

25 Não precisar retornar pelos mesmos problemas 

26 
Adequação do orçamento aos serviços solicita-
dos 

27 Realização de todos os serviços solicitados 

28 Garantia do reparo 

C
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29 Preço das peças de reposição 

30 Preço das horas de mão-de-obra técnica 

31 Prazos concedidos para pagamento 

32 
Variedade de formas de pagamento (cartão, 
cheque etc.) 

33 Desconto para pagamentos à vista 

34 Clareza de informações na fatura/nota fiscal 

35 Gratuidade do serviço de lavagem do veículo 
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36 Localização da concessionária 

37 Disponibilidade de estacionamento 

38 Conforto da área de espera 

39 
Possibilidade de visualização e acesso à área da 
oficina 

40 Limpeza do ambiente (recepção e oficina) 

 

Quadro 2: Quadro de qualidade demandada em três níveis 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Uma vez que a elevação da qualidade na prestação de serviços foi 
identificada como objetivo principal da organização, sendo também incorporada 
ao modelo, esta foi definida como nível primário do quadro de qualidade deman-
dada. O nível secundário surgiu a partir do agrupamento dos itens de qualidade 
demandada que compunham o nível terciário, perfazendo, então, 5 atributos. 
Logo, partindo de um caminho inverso, compreendem-se os itens terciários como 
necessários para o atingimento do objetivo primário, que foi ‘Qualidade na pres-
tação de serviços de assistência técnica’. 

 

5.2.2 Importância relativa dos itens de qualidade demandada (IDi) 

 

Uma vez identificados e agrupados todos os itens de qualidade deman-
dada, deu-se início à primeira fase de priorização. A partir desse ponto, as de-
mais etapas de construção da matriz da qualidade visaram à correta identifica-
ção de áreas prioritárias e mais valorizadas pelos consumidores nas suas avalia-
ções/percepções de qualidade. Utilizando-se da questão 1 do Formulário de 
Pesquisa 2 – Questionário Fechado, os consumidores foram solicitados a hierar-
quizar os itens do nível secundário. 

Para a pontuação do nível secundário, o entrevistado ordenava os itens 
de 1 a 5 em uma escala de importância, na qual ‘1’ era o item mais importante, 
recebendo 2,5 pontos, e ‘5’, o menos importante, recebendo 0,5 pontos. Logo, a 
pontuação foi obtida pelo cálculo da média aritmética das importâncias atribuídas 
a cada um dos itens. O ranking de avaliação do nível secundário pode ser confe-
rido na figura 7, abaixo.  
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Figura 7: Ranking de avaliação do nível secundário 

Fonte: Autoria Própria, 2012 

 

Neste caso, já é perceptível o primeiro sinal de priorização, em que 
aproximadamente 52% dos consumidores apontaram a ‘Qualidade na realização 
do diagnóstico ou reparo’ como o item mais importante. No entanto, não se pode 
esquecer que esses itens ainda passam pelo cálculo de correção da sua impor-
tância, incorporando os demais critérios de avaliação. 

O critério da média aritmética também foi utilizado para se extrair as 
pontuações do nível terciário. A importância de cada item foi obtida pelo somató-
rio de suas importâncias dividido pela quantidade de respostas/classificações 
obtidas na pesquisa – 29, no caso. Nessa fase, por meio da questão 3 do ques-
tionário fechado, o entrevistado atribuiu importâncias para cada um dos 40 itens 
de qualidade demandada, em uma escala de 1 a 4, onde ‘1’ significava pouco 
importante, com 0,5 pontos, e ‘4’ muito importante, com 2,0 pontos, levando em 
consideração a relevância do item para a qualidade na prestação de serviços de 
assistência técnica, segundo a percepção do consumidor.  
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1 
Atenção, cortesia e 
educação das... 1.8793 

 
2.9286 

2 
Facilidade em obter 
um agendam... 

1.7586 2.7405 

3 
Clareza confiabilidade 
e precisão na... 

1.7414 2.7137 

4 
Qualidade do atendi-
mento telefônico 

1.6207 2.5256 

5 
Retorno dos contatos 
prometidos... 

1.6034 2.4986 

6 
Possibilidade de con-
tato com a... 

1.5345 2.3912 

7 
Explicações do orça-
mento proposto... 

1.7069 2.6599 

8 
Recebimento de dicas 
sobre... 

1.5690 2.4450 

9 
Retorno adequado às 
reclamações... 

1.6552 2.5793 

10 
Contato da concessi-
onária após... 

1.5862 2.4718 

        ...
     

 

Figura 8: Importância relativa da qualidade demandada (IDi) - PARCIAL 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Não foi necessário identificar importâncias para o nível primário, uma 
vez que este foi composto de apenas um item. Sendo assim, identificadas as 
pontuações dos três níveis, obteve-se a importância relativa dos itens de quali-
dade demandada (IDi) por meio do método de ponderação sugerido por Ribeiro 
et al. (1998 apud Jesus, 2001), apresentado no capítulo 4. A Figura 9 apresenta 
um recorte do quadro de importância da qualidade demandada.  
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5.2.3 Avaliação competitiva dos itens da qualidade demandada (Mi) 

 

A avaliação competitiva buscou pontuar os itens questionados, levando 
em consideração sua posição, comparada ao nível de outras empresas do mes-
mo segmento no mercado. Foi realizada utilizando-se do nível secundário, uma 
vez que o nível terciário foi composto por 40 itens, o que poderia tornar a pesqui-
sa maçante e extensa para os consumidores pesquisados. O ranking foi formu-
lado pela apuração da média aritmética das respostas obtidas com a pesquisa. 

Ao responder à questão 2 do Formulário de Pesquisa 2 – Questionário 
Fechado, os consumidores avaliaram os cinco itens do nível secundário como 
‘abaixo’, ‘igual’ ou ‘acima’ da concorrência. Aqueles considerados ‘abaixo’ da 
concorrência receberam pontuação máxima (2,0 pontos), de modo a intensificar 
sua importância relativa, e os considerados ‘acima’ da concorrência, receberam 
pontuação mínima (0,5 pontos). 

 

 

 
 

Figura 9: Ranking de avaliação competitiva da qualidade demandada (Mi) 

Fonte: Autoria Própria, 2012 

  

Ao analisar paralelamente as figuras 7 e 9, evidencia-se, de forma níti-
da, a importância da avaliação competitiva na formação de uma priorização que 
traduza as reais necessidades dos consumidores. Nesse caso, embora os itens 
‘Qualidade na realização do diagnóstico e reparo’ e ‘Ambiente na concessionária’ 
não tenham sofrido alterações, o item ‘Condições e preço de pagamento’, que 
antes ocupava o 4º lugar no ranking de importância, é identificado como 2º mais 
importante na avaliação competitiva, por ser considerado, em sua maioria, como 
‘abaixo’ do nível da concorrência. 
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5.2.4 Avaliação estratégica dos itens da qualidade demandada (Ei) 

 

A composição da avaliação estratégica foi formulada de maneira a iden-
tificar e ressaltar os itens de qualidade demandada, relacionando o seu impacto 
e importância para as estratégias atuais e futuras da organização, o atingimento 
dos seus objetivos e sua sobrevivência no mercado. Neste caso, conforme a 
tabela sugerida por Ribeiro et al. (1998), os itens de maior importância estratégi-
ca receberam a pontuação máxima, 2,0 pontos, enquanto os de menor importân-
cia estratégica foram classificados com 0,5 pontos. 

Para a avaliação estratégica dos itens da qualidade demandada (Ei), foi 
convidado o gestor do departamento envolvido – Pós Vendas –, tomando como 
base o seu domínio do conhecimento prático das situações enfrentadas pela 
organização e a influência de suas aspirações estratégicas, alinhadas aos objeti-
vos gerais definidos pela empresa. A participação do gestor na formulação da 
avaliação estratégica reflete o olhar da organização para os objetivos e proble-
mas enfrentados pela mesma, alinhando a aplicação do QFD de maneira mais 
fiel à sua realidade interna, operacional e gerencial. 
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Menor tempo de espera para receber atendi-
mento 

2.00 

1
2 

Menor tempo de espera para restituição do 
veículo 

2.00 

1
3 

Respeito ao prazo de entrega estipulado 2.00 

1
4 

Informação antecipada sobre possíveis atra-
sos 

2.00 

1
5 

Agilidade no atendimento telefônico 1.50 

1
6 

Menor tempo de imobilização do veículo para 
reparo 

2.00 

1
7 

Informação e estimativa prévia de tempo para 
reparo 

1.50 
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1
8 

Disponibilidade de veículo para transporte de 
clientes 

0.50 

1
9 

Funcionamento em horário estendido, almoço 
etc. 

1.50 
   ...
   

 

Figura 10: Avaliação estratégica da qualidade demandada (Ei) – PARCIAL 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Durante a avaliação estratégica, tomou-se o cuidado de pontuar os 
quesitos avaliando, além da sua importância, também o seu status atual nas 
operações da empresa. Por exemplo, o item ‘Disponibilidade de veículo para 
transporte de clientes’, apresentado no recorte acima – Figura 10 –, recebeu a 
pontuação mínima, pois esta já é uma prática incorporada pela organização, 
logo, não é de importância estratégica agir sobre uma demanda do cliente que já 
está sendo atendida. A Figura 10 representa um recorte do quadro de avaliação 
estratégica da qualidade demandada (Ei).  

 
5.2.5 Importância corrigida da qualidade demandada (IDi*) 

 

Com apoio do método sugerido por Ribeiro et al. (1998, apud Jesus, 
2001), as importâncias obtidas por meio da classificação do nível secundário (Mi) 
e a avaliação estratégica de cada item do nível terciário (Ei), são incorporadas ao 
peso final de cada item que compõe o quadro de qualidade demandada do nível 
terciário (IDi), extraindo, por fim, a importância corrigida dos itens de qualidade 
demandada (IDi*). 

O cálculo de correção da importância dos itens de qualidade demanda-
da é uma etapa crucial para uma priorização correta e bem ajustada. O produto 
do cálculo de correção projeta um ranking de priorização que comporta e traduz 
duas importantes visões para dentro da ‘voz do cliente’, ou seja, cada um dos 
itens de qualidade demandada: a visão estratégica da empresa, seu olhar sobre 
os problemas e objetivos almejados, e a visão competitiva sob o olhar do cliente, 
colocando a empresa frente ao mercado concorrencial em seus pontos fortes e 
fracos. 
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Domínio do conhecimento... 3.0907 2.00 5.0362 

Utilização de proteções no... 3.1502 0.50 2.5666 

Disponibilidade de peças de... 3.1203 2.00 5.0845 

Resolução adequada dos... 3.0312 2.00 4.9393 

Execução somente do que 
foi... 

2.9718 1.50 4.1937 

Não precisar retornar pelos... 2.9421 2.00 4.7941 

Adequação do orçamento 
aos... 

3.1502 1.50 4.4454 

Realização de todos os servi-
ços... 

3.0907 2.00 5.0362 

Garantia do reparo 3.1798 1.00 3.6638 

    ...
       

 

Figura 11: Importância corrigida da qualidade demandada (IDi*) – PARCIAL 

Fonte: Autoria própria, 2012 

  

Observando o recorte apresentado na Figura 11, é possível visualizar 
nitidamente o resultado da etapa de correção das importâncias e sua influência 
para o desdobramento das etapas subsequentes. Por exemplo, o item de quali-
dade demandada ‘Garantia do reparo’ que, antes da correção, ocupava o primei-
ro lugar no ranking de priorização, passa à penúltima posição depois de incorpo-
rar o cálculo com a visão estratégica e de competitividade. Da mesma forma, o 
item ‘Domínio do conhecimento técnico pela equipe’, que antes ocupava a quarta 
posição, passa à segunda colocação no ranking de priorização, destacando sua 
importância frente aos demais requisitos. 

Finalizando esta etapa da matriz da qualidade, na qual se deu o trata-
mento à ‘voz do cliente’, ou os ‘QUÊS’, as características da qualidade são in-
corporadas à matriz, compreendendo a visão da organização sobre as deman-
das do cliente, conforme apresentado a seguir. 
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5.2.6 As características da qualidade (COMO?) 

 

A etapa de identificação das características da qualidade consistiu no 
levantamento e atribuição de parâmetros e descrições operacionais para cada 
um dos itens de qualidade demandada. Nesta fase, o gestor da área envolvida 
na aplicação da ferramenta foi convidado a discutir e identificar, em conjunto com 
o pesquisador, um quadro de características que representasse a visão da orga-
nização sobre os itens da qualidade demandada, na forma de ações, padrões e 
métodos da empresa com impacto direto sobre os itens demandados pelos con-
sumidores. Traduzindo, as características da qualidade nos mostram ‘COMO?’ a 
empresa age, ou pode agir, sobre os ‘O QUÊS?’ demandados. 

Nesta fase, tomou-se o devido cuidado de identificar características que 
pudessem ser mensuradas e quantificadas de alguma maneira, facilitando, as-
sim, a ação sobre as mesmas e de modo a evitar, ao máximo, a possível interfe-
rência de dubiedades na interpretação. De fato, as características da qualidade 
representam os pontos nos quais a organização possui poder de ação e possibi-
lidade de interferência para buscar melhor satisfazer às demandas dos consumi-
dores.  

Como exemplo, para o item de qualidade demandada ‘Domínio do co-
nhecimento técnico pelos funcionários’, chegou-se à conclusão de que seu aten-
dimento, em níveis satisfatórios para os consumidores, estava intrinsecamente 
ligado à existência e quantidade de treinamentos de capacitação profissional 
aplicados ao corpo de colaboradores da organização. Logo, isso foi definido 
como característica da qualidade para o item demandado e, para facilitar a com-
preensão e gerenciamento, o item foi mensurado em horas de treinamento por 
funcionário, no período de 1 ano. 

Percebeu-se, também, que determinadas características da qualidade 
puderam ser atribuídas a diferentes itens da qualidade demandada, reforçando o 
seu grau de múltiplo impacto sobre as operações da organização e os desejos 
dos consumidores. O item utilizado no exemplo acima, exposto sob a forma de 
‘Horas de treinamento de capacitação profissional por colaborador/ano’, também 
foi identificado como característica da qualidade para os itens ‘Atenção, cortesia 
e educação dos atendentes com os clientes’, ‘Qualidade do atendimento telefô-
nico, Explicações do orçamento proposto e serviço realizado’, ‘Resolução ade-
quada dos problemas apontados’ e ‘Adequação do orçamento aos serviços soli-
citados’. 

Houve itens de qualidade demandada aos quais foram aplicáveis mais 
de uma característica da qualidade para sua mensuração, o que permitiu, de 



A   d i n a m i c i d a d e   d a   A d m i n i s t r a ç ã o   n o   c o n t e x t o   a t u a l  | 249 

 
certa forma, representar diferentes meios para o seu controle ou visualização. A 
atribuição de mais de uma característica da qualidade para alguns dos itens 
demandados veio a acrescentar um maior volume de dados à matriz, mas, em 
contrapartida, proveu a possibilidade de cruzar ambas as informações e dirimir 
possíveis erros na sua análise crítica. Por exemplo, o item demandado ‘Menor 
tempo de espera para receber atendimento’ teve duas características identifica-
das para sua mensuração, expostas sob a forma de ‘O menor tempo médio de 
espera para receber atendimento’ e ‘Nº de atendentes disponíveis por clien-
te/dia’. 

A etapa de identificação das características da qualidade resultou em 
um quadro disposto com 49 itens. É importante ressaltar que esses representa-
ram apenas possíveis características da qualidade, portanto, nem todas foram 
utilizadas para a construção da matriz da qualidade em sua etapa definitiva.  

 
5.2.7 Especificações atuais para as características da qualidade 

 

Uma vez identificadas as características da qualidade, se deu início ao 
processo de levantamento das suas especificações atuais. Conforme apresenta-
do no item anterior, as características da qualidade foram formuladas de tal mo-
do que permitissem sua mensuração. Tal mensuração foi apresentada em diver-
sas unidades, de acordo com a exigência de cada característica, seja em tempo, 
valores numéricos, percentuais ou grau de conformidade.  

Para trazer maior fidedignidade aos resultados, buscou-se adquirir o 
maior número de informações e especificações possíveis, a partir de fontes do-
cumentais, ou seja, relatórios operacionais, gerenciais, comunicações internas, 
entre outros. Para as informações cuja referência não pôde ser obtida de fonte 
documental, a pesquisa se valeu da expertise do gestor da área de pós-vendas e 
do colaborador responsável pelos projetos de qualidade da organização.  

Foi atribuída ao menos uma característica da qualidade para cada item 
demandado. Ao mesmo tempo, alguns dos itens demandados apresentaram 
mais de uma característica da qualidade possível para sua mensuração como, 
por exemplo, o item ‘Retorno dos contatos prometidos pelos atendentes’. A partir 
do momento no qual as características da qualidade foram mensuradas, foi pos-
sível realizar uma análise crítica quanto à sua condição atual, para, então, definir 
a sua especificação em níveis satisfatórios, de maneira a melhorar a qualidade 
nas operações da empresa. Para tal, ao lado de cada característica da qualidade 
foi inserida a coluna indicativa da direção de melhoramento. A atribuição das 
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direções de melhoramento entra como balizador do plano de melhorias, à medi-
da que esclarece os objetivos para cada característica da qualidade identificada. 

Para uma melhor visualização, foram atribuídos símbolos onde uma se-
ta para cima significa que o valor desejado para o indicador deve ser o maior 
possível, uma seta para baixo significa que o melhor valor é o menor possível e 
um círculo cruzado demonstra que o indicador deve ter um valor exato. A Figura 
12 apresenta, de forma ilustrativa, um recorte do quadro de especificações atuais 
da qualidade. 

 

Quadro de especificações atuais da qualidade 

QUAL. DEMANDADA 
CARACTERÍSTICAS DA QUALIDA-

DE ATUAL DIR. 

   ...   

3 
Clareza confiabili-
dade e precisão... 

5 
Nº de pesquisas de satisfação 
com o cliente por mês 

20 � 

4 
Qualidade do aten-
dimento tel... 

6 
Horas de treinamento de capaci-
tação profissional por colabora-
dor por ano 

0 horas � 

5 
Retorno dos conta-
tos prometidos... 

7 
Nº de pesquisas de satisfação 
com o cliente por mês 

20 � 

8 
% de reclamações por falta de 
retorno de contato por mês 

33% � 

6 
Possibilidade de 
contato com... 

9 
Abertura da oficina possibilitan-
do o contato entre  técnicos e 
clientes 

Não 
 

7 
Explicações do 
orçamento propos-
to... 

10 
Horas de treinamento de capaci-
tação profissional por colabora-
dor por ano 

0 horas � 

   ...   

 

Figura 12: Quadro de especificações atuais da qualidade – PARCIAL 

Fonte: Autoria própria, 2012 
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Por exemplo, ao analisar o item ‘Horas de treinamento de capacitação 

profissional por colaborador/ano’, cuja especificação atual ficou em zero horas, 
se verifica que seu indicativo de direção de melhoramento aponta para o maior 
valor possível, revelando que o desejável é que haja um maior investimento em 
capacitação profissional, aumentando o indicador que, por sua vez, contribui 
para o atingimento satisfatório do item de qualidade demandada correspondente 
- neste caso, o ‘Qualidade no atendimento telefônico’. Em outro exemplo, o item 
‘% de reclamação por falta de retorno de contato por mês’ tem sua direção de 
melhoramento indicando o menor valor possível, deixando claro que o ideal para 
a organização é o mínimo possível de reclamações por falta de atendimento à 
demanda do consumidor para esse requisito. 

Embora se tenha buscado, ao máximo, atribuir características que pu-
dessem ser mensuradas, tal parâmetro não foi possível para a totalidade dos 
requisitos. Da mesma forma, alguns itens também não permitiram sua avaliação 
rumo ao melhoramento, dada sua própria condição de avaliação - a exemplo da 
característica ‘Abertura da oficina possibilitando contato entre técnicos e clien-
tes’, cuja especificação foi atribuída em escala dicotômica (sim ou não), o que 
não possibilitou uma direção de melhoramento. 

 

5.2.8 A matriz da qualidade – Montagem e interpretação 

 

A montagem da matriz, ou casa da qualidade, se converte na junção de 
todos os dados de pesquisa após seu tratamento qualitativo e/ou quantitativo, 
dispostos sob a forma de um quadro. O objetivo é permitir o cruzamento das 
variáveis e facilitar a visualização geral dos resultados, transformando-os em 
uma espécie de mapa para o planejamento de ações de melhoria. A matriz da 
qualidade comporta quatro quadrantes principais, são eles: ‘O QUE?’, formado 
pelos itens de qualidade demandada, ‘COMO’, formado pelas características da 
qualidade, o quadro de correlações e, por fim, o quadro de relacionamentos.  

Nesta pesquisa, para a montagem da matriz da qualidade, optou-se por 
limitar os atributos dos quadrantes ‘O QUÊ?’ e ‘COMO?’, com o intuito de focar 
os esforços de análise e desenvolvimento de melhorias nas áreas críticas. O 
critério utilizado para atribuir os itens que fariam parte da matriz foi o ranking de 
importância corrigida da qualidade demandada. Desse modo, de um total de 40 
itens ‘O QUÊ?’, a matriz se limitou aos 20 itens de qualidade demandada com 
maior índice de importância corrigida, dispostos do maior para o menor, na 
mesma ordem do ranking. Da mesma forma, os itens ‘COMO?’ foram formados 
pelas respectivas características da qualidade, obedecendo à mesma lógica de 
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disposição. Ressalta-se que essa sequência de ordenação dos atributos na 
matriz objetiva, principalmente, facilitar a visualização do quadro de relaciona-
mentos. 

Faz-se notar que a fase de valorização das matrizes de correlações e 
relacionamentos foi executada sem a participação de membros da organização, 
de maneira a evitar possíveis direcionamentos ou atribuições tendenciosas. Da 
mesma maneira, as duas matrizes foram analisadas e construídas de modo 
independente, para posterior cruzamento dos seus resultados.  

Mais do que identificar características que se apoiam, o objetivo princi-
pal do telhado da casa da qualidade, ou matriz de correlações, é trazer à tona 
relações de conflito, deixando evidentes possíveis efeitos negativos gerados por 
modificações ou ações em determinadas características da qualidade, conforme 
explicam Eureka e Ryan (1992). Nesse caso, como demonstra a Figura 13, a 
matriz de correlações traz poucas interferências negativas, possibilitando uma 
maior liberdade de ação nas características da qualidade sem, contudo, descar-
tar a atenção às correlações negativas existentes. 

De maneira mais evidente, como correlação negativa forte, foi identifi-
cada a existência de conflito entre os itens ‘Existência de sistema de controle de 
qualidade dos serviços executados’ e ‘Menor tempo médio de imobilização do 
veículo para reparo’. Os dois itens são conflitantes, uma vez que, para a execu-
ção de um controle de qualidade dos serviços executados pela assistência técni-
ca, é necessário um maior tempo de imobilização do veículo, para que sejam 
efetuados os testes necessários.  

Em outro exemplo, verifica-se que a ‘Adequação dos preços através de 
análise sistemática do mercado’ tem relação de conflito médio com o item ‘Prati-
ca de oferta de desconto para pagamento à vista’, uma vez que uma politica de 
preços mais ajustada tende a trazer os preços para baixo, inviabilizando a prática 
de descontos como ação mercadológica. 
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Figura 13: Visualização da matriz de correlações 

Fonte: Autoria Própria, 2012 

 

Mesmo assim, não se deve negligenciar a importância das correlações 
positivas entre as características da qualidade, o que pode, por muitas vezes, 
demonstrar que, agindo sobre determinada característica, pode-se auferir resul-
tados positivos sobre outras. Desse modo, busca-se um maior aproveitamento 
dos esforços da organização, ao saber utilizar essas relações de maneira favo-
rável – como na economia de recursos, por exemplo. 

 Em continuidade ao exposto acima, e analisando a Figura 14 pode-se 
perceber que uma ação direcionada ao item ‘Existência de um sistema de con-
trole de qualidade dos serviços executados’ afeta positivamente a característica 
‘Menor índice de retorno por reincidência por mês’ e, consequentemente, ambos 
os itens demandados impactados pelos mesmos. 
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Figura 14: Visualização da matriz da qualidade – PARCIAL 

Fonte: Autoria Própria, 2012 

 

A matriz de relacionamento, por sua vez, traz o mapa central para o 
planejamento da qualidade. Sua análise permite observar a força que cada ca-
racterística da qualidade exerce sobre cada item de qualidade demandada.  
Observando o recorte na Figura 14, é possível visualizar de que maneira se dão 
os relacionamentos entre os itens ‘O QUÊ?’ demandados e os ‘COMOS?’ identi-
ficados.  
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Os círculos, triângulos e cruzes representam, respectivamente, relacio-

namentos fortes, médios e fracos, o que significa não só a influência, mas, tam-
bém, a importância da característica da qualidade no atendimento às demandas 
dos consumidores. Os espaços brancos, por sua vez, denotam que não há rela-
cionamento evidente entre os itens. Sendo assim, a maneira de visualizar e 
interpretar a matriz de relacionamentos é semelhante a de um plano de coorde-
nadas cartesianas, ou seja, por 2 eixos principais formados pelos itens deman-
dados e pelas características da qualidade. 

Visualizando a Figura 14, apresentada anteriormente, percebe-se que 
uma mesma característica da qualidade pode apresentar intensidades de relaci-
onamento diferentes para cada um dos itens de qualidade demandada. Por 
exemplo, o item ‘Horas de treinamento de capacitação profissional por colabora-
dor/ano’ possui forte relacionamento com o item de qualidade demandada ‘Do-
mínio do conhecimento técnico pelos funcionários’ e, ao mesmo tempo, relacio-
namento médio com o item ‘Não precisar retornar pelos mesmos problemas’ e 
fraco com ‘Execução somente do que foi solicitado’. 

Ainda na Figura 14, o item ‘Menor índice de retorno por reincidência por 
mês’, por sua vez, apresenta relacionamento forte com quatro diferentes itens de 
qualidade demandada, que se classificam entre os cinco primeiros no ranking de 
priorização (IDi*). Nesse caso, observando a posição dos itens de qualidade 
demandada e a forte incidência dessa característica sobre os mesmos, identifica-
se uma potencial necessidade de foco. Ou seja, uma ação voltada para essa 
característica da qualidade possibilita resultados para quatro diferentes itens 
demandados, classificados como os mais importantes para os consumidores.  

O objetivo destas análises foi o de identificar em quais características 
da qualidade concentrar esforços para o desenvolvimento de ações de melhoria, 
de maneira a atender às demandas dos consumidores, expressas no quadrante 
‘O QUE?’ da matriz da qualidade. As características da qualidade alvo das ações 
chave do plano de melhoria são escolhidas levando em consideração a sua força 
de incidência sobre os itens demandados, a quantidade de itens demandados 
impactados pela mesma, a posição dos itens de qualidade demandada impacta-
dos no ranking de priorização (IDi*) e a existência de correlações positivas e 
negativas. 

 
5.3 O PLANO DE MELHORIAS – PLANEJAMENTO DA QUALIDADE 

 

O plano de melhorias traduz um compilado de ações sugeridas, de tal 
modo que a sua implementação nas rotinas operacionais e/ou gerenciais da 
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organização acarrete em um ganho de competitividade. Conforme exposto no 
decorrer deste estudo, a qualidade passou a ser percebida de duas maneiras: 
como ferramenta competitiva para as organizações e, ao mesmo tempo, como 
pré-requisito para o mercado. Desse modo, ao integrar um conjunto de ações 
projetadas para fazer com que a organização melhor atenda às demandas do 
mercado, espera-se, em contrapartida, uma maior percepção de qualidade por 
parte dos consumidores, expressa pelo aumento do potencial competitivo da 
organização. 

Neste viés, é apresentado, a seguir, o detalhamento de cada uma das 
ações identificadas como potencial de melhoria, à luz da ferramenta QFD e das 
metodologias aplicadas, enfim transformando as demandas dos consumidores 
em especificações para o serviço. 

 

Proposta de ação 1 

ONDE AGIR? ‘Menor índice de reclamações por falta de peças para reparo’. 

POR QUÊ? O item de qualidade demandada ‘Disponibilidade de peças de 
reposição’, ligado à execução dos reparos automotivos demandados pelos 
consumidores da Empresa X, foi um dos gargalos mais evidentes identificados 
em todos os fatores pesquisados. O item foi classificado como o mais impor-
tante na avaliação dos consumidores e, seguindo a mesma proporção, como 
muito importante na avaliação competitiva da organização, o que garantiu a 1º 
posição no ranking. 

A indisponibilidade de peças de reposição se apresentou como um item de 
alto impacto negativo na percepção de qualidade do consumidor, uma vez que 
gera, por muitas vezes, um maior tempo de imobilização do veículo para repa-
ro, desrespeito ao prazo de entrega estipulado e/ou a necessidade de retornar 
posteriormente à assistência técnica para a conclusão dos serviços não sana-
dos pela falta de materiais.  

O responsável pelo atendimento à demanda de peças de reposição é o depar-
tamento de compras. Os pedidos de compra são efetuados diariamente com o 
auxilio do próprio sistema operacional da Empresa X, passando, também, por 
uma análise crítica do gestor. No entanto, o processo de compras atual leva 
em consideração apenas a demanda atendida, registrada através do fluxo de 
saídas dos itens no estoque, ou seja, vendas. Esta visão acarreta em uma 
miopia da demanda, que não leva em consideração fatores como sazonalida-
de e demandas não atendidas por indisponibilidade. 
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O QUE FAZER? Verificou-se que o sistema operacional utilizado pela Empre-
sa X dispõe de um módulo para registro de ‘vendas perdidas’, ou seja, registro 
de demandas não atendidas por indisponibilidade de peças. Nota-se, também, 
que esta ferramenta atualmente é negligenciada pela gerência e pela equipe 
responsável pela sua alimentação. 

Ao analisar o potencial da ferramenta, percebe-se que a alimentação sistemá-
tica das informações de demandas não atendidas no dia-a-dia das operações, 
seguida de uma análise crítica do departamento responsável pelas compras e 
suprimentos do estoque de materiais, pode ajudar a identificar e mensurar os 
itens críticos causadores de uma maior incidência de reclamações por falta de 
peças.  A ferramenta já está disponível no atual sistema operacional utilizado 
pela Empresa X, o que acarreta na nulidade de custos adicionais com a sua 
utilização.  

Para um melhor aproveitamento, sugere-se que a equipe de consultores de 
serviço (pessoal de ponta responsável pela negociação e venda dos serviços) 
sejam os responsáveis pela alimentação das informações de vendas perdidas 
no sistema, de maneira rotineira e ininterrupta. Do mesmo modo, o gestor de 
compras deve passar a incorporar essas informações no pedido de compras 
diário. Espera-se, portanto, que o tratamento e utilização dessas informações 
possam ajudar a corrigir o processo de compras, de maneira a que o mesmo 
seja efetuado com o máximo da sua eficácia para um correto atendimento da 
demanda. 

 

 

Quadro 3: Proposta de Ação 1 

Fonte: Autoria Própria, 2012 

 

Proposta de ação 2 

ONDE AGIR? ‘Horas de treinamento de capacitação profissional por colabo-
rador por ano’. 

POR QUÊ? Levando em consideração a forte tendência de priorização dos 
itens de qualidade demandada ligados ao grupo secundário ‘Qualidade na 
realização do diagnóstico e reparo’, identifica-se, na capacitação profissional 
dos colaboradores envolvidos com as atividades de execução técnica dos 
serviços, um meio para alavancar o seu nível de qualidade operacional. Um 
corpo técnico despreparado dificulta a realização de diagnósticos e reparos 
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com maior rapidez e precisão, permitindo uma maior incidência de retornos 
por má execução dos serviços ou inadequação de orçamentos.  

Tais fatores impactam de maneira direta e negativa na confiabilidade do con-
sumidor em relação aos serviços prestados e na imagem da organização 
como um todo, conforme justificado pelo item ‘Domínio do conhecimento téc-
nico pelos funcionários’ na 2º posição do ranking de qualidade demandada. 

O foco no desenvolvimento de competências técnicas, teóricas e práticas na 
equipe de mecânicos remontam a um aumento geral na qualidade operacional 
do departamento de assistência técnica que, rapidamente, poderá ser perce-
bido externamente pelos consumidores. O domínio do conhecimento técnico 
pelos colaboradores se dilui em uma série de benefícios, como por exemplo: 
maior rapidez na execução dos reparos, o que permite aumento do potencial 
de atendimento à demanda; menores custos de retrabalho e consequente 
diminuição de reclamações por serviço mal executado; maior percepção de 
satisfação com relação ao custo benefício entre outros. 

O QUE FAZER? Admitindo que a organização, em seus processos de sele-
ção, busque por profissionais com os níveis mínimos exigidos de experiência 
na área de atuação e de capacitação técnica, sugere-se a complementação 
periódica e contínua da formação da equipe em treinamentos teóricos e práti-
cos internos. 

Para tal, ressalta-se que a Empresa X, por padrão e exigência da marca Peu-
geot, possui em seu corpo técnico um colaborador denominado Conselheiro 
Técnico. Esse colaborador possui um perfil específico com alto nível de capa-
citação, é treinado continuamente em um programa intensivo da marca e sua 
manutenção exige um alto valor de investimento financeiro e de tempo na 
formação. Logo, aproveitando o alto conhecimento técnico retido por esse 
individuo, aliado à inviabilidade, sobretudo financeira, de capacitar toda a 
equipe no mesmo padrão, encontra-se na multiplicação e disseminação dos 
conhecimentos do Conselheiro Técnico, uma saída viável para a formação de 
todo o corpo técnico da organização.  

Por meio da montagem de uma grade de treinamentos teóricos e práticos 
baseados na mesma estrutura aplicada pela marca Peugeot na formação dos 
Conselheiro Técnico, sugere-se utiliza-lo como instrutor interno e multiplicador 
do conhecimento técnico.  

Os treinamentos podem ser executados no próprio ambiente de trabalho (ofi-
cina), reforçando o caráter prático da formação, sendo ministrados após o 
horário de expediente – aos sábados à tarde, por exemplo – empregando os 
recursos disponíveis na própria empresa, como mesas, cadeiras, flipcharts, 
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quadro branco entre outros. O principal benefício, além do aumento da capaci-
tação profissional da equipe, é a ausência de custos adicionais, uma vez que 
será empregado o próprio capital humano já disponível. 

 

 

Quadro 4: Proposta de Ação 2 

Fonte: Autoria Própria, 2012 

 

Proposta de ação 3 

ONDE AGIR? ‘Existência de um sistema de controle de qualidade dos servi-
ços executados’. 

POR QUÊ? Observando a matriz da qualidade identifica-se, principalmente, a 
relação da existência de um sistema de controle de qualidade dos serviços, 
executados pela assistência técnica, com itens dispostos no alto nível de 
importância para o cliente e a organização. Fatores como conformidade do 
serviço, ou seja, realização adequada de tudo o que foi solicitado, não preci-
sar retornar pelos mesmos problemas, adequação do orçamento e retorno às 
reclamações são alguns dos principais itens demandados pelos consumidores 
da Empresa X, sendo identificado o potencial de atendimento a essas deman-
das por intermédio da implementação de um sistema de avaliação e controle 
prévio das intervenções executadas. 

Atualmente, os serviços demandados pelos clientes da Empresa X são execu-
tados admitindo que o colaborador técnico responsável pelo reparo tenha 
seguido todas as especificações e padrões da organização e que, após sua 
execução, o serviço esteja100% em conformidade. Tal atitude gera uma visão 
míope da organização em relação à qualidade do serviço prestado, não le-
vando em consideração possíveis falhas de execução do corpo técnico. Per-
de-se, também, a oportunidade de corrigir eventuais problemas antes da fina-
lização e entrega do serviço ao cliente final. Nesse contexto, a implementação 
de um sistema de controle de qualidade se caracteriza, basicamente, por uma 
ação preventiva interna, cujo efeito principal é evitar que quaisquer problemas 
e/ou falhas durante a execução dos serviços sejam transmitidos ao consumi-
dor, graças à sua identificação prévia.  

Observa-se, ainda, que a atribuição de um sistema de controle de qualidade 
possui impacto negativo no item ‘Menor tempo médio de imobilização do veí-
culo para reparo’, uma vez que a execução de testes e controles tende a de-
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mandar tempo extra para sua execução. No entanto, os benefícios com a 
aplicação do controle de qualidade são superiores quando comparados à 
observância exclusiva da demanda por um menor tempo de imobilização para 
reparo. 

O QUE FAZER? Para a inserção do plano de controle de qualidade se acon-
selha, primeiramente, a contratação de um colaborador específico para a 
atividade, denominado ‘Controlador de Qualidade’. É importante que a ativi-
dade seja realizada por um individuo que aja de maneira imparcial, portanto, 
não é aconselhável o remanejamento ou acúmulo da função em outro colabo-
rador do corpo técnico. 

Uma vez contratado o Controlador de Qualidade, se deve estipular um per-
centual mínimo de controles de intervenção a serem realizados diariamente. O 
ideal é que, já que o colaborador não acumula outras atividades, o controle 
seja executado em 100% dos serviços realizados diariamente, expandindo a 
eficácia do controle ao nível máximo. Deste modo, o Controlador de Qualida-
de deverá realizar testes de conformidade, de acordo com as especificidades 
de cada serviço – por exemplo, teste de rodagem, carga de bateria, confirma-
ção de execução das solicitações do cliente entre outros – sempre após a 
finalização da intervenção pelo corpo técnico e antes da entrega ao cliente. 

Objetiva-se, com esta ação, a identificação de falhas na execução do serviço, 
permitindo ações corretivas em tempo hábil e de tal modo que o cliente final 
receba o veículo em total conformidade com suas solicitações. É importante, 
ainda, observar que, para um controle mais efetivo por parte da gerência, 
pode-se desenvolver um mecanismo de registro dos testes de qualidade co-
mo, por exemplo, a identificação do veículo controlado; especificação das 
falhas de conformidade por ocorrência e tipo, quando houver; percentual de 
veículos controlados por dia e demais informações necessárias para uma 
melhor visualização da eficácia da ferramenta. 

 

 

Quadro 5: Proposta de Ação 3 

Fonte: Autoria Própria, 2012 
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Proposta de ação 4 

ONDE AGIR? ‘Maior satisfação dos clientes com a relação custo x benefício’. 

POR QUÊ? Embora a demanda por maiores níveis de qualidade esteja cres-
cendo, o fator custo ainda está fortemente enraizado na cultura comportamen-
tal dos consumidores, o que o faz com que esse seja um determinante de 
satisfação com o produto ou serviço adquirido, ao avaliar a relação custo-
benefício. Neste caso, agir única e exclusivamente no fator preço, forçando-o 
ao máximo possível para baixo, não garante a satisfação do mercado. A saída 
é demonstrar ao cliente o máximo possível de qualidades/benefícios adquiri-
dos por meio da valorização dos serviços prestados em cada detalhe. 

Observando a Empresa X em seu processo de atendimento padrão, foi cons-
tatado que, atualmente, não há nenhuma etapa de explicação detalhada dos 
serviços executados, fatura comercial (nota fiscal e valores pagos) e valoriza-
ção dos pontos positivos do serviço. A inexistência dessas atitudes, embora 
não cause nenhum impacto negativo, deixa o consumidor livre de parâmetros 
para seu julgamento de satisfação, ao passo que a empresa também perde a 
oportunidade de ressaltar pontos positivos do serviço executado e de justificar 
os valores pagos constantes na fatura. 

Quanto mais ênfase for dada à explicação dos serviços e à valorização dos 
pontos positivos da realização de intervenções pela empresa, maior poderá 
ser a percepção de custo-benefício para o consumidor que, muitas vezes, 
passa a levar em consideração valores agregados que não eram percebidos 
antes, em virtude de lacunas de explicações pelo pessoal da linha de frente – 
Consultores de Serviço. 

O QUE FAZER? Seguindo o processo de atendimento já existente, se acon-
selha inserir, durante a etapa de entrega do veículo, uma fase de ‘explicação 
da fatura e valorização do serviço’. Ou seja, os Consultores de serviço devem 
ser instruídos a, após o pagamento efetuado pelo cliente no caixa, explicar 
item a item da fatura/nota fiscal, de maneira a sanar quaisquer dúvidas e dei-
xar claro o porquê de cada valor constante. 

Com a explicação da fatura, espera-se evitar a sensação negativa de ‘pagar 
sem saber o porquê’ que acomete muitos clientes. Em virtude das caracterís-
ticas técnicas, muitos consumidores desconhecem as especificidades mecâ-
nicas de um veículo, portanto, podem vir a sentir-se enganados- pela falta de 
uma explicação e justificativa mais detalhada.-  ao desconhecer peças e ou 
serviços que porventura venham a adquirir.  

Aproveitando o mesmo momento de explicação da fatura, os Consultores de 
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Serviço devem exaltar, ao máximo possível, todos os pontos positivos do 
serviço para o cliente, objetivando transformar o conceito de ‘gasto’ em ‘inves-
timento’, como, por exemplo: garantia nacional; manutenção preventiva; preço 
competitivo dos pacotes de serviço; controle de qualidade; serviços gratuitos 
como lavagem e higienização interior; qualidade do corpo técnico; dicas de 
manutenção para o cliente entre outros. 

 

 

Quadro 6: Proposta de Ação 4 

Fonte: Autoria Própria 2012 

 

Proposta de ação 5 

ONDE AGIR? ‘Menor tempo médio de imobilização do veículo para reparo’. 

POR QUÊ? Como 3º subgrupo de maior demanda, identificada através da 
pesquisa, se observa uma crescente valorização dos fatores ligados à agilida-
de e ao tempo gasto pelos consumidores no processo de atendimento, com-
pra e etc. No caso da prestação de serviços de assistência técnica automoti-
va, os consumidores demandam por um tempo cada vez menor de execução 
dos serviços, porém sem abrir mão da exigência por qualidade. 

Essa demanda por um menor tempo de imobilização do veículo se explica 
pela dependência dos consumidores em relação ao veículo como meio de 
locomoção, logo, a ausência de disponibilidade do veículo, mesmo que por 
um período curto, acarreta em grande desconformo para o consumidor. Do 
mesmo modo, o desrespeito ao prazo de entrega previamente estipulado gera 
forte impacto negativo. 

Vale ressaltar também que, segundo relatos do pessoal da linha de frente, 
muitos clientes prefeririam esperar in loco pela execução do serviço, evitando 
transtornos de locomoção até outros compromissos e a necessidade de pos-
terior retorno para restituição do veículo, caso a realização do serviço levasse 
um tempo mais curto. 

Levando em consideração esses principais fatores acima citados, observa-se 
forte ligação dos mesmos com o processo de agendamento de serviços, uma 
vez que, um agendamento eficiente considera e concilia as necessidades do 
cliente com as necessidades da organização para atendimento, sendo capaz 
de evitar atrasos, permitir serviços mais rápidos com o auxílio de uma esque-
mática de programação. No entanto, observa-se que o processo de agenda-
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mento adotado pela Empresa X não obedece a critérios pré-estipulados e é 
executado de maneira quase que intuitiva pela colaboradora responsável. 

O QUE FAZER? Para um controle mais efetivo do processo de agendamento 
de serviços, sugere-se a implementação de uma ferramenta de controle e 
planejamento. Tal ferramenta pode ser desenvolvida de maneira e com recur-
sos do software Microsoft Office EXCEL, atribuindo-se variáveis como: um 
número mínimo e máximo de atendimentos por dia; especificações dos tipos 
de serviços; atribuição de uma tabela padrão de tempos de reparo e imobili-
zação do veículo para cada tipo de serviço, ou dos de maior demanda; identi-
ficação do Consultor de Serviços e do Técnico Mecânico responsáveis pelo 
atendimento no ato do agendamento; tempo médio de atendimento por cliente 
entre outros. 

A eficácia do agendamento, ao levar em consideração as variáveis sugeridas, 
poderá ser percebida pelo melhor fluxo de atendimento e execução dos repa-
ros, uma vez que os Consultores e a oficina conhecerão previamente suas 
demandas de serviço para o dia seguinte. Outros benefícios são: (a) um me-
lhor aproveitamento da disponibilidade de mão de obra técnica, ao considerar 
previamente os tempos de reparo para cada veículo, permitindo um planeja-
mento para preenchimento de todo o dia com serviços; (b) identificação dos 
serviços rápidos, permitindo um atendimento que leve em consideração as 
necessidades de tempo do cliente, inclusive os que preferirem esperar in loco 
pela execução do serviço; (c) maior precisão na informação de estimativas 
prévias de tempo para reparo, evitando previsões erradas e consequentes 
percepções de atraso pelos clientes; (d) menor tempo de imobilização dos 
veículos para reparo através de uma distribuição dos serviços agendados 
mais adequada. 

 

Quadro 7: Proposta de Ação 5 

Fonte: Autoria Própria, 2012 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa adotou como objetivo principal o desenvolvimento de um 
modelo de planejamento da qualidade pautado na ferramenta QFD – Desdobra-
mento da Função Qualidade, com foco e aplicação em uma empresa do seg-
mento de serviços de assistência técnica automotiva. Muito embora essa ferra-
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menta, em meio às suas várias possibilidades de aplicação, tenha demonstrado 
forte potencial, ainda denota pouca utilização na área da Administração e estu-
dos muitas vezes restritos à área da Engenharia de Produção. Nesse viés, esta 
pesquisa apresenta, de modo a contribuir com a demonstração de mais uma 
aplicabilidade para a ferramenta QFD, resultados efetivos no campo da Qualida-
de em Serviços, ratificando o seu forte potencial de competitividade. 

Observando que a identificação das demandas de mercado é de extre-
ma importância para qualquer organização, ao passo que lhe diz o que é impor-
tante aos olhos do cliente, este ponto foi definido como um dos objetivos especí-
ficos principais desta produção. O material produzido e analisado nesta pesquisa 
permitiu a obtenção de, inicialmente, um quadro comportando um volume de 40 
diferentes itens de qualidade demandados pelos consumidores da Empresa X. 
Logo, destaca-se, já de inicio, a quantidade de fatores que os consumidores 
levam em consideração durante o processo de compra, ao considerar a satisfa-
ção das suas necessidades.  

Todos os itens de qualidade demandada identificados nesta pesquisa 
representam desejos e fatores valorizados pelos consumidores durante o pro-
cesso de prestação de serviços de assistência técnica automotiva. Sua análise 
deu a perceber que as demandas se expressam sob diversos aspectos, tangí-
veis e intangíveis, como por exemplo: utilização de proteções plásticas no veícu-
lo, demonstrando cuidado e preocupação da assistência técnica com o bem do 
consumidor, o que pode ser traduzido como a ‘tangibilização’ do serviço; percep-
ção do domínio do conhecimento técnico pelo corpo de funcionários, expressan-
do uma demanda intangível, demonstrada através de fatores como confiabilidade 
e credibilidade, entre outros. 

Uma vez que o processo de identificação das demandas traduziu 40 
itens, para o sucesso da aplicação se fez necessário identificar quais destes 
eram considerados os mais importantes. Para tal, definiu-se a aplicação de um 
método estatístico para a hierarquização dos atributos de qualidade demandada. 
O método desenvolvido considerou o critério de importância dado pelos consu-
midores, aliado à avaliação competitiva e estratégica da organização. Por meio 
desse método, foi possível a classificação dos atributos sob a forma de um ran-
king, o que agregou ao estudo parâmetros de avaliação das demandas dos con-
sumidores, de maneira a embasar ações concentradas nos pontos de maior 
impacto para o consumidor e a Empresa X.  

Analisando o ranking, destacou-se uma concentração dos atributos li-
gados à qualidade do serviço no topo da cadeia. Considerando a separação pelo 
nível secundário, em segundo lugar evidenciou-se a importância dos itens liga-
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dos às condições de preço e pagamento e, em terceiro, o relacionamento com o 
cliente. De fato, essa disposição das importâncias representa uma mudança de 
critérios do mercado consumidor, conforme descrito em seções anteriores, re-
presentando e ratificando o papel estratégico da qualidade nos negócios das 
organizações como um todo. 

Vale salientar que, no caso da Empresa X, por se tratar de um serviço 
de reparação aliado a um bem tangível – automóvel –, a percepção de qualidade 
dos consumidores muitas vezes está ligada ao efeito que decorre do seu uso 
após a finalização do serviço. Nesse caso, devido ao objeto em questão se tratar 
de um bem durável, de compra comparada e que envolve grande percepção de 
custo para o cliente, explica-se a valorização da qualidade percebida no produto, 
em detrimento de fatores como relacionamento com o cliente e ambiente da 
empresa – fatores mais comumente valorizados em outros tipos de serviço. 

Aliado ao processo de identificação das demandas de mercado da Em-
presa X, foi desenvolvido um modelo de planejamento da qualidade, utilizando 
conceitos da ferramenta QFD. A ferramenta foi escolhida levando em considera-
ção seu foco na geração de valor competitivo por meio do desenvolvimento de 
ações embasadas nos desejos dos consumidores. Os resultados obtidos com a 
sua aplicação surpreenderam a margem de eficácia esperada no momento de 
idealização deste estudo e demonstraram forte potencial, tanto para aplicações 
futuras quanto para uma maior exploração dos resultados obtidos nesta pesqui-
sa. 

Com a aplicação e análise da matriz da qualidade, obteve-se um con-
junto de cinco ações chave para o desenvolvimento de melhorias nos processos 
internos da organização. Essas melhorias projetam o foco no atendimento das 
demandas dos consumidores. Logo, com a efetiva aplicação do conjunto de 
ações sugeridas, espera-se, como resultado, uma maior percepção de qualidade 
por parte dos clientes da Empresa X, refletindo-se na manutenção e no aumento 
da sua competitividade como objetivo maior. 

Vale ressaltar que o conjunto de ações propostas representa apenas 
uma pequena parcela do potencial real da ferramenta. De fato, a matriz da quali-
dade pode ser convertida em um amplo conjunto de ações, podendo englobar 
diversos aspectos da organização e da prestação de serviços. Neste estudo, em 
virtude de fatores como custo e tempo, optou-se por definir um número mais 
reduzido de ações - todas com potencial de realização no curto prazo, com bai-
xos níveis de dificuldade para implementação, porém com alto impacto no maior 
número possível de atributos de qualidade demandada e possibilidade de rápida 
visualização dos seus efeitos. 
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