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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente volume do TCCendo Saberes objetiva apresentar a todos os discentes, 

docentes e sociedade civil, os Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, defendidos 

em 2019 e 2020 no Centro Universitário de João pessoa – UNIPÊ dos cursos de 

Direito, Administração e Ciência da Computação (Série Direito e Ubtech). Todos os 

trabalhos apresentados nesse volume representam esforços de alunos e professores 

do Unipê, visando discussões sobre inovação e difusão de conhecimentos 

obedecendo sempre a missão, visão e valores institucionais. 
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ERP E INTELIGÊNCIA DO NEGÓCIO: UM ESTUDO SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DESSAS FERRAMENTAS NA TOMADA DE DECISÃO 

 

Andressa Rodrigues da Silva1  
Gislene Pereira da Silva2 

 

 

RESUMO 
 

 

As empresas precisam tomar decisões estratégicas, baseadas em seus dados e 

informações em tempo real. Transformar dados em inteligência empresarial é o que 

se propõe com o Business Intelligence (BI). Para que esses dados sejam 

transformados é necessário um sistema de gestão integrado, e isto pode ser realizado 

por meio do Enterprise Resource Planning (ERP). Assim, este estudo tem como 

objetivo geral, evidenciar a importância do ERP e BI para a tomada de decisão em 

empresas da Paraíba que fazem o uso de um sistema de gestão em comum. Trata 

sobre temas, como, Business Intelligence e suas ferramentas; ERP integrado à gestão 

empresarial; e apresenta ferramentas tecnológicas complementares ao ERP. No que 

se refere à sua classificação, esta pesquisa é vista como exploratório-descritiva, de 

cunho quantitativo e um levantamento, que utilizou como instrumento de pesquisa um 

questionário aplicado junto a 11 empresas de setores de atuação diferentes, portanto, 

a amostra se configura como não probabilística por acessibilidade. Como principais 

resultados alcançados, percebe-se que um dos grandes motivos pelos quais as 

empresas estudadas usam o sistema de gestão é a obrigatoriedade fiscal, além de 

visualizar que um dos benefícios é permitir que elas tenham um melhor controle de 

suas informações; constatou-se, também, que o CRM é uma das ferramentas 

complementares ao uso do ERP.  

 

 

Palavras–chave: ERP. BI. Tomada de Decisão. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o avanço da tecnologia surgiram os sistemas de informação, que possuem 

funções importantes para as empresas que desejam se aperfeiçoar no mercado, a 

                                                           
1 Discente do curso de Bacharelado em Administração, do Centro Universitário de João Pessoa. E-mail: 

andressarods@hotmail.com 
2 Mestra em Administração. Docente dos cursos de Business do Centro Universitário de João Pessoa. E-mail: 

gislene.silva@unipe.edu.br. 

mailto:andressarods@hotmail.com
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partir de vantagens competitivas, dentre eles, há o Enterprise Resource Planning 

(ERP). Como atualmente as empresas passam por problemas de falta de informação 

necessária para inteligência do seu negócio, que é analisar os dados fora do contexto, 

para Souza (2000), O ERP tem, justamente, a função de coordenar o fluxo das 

informações da organização, com a finalidade de dar suporte à maioria das suas 

operações, pois possui módulos que se comunicam e atualizam em uma única base 

de dados. 

Uma das maneiras de fazer com que o ERP contribua no processo decisório é 

aplicação da inteligência de negócio ou Business Intelligence (BI), que contribui na 

medida em que facilita a construção do conhecimento necessário para planejar e 

implementar soluções. Assim, é através destes sistemas que os gestores têm mais 

facilidade em tomar decisões, de uma forma mais fundamentada na informação. 

Diante do contexto apresentado, o problema de pesquisa que norteia este 

estudo é: qual a importância do ERP e BI para a tomada de decisão? Tem, 

portanto, como objetivo geral: mostrar a importância do ERP e BI para a tomada de 

decisão em empresas da Paraíba que fazem o uso de um sistema de gestão em 

comum. Ademais, estabelece-se os seguintes objetivos específicos: identificar as 

razões pelas quais as empresas adotaram o software ERP; quais os benefícios que o 

ERP e o BI trouxeram para essas empresas, apresentar ferramentas tecnológicas 

complementares ao ERP. 

O estudo é justificado pelo fato de que, nos últimos anos, as empresas estão 

cada vez mais buscando sistemas de gestão que atendam suas necessidades de 

forma personalizada. O ERP e o BI objetivam melhorias nos processos e operações 

organizacionais, padronização de dados, principalmente, em obter resultados para ter 

as informações precisas sobre seu negócio (VERCELLIS, 2009). 

Assim, a presente pesquisa contribuirá para que as empresas que já estão no 

mercado ou que estão entrando consigam compreender melhor as razões pelas quais 

as mesmas devem adotar um sistema de gestão. Além disso, tem um viés teórico na 

medida em que permite discutir o tema “tecnologia e gestão”. Hoje, as referidas áreas 

têm estabelecido uma parceria em busca de inovações e aperfeiçoamento, a fim de 

que as empresas alcancem seus resultados de forma satisfatória, portanto, é sempre 

válido discorrer sobre o assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 BUSINESS INTELLIGENCE E SUAS FERRAMENTAS 

 

 

Reginato e Nascimento (2014) definem o BI como um “guarda-chuva”, pois faz 

a captura de todos os dados e informações, permitindo as empresas competirem com 

maior eficiência em uma modelagem evolutiva de dados. Ele tem por finalidade a 

definição de regras para formatação adequada de dados gerados pelas empresas, 

transformando-os em depósitos estruturados de informações, além de apoiar os 

gestores empresariais no processo de tomada de decisão estratégica. 

O BI tem que estar alinhado aos negócios das empresas, cada módulo 

desenvolvido deve possuir a finalidade de melhorar a gestão (SOBRIDO, 2008). Já as 

ferramentas de BI fornecem visões estratégicas, através de dados, trazendo 

resultados de qualidade. Elas têm a característica de facilitar a transformação do 

amontoado de dados em informações, para auxiliar os níveis da empresa em decisões 

mais seguras (PRIMAK, 2008). 

Dentre essas ferramentas, existe o Extract Transform Load (ETL). Consiste em 

estruturar os dados, possuindo a função de extrair, transformar e carregá-los, sendo 

armazenado dentro do banco de dados chamado Date Warehouse (DW), que cria e 

gera relatórios usados nas decisões tomadas na empresa e os dashboards, que são 

os painéis de fácil visualização, análise e compreensão dos relatórios e resultados.  

Após as informações serem inseridas no DW, ocorre a utilização da ferramenta 

Online Analytical Processing (OLAP), que é utilizado no nível estratégico e que é 

capaz de navegar pelos dados de um DW, possuindo uma estrutura adequada tanto 

para a realização de pesquisas como para a apresentação de informações. As 

ferramentas de BI ajudam a identificar onde cortar custos, permite visualizar 

oportunidades de negócio e de crescimento, otimizar preços, melhorar a eficiência 

operacional, medir e melhorar a performance de trabalho por colaborador, 

departamento ou função (DA SILVA et al., 2016).  
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2.2 ERP INTEGRADO À GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

De acordo com Silva (2010), os sistemas de ERP facilitam os aspectos 

operacionais das empresas, por registrar, processar e documentar as informações 

claras e distribuir informações seguras. Além de facilitar todos os processos internos, 

as pessoas conseguem obter resultados, tomar decisões, integrar dados de toda a 

empresa pelos departamentos, desde o operacional ao gerencial, podendo agregar 

valor à empresa e seus clientes. 

 O software, quando integrado, auxilia nos processos organizacionais, 

envolvendo áreas como produção, finanças, contabilidade, vendas, marketing e 

recursos humanos. Ao serem alimentadas, as informações obtidas são armazenadas 

em um único banco de dados, podendo ser compartilhadas pelas diversas áreas da 

empresa, contribuindo com todas as suas operações (LAUDON; LAUDON, 2007).  

Ao implementá-lo, a empresa precisa buscar e avaliar suas rotinas, seu 

funcionamento e o que precisa ser melhorado, para que encontre um software que 

melhor se adeque às suas necessidades. Complementando essa ideia, Laudon e 

Laudon (2004) afirmam que as empresas precisam fazer grandes investimentos em 

tecnologias, trazendo alterações fundamentais no modo de operação, pois é 

necessário reformular todos os processos de negócios, para que a informação flua e 

os colaboradores se adequem às novas funções e responsabilidades. 

Os sistemas ERP são soluções para problemas de empresas que possuem 

informações construídas de diferentes formas, ou seja, que têm vários meios de coleta 

de dados, dificultando para os gerentes a junção desses, pois precisam ter uma visão 

abrangente das operações na organização (LAUDON; LAUDON, 2007). Para Oda 

(2013), o processo mais comum sobre a aquisição de um sistema para a empresa é 

quando os gestores vão à busca de uma automação solucionadora, capaz de agilizar 

e solucionar problemas comuns, como por exemplo: estoque, informações não 

confiáveis, clientes, prazos e irregularidades fiscais e resultados, havendo 

necessidades de se obter um sistema ERP para melhor integração das informações 

e controles corretos.  

Portanto, com a adaptação de um sistema de informação na empresa, o fluxo 

e controle das informações ocorrem de forma rápida e os gestores conseguem traçar 

métodos estratégicos. Além disso, há segurança e rapidez nas tarefas, 
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potencializando a gestão de conhecimentos entre todos os colaboradores, auxiliando 

no ganho de vantagens competitivas (RODRIGUES, 2007). 

 

 

2.3 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS COMPLEMENTARES AO ERP 

 

 

Segundo Sobrido (2008), o ERP é a principal plataforma de TI de muitas 

empresas. Ela passa por processos de evolução e novas funcionalidades, permitindo 

que as empresas agreguem tecnologias complementares como o Customer 

Relationship Management (CRM) e o Supply Chain Management (SCM). 

 O CRM trata do relacionamento que a empresa tem com o seu cliente. “Os 

sistemas de CRM fornecem informações para coordenar todos os processos de 

negócios que lidam com o cliente, em termos de vendas, marketing e serviços” 

(LAUDON; LAUDON, 2007, p. 256). 

O CRM possui dois aspectos. O operacional, que está voltado à aplicação dos 

clientes, ferramentas para a automação de força de vendas, atendimento call center 

e a automação de marketing, e o analítico, abrange as aplicações que permitem 

analisar os dados dos clientes gerados pelas aplicações CRM operacionais, 

baseando-se nos date warehouse para se obter importantes informações, a fim de 

gerenciar a empresa (LAUDON; LAUDON, 2007).  

Já o SCM (Sistema de Gestão da Cadeia de Suprimentos) auxilia os 

fornecedores, as empresas de compra, distribuidoras e as empresas que fazem a 

logística a compartilhar informações de pedidos, produção, estoque e entrega, a fim 

de buscar insumos para produzir e entregar as mercadorias para o cliente final 

(ibidem). A cadeia de suprimentos permite o fluxo das informações entre a empresa e 

seus fornecedores. 

Sobrido (2008) complementa que o SCM participa de todo processo produtivo, 

a fim de obter parcerias com os fornecedores, reduzir estoques dentro da cadeia e 

aprimorar o sistema de informação ERP, para melhorias e previsões de vendas. 

Portanto, uma empresa quando implanta um ERP e quer ter associado um SCM, reduz 

os estoques, sintoniza a oferta e demanda e, melhora os serviços de entrega, além 

de favorecer os processos operacionais, trazendo a retenção dos clientes.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A presente pesquisa possui caráter exploratório-descritivo. Exploratório, pois 

deseja identificar as razões que levam as empresas a usarem um sistema ERP como 

ferramenta de gestão. É um tipo de estudo que gera conhecimentos técnicos acerca 

de dados apresentados e como se dá seu processo de execução. Descritivo, 

considerando o que aponta Gil (2008) que, estudos como este descrevem 

características de determinadas populações ou fenômenos que são chamados de 

objetos da pesquisa, além disso, existe uma característica padronizada que é a coleta 

de dados.  

No que diz respeito à abordagem do problema, ela é de cunho quantitativo, 

uma vez que se preocupa com os dados. Ainda, quanto aos meios técnicos de 

investigação, este estudo trata-se de um levantamento/survey, conforme os 

direcionamentos de Gil (2008).  

Com relação ao universo ou população do estudo cita-se a carteira de clientes 

que atualmente utiliza o sistema de uma empresa desenvolvedora de softwares de 

gestão do Estado da Paraíba. Assim, o tipo de amostragem adotado é a não 

probabilística por conveniência ou acessibilidade, uma vez que foram selecionados 

apenas alguns clientes, diante da disponibilidade dos mesmos em participar da 

pesquisa, resultando em 11 respondentes (11 clientes da empresa de softwares). 

A técnica utilizada para coleta de dados foi um questionário online, através da 

ferramenta Google Forms, contendo dez perguntas objetivas e uma subjetiva acerca 

da temática abordada. Quanto ao período de aplicação da pesquisa foi entre os dias 

01 de maio de 2019 à 18 de maio de 2019. Por fim, os dados foram analisados à luz 

da estatística descritiva, com a apresentação de frequência. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

4.1 RAZÕES PELAS QUAIS AS EMPRESAS ADOTARAM O ERP 

 

 

A empresa desenvolvedora atualmente trabalha com 18 segmentos de 

mercado. Para esta pesquisa, foram escolhidos 6, que são os principais na ótica da 

empresa. A maioria dos respondentes pertence ao segmento de material de 

construção, totalizando quatro respondentes, seguido de varejo com três, indústria 

com um, e três pertencem a outros segmentos, incluindo serviços.  

Com relação ao tempo em que as empresas pesquisadas utilizam o sistema de 

gestão, algumas já possuem uma visão de como é seu funcionamento. Das 

respondentes, quatro utilizam há mais de 6 anos, quatro de 1 a 3 anos e três utilizam 

faz cerca de um ano. 

As empresas, hoje, contratam sistemas de ERP por vários motivos, para 

melhoria de processos específicos, como vendas, logística, o planejamento e controle 

de produção ou os serviços prestados a seus clientes, afirma Ross et al. (2003). Nesse 

quesito foram indagados os motivos pelos quais os gestores optaram por usar os 

serviços da empresa de software, portanto, podiam escolher mais de uma opção, por 

meio de caixas de seleção.  

O Gráfico 1 mostra as respostas obtidas e tem-se que a maioria das empresas 

estudadas adquirem sistemas ERP por obrigatoriedades fiscais, totalizando em 8 

respostas. Também alguns buscam os relatórios gerenciais e a segurança e 

confiabilidade dos dados, resultando em 7 respostas cada um; após, tem-se o controle 

de estoques e financeiros com 6 respostas cada item e outros com 1 resposta. 

 

Gráfico 1 - Razões pelas quais as empresas optaram por usar um sistema de gestão
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Estar em conformidade com os órgãos normativos é um fator extremamente 

importante, pois um sistema que é alinhado às normas atrai seus clientes pela 

eficiência e capacidade de gerar informações seguras. Esta questão alinha-se com a 

ideia de Oda (2013) que enfatiza a importância do uso do sistema ERP para a 

otimização dos processos, pois a integração dos dados resulta em maior controle das 

informações. 

O uso de um sistema ERP é importante para as organizações, pois como 

mencionado no referencial teórico, ele permite que o gestor possa tomar qualquer 

decisão a partir dos dados fornecidos. A partir dessa afirmação e da pesquisa feita, 

obteve-se os resultados sobre a importância do uso de um sistema de gestão. 

Os 11 respondentes disseram que o uso dessa ferramenta é muito importante 

e extremamente importante, e apenas 1 informou que o uso do sistema é importante. 

Esses dados comprovam o que diz Laudon e Laudon (2007), que as informações são 

necessárias para que as empresas tomem conhecimento aprofundado dos seus 

resultados, podendo traçar estratégias e tomar decisões corretas.  

Silva (2010) afirma que os sistemas de ERP facilitam os aspectos operacionais 

das empresas, por registrar, processar e documentar as informações claras e distribuir 

informações seguras, desse modo, os processos internos e externos da empresa 

fluirão de forma rápida. Para que todas as respostas sejam encontradas, as análises 

são realizadas por meio das ferramentas envolvidas dentro do ERP, inclusive o BI.  

 

 

4.2 USO DO ERP 

 

 

A confiabilidade que o gestor deve ter nas informações gerenciais é essencial, 

pois a partir delas que as decisões são tomadas. Mas, para que os dados e as 

informações nutram os relatórios é necessário que estejam corretos, para isso, os 

colaboradores necessitam ter o conhecimento adequado para manuseio do software, 

alimentando-o de dados reais e concretos. Sobre a confiabilidade de dados dentro do 

sistema de gestão, obteve-se os resultados: o sistema de gestão atual se mostra 

confiável para a maioria dos respondentes, gerando um total de 6; seguido de três que 
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julga ser muito confiável; 1 pouco confiável, finalizando com 1 que julga ser 

extremamente confiável (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2 - Confiabilidade nos dados e informações gerados pelo sistema de gestão 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Uma empresa só consegue obter relatórios gerenciais com dados e 

informações precisas quando utilizam um ERP há um tempo, pois para isso é 

necessário a agregação dos dados, para se construir um DW. Laudon e Laudon (2007) 

afirmam que o DW serve para armazenar as informações, podendo ser usado nos 

setores da empresa e resulta em informações mais oportunas para os gestores, 

possibilitando controle de todas as operações feitas, além de visão ampla nos 

processos de negócios. 

Um bom sistema precisa atender as necessidades dos seus clientes, de forma 

que os mesmos consigam visualizar as informações de maneira precisa e de fácil 

compreensão. Nessa questão, a maioria dos respondentes informou que o ERP atual 

oferece as informações necessárias, porém, de forma parcial, totalizando 6 que 

responderam que os sistemas parcialmente oferecem recursos necessários e 5 que 

informaram que o sistema oferece completamente. 

As empresas devem buscar se aperfeiçoar ainda mais, aprofundar-se nos 

relatórios e entendê-los, o que facilita toda a transformação do amontoado de dados, 

auxiliando os níveis da empresa para serem tomadas as decisões mais seguras 

(PRIMAK, 2008). Para isso, consequentemente, a empresa, atual desenvolvedora do 

software, precisa estar em uma busca constante de atualizações, para que de forma 

abrangente, seus clientes consigam melhorar seus resultados. A projeção futura de 

melhorias de processo é algo muito buscado pelas organizações, a fim de que 

consigam realizar o planejamento a longo prazo através dos dados fornecidos pelo 

sistema.  
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Acerca do tema: “o sistema oferece visão de longo prazo e está alinhado às 

estratégias de negócios”, 8 respondentes informaram que sim, mas de forma parcial, 

seguidos de 2 que conseguem utilizar completamente o que o ERP oferece, e apenas 

1 informou que não (Gráfico 3). Devido a isso, a empresa de software precisa rever 

sua situação, principalmente, verificar se o software atual realmente possui as 

informações necessárias, ou as aplicações do BI estão sendo feitas de maneira 

incorreta na análise dos relatórios. 

 

Gráfico 3 - Visão de longo prazo e alinhamento às estratégias de negócios  

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Sobrido (2008), afirma que o BI precisa se alinhar a cada módulo do software. 

Este, por sua vez, deve ser desenvolvido com a finalidade de melhorar a gestão, caso 

contrário, não trará a eficiência dos negócios. 

Com relação ao grau de conhecimento dos colaboradores acerca das 

funcionalidades e uso do sistema, a maioria dos respondentes informou que seus 

colaboradores possuem pleno conhecimento, com 6 respostas. Os demais informam 

que seu funcionário não tem muito conhecimento, chegando a 5 respondentes 

(Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Grau de conhecimento dos colaboradores acerca do sistema 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Esses dados mostram que a empresa de software deve continuar investindo 

em melhorias referentes a treinamento e capacitação. Laudon e Laudon (2004) 
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afirmam que as empresas devem investir em tecnologia, mas também nos processos 

internos, fazer alterações importantes, formulando todos os processos, 

principalmente, para que os colaboradores se adequem às funções e 

responsabilidades, assim, trará maior confiabilidade de que os resultados esperados 

serão alcançados. 

 

 

4.3 BENEFÍCIOS DO ERP E FERRAMENTAS DO BI 

 

 

O uso de sistemas e/ou ferramentas disponíveis aos gestores são fatores 

cruciais, que alinhados às informações geradas pelo ERP ajudam na tomada de 

decisão. Esse tema foi auferido em questão por meio de caixas de seleção, onde os 

respondentes podiam escolher mais de uma opção, caso a empresa utilizasse mais 

de uma das ferramentas, além do sistema de gestão. Assim, o BI obteve 8 respostas; 

o CRM, 6; o data warehouse, 5, o MRP 3 e o SCM, 2 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Ferramentas que a empresa utiliza além do sistema de gestão

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Segundo Sobrido (2008), o ERP é a principal plataforma de TI de muitas 

empresas, por passar por processos de evolução e novas funcionalidades, permitindo 

que as organizações agreguem tecnologias complementares. Verificou-se que as 

empresas conseguem fazer o uso das ferramentas citadas.  

O CRM é uma ferramenta essencial, pois a empresa coloca o cliente como 

foco nos processos do negócio. Laudon e Laudon (2007) fazem comparações do 

CRM operacional e analítico. Nas empresas entrevistadas, o que mais se destaca é 
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o gerenciamento de contatos e conta, que está dentro do CRM operacional e 

vinculado com o CRM analítico, uma vez que faz análises de lucratividade do cliente, 

por acompanhar as rotinas e conhecer como estabelecem esses modelos na prática.  

Ademais, entende-se que os relatórios gerenciais são elementos importantes 

de um ERP, pois é a partir deles que os gestores podem identificar se suas 

estratégias estão dando certo. Alguns exemplos são: metas de captação de novos 

clientes, produtos ou fornecedores que mais trazem resultados/lucratividade, quais 

vendedores estão conseguindo bater suas metas etc.  

Assim, durante a análise foi encontrada a necessidade de verificar se os 

relatórios existentes no sistema de gestão atual das empresas auxiliam nas tomadas 

de decisão, desse modo, obtiveram-se as seguintes respostas: a maioria dos 

respondentes informou que os relatórios atendem as necessidades, só que de forma 

parcial, totalizando nove. Dois informaram que oferece de forma completa (Gráfico 

6) 

 

 

 

Gráfico 6 - Relatórios gerenciais que auxiliam na tomada de decisão 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

Observa-se dos dados obtidos que a empresa de software precisa melhorar em 

seus relatórios, buscando obter feedback dos clientes, a fim de identificar onde estão 

os gaps e saná-los, revisar os processos e analisar os dados informados ao sistema, 

se estão sendo inseridos de forma correta e se são verdadeiros, pois as informações 

incorretas podem trazer prejuízos a empresa e os gestores tomarem decisões 

precipitadas. 

Por fim, foi abordada no questionário uma questão subjetiva, para descrever as 

vantagens de utilizar um ERP na empresa do respondente, assim, as principais 

respostas apontadas estão dispostas no Quadro 1. Salienta-se que embora as 
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respostas tenham sido dadas com palavras diferentes, todas possuíam a mesma 

essência. 

 

Quadro 1 – principais vantagens de utilizar o ERP 

“Os sistemas de gestão empresarial integram todas as áreas da empresa, essa incorporação auxilia 

diversos setores simultaneamente. Auxilia a ter controle e domínio do estoque, conseguimos ter uma dimensão 

das operações diárias e evitar que futuros imprevistos ocorram”. 

“As vantagens de utilizar um sistema de gestão é que com ele podemos analisar através dos relatórios 

existentes as informações geradas pelo sistema e tomar decisões em cima delas”. 

“O sistema de gestão contribui bastante para que a empresa aja dentro da legalidade fiscal, porém em 

alguns casos ainda deixa a desejar, pois o mundo está mudando constantemente e o sistema precisa 

acompanhar essa mudança fornecendo aos clientes um sistema de qualidade, além disso, a empresa precisa 

estar disposta a ouvir sempre o cliente e as sugestões que ele tem a contribuir para o sistema”. 

“Ajudou a automatizar os processos e diminuir o tempo de registro de informações”. 

“O sistema de gestão auxilia bastante nos resultados obtidos dentro da organização, proporcionando 

um conjunto de diferentes módulos, auxiliando na tomada de decisão”. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 

 

A partir disto consideram-se as respostas em acordo com o estudo realizado 

por Oda (2013). Nele, se enfatiza as vantagens de utilizar um ERP no ambiente 

empresarial e elementos como, a gestão tributária com menos riscos de multa, pois 

todas são gerenciadas dentro do ERP; a integração dos dados, que facilita a 

comunicação e traz agilidades dos processos; e a segurança das informações que 

melhora os processos comercias e relacionamentos com clientes são temas em 

comum. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O ERP junto com a ferramenta BI é de grande relevância para as empresas 

que buscam se adaptar ao novo mercado, pois com elas, os empresários conseguem 

obter vantagens, possuindo dados reais e relatórios gerenciais que auxiliam em todos 

os setores. Com seu uso, se tem maior segurança de que se está obtendo dados 

corretos e com menor possibilidade de erros. 

Nesse sentido, o objetivo geral do presente estudo foi evidenciar a importância 

do ERP e BI para tomada de decisão em empresas da Paraíba, que fazem o uso de 

um sistema de gestão em comum. Assim, o mesmo foi alcançado mostrando que se 

faz cada vez mais necessário que as empresas busquem um sistema de resultados 

satisfatórios de longo prazo. 
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Quanto aos objetivos específicos foi possível identificar as razões pelas quais 

as empresas adotaram o software ERP e quais os benefícios que o ERP e o BI 

trouxeram para as empresas. No tocante às razões, percebe-se que a maioria dos 

clientes usa o sistema por motivos de obrigatoriedade fiscal, ou seja, estar de acordo 

com o que é regido pela lei faz com que os empresários busquem softwares confiáveis 

e que lhes forneçam as informações necessárias para estar dentro dessas 

regulamentações.  

Em relação aos benefícios, pôde-se perceber que o uso desses sistemas 

permite as empresas melhor controle de suas informações e a segurança e 

confiabilidades dos dados que ficam resguardados pelo sistema de forma que estejam 

sempre acessíveis às pessoas certas e quando solicitados. No que se refere ao 

objetivo “apresentar ferramentas tecnológicas complementares ao ERP” constatou-se 

que tanto BI, quanto o CRM foram os mais apontados. 

Ademais, é importante apontar que a empresa desenvolvedora de software 

precisa melhorar em relação a alguns aspectos, como relatórios; capacitação dos 

colaboradores dos seus clientes que farão uso do sistema; e a visão de longo prazo. 

Informações como estas são cruciais para empresas que usam o software, pois 

permitem maior confiabilidade nas decisões que precisam ser tomadas, além disso, a 

capacitação leva para as empresas maior segurança sobre a operacionalização dos 

seus resultados, tendo em vista que para um bom funcionamento, é necessário um 

profissional capacitado. 

A principal limitação deste estudo está relacionada à quantidade de 

respondentes, tendo em vista que algumas das questões só eram possíveis ser 

respondidas pela diretoria das empresas e o tempo de aplicação tornou reduzido, 

devido ao fato da disponibilidade do cliente para enviar as informações. Desse modo, 

para estudos futuros indica-se buscar uma quantidade maior de respondentes, a fim 

de que os resultados possam ser generalizáveis, se possível, até realizar um estudo 

qualitativo, com entrevistas presenciais com os gestores e diretores, pontuando suas 

dificuldades em lidar com o sistema e melhorias a serem realizadas nos processos 

existentes. 
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RESUMO 

 

 

O universo geek, em sua concepção, tem como característica a experiência e o 
envolvimento do seu público com livros, filmes e séries das mais variadas e, entre 
elas, encontra-se a sitcom Friends. Assim, este estudo objetiva analisar os aspectos 
relacionados à experiência e o envolvimento dos consumidores brasileiros com a série 
Friends. Metodologicamente, a pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, com 
levantamento de dados por meio de uma survey, contando com uma amostra válida 
de 1321 respondentes. Para a sua análise, empregou-se o uso de estatística 
descritiva. Os resultados evidenciaram o quanto os telespectadores/fãs de Friends 
são assíduos e leais, ficando registrado o quanto ainda a série é atual, apesar de ter 
sido encerrada há 25 anos. Concluindo, a cada geração os seus telespectadores 
renovam-se e crescem, denotando a consistência da experiência e do envolvimento 
do seu público, cujas demonstrações e interações positivas são visíveis, 
principalmente, em redes sociais. 
 
Palavras-chave: Experiência. Envolvimento. Consumidores. Friends. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante muito tempo, o termo nerd foi baseado em um indivíduo que tinha 

certas características fáceis de serem identificadas como de uma pessoa introvertida, 

que gostava de computação, de estudar e, geralmente, de se isolar em casa jogando 

videogames e, dificilmente, frequentando festas. Contudo, com o passar dos anos, 

essa imagem foi mudando e renovando-se. Antes, visto como um membro de fora dos 
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grupos populares, o nerd ou geek (novo termo conectado aos nerds) são considerados 

hoje como parte de uma cultura popular completamente nova (MASCARENHAS, 

2018). 

 Este público caracteriza-se por consumir experiências e produtos temáticos 

que admiram, de maneira particular, criando momentos, relações sociais e identidades 

coletivas, desempenhando um importante papel na relação do consumo de 

entretenimento, criando uma certa regulação do mercado (FUSCHILLO, 2017).  

Partindo desse princípio, destaca-se a ideia de envolvimento. Ainda que se 

consiga encontrar alterações conceituais, de maneira geral, o envolvimento consiste 

na importância que o produto/serviço representa para o consumidor. De acordo com 

Soni (2017) e Santos, Freire, Oliveira e Lourenço (2017), os consumidores podem 

apresentar diferentes níveis de envolvimento com produtos e marcas, configurando-

se em uma significativa relação de lealdade, prazer e aspectos subjetivos presentes 

em um determinado contexto (TE'ENI-HARARI; HORNIK, 2010; STEVENS; 

ROSENBERG, 2012). 

Dessa forma, baseando-se no que foi descrito, surge a seguinte problemática: 

Quais aspectos descrevem a experiência e o envolvimento dos consumidores 

brasileiros com a série Friends? De modo a responder o questionamento apresentado, 

o presente artigo tem como objetivo geral analisar os aspectos relacionados à 

experiência e o envolvimento dos consumidores brasileiros com a série Friends. O 

trabalho ainda traz os objetivos específicos, que são: (i) identificar como se configuram 

as perspectivas da experiência do consumidor brasileiro com a série Friends; (ii) 

verificar que itens se destacam mais no envolvimento do consumidor brasileiro da 

série Friends e (iii) apontar as características da cultura geek nos consumidores da 

série Friends pelo olhar do público brasileiro. 

Como justificativa para este trabalho, alguns dados apontam como a série ainda 

mobiliza o público brasileiro, movimentando o setor do entretenimento. Apesar de ter 

encerrado há 16 anos, estima-se que Friends ainda renda para a Warner Bros US$ 1 

bilhão de dólares por ano (ISTO É, 2018).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

 

 

A experiência do consumidor tornou-se um elemento bastante considerável no 

relacionamento das marcas e, consequentemente, produtos e serviços com os seus 

públicos, sendo um segmento constantemente explorado e estudado na área do 

marketing (SOLOMON, 2016). Partindo dessa premissa, pesquisar a experiência do 

consumidor torna-se relevante no sentido de compreendê-lo, de forma mais clara. 

Logo, Lemon e Verhoeff (2016) destacam que a assimilação acerca das suas 

experiências se traduziu em uma relevante oportunidade para as empresas, assim 

como um desafio, considerando que os indivíduos agora interagem com elas por meio 

de inúmeros pontos de contato e em múltiplos canais e mídias. 

Para Johnston e Clark (2001), a experiência do consumidor é um processo que 

causa respostas cognitivas, emocionais e comportamentais, resultando em uma 

marca mental ou uma memória. As experiências positivas tendem a afetar fortemente 

as percepções de qualidade dos consumidores, pois elas permanecem na memória 

deles por muito mais tempo (KAO; TSAUR; WU, 2016). Assim, tudo o que é 

experimentado antes, durante e depois de um processo de consumo estabelece a 

experiência geral do consumidor.  

Assim, para que o encantamento possa gerar uma marca memorável e 

marcante em suas mentes, as emoções provocadas nos consumidores devem ser 

estimulantes, provocando sensações únicas, ao ponto de criar experiências 

agradáveis vividas por bastante tempo (SILVA, 2018). Para isto, a autora aponta que 

o ponto chave para gerar uma experiência memorável não é de apenas melhorar a 

funcionalidade do que é ofertado, mas, principalmente, se preocupar em tornar 

agradáveis as experiências vividas com os serviços que já existem. Tais elementos 

tornam real e potencializam uma maior aproximação e, sobretudo, envolvimento do 

consumidor. 
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2.2 O ENVOLVIMENTO  

 

 

O envolvimento do consumidor está relacionado a associação com alguns 

indicadores de desempenho de uma marca e o seu crescimento perante o público-

alvo, ocasionando a possibilidade de desenvolvimento de novos produtos/serviços 

(HARRIGAN; EVERS; MILES; DALY, 2017). Assim, segundo os autores Hollebeek, 

Glynn e Brodie (2014), o envolvimento do consumidor é essencial para explicar o nível 

pessoal de interesse e relevância atribuído a uma determinada marca. 

Atualmente, muito do envolvimento do consumidor ocorre de modo online, por 

meio das mídias sociais (HARRIGAN, 2017). Para Dolan, Conduit, Fahy e Goodman 

(2017), o envolvimento do consumidor com a marca se baseia em uma perspectiva 

comportamental inserida em um contexto específico levantado na rede social online. 

Em outras palavras, o envolvimento online sugere que as interações comportamentais 

do consumidor no ambiente digital estão além da aquisição.  

Diante do exposto, Wong e Merrillees (2015) apontam que o engajamento com 

a marca age como um caminho que direciona os consumidores a desenvolverem uma 

paixão e um consequente envolvimento. Quanto mais positiva a atitude e o 

comportamento, e quanto maior o nível de conexão, maior será o nível de 

engajamento dos consumidores (KUMAR; PANSARI, 2016). Para tanto, Pansari e 

Kumar (2017) argumentam que o engajamento do consumidor é influenciado por 

várias atividades advindas do campo do marketing. 

Ademais, Fulgoni (2018) atesta que a rapidez com que este meio evolui torna 

o trabalho dos profissionais de marketing mais desafiador e as mudanças na maneira 

de alcançar e envolver os consumidores fazem com que esses profissionais 

necessitem de sistemas de medição atualizados que os permitam acompanhar tal 

ritmo.  

 

 

2.3 A CULTURA GEEK E A SÉRIE FRIENDS  

 

 

A palavra geek, facilmente pode ser confundida com o significado da palavra 

nerd, porém as mesmas podem ser diferenciadas por algumas características. O nerd 
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apresenta algumas distinções, tais como: poder ser rotulado pela inteligência 

destacada, a aparente inabilidade social, a falta de aptidão física e a tendência a se 

isolar (SANTOS, 2019).  

O geek não precisa se sobressair pela inteligência, pois outros aspectos o 

podem definir, como indivíduos que demonstram paixão e dedicação pelo que fazem, 

buscando a conexão com outras pessoas que não pertencem propriamente ao seu 

convívio diário, mas que possuem a mesma adoração por alguns itens da cultura pop 

como quadrinhos, filmes, séries e música. Esse público usa a tecnologia da 

informação e comunicação não com o objetivo de se isolar, mas sim de descobrir 

novas fronteiras com o mundo digital.  

Atualmente, o mercado geek no Brasil tem como principal fonte de 

disseminação da sua cultura a Comic-Com Experience (considerada a maior feira do 

segmento do mundo), que reúne milhares de apaixonados pelo universo geek. No 

país, o evento costuma acontecer no mês de dezembro, em São Paulo (EXAME, 

2017). No entanto, a Comic-Con Experience 2020, acontecerá de forma 100% digital 

devido à pandemia do novo coronavírus. Com essa mudança, o evento passa a se 

chamar CCXP Worlds (G1 GLOBO, 2020). 

A série Friends, criada por David Crane e Marta Kauffman, em associação com 

a Warner Bros Television, quando transmitida, tinha a economia mundial a passar por 

momentos de incertezas, pois a guerra fria tinha encerrado recentemente. O público-

alvo da sitcom estava direcionado aos jovens que buscavam se adaptar e sobreviver 

nas cidades grandes, enfrentando dificuldades para encontrar trabalho, de crescer 

emocionalmente e de ter amizades que os ajudassem durante o percurso de suas 

vidas (PERON, 2019). 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Com base no objetivo geral deste trabalho, os métodos de pesquisa adotados 

para este artigo foram direcionados para a abordagem analítica e quantitativa. O 

estudo se qualifica como explicativo que, de acordo com Gil (2002), possui como 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 
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ocorrência dos fenômenos, sendo o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das situações. 

No tocante aos meios de investigação, foi utilizado uma survey. Foram 

empregadas perguntas fundamentadas na experiência do consumidor, envolvimento 

e no público geek e na série Friends, ancoradas no referencial teórico desenvolvido 

nesta investigação.   

Como instrumento de pesquisa, tem-se um questionário estruturado com 

dezoito perguntas, dividido em quatro partes: a primeira, com cinco questões sobre a 

análise do perfil sociodemográfico dos respondentes, contendo informações de 

gênero, faixa etária, escolaridade, faixa de renda e quantidade de temporadas 

assistidas da série Friends. Na segunda parte, com cinco questões em uma escala de 

likert, com 5 pontos, abordando a experiência do consumidor. Em seguida, a terceira 

parte, com quatro perguntas fechadas, acerca do envolvimento. E, por fim, a quarta 

parte, com quatro questões fechadas e de múltipla escolha, sobre a cultura geek e a 

série Friends. No que tange ao questionário estruturado, segundo Malhotra (2019), 

ele tem em sua estrutura a padronização no processo da coleta de dados, sendo 

direcionado a uma amostra da população proposta a conseguir informações 

específicas dos entrevistados. 

Vale ressaltar que, antes da sua aplicação, foi realizado um pré-teste, com três 

participantes, no intuito de realizar possíveis ajustes na survey, caso necessário. A 

sua aplicação, tanto na versão do pré-teste quanto na final ocorreu de forma on-line e 

a construção do instrumento se deu via plataforma do Google Forms. Tendo todos os 

dados coletados no período de uma semana, entre o dia doze ao dia dezenove de 

outubro. 

Relativamente à população pesquisada, a investigação contou com 1321 

participações válidas, prezando por uma população de amostra não probabilística. A 

amostragem não probabilística fundamenta-se na impossibilidade de se identificar a 

probabilidade da escolha da unidade amostral (RODRIGUES, 2015). Dessa forma, o 

questionário foi difundido por e-mail e, principalmente, em grupos de WhatsApp e da 

plataforma Facebook orientados, exclusivamente, a fãs e admiradores da série. Além 

disso, o questionário também foi disseminado no círculo social da pesquisadora. 

Para certificar-se de que apenas os fãs mais ardorosos da série responderiam 

o questionário, foi aplicada uma pergunta filtro ainda na descrição do instrumento. O 

uso deste recurso teve como intenção afastar aqueles que não possuíssem 
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familiaridade com o objeto de estudo deste trabalho. Esta iniciativa resultou em 86 

pessoas que não conseguiram avançar na pesquisa. A questão teve como tema o 

nome do café frequentado pelos seis personagens, ou seja, o Central Perk. 

Após a finalização da coleta de dados, seguiu-se adiante com a tabulação de 

dados via Excel, sendo cada questão analisada por meio de estatística descritiva, isto 

é, o conjunto das técnicas e das regras que resumem a informação recolhida sobre 

uma amostra ou uma população, sem distorção e nem perda de informação (HOUT, 

2002). Para tanto, foi examinada a partir da distribuição de frequências e percentuais, 

de maneira a trazer uma interpretação quantitativa e mais precisa acerca do fenômeno 

estudado. 

 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Em alusão aos títulos de cada episódio, que usavam a expressão “Aquele 

que…”, decidiu-se empregar a mesma no início dos títulos das seções da análise e 

discussão dos resultados, homenageando e referenciando a série, de modo a deixar 

a sua presença mais viva na pesquisa. 

 

 

3.1 AQUELE DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

De acordo com o que foi exposto nos procedimentos metodológicos, esta seção 

procura analisar os resultados obtidos na aplicação do questionário, visando conhecer 

mais profundamente as ideias do público respondente acerca da temática. Logo, a 

análise tem como propósito organizar e resumir os dados, de forma que possam 

fornecer respostas ao problema apresentado para investigação (GIL, 1999). 

De início, foram coletados dados do perfil sociodemográfico dos participantes, 

tais como: gênero, faixa etária, escolaridade, faixa de renda e a quantidade de 

temporadas assistidas da série Friends. 

Pode-se observar que a maior parte das pessoas que responderam foram 

mulheres, sendo 93,2% do total, restando ao público masculino apenas 6,8%. Apesar 



31 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

da amostra ter se mostrado predominantemente feminina, a pesquisa Geek Power, 

analisada como base, desenvolvida pelo maior site de cinema do país, Omelete 

Company, em parceria com o Instituto MindMiners (OMELETE, 2019), aponta que o 

público geek costuma ter prevalência nacional dos homens, confrontando assim os 

dados encontrados. 

A faixa etária predominante é entre 20 a 25 anos, com 38,8%. Em sequência, 

com 24,2% segue a faixa entre 15 a 19 anos. Entre a faixa de 26 a 30 anos, a 

porcentagem foi de 17,4%. Logo, em seguida, com 15,5% está a faixa de 31 a 40 

anos. Por último, em menor porcentagem de 3,9% ficou a faixa com mais de 60 anos.  

Pode-se observar que o grau de escolaridade correspondente ao percentual 

maior, de 47,7%, é referente aos que concluíram o ensino médio completo. Em 

seguida, com 31,6%, estão os que concluíram o ensino superior completo. Com uma 

porcentagem de 11,7%, estão os que concluíram a pós-graduação. Por último com 

8,9%, estão os que concluíram o ensino fundamental.  

Quanto à quantidade de temporadas assistidas da série Friends, a maior 

porcentagem se relaciona até a 10ª temporada, ou seja, a grande maioria, com 97,4%, 

assistiu a série completa. Em seguida, com porcentagem de 0,5%, estão aos que 

assistiram até a 8ª temporada. Também 0,5% estão os que assistiram até a 7ª 

temporada. Posteriormente, com 0,4%, assistiram até a 6ª temporada. Aos que 

assistiram até a 9ª, 3º e 2ª temporadas, seguem, para cada uma dessas citadas, a 

porcentagem de 0,3%. Assim, com 0,2% e 0,1%, estão aos que assistiram até a 1ª 

temporada e 4ª temporada, consecutivamente. Dessa forma, baseando-se nos 

resultados apresentados, verifica-se que apesar de ser considerada longa por possuir 

10 temporadas, os seus telespectadores se mostraram satisfeitos em consumi-la por 

completo, levando em consideração que ao não se identificar com um filme/série, é 

muito provável o abandono imediato. 

 

 

3.2 AQUELE DA EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

 

 

Seguindo adiante, para a parte II do questionário, as respostas se apresentam 

no grau de 1 a 5, significando, respectivamente: 1 - Discordo Totalmente, 2 - Discordo 
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Parcialmente, 3 - Nem discordo e nem concordo, 4 - Concordo Parcialmente e 5 - 

Concordo Totalmente. 

 Acerca da indicação e influência de amigos, familiares ou pessoas do convívio 

social como responsáveis por apresentarem a série Friends aos entrevistados, a maior 

porcentagem exibida, com 44,4%, corresponde aos que concordam totalmente. Logo, 

com 29,1%, discordam totalmente. O percentual de 10,4% corresponde aos que não 

concordam e nem discordam, pois não realizam com frequência. Em seguida, com 

9%, vem a opção discordam parcialmente. E, por último, com o percentual de 7,1% 

estão os que apenas concordam parcialmente.  

Segundo Kotler (2017), no que tange às perspectivas do caminho do 

consumidor, no que compete a assimilação, pode-se observar que os dados 

encontrados corroboram com o fato dos consumidores, nessa etapa, serem expostos 

passivamente por outros consumidores, e as suas experiências, assim como também 

por comunicações de marketing e/ou defesa de marcas.  

Quanto aos números coletados sobre os respondentes salvarem, para 

visualizarem novamente, em um outro momento ou compartilhar com alguém 

informações nas redes sociais, cenas, memes, objetos e vestuários acerca da série 

Friends. Destaca-se que, com 56,6%, os participantes da pesquisa concordam 

totalmente com a afirmativa. A seguir, com 16,9%, surgem os que concordam 

parcialmente. Com 13,6% aparecem os que não concordam e nem discordam e, na 

devida ordem, com 7,7%, discordam parcialmente e com 5,2%, discordam totalmente. 

A partir disso, segundo Wang, Luo e Tai (2017), o encantamento que proporciona ao 

consumidor uma atração é considerado um indicador eficaz de relacionamento a longo 

prazo, resultando em emoções positivas. 

Ao pesquisar se é comum os respondentes pesquisarem ou obterem com 

frequência nas redes sociais cenas, memes, objetos e vestuários da série Friends, 

apresentou, com 67,6%, o item concordo totalmente. Adiante, surge o percentual de 

15,4% representando aos que concordam parcialmente. Com 9,8% do percentual, 

despontam os que não discordam e nem concordam. E, com índices menores, 

apresentam-se com 4,8%, o item discordam parcialmente e, por fim, com 2,4% do 

percentual o item discordam totalmente. Portanto, Kao, Tsaur e Wu (2016) atentam 

que as experiências positivas tendem a afetar fortemente as percepções de qualidade 

dos consumidores, permanecendo em suas respectivas memórias por muito mais 

tempo.  
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Ao pesquisar sobre o modo como os participantes costumam interagir nas 

redes sociais, ao ver quizzes, memes e cenas sobre a série Friends, expõe, com 

70,9% a opção concordo totalmente. Com 15% surge o item concordo parcialmente. 

Na sequência, com 9,5%, o que não discordam e nem concordam. Com 3,5% do 

percentual, apresenta-se a alternativa discorda parcialmente. E, concluindo, com 

1,1%, discordam totalmente. Assim, segundo Silva (2018), uma experiência 

memorável é considerada, principalmente, quando há uma preocupação em tornar 

agradáveis as vivências com os serviços já existentes, tornando real e potencializando 

uma maior aproximação e, sobretudo, envolvimento do consumidor 

Acerca da avaliação do costume do consumidor em defender pessoalmente e 

virtualmente a série Friends quando alguém faz comentários negativos, apresenta, 

com 50,1%, aqueles que optaram pelo item concordo totalmente. A seguir, com 

18,9%, surgem os que não discordam e nem concordam. Com 14,3%, os que 

concordam parcialmente. E, por fim, com 8,3% os que discordam parcialmente e com 

8,3% aqueles que discordam totalmente. Dessa forma, conforme os autores Wang, 

Luo e Tai (2017), tudo o que é experimentado antes, durante e depois de um processo 

de consumo é estabelecido como experiência geral do consumidor.  

 

 

3.3 AQUELE DO ENVOLVIMENTO 

 

 

Partindo para a parte III, que se refere ao envolvimento do consumidor, 

observam-se as análises com respostas apresentadas de modo objetivo, com sim ou 

não, para as afirmações expostas no questionário.      

Acerca da manutenção do serviço da Netflix, tendo como uma das causas 

principais a existência da série Friends no catálogo, pode-se observar que 68,1% 

responderam que sim, afirmando ser esse um dos principais motivos. Logo, assim 

como os fãs da série Friends dos Estados Unidos, que demostraram desapontamento 

e prometeram cancelar o serviço da Netflix com a saída da série do catálogo, no Brasil, 

os fãs mostram que podem reagir de forma semelhante, conforme os dados 

apresentados (OBSERVATÓRIO DE CINEMA UOL; OMELETE, 2020). 

Com relação ao interesse dos respondentes em seguir redes sociais online ou 

páginas com conteúdos relacionados a série Friends, verificou-se que 97,3% afirmam 
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que sim. Assim, concordando com Harrigan (2017), muito do envolvimento do 

consumidor ocorre de modo online, pelas mídias sociais. Dolan, Conduit, Fahy e 

Goodman (2017) também sugerem que o envolvimento online e as interações 

comportamentais do consumidor no ambiente digital estão além da aquisição.  

Os respondentes afirmam que já indicaram a série Friends para amigos, 

familiares e pessoas do convívio social. Para tanto, segundo Wong e Merrillees 

(2015), ao examinar o engajamento do consumidor com a marca, os autores apontam 

que os consumidores são direcionados a criar uma paixão e, assim, um envolvimento 

positivo com a marca. Dessa forma, de acordo com os números apresentados, nota-

se o quanto há envolvimento e paixão pela série, pois, expressivamente, há 

indicações dos fãs para outros de modo a disseminar a mesma paixão por Friends 

como a que eles possuem. 

 

 

3.4 AQUELE DO PÚBLICO GEEK E DA SÉRIE FRIENDS 

 

 

Concluindo a análise dos dados com a parte IV, direcionada a cultura geek e a 

série Friends, pode-se observar que, semelhante ao tópico anterior.  

Com relação ao respondente possuir itens colecionáveis da série Friends (ou 

de outra série), como vestuários ou objetos, pode-se analisar que 75,5% afirmam que 

sim, enquanto 24,5% afirmam não possuir. Dessa forma, levando em consideração o 

resultado do maior percentual, Mascarenhas (2018) afirma que o nicho geek é gigante 

e que está longe de se tornar ultrapassado ou estagnado. Nesse sentido, segundo 

Oliveira e Santos (2018), filmes e séries são inspirações para a contribuição do 

encantamento deste público geek, estando em alta não apenas para ver, ler ou 

acessar as suas respectivas mídias digitais, mas também para adquirir peças de 

vestuário, objetos colecionáveis, entre outros itens relacionados acerca das temáticas 

abordadas pelo público. 

Pode-se observar que 89,1% afirmam que sim e apenas 10,9% afirmam que 

não. Então, de acordo o resultado apresentado nesta questão, analisando o público 

geek, Santos (2019) defende que o geek não precisa se sobressair pela inteligência, 

mas também por demonstrar paixão e dedicação ao que faz e por também adorar 
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itens da cultura pop como quadrinhos, filmes, séries e música, corroborando com 

aquilo que foi evidenciado pelos números expostos. 

Acerca de qual personagem principal os respondentes mais se identificam. 

Com o maior percentual dos personagens, Chandler obteve 27,9%. Em seguida, com 

22,4%, veio a Monica, e com um percentual muito próximo, de 22,1%, aparece a 

Rachel. Posteriormente, com percentual de 15,3% surge a Phoebe e, nas últimas 

colocações, Ross com 7% e, por último, com apenas 5,4%, o Joey. Por ser uma série 

que se passava em uma cidade consideravelmente grande, como Nova Iorque, os 

protagonistas buscavam sobreviver diariamente as dificuldades.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta presente pesquisa teve como intuito analisar os aspectos relacionados à 

experiência e o envolvimento dos consumidores brasileiros com a série Friends. 

Diante do propósito apresentado, o trabalho trouxe a seguinte problemática: Quais 

aspectos descrevem a experiência e o envolvimento dos consumidores brasileiros 

com a série Friends? 

Na intenção de responder este questionamento, foram listados três objetivos 

específicos. O primeiro, identificar como se configuram as perspectivas da experiência 

do consumidor brasileiro com a série Friends, pode ser visto que as suas experiências 

são bastante positivas, pois esse público cresce com a influência de indicações dos 

amigos, familiares e pessoas do convívio social, fazendo com que amplie a interação 

e o compartilhamento nas redes sociais, de uma forma geral, sobre a série. Destaca-

se também a lealdade com que o público defende a sitcom Friends, seja em qualquer 

circunstância ou ambiente, presencial ou virtual. 

O segundo objetivo específico, verificar que itens se destacam mais no 

envolvimento do consumidor brasileiro da série Friends, evidencia-se as participações 

dos consumidores, sobretudo, de maneira online, ou seja, pelos sites, aplicativos e 

plataformas digitais, de forma geral. Não apenas na aquisição dos produtos 

relacionados a série, mas também na geração, criação e compartilhamento de 

conteúdos direcionados a sitcom Friends. 
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Em relação ao terceiro objetivo específico, apontar as características da cultura 

geek nos consumidores da série Friends pelo olhar do público brasileiro, foi observado 

que os consumidores geeks são fáceis de compreender e de se identificar, pois 

costumam demonstrar paixão por aquilo que os satisfazem, seja colecionando itens 

de filmes, séries e quadrinhos, como também por usar vestuários deste tipo.  

E, por fim, no que compete ao objetivo geral, analisar os aspectos relacionados 

à experiência e o envolvimento dos consumidores brasileiros com a série Friends, 

nota-se que este público de fãs é assíduo e leal. Tal consideração fica nítida, pois a 

série, que foi exibida inicialmente no ano de 1994 e encerrada no ano de 2004, com 

mais de 25 anos de existência, fascina os seus consumidores, tendo em vista que boa 

parte deles não se limita a assistir os episódios apenas uma vez. A cada geração os 

seus telespectadores vão se renovando e crescendo junto à sitcom, o que ficou visível 

com a aplicação da survey deste artigo, mostrando um público bastante ativo, 

principalmente no que se refere no envolvimento e interações nas redes sociais online, 

baseadas em suas experiências positivas com a série. 

Como contribuição na área acadêmica, tendo em vista que ainda não é um 

tema muito explorado, este estudo apresenta oportunidade de outros autores, que se 

sintam interessados pela temática, explorarem o seu conteúdo no cenário nacional, 

principalmente no quesito envolvimento. Para a Administração, apresenta dados de 

como o consumidor interage com a marca, explorando a sua vivência a partir das suas 

experiências, o que contribui para o desenvolvimento de estratégias mais específicas, 

de acordo com os comportamentos demonstrados nos resultados. E, para a 

sociedade, ressalta a potencialidade e relevância do entretenimento, levando em 

consideração o crescimento e a força do público geek.  

No que tange aos fatores de limitação, é importante destacar que, por ser um 

tema específico de uma série, algumas restrições de literatura e de outros trabalhos 

anteriores referentes à temática tornaram-se um desafio, visto que não é algo 

abordado frequentemente na área acadêmica. 

Como sugestões de estudos futuros, recomenda-se que a pesquisa seja feita 

de forma qualitativa para perceber, de forma mais individual e profunda, como os fãs 

percepcionam questões particulares acerca da série. 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar possíveis atrasos ocorridos nas rotinas 

realizadas pelo departamento fiscal de uma empresa de contabilidade situada na 

cidade de João Pessoa - PB, resultando em sugestões de melhorias, assim, 

contribuindo para a fidelização dos clientes. Seu escopo contempla uma análise da 

empresa antes e após a execução deste projeto. Como forma de entender a temática 

em questão é exposto um breve referencial teórico, abarcando temas como sistemas 

de informações contábeis, tecnologias utilizadas nos setores contábeis e robotização 

na contabilidade; também, são explicitadas as características da pesquisa, as quais 

nortearam a estruturação e desenvolvimento deste trabalho. Embora o estudo discorra 

sobre diferentes pontos da empresa, o foco principal foi a influência da nova 

ferramenta (robôs) disponibilizada pelo software contábil utilizado dentro do 

departamento fiscal. Observa-se que a robotização torna a contabilidade mais 

eficiente, embora muitos a vejam como algo criado para substituir o trabalho humano, 

na verdade, o seu intuito é somar, trazendo melhoria aos processos e rotinas. 

 
Palavras-chave: Contabilidade. Melhoria de processos. Robotização. 
 

 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A empresa de contabilidade alvo deste projeto possui sede na cidade de João 

Pessoa - PB há quase 25 anos. É uma sociedade composta por duas irmãs e oferece 
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7 Mestra em Administração. Docente dos cursos de Business do Centro Universitário de João Pessoa. E-mail: 
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serviços contábeis no Estado da Paraíba para empresas do Simples Nacional, Lucro 

Presumido e Lucro Real. Esta entidade se enquadra na forma de tributação do 

Simples Nacional, pois além de ter sua receita anual (RBT12) menor que R$ 4,8 

milhões é a tributação mais viável de acordo com o estudo feito pelo Gestor 

Administrativo. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

 

A empresa presta serviços na área de contabilidade geral, consultoria 

empresarial e paralegal. Vem trabalhando para a melhoria e eficiência dos serviços 

prestados, não só para manter seus clientes como atrair novos. Investe na 

qualificação dos seus profissionais incentivando-os a atualizar com frequência seus 

conhecimentos.  

Conta, atualmente, com a participação de 40 colaboradores e sua estrutura é 

composta de um modelo inovador, distribuído pelas características tributárias de seus 

clientes nas seguintes coordenações: Administrativo, Presumido, Simples, 

Incorporadoras (Construção) e Real/3º Setor. Desta forma, traz em sua filosofia um 

novo padrão de qualidade na prestação de seus serviços, através de uma divisão de 

setores baseada em formas de tributação, diferente dos demais concorrentes, em que 

é feita a divisão por departamento. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA 

 

 

A entidade possui alguns objetivos estratégicos a serem implementados e 

ampliados gradativamente, trazendo impactos tanto no curto, como no longo prazo. 

Esses objetivos vêm sendo implementados desde o início do ano de 2019, cuja 

apuração já vem trazendo um feedback positivo em relação aos usuários internos 

como também os externos. Os objetivos são divididos em quatro enfoques: resultado, 

clientes, processos internos e aprendizagem, estes baseados no uso do Balanced 

Scorecard (BSC), que segundo Costa (2008) possibilita um elo entre planejamento 
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estratégico e operacional, desdobrando em ações os passos da vantagem 

competitiva. 

 

Quadro 1 – Balanced Scorecard da Empresa 

Resultado Clientes 

Garantir uma gestão saudável; Oferecer a capacitação técnica aos nossos 
clientes para melhoria e compliance da gestão; 

aumentar o valor médio dos honorários; e oferecer soluções gerenciais eficientes para 
assegurar a tomada de decisão do cliente; e 

aumentar a rentabilidade. ampliar a visibilidade da empresa no mercado 
paraibano através da utilização de mídias 
sociais. 

Processos Internos Aprendizagem 

Aperfeiçoar os processos internos e assegurar a 
execução correta dele; 

Capacitar os colaboradores diante das 
mudanças da legislação; 

profissionalizar o modelo de gestão e 
institucionalizar o modelo de atendimento; e 

oferecer ambiente de aprendizado e 
desenvolvimento aos colaboradores e clientes; e  

aplicar a tecnologia de ponta em nossos 
processos. 

realizar benchmarking com parceiros de classe. 

Fonte: adaptado da Empresa (2020) 

 

O enfoque desses objetivos se dá devido ao esforço da gerência juntamente 

com a diretoria da empresa, que trazem uma perspectiva futura de grande 

rentabilidade, reconhecimento e a entrega de um serviço cada vez mais eficiente e 

eficaz, baseando-se na necessidade atual do mercado. Ademais, com o intuito de que 

seus colaboradores se sintam parte no processo, desde a implantação até a sua 

ilação. 

 

 

1.4 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

1.4.1 Missão, visão e valores 

 

 

A declaração da missão serve como base para a construção da estratégia. Já 

a visão é o momento de a empresa determinar um alvo futuro para o seu negócio, ou 

seja, ter objetivos para atingir nos próximos anos e, os valores, orientam o 

comportamento da organização, corroborando com a missão e visão. O Quadro 2 

apresenta esses três elementos estratégicos da organização. 
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Quadro 2 – Elementos Estratégicos da Empresa 

Missão: Estudar, planejar e executar serviços contábeis com o compromisso de gerar soluções para 
o melhor aproveitamento tributário e superar as expectativas de nossos clientes. 
 

Visão: Obter reconhecimento dos clientes e colaboradores como uma das melhores empresas de 
soluções contábeis do Estado da Paraíba, através da melhoria contínua de nossos processos. 
 

Valores: ética (respeito aos seus princípios); criatividade (excelência na inovação técnica); 
compromisso com o cliente (relacionamento com confiança); gente (seu maior patrimônio); espírito 
de equipe (a união para motivar); profissionalismo (importante para o sucesso); agilidade (respeito 
aos prazos) 

Fonte: Empresa (2020) 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

É necessário entender que um sistema de informação pode ser conceituado, 

como todo mecanismo projetado com a finalidade de coletar, processar, armazenar e 

transmitir informações (PADOVEZE, 2019). Um sistema é desenvolvido baseado nas 

necessidades do usuário, levando em consideração os dados que serão coletados, 

de tal forma que possa auxiliar na tomada de decisão. 

O autor supracitado (2019), menciona que os sistemas de informações 

contábeis compõem um sistema maior, que é o sistema da empresa. Nesse caso 

pode-se considerá-lo como uma ferramenta de gestão, na qual os dados utilizados 

são relacionados à parte contábil/financeira da empresa no presente estudo. 

Segundo Hurt (2014), um Sistema de Informação Contábil (SIC) bem projetado 

é capaz de melhorar significativamente o processo de tomada de decisão nas 

organizações de várias maneiras, inclusive, pode responder a diversos elementos da 

estrutura conceitual do Financial Accounting Standards Board (FASB). Ademais, a 

tecnologia da informação proporciona à empresa de contabilidade facilidades para os 

seus processos, que vão desde o lançamento e processamento das informações até 

a geração dos relatórios que podem ser produzidos pelo sistema (GIL; BIANCOLINO; 

BORGES, 2011). 

Com o passar dos anos, a contabilidade tem sofrido constantes mutações 

legais e práticas no que tange a tecnologia. Esta evolução advém da própria 
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necessidade do mercado em receber informações cada vez mais detalhadas e hábeis 

para a tomada de decisão gerencial, administrativa ou financeira, o que influencia de 

forma direta em todos os setores da contabilidade. Discorrer um pouco mais sobre a 

tecnologia direcionada aos setores contábeis é o intuito do tópico a seguir. 

 

 

2.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS NOS SETORES CONTÁBEIS 

 

 

Pode-se observar cada vez mais a evolução da tecnologia no âmbito da 

contabilidade, o que facilita a geração das informações e, ao mesmo tempo, ocasiona 

mutações na forma de “fazer” a contabilidade, além do posicionamento dos 

profissionais contábeis e sua visão. O Jornal Contábil (2018, s/p) afirmou em seu site 

que “a tecnologia na contabilidade vem possibilitando o aumento da Inteligência 

Artificial, trazendo benefícios como redução de custo operacional, melhoria na 

eficiência, automatização de processos e otimização de preços”. 

Existem vários fatores que contribuem para o avanço e melhoria dos processos, 

estes advindos da introdução da Inteligência Artificial (IA), Internet of Things (IoT) e 

da Computação em Nuvem na contabilidade. Segundo o Jornal Contábil (2018), 

dentre os benefícios gerados pode-se citar o aumento da segurança, tempestividade 

e qualidade das informações geradas.  

Duarte (2018) salienta que o setor contábil vem aprimorando sua forma de 

registrar e armazenar informações, o que acarreta na otimização de suas ações por 

meio de tecnologias e sistemas. A incorporação dessas tecnologias proporciona a 

empresa maior controle das informações, redução de erros, gera economia à medida 

que reduz o gasto de papel e energia, como também facilidade nos processos 

seletivos. Adicionalmente, um dos efeitos causados por essa inovação é a robotização 

nos setores da contabilidade, que tem por objetivo proporcionar maior eficiência, sem 

que haja prejuízos à pessoa do contador. 

 

 

 

 

 



46 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

2.3 ROBOTIZAÇÃO NA CONTABILIDADE 

 

 

As transformações na forma de gestão, análise de dados, na substituição da 

mão de obra, entre outros, são consequências da quarta revolução industrial, também 

denominada Indústria 4.0, que trata da introdução da IA, IoT e da Computação em 

Nuvem em todas as áreas. O Sebrae MS (2019) menciona que a Indústria 4.0 possui 

6 princípios: capacidade de operação em tempo real, virtualização, descentralização, 

orientação a serviços, modularidade, interoperabilidade. 

De acordo com Mendonça, de Andrade e Neto (2018), a IA é um avanço 

tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, 

indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma 

autônoma, baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Ela pode ser definida 

como a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos: aprender, 

perceber e decidir quais caminhos seguir, de forma racional, diante de determinadas 

situações. 

Já a computação em nuvem pode ser definida como a possibilidade de acessar 

arquivos e executar diferentes tarefas pela internet, sem a necessidade de instalar 

aplicativos no computador. O armazenamento de dados é feito em serviços on-line, 

em uma rede.  Dessa forma, para realizar uma tarefa, bastaria conectar-se ao serviço 

on-line e desfrutar das suas ferramentas, salvar o trabalho e depois acessá-lo de 

qualquer outro lugar (PACHECO, 2018).   

Ainda de acordo com Pacheco (2018), a IoT está relacionada a qualquer objeto 

que teve a implementação de sensores e outros sistemas digitais para funcionar de 

forma mais inteligente por meio da troca de informações com pessoas e outros 

objetos, não necessariamente utilizando conexões de internet.  Essas trocas de 

informações podem ocorrer via WiFi, Bluetooth, entre outras, podendo ser conectados 

à web mundial ou apenas à rede de casa ou ao carro do usuário, por exemplo.  

Já os processos de robotização possuem o intuito de apoiar o profissional, sem 

substitui-lo, e a IA na contabilidade estabiliza a automação de tarefas de caráter 

financeiro, tributário e de gestão, podendo indicar riscos e oportunidades, também 

permitindo que a máquina aprenda a tomar decisões operacionais. Isso não dispensa 

o profissional contábil, pois se faz necessário a conferência dos resultados das 
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demonstrações geradas pela IA, como também a análise de indicadores para 

implementação de melhorias na contabilidade (PADOVEZE, 2019). 

 

 

3 DIAGNÓSTICO 

 

 

Através do estudo realizado na empresa, foi observado que se faz necessário 

o uso de ferramentas capazes de otimizar os processos nas rotinas do Departamento 

Fiscal (DF), tendo em vista a alta demanda do setor em determinados períodos do 

ano, o que aumenta a possibilidade de falhas e atrasos na entrega das obrigações 

acessórias. Tais ações proporcionariam maior tempo aos colaboradores para análise 

das informações geradas, bem como agilidade no atendimento destas demandas, 

alcançando, inclusive, a satisfação dos clientes. 

 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

A presente pesquisa caracteriza-se, no que tange à sua natureza, como quali-

quanti ou método misto. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 550) “nos 

métodos mistos é possível combinar ao menos um componente quantitativo e um 

qualitativo no mesmo estudo ou projeto de pesquisa”, dessa forma, pode-se mesclar 

o lado objetivo e subjetivo da pesquisa durante sua construção.  

Quanto aos objetivos pode ser definido como exploratório, “seu planejamento 

tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos 

relativos ao fato ou fenômeno estudado” (GIL, 2018, p. 25). Já no que se refere à 

tipologia de pesquisa foi participante, que para Gil (2018, p. 39) é “um modelo de 

pesquisa que difere dos tradicionais porque a população não é considerada passiva e 

seu planejamento e condução não ficam a cargo de pesquisadores profissionais”. 
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3.1.2 População e amostra 

 

 

A amostra desse projeto foi composta por 40 empresas clientes dos três setores 

(Simples Nacional, Incorporação e Lucro Presumido/Real). Foram excluídas as 

empresas que possuíam grande movimentação fiscal, ou seja, tanto na questão do 

volume de notas como nos diferentes produtos vendidos/adquiridos, os quais podem 

diversificar o Código de Situação Tributária e o Código Fiscal de Operações e 

Prestações, pois essas informações precisam ser analisadas pelo Assistente de 

Contabilidade do Setor Fiscal, para que a receita ou despesa não seja contabilizada 

de forma errônea. Com base nas exclusões, tem-se a composição da amostra de 

acordo com o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Amostra Final do Projeto 

SETOR (N) % 

SIMPLES NACIONAL 20 50,00% 

INCORPORAÇÃO 12 30,00% 

LUCRO PRESUMIDO/REAL 8 20,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

 

3.1.3 Procedimentos e variáveis 

 

 

Para realizar a análise foi utilizado o método observacional ou in loco. Segundo 

Fachin (2017, p.35) “a observação deve ser sempre uma atividade capaz de conduzir 

o aprendizado ativo, uma postura dirigida para determinado fato”. Através desse 

método foi possível filtrar as informações pertinentes ao projeto elaborado.  

Também foi feito um estudo através de pesquisas bibliográficas, que “é a 

atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação escrita orientada 

pelo objetivo explícito de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a 

respeito de um tema” (LIMA, 2010, p. 48). Com isso é possível criar uma base para 

adequar as etapas a serem realizadas no projeto aplicativo em questão. 
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3.2 TÉCNICAS UTILIZADAS NO PROJETO 

 

 

Para realização do diagnóstico situacional, estabeleceu-se que a ferramenta 

administrativa mais apropriada seria a análise das Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades), Threats (Ameaças), denominada análise 

de SWOT, em que são elencadas as principais potencialidades e fragilidades da 

empresa, através da análise do ambiente interno e as principais oportunidades e 

ameaças, do ambiente externo. Através dessa análise a empresa terá mais condições 

para escolher suas estratégias de forma que possa garantir sua competitividade no 

mercado e sua sustentabilidade ao longo do tempo, além de prenunciar melhor suas 

vendas. 

 

 

3.3 PRINCIPAIS FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES DA EMPRESA  

 

 

A análise de SWOT é um meio de monitorar o ambiente externo e interno da 

organização (KOTLER, 2012). Assim, tem-se o Quadro 4 com os principais pontos 

relacionados à empresa 

 

Quadro 4 – Análise de SWOT da Empresa. 
Forças Fraquezas 

1. Cordialidade da equipe 
2. Profissionalismo da equipe  
3. Clima Organizacional satisfatório 
4. Oferecimentos de capacitação aos clientes 

e colaboradores  
5. Projetos sociais  
6. Reconhecimento aos colaboradores  
7. Acessibilidade à direção  
8. Tecnologia e automação  
9. Processos de auditoria interna  
10. Busca por inovação nos processos 
11. Relacionamento estreito com o cliente  
12. Setor de comunicação  
13. Marketing de conteúdo  
14. Gestão interna eficiente 

1. Atendimento ainda apresenta falhas   
2. Rotatividades dos colaboradores entre os 

setores 
3. Ausência de detalhamento nos chamados 

para o suporte em TI 
4. Canal de envio da documentação física do 

cliente 
5. Comunicação deficiente junto aos clientes  
6. Deficiências nos protocolos de 

recebimentos de documentos para o 
Departamento Pessoal 

7. Insegurança no Acesso à empresa 
8. Barulho nos ambientes internos 
9. Refeitório limitado  
10. Dificuldade de Estacionamento 
11. Indefinição dos horários da limpeza 

Oportunidades Ameaças 

1. Crescimento da demanda do escritório 
virtual 

1. Inadimplência do mercado 
2. Reforma da Previdência 
3. Reformas da legislação 
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2. Relacionamento com outros contadores e 
órgãos de classe 

3. Assessoria contábil em Departamento 
Pessoal 

4. Credibilidade em práticas de ação social 
5. Exigências cada vez maiores do governo 

sobre as empresas 

4. Crise econômica 
5. Infraestrutura da rua/local 
6. Burocratização dos órgãos no Suporte a 

informações  
7. Criminalidade local  
8. Concorrência desleal 
9. Publicidade da concorrência 

Fonte: Adaptado da Empresa estudada (2020) 

 

Ao fazer um cruzamento das informações da SWOT da empresa, pode-se 

relacionar alguns pontos que, por conseguinte, proporcionam uma resolução das 

questões apresentadas. A fraqueza na comunicação aos clientes e a falha no 

atendimento são questões que podem ser solucionados através da força 

“oferecimento de capacitação aos clientes e colaboradores”, dessa forma, o cliente 

teria uma visão completa da informação que está recebendo. Essa força também 

acaba fortalecendo outra, que é o profissionalismo de equipe.  

A ausência de detalhamento nos chamados para o suporte em TI e o canal de 

envio da documentação física do cliente podem ser dirimidas através da busca por 

inovação nos processos, que é uma força reconhecida pela empresa. Já a indefinição 

dos horários de limpeza e o barulho nos ambientes internos podem sofrer uma 

intervenção da gestão, de forma a sanar as problemáticas. Através do setor de 

comunicação é possível fortalecer o marketing da empresa, pois apesar de não poder 

divulgar serviços, é possível propagar informações, demonstrando que a empresa 

está atualizada com a situação atual. 

Observando a rotatividade dos colaboradores entre os setores pode-se fazer 

um processo de auditoria interna, com o intuito de entender a dificuldade de cada setor 

e buscar trabalhar a melhoria do processo realizado. Quando é tratado sobre 

deficiência nos protocolos de recebimentos de documentos para o Departamento 

Pessoal (DP) e envio de documentação física para clientes, é possível relacionar com 

a tecnologia e automação, o que facilitaria esses processos. 

A cordialidade da equipe, o reconhecimento aos colaboradores e a 

acessibilidade à direção contribuem para um clima organizacional satisfatório. 

Enquanto o relacionamento estreito com os clientes e os projetos sociais fortalecem a 

imagem da empresa. As fraquezas: insegurança no acesso à empresa, refeitório 

limitado e a dificuldade de estacionamento somadas às fraquezas de infraestrutura da 

rua e a criminalidade local necessitam de reavaliação, pois não se tem a possibilidade 

de ampliar o espaço interno nem externo da empresa, pois já existem outros 
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empreendimentos e moradores ao redor, logo, a melhor solução seria mudar a sede 

observando cada fraqueza destacada. 

A burocratização dos órgãos no suporte a informações, pode-se pautar pelo 

relacionamento com outros contadores e órgãos de classe, promovendo um 

Benchmarking. Quanto à concorrência desleal, vem sendo reduzida através das 

exigências cada vez maiores do governo sobre as empresas.  

A credibilidade em práticas de ação social e o crescimento da demanda de 

escritório virtual ampliam o espaço para as empresas, dessa forma, reduzindo o 

impacto causado pela publicidade da concorrência, e contando também com a 

assessoria contábil em DP que é um diferencial entre a concorrência. Já a 

inadimplência do mercado, as reformas previdenciárias e trabalhistas aliadas à crise 

econômica, são fatores que precisam ser estudados constantemente, pois seus 

impactos são ainda mais inesperados e de grande repercussão. 

 

 

3.4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E OBJETIVO DE MELHORIA 

 

 

 Conforme apontado no tópico 3, a organização carecia de uma robotização dos 

processos, como intuito de melhoria, em que foi realizado um teste piloto nas rotinas 

do DF. Com base no grande porte de determinadas empresas no ramo da 

contabilidade e a necessidade de algo mais gerencial, em que o foco está na análise 

dos resultados, surgiu a ideia de um robô capaz de realizar algumas etapas das rotinas 

do DF.  

Antes da implementação, o colaborador responsável pelas rotinas do DF acessava 

mensalmente as pastas da empresa no servidor, selecionava as Notas Fiscais, seja 

ela de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-

e), conferia o Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de 

Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços (CFOP), bem como o Código de 

Situação Tributária (CST). 

Com a implementação dos robôs, o colaborador responsável pelo DF teve a obrigação 

de parametrizar no primeiro mês quais robôs (processos) seriam utilizados e qual o 

destino das informações geradas. Nesse primeiro momento, as empresas que tinham 

a possibilidade de participar do processo eram as que não possuíam movimentação 
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significativa de Notas Fiscais. Com essa participação dos robôs, ficava sob a 

responsabilidade do colaborador a conferência das informações geradas e a correção 

de dados, caso fosse necessário, como também a geração dos encargos municipais, 

estaduais e federais. 

 

 

4 IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

Para implementação da proposta foi utilizado o planejamento de cenários, no 

qual foram definidos quais processos seriam alterados do manual, para fins de 

robotização, levando em consideração a melhor hipótese de resultado, mas criando 

formas de amenizar possíveis falhas que viessem a ocorrer. Dessa maneira, foi 

possível medir os impactos nas atividades dos setores da empresa. Por possuir dois 

colaboradores responsáveis pelo DF, foi escolhido um de cada setor para se 

responsabilizar em fazer as interações entre a empresa de software e as informações 

colhidas no processo. 

Os colaboradores responsáveis ficaram designados de passar mensalmente 

um relatório do andamento do processo para o Gerente Técnico para, dessa forma, 

ser medida a evolução de cada setor. Através desses relatórios, o Gerente Técnico 

montou e apresentou gráficos, representando o andamento dos robôs para todos os 

demais colaboradores na reunião geral que ocorre todo final de mês. 

 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

No primeiro momento foi feito um filtro das empresas que tinham perfil para 

serem trabalhadas nos robôs, nesse caso, o perfil compreendeu empresas com pouca 

movimentação, nas quais não ocorre emissão de notas fora do período e 

cadastramento frequente de novos produtos. A maior parte das dificuldades 

encontradas na implantação foram relacionadas a falhas do sistema, tais como: a 

primeira falha foi relacionada ao fato de o robô só poder importar as notas fiscais do 

mês no qual está acontecendo o processo, ou seja, nada relacionado ao mês anterior; 
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a segunda está relacionada às telas de erros, que aparecem algumas vezes quando 

ocorre a troca de empresas; e a terceira ocorre quando o robô é utilizado por um 

período prologado, o que ocasiona um travamento do sistema.  

Mesmo encontrando algumas dificuldades, através do feedback e a interação 

entre a equipe responsável pela implementação do projeto, foi possível manter as 40 

empresas listadas no Quadro 3. A evolução do projeto ocorreu conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Evolução do Projeto 

 

Fonte: Elaboração Própria (2020) 

 

Os processos (robôs) que estão sendo feitos são: 1) Importação de Notas 

Fiscais; 2) Emissão do Relatório de Código Fiscal de Operações e Prestações; 3) 

Emissão do Relatório de Código de Situação Tributária; 4) Emissão do Relatório de 

Controle de Tributos. 

Com esses resultados foi possível entender a importância das ferramentas de 

gestão e da tecnologia para aprimorar as ações da contabilidade, assim como 

acompanhar os objetivos da empresa. Pode-se definir isto como contabilidade 

gerencial, que segundo Marion (2018) é através dessa informação contábil gerencial 

que se localiza o fundamento necessário para definir qual opção encontrada seria 

mais benéfica para o crescimento da organização. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Agosto Setembro Outubro

Simples Presumido Incorporação



54 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pouca quantidade de informações sobre robotização na contabilidade 

dificultou no sentido de estruturar o projeto, baseando-se em informações já 

disponíveis no mercado e em universidades. Embora seja um assunto discutido desde 

2018 ainda existem poucos resultados para que se possa criar uma opinião concreta, 

com o mínimo de erros possíveis. 

Entretanto, os resultados preliminares apresentados no projeto trazem uma 

visão satisfatória, ainda que o sistema precise de ajustes. Essa ferramenta tornará a 

contabilidade mais eficiente, muitos a veem como algo criado para substituir o trabalho 

humano, mas na verdade o seu intuito é somar, proporcionando ao contador uma 

visão mais holística dos seus relatórios. 

Dessa forma, é possível concluir que a revolução trazida pela Indústria 4.0 está 

cada dia mais ativa nos processos da empresa, e não somente a empresa (direção e 

colaboradores) como também os clientes e consumidores de produtos e serviços são 

impactados por essa revolução, isso não necessariamente de forma direta. Atualizar 

os conhecimentos sobre essas questões é de essencial importância para os novos 

profissionais do mercado da área de negócios. 
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JOVENS EMPREENDEDORES PARAIBANOS E SUAS 
ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-

PB 
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Ionara Saraí Ferreira Nóbrega Diniz10 
 
 
RESUMO 
 
 
O empreendedorismo jovem apresenta-se como uma alternativa de inclusão no 
mercado de trabalho, sendo fator indispensável para a promoção do desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro. Essa pesquisa teve por objetivo analisar as competências 
empreendedoras de jovens na cidade de Guarabira-PB, com base nas habilidades 
desenvolvidas e nas dificuldades enfrentadas por eles. Quanto à metodologia, tratou-
se de pesquisa qualitativa de caráter exploratório que adotou, como técnica de coleta 
de dados, a realização de entrevistas semiestruturadas. Por meio dos resultados 
obtidos, observou-se que os jovens que possuem habilidades pessoais são motivados 
a empreender por desejarem ser donos do próprio negócio como forma de 
complementação da renda, em função do desemprego enfrentado. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Jovens; Competências. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Youth entrepreneurship presents itself as an alternative for inclusion in the labor 
market, being an indispensable factor for the promotion of Brazilian socioeconomic 
development. This research aimed to analyze the entrepreneurial skills of young 
people in the city of Guarabira-PB, based on the skills developed and the difficulties 
faced by them. As for the methodology, it was an exploratory qualitative research that 
adopted, as a data collection technique, semi-structured interviews. Through the 
results obtained, it was observed that young people who have personal skills are 
motivated to undertake because they want to own their own business as a way of 
supplementing their income, due to the unemployment faced. 
 
Keywords: Entrepreneurship; Young; Skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Drucker (2003) o empreendedor é um indivíduo capaz de demonstrar 

comportamento inovador para satisfazer seus clientes. O empreendedorismo exerce 

um papel importante na sociedade, pois traz ideias inovadoras para o mercado com a 

finalidade de beneficiar quem precisa de seus produtos ou serviços. 

Conforme o Ranking do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 

(2016), a Paraíba esteve, no ano de 2016, em 18º lugar, contando 52.775 

empreendimentos, o que representa 14,8% do total. 

Dessa forma, o município de Guarabira-PB se destaca como uma das maiores 

cidades do Agreste por possuir um comércio diversificado que abastece as cidades 

circunvizinhas. Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE (2010), a cidade de 

possui 55.326 habitantes, composta por 24 municípios, 9° maior Produto Interno Bruto 

(PIB) do Estado com R$ 343 milhões aproximadamente e sétima cidade da Paraíba 

com o maior número de empresas (1.093) 

Neste sentido, a presente pesquisa teve por objetivo identificar quais são as 

competências empreendedoras que os jovens do município de Guarabira têm e quais 

são suas estratégias de sobrevivência no mercado. Diante do problema, esta pesquisa 

irá ajudar os jovens empreendedores de Guarabira e de outras regiões a identificar 

aspectos que possam melhorar suas práticas como empreendedores e conhecer as 

competências que eles precisam adquirir. Este trabalho é relevante tanto para o 

âmbito acadêmico, quanto para o âmbito social, pois os resultados obtidos podem ser 

utilizados pelo Poder Público para o desenvolvimento de políticas voltadas ao 

empreendedorismo. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

No primeiro momento, abrange o empreendedorismo e a importância das 

competências empreendedoras. Em segundo momento, assuntos referentes aos 

jovens empreendedores do Brasil. Ao final, a sobrevivência de micro e pequenas 

empresas. 
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2.1 EMPREENDEDORISMO E SUAS COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS 

 

 

O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo segundo a pesquisa 

do (GEM, 2016). O brasileiro tem o espírito empreendedor, acreditando que ter seu 

próprio negócio é uma realização dos seus sonhos, tanto pessoal como profissional. 

O empreendedorismo no Brasil vem crescendo e se tornando cada vez mais 

importante na sociedade. Dessa forma, cabe aos empreendedores buscarem o 

desenvolvimento de competências empreendedoras, que, para Antonello (2005), são 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) que proporcionam ao 

indivíduo fixar visão, estratégias e ações na criação de seus. 

As competências para Man e Lau (2000) são classificadas em seis áreas: as 

competências de oportunidade, de relacionamento, conceituais, administrativas, 

estratégicas e de comprometimento que serão apresentados a seguir no Quadro 01: 

 
 

QUADRO 01 – Classificação das competências empreendedoras 

Classificação Significado Autor 

Competência por 

Oportunidade 

Provém da percepção e capacidade de 

aperfeiçoar o empreendimento ou melhorar um 

negócio já existente. 

Hills e Loforge 

(1996) 

Competências de 

Relacionamento 

Refere-se aos relacionamentos pessoais do 

empreendedor, é a capacidade de criar e 

fortalecer uma boa imagem e passar. 

Granovetter (1985) 

Competências 

Conceituais 

Capacidade de perceber situações negativas e 

encontrar soluções para o problema. 

Man & Lau (2001) 
Man et al. (2000) 

Competências 

Administrativas 

Atribui-se ao eficiente destino dos recursos físicos, 

tecnológicos e financeiros.  
Man & Lau (2000) 

Competências 

Estratégicas 

O empreendedor tem que ser capaz de perceber 

situações emergenciais no ambiente, entender as 

informações para tomar decisões. 

Mintzberg et al. 

(2001) 

 
Competências de 

Comprometimento 

O comprometimento do empreendedor para com 

o negócio; ter devoção ao trabalho; desejo de 

alcançar metas e objetivos. 

Man e Lau (2000) 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 
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2.2 JOVENS EMPREENDEDORES NO BRASIL 

 

 

O desejo de empreender pode despertar em qualquer idade, mas nos jovens 

tem ocorrido cada vez mais cedo, conforme Zuini (2016). Esse desejo é o motivo que 

os levam a se destacarem no mercado e transformarem suas ideias em negócios. Já 

para Conceição (2017) “o empreendedorismo jovem, apresenta-se como forma de 

inclusão de jovens, no mercado de trabalho e em contrapartida, é fator preponderante 

para promoção do desenvolvimento socioeconômico brasileiro”.  

O jovem empreendedor muitas vezes surge da falta de oportunidades no 

mercado de trabalho. Segundo os indicadores registrados pelo IBGE (2016), o 

desemprego aumentou nos últimos anos: em junho de 2015 eram 8,354 milhões de 

desempregados; em junho de 2016, esse número aumentou para 11,586 milhões. 

 

 

2.3 SOBREVIVÊNCIA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

 

 

Conforme pesquisa do SEBRAE (2011), no Brasil são criados mais de 1,2 

milhões de novos empreendimentos formais por ano, onde mais de 99% são micro e 

pequenas empresas (MPE) e microempreendedores individuais (MEI).  

O governo tem um papel importante no desenvolvimento social do país, sendo 

gerador de emprego e renda. Segundo o SEBRAE (2014), existem cerca de 9 milhões 

MPE’s no país, que representam mais da metade dos empregos formais, 

representando 53,4% do PIB do país.  

 

 

3 METODOLÓGIA 

 

 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico, 

tendo como fontes: livros, monografias e artigos científicos; pesquisas no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Serviço Brasileiro de Apoio e Micro 
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e Pequenas Empresas (SEBRAE). Os autores como Drucker (2003), Man e Lau 

(2000), entre outros, serviram de base para fundamentar o tema proposto. 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que, para Godoy (1995, p. 21), é 

caracterizada “quando o pesquisador vai a campo, buscando captar o fenômeno em 

estudo, a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os 

aspectos de vista relevantes”.  De caráter exploratório, pois proporciona mais 

informações sobre o assunto estudado (PRODANOF; FREITAS, 2013). 

O número de entrevistados foi dado conforme o critério de saturação dos dados 

(GLASER; STRAUSS, 1967), pois a partir do momento que novas entrevistas foram 

se tornando repetitivas, sem novas informações, optou-se por finalizar a coleta dos 

dados. 

As entrevistas ocorreram de forma presencial, com perguntas abertas que, para 

Chaer (2011) dão liberdade de resposta, podendo ser adotada a linguagem própria 

dos respondentes. As entrevistas ocorreram entre os meses de abril e maio de 2019, 

estabelecidos os horários e as datas previamente e, em seguida, dirigindo-se aos 

empreendimentos e às casas dos empreendedores para sua realização. As perguntas 

seguiram um roteiro semiestruturado, composto inicialmente por 17 perguntas 

(Quadro 2), possibilitam serem elaboradas novas questões de acordo com a 

necessidade.  

Diante das seis competências empreendedoras já apresentadas por Man e Lau 

(2000), foram observadas mais competências adquiridas pelos jovens como a 

persistência, onde desenvolvem habilidades de traçar metas e objetivos. 

Foram elaboradas perguntas com base em cada uma das categorias 

relacionadas às competências no (Quadro 02). Além disso, incluiu-se uma categoria 

relacionada aos fatores externos que influenciam na sobrevivência de pequenas 

empresas. A seguir o Quadro 02 com o roteiro de perguntas: 

 

 

Quadro 02: Roteiro para entrevista semiestruturada 
CATEGORIAS PERGUNTAS 

 
Oportunidade 

1- Como você identifica novas oportunidades? 
2 - Você já vivenciou uma situação que lhe obrigou a mudar seus 

produtos ou serviços de forma repentina? Como se saiu? 

 
Relacionamento 

3- Conte um exemplo como organizar suas prioridades pessoais para 
que, não interfira no bom desempenho do seu empreendimento. 
4- Você passa uma boa imagem para os seus clientes? Cite alguns de 

seus comportamentos para obter confiança. 
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Conceituais 

5- Como desenvolve estratégias para se manter no mercado? Cite 
exemplos de estratégias utilizadas? 
6- Descreva uma situação a qual precisou resolver vários problemas 

importantes naquele dia. Como se organizou para isso? 

 
Administrativa 

7- Fale sobre uma situação em que você não tinha recursos financeiros 
para realizar uma tarefa. O que fez? 
8- Você faz uso das tecnologias? Como você lida com elas e qual a 
importância no seu empreendimento? 
9- Quais ferramentas gerenciais você utiliza para fazer a gestão do seu 

negócio? 

Estratégicas 10- Como reage às mudanças? Dê um exemplo específico. 
11- Quais estratégias você utiliza para inovar no seu negócio? 

 
Comprometimento 

12- Qual foi seu último projeto ou objetivo que realizou? Como alcançou? 
13- Consegue identificar os resultados das suas metas? E como 

estabelece o plano de ação para atingir? 

 
 
Aspectos externos 

14- O que você faz para atrair seus clientes? Dê exemplo(s). 
15- Comente alguma situação que conseguiu reverter uma má impressão 
que seu cliente teve com a empresa. 
16- Você já teve algum fornecedor difícil com quem teve de lidar? Como 
contornou a situação? 
17- Com relação a sua concorrência, você a conhece? Como lida para se 

manter no mercado, sabendo que este é muito competitivo?     

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 
 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados aqui apresentados são oriundos das competências dos jovens 

empreendedores em seus empreendimentos, onde, com determinação, se 

mantiveram ativos em atividades que possibilitaram a permanência no mercado de 

trabalho. 

 

4.1 OPORTUNIDADE 

 

Com relação ao questionamento 01, trata da identificação de oportunidades 

para empreender, cinco dos entrevistados relataram que analisam primeiro o mercado 

e o meio em que convivem para identificar novas oportunidades de crescimento. Isso 

se verifica em uma das falas: 

 

Para você identificar novas oportunidades, varia bastante, você tem que está 
de olho no mercado. O mercado muda e de acordo com que vai mudando, eu 
vou observando e identificando melhorias, sempre tendo minhas clientes 
como prioridade. (Entrevistada 03). 
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No questionamento 02, relacionado às situações que lhes obrigaram a mudar 

seus produtos ou serviços, os respondentes declararam opiniões diversas: alguns 

relataram que não fazem pedidos de produtos sem antes conhecer, relatando que 

fazem uma análise do mercado antes de apresentarem mudanças, enquanto outros 

disseram que ainda não mudaram seus produtos ou um produto específico, como 

relatam: 

 

Não aconteceu, sempre compro marcas renomadas e testo em mim os 
produtos, antes de usar nas minhas clientes (Entrevistada 01). 

 

 

4.2 RELACIONAMENTO 

 

 

Em relação à maneira pela qual os jovens se organizam em suas prioridades 

pessoais para que estas não interfiram no bom desempenho de seus 

empreendimentos, a maioria dos entrevistados argumentou priorizar o trabalho e que 

tentam não misturar com a vida pessoal. No entanto, alguns disseram não saber lidar: 

 

A vida pessoal às vezes nos trava e nos deixa sem ação nos nossos afazeres, 
mas eu procuro não misturar, pois interfere de forma negativa no meu 
negócio” (Entrevistado 06). 

 

À questão de os empreendedores passarem uma boa imagem aos seus 

clientes, todos os entrevistados responderam afirmativamente. Nesse sentido, um dos 

comportamentos que alguns compartilham é a aparência no modo de se vestir e a 

forma de atendê-los, como mencionam: 

 

Muitas das vezes no atendimento, a gente vai até o cliente. Como hoje o 
mercado é muito competitivo, quando eu vejo que o cliente tá muito 
interessado nos meus produtos, nos meus serviços, eu faço questão de ir 
pessoalmente atender cada um deles (Entrevistado 04). 
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4.3 COMPETÊNCIAS CONCEITUAIS 

 

 

No desenvolvimento das estratégias para se manterem no mercado, alguns 

relataram que divulgam os seus produtos pelas redes sociais, onde desenvolvem 

estratégias para interagir com o público. Ficam atentos aos seus concorrentes Efazem 

da fraqueza deles o seu diferencial, como explica: 

 

Busca de conhecimento, nunca parar. O conhecimento é constante, então, a 
gente tá sempre em busca, tanto de cursos de aperfeiçoamento, como 
fazendo reuniões pra gente levantar os pontos em que tem que melhorar 
(Entrevistada 05). 

 

Em situações em que os empreendedores tiveram que resolver vários 

problemas no mesmo dia e como se organizam, relataram que anotam o que precisam 

resolver, priorizando os assuntos mais urgentes, como se percebe em sua fala: 

 

É bem desafiador, mas apesar do dia ser bem cansativo, graças a Deus 
sempre dá certo. Então pra mim a prioridade é sempre os mais complexos, 
não espero pra depois. Surgiu problema, analiso e resolvo (Entrevistado 04). 

 

 

4.4 COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

Os entrevistados relataram quando não têm recursos financeiros para realizar 

tarefas, pedem dinheiro emprestado com pessoas de confiança; quando não 

conseguem, esperam para poder realizá-las, como apresentaram as seguintes 

declarações: 

 

Eu tenho uma pessoa de confiança para pedir emprestado. Tudo que você 
faz no seu empreendimento é um investimento, às vezes dá certo, às vezes 
não, mas tem que está preparado pra isso. Ter um fluxo de caixa bom pra 
quando acontecer eventuais problemas, ter aquele dinheiro (Entrevistada 03). 

 

O uso das tecnologias para eles é de extrema importância, pois favorece a 

interação entre o cliente e os empreendimentos. Muitos justificam que separam as 



64 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

redes sociais pessoais e as dos seus empreendimentos, mas há os que não sabem 

desenvolver estratégias nas redes sociais para os seus negócios: 

Eu acho importante, mas eu não sei das estratégias que os grandes 
empreendimentos usam, não tenho alguém pra fazer isso pra mim, mas eu 
sempre dou um jeitinho de atrair meus clientes pelo Instagram (Entrevistada 
06). 

 

Observou-se que os empreendedores não utilizam ferramentas para gerir seus 

empreendimentos, pois preferem as formas mais simples que, para eles, são eficazes. 

Os demais entrevistados não conseguem identificar o lucro, tampouco quantificar 

valor para investimento, gastando de forma desmedida: 

 

Eu não tenho nada para gerir meu negócio. É um erro meu. Eu não sei quanto 
eu gasto, quanto eu ganho. É algo que tenho que ter quando eu abrir meu 
espaço. Só uso a minha mente mesmo (Entrevistada 01). 

 

 

4.5 COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS 

 

 

Em relação ao questionamento de como eles reagem às mudanças, alguns 

conseguem lidar muito bem, usam as mudanças a seu favor. Outros entrevistados, 

não tem tanta habilidade, mas procuram sempre manter a calma para conseguir 

vencer seus limites. 

 

Mudança é boa, mas dá medo, porque quando surge uma mudança, você 
nem sempre está preparado. Tem que ter calma e pensar a melhor estratégia 
para mudança (Entrevistada 03). 

 

Quanto aos meios de inovação do negócio, observou-se que os entrevistados 

fazem, em primeiro lugar, o uso das redes sociais como fontes de pesquisa, inspiração 

e divulgação. Nesse sentido, afirmam que procuram analisar as falhas em seus 

empreendimentos para poder consertar. 

 

Eu monto as estratégias de acordo com minha necessidade e adapto a 
realidade e assim vou conseguindo inovar. Também faço uso das redes 
sociais. Sempre com vídeos, formas de abordagem, fotos e mostrando os 
novos produtos para meus clientes (Entrevistada 02). 
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4.6 COMPETÊNCIAS DE COMPROMETIMENTO 

 

 

No que diz respeito aos projetos ou objetivos que já realizaram as conquistas 

relatadas pelos entrevistados estão relacionadas às aquisições pessoais, como por 

exemplo, a casa própria, bem como o posicionamento do negócio na sua área de 

atuação com perspectivas futuras de melhorar seus empreendimentos. 

 

Foi quando conquistei a margem no Instagram. Quando a gente atingiu o 
número que a gente desejava, aquilo ali foi uma festa, alcançamos o nosso 
objetivo (Entrevistada 03). 

 

De acordo com o questionamento de os empreendedores conseguirem 

identificar o resultado de suas metas e de estabelecerem o plano de ação para atingi-

lo, todos os entrevistados responderam “sim”, pois conseguem identificar as metas 

dos seus planos. 

 

Hoje eu consigo a meta dos planos que eu fiz e estão 100%. Às vezes quando 
ficava no vermelho eu não sabia qual o real motivo, mas hoje eu consigo 
tranquilamente. Sem dúvidas é o Word me ajuda a traçar essas metas e não 
me fazer esquecer (Entrevistado 04). 

 

 

4.7 ASPECTOS EXTERNOS QUE INFLUENCIAM NA SOBREVIVÊNCIA 

 

 

Em relação ao questionamento sobre como atraem a clientela, os entrevistados 

apostam na divulgação dos seus negócios por meio das redes sociais ou do rádio. 

Além disso, eles procuram ofertar novos produtos poder passar confiança aos seus 

clientes. 

 

Produto de boa qualidade e novidades, os clientes gostam de novidades. 
Uma consultoria, onde eu procuro me especializar para obter o máximo de 
informações sobre o produto, isso ajuda muito (Entrevistada 03). 

 

No que diz respeito a uma situação em que os empreendedores tiveram que 

reverter uma má impressão dos clientes para com a empresa, os entrevistados 
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revelaram que conseguiram se sobressair, contornando a situação com bom 

atendimento. Isso se explica em suas falas: 

 

O cliente esperava mais de um serviço nosso, mas eu consegui 
reverter. Eu expliquei e ele entendeu que a culpa não foi minha 
e sim do setor administrativo que não tinha repassado a 
informação (Entrevistada 05). 

 

Com relação às dificuldades que tiveram com seus fornecedores, a maioria dos 

entrevistados respondeu que não teve. Aqueles que tiveram alguma dificuldade 

afirmaram resolver tais problemas sem maiores danos para o negócio. 

 

Nunca tive um fornecedor complicado. Todos que eu tive, quando eu 
precisava, eles sempre estavam dispostos (Entrevistada 03). 

 

Quando questionados sobre o conhecimento em relação aos concorrentes, os 

entrevistados sinalizaram positivamente. No entanto, suas respostas relataram forte 

competitividade no mercado local. 

 

Sim, sim. Hoje eu costumo dizer que não tenho concorrentes, tenho 
incentivadores. Eles me incentivam. Quanto mais eles fazem, mas me 
incentivam a fazer mais e melhor (Entrevistado 04). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este estudo teve como objetivo geral analisar as competências dos jovens na 

cidade de Guarabira-PB através das habilidades desenvolvidas e das dificuldades 

enfrentadas por eles. Formulou-se o problema de pesquisa: identificar quais são as 

competências empreendedoras que os jovens da cidade de Guarabira têm e quais 

são suas estratégias de sobrevivência no mercado? 

Buscando responder a esse problema, observou-se que os jovens possuem 

habilidades pessoais, buscam por conhecimento, tem facilidade de comunicação, 

comprometimento, ética e confiabilidade. Empreendem para serem donos de seus 

negócios e complementação de renda. O que impulsiona esses novos caminhos é a 
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falta de oportunidade de emprego, no que se refere também à ausência de 

experiência. 

Diante das competências levantadas nesse estudo, os participantes da 

pesquisa apresentaram mais desenvolvimento nas competências de oportunidade e 

de relacionamento. No que se refere à oportunidade, possuem a percepção de 

melhorar seus empreendimentos e de estarem aptos a identificar e desenvolver 

melhorias. Já em relação à competência de relacionamento, demonstram boa 

imagem, passam confiança aos colaboradores, fornecedores e clientes; porém, têm 

dificuldades de resolver problemas do cotidiano, de curto e longo prazo. 

Nas competências conceituais, observou-se que não possuem habilidades 

para avaliar todas as situações de risco e traçar um plano para cada problema. Nas 

competências administrativas, a maioria não consegue fazer bom uso dos seus 

recursos financeiros por não possuírem fluxo de caixa. 

Quanto às competências estratégicas, os empreendedores não estão 

preparados para mudanças e não conseguem perceber situações emergenciais no 

ambiente de trabalho. Com relação às competências de comprometimento, os 

entrevistados demonstraram compromisso e lealdade com os colaboradores e 

clientes. 

Logo, diante das competências elencadas, pode-se compreender que esses 

jovens empreendedores carecem de competências que possam melhorar o 

desempenho de seus empreendimentos. Com relação às competências que eles não 

possuem, precisam saber administrar o tempo, fazendo uso de ferramentas que irão 

auxiliá-los no processo de gerenciamento do empreendimento. 

Um dos fatores que limitaram o presente estudo está relacionado à 

disponibilidade dos empreendedores para as entrevistas no período de finalização 

desta etapa. Como proposta para estudos futuros, sugere-se que a pesquisa tenha 

continuidade para que os resultados possam ser abrangentes, com a utilização de 

métodos quantitativos que proporcionam um alcance maior de participantes, não 

apenas para os jovens, mas para empreendedores de outras faixas etárias.  

Dessa forma, a pesquisa poderá contribuir com os trabalhos já desenvolvidos 

sobre empreendedorismo jovem. Sendo o primeiro trabalho realizado nessa temática 

na cidade de Guarabira, servirá de base para outros pesquisadores que despertem 

interesse no tema. Servirá também como fonte de informações para os jovens que 
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participaram da pesquisa, no intuito de que compreendam a importância das 

competências empreendedoras em seus empreendimentos.  
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RESUMO 

 

 

Com a finalidade de conhecer a forma pela qual os eleitores estão fazendo sua 

escolha de voto, esse artigo se propôs a compreender de que modo as propostas de 

campanha nas diversas áreas da administração pública impactam no processo 

decisório em uma campanha eleitoral. Para isso, utilizou-se como metodologia a 

apresentação das principais abordagens acerca de cada fator influenciador no 

processo de escolha do candidato, seguida de um quadro resumo de cada um deles. 

Nessa lógica, o trabalho faz uma reflexão de conceitos e atribuições do marketing 

político, sendo importante pelo fato de abranger a contemporaneidade e ser de 

interesse da administração e áreas afins, haja vista que concerne de instrumentos de 

caráter estratégico para organizações e setores que atuam, realçando o compromisso 

com o povo. Nas considerações finais foram elencadas, através de vários trabalhos 

acadêmicos, livros, sites e periódicos, abordagens sobre como os fatores impactam 

no processo decisório do eleitor. 

 

Palavras-chave: processo eleitoral, marketing político, comportamento do eleitor. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o início do século XXI, foi possível observar, com mais intensidade, as 

mudanças no comportamento dos eleitores no sentido da contenção da força das 

organizações políticas e da perda da lealdade do eleitor a candidatos e/ou partidos 

políticos. Tais mudanças suscitam a necessidade da adoção de estratégias mais 
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eficientes e condutas de marketing político, com o objetivo de dar foco à relevância da 

atuação dos políticos e do legítimo compromisso de atingir a liderança através do 

suporte às necessidades dos cidadãos.  

 Nesse contexto, observa-se que o Brasil está amadurecendo no processo de 

escolha de candidatos e as pessoas têm buscado mais comprometimento e menos 

demagogia dos políticos e gestores públicos, visto que os padrões políticos, 

socioculturais e econômicos estão cada vez mais horizontais e inclusivos (MACHADO; 

OLIVEIRA, 2018). Além disso, as obrigações governamentais passam a ser 

questionadas pelos eleitores, que exigem melhores retornos e transparência sobre o 

direcionamento dos recursos públicos. Logo, o conhecimento do cidadão se expande 

e aumenta em valor e poder, pois o excesso de informações faz com que o indivíduo 

seja mais crítico na escolha, seja ela pessoal, social ou até mesmo política. 

Os eleitores brasileiros, muitos por não quererem certo lado político, em 2018, 

fizeram com que o nível de abstenção de votos atingisse o maior percentual desde 

1998, isso significa que quase 30 milhões de eleitores que estavam aptos a votar não 

foram às urnas, afirma Paixão (2018). O autor realça ainda que dos 26 Estados mais 

o Distrito Federal, o Mato Grosso aparece com 24,6%, maior índice de abstenção. 

Isso significa que 1 em cada 4 eleitores aptos a votar não votaram. Na direção oposta, 

o Estado com o menor índice foi Roraima, com 13,9%.  

Dessa forma, há a indispensável utilização do marketing nas campanhas 

eleitorais, relacionada à competência de gerenciar informações sobre o quadro 

político, os adversários e, claro, os desejos dos eleitores, vistos como consumidores 

para que, de posse dessas informações, possa oferecer o melhor produto possível: o 

candidato.  

Considerando este cenário, despertou-se a curiosidade de descobrir a 

resposta para a seguinte questão: “Quais os fatores relevantes para o eleitor no 

momento de escolher um representante?”. Assim, o objetivo geral do estudo é 

compreender de que modo as propostas de campanha nas diversas áreas da 

administração pública impactam no processo decisório em uma campanha eleitoral.  

A relevância do tema se justifica pela imprescindibilidade de planejar e unir 

estratégias eficientes e eficazes que sejam capazes de motivar, de maneira positiva, 

o eleitor na escolha do candidato. Ressalta-se que o horizonte temporal do trabalho é 

entre 2002 e 2018 e não inclui discussões sobre mensagens direcionadas pelo 

Facebook, Cambridge Analytica, e assessoria de Steve Bannon.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 MARKETING POLÍTICO 

 

 

Para que conheça e desenvolva o marketing, é necessário analisar alguns 

conceitos que baseiam os processos mercadológicos. Para a American Marketing 

Association (AMA, 2013), o marketing deseja estender valor ao produto e à empresa, 

e também aos usuários, fornecedores, stakeholders e comunidade geral, colaborando 

para o desenvolvimento sustentável, econômico e social. Já o Chartered Institute of 

Marketing (CIM, 2009) amplia o conceito ao apontar que o marketing é responsável 

por prognosticar e suprir as necessidades do cliente, de modo lucrativa.  

Portanto, vivemos a era do engajamento e da sociedade inovadora, onde as 

mudanças no meio de negócios permanecerão ocasionando alterações vigorosas nos 

procedimentos de marketing, em que dentro destas transformações, temos tanto o 

marketing quanto os sistemas políticos constituindo papeis consideráveis às 

sociedades, gerando uma aliança entre eles (O’CASS; VOOLA, 2011). Os autores 

reconhecem ainda que o marketing é apontado cada vez mais como um aspecto 

onipresente na política contemporânea. 

O marketing político, conforme Antunes (2007), é um agregado de técnicas e 

procedimentos que tem como objetivo, através de pesquisas qualitativas e 

quantitativas, conciliar um candidato ao seu eleitorado potencial, buscando fazê-lo, 

num primeiro momento, conhecido do maior número de eleitores possível e, em 

sequência, apresentando o diferencial em relação ao seu adversário, evidentemente 

melhor posicionado.  

Para Muniz (2009), a utilização do marketing político é resultado da própria 

transformação social, fazendo com que o confronto de interesses, a escala de 

candidatos, a segmentação de mercado, as reivindicações de eleitores, a 

consolidação das equipes de força, a competição ilimitada, a decadência da 

sociedade coronelista no país, a industrialização, os atuais valores ditados pela 

indústria cultural e o aumento vegetativo da população constituam os fundamentos 

determinantes da necessidade de aplicação dos princípios do marketing atrelado à 

política. A autora assegura ainda que qualquer pessoa, desde que apropriadamente 
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assessorada por “experts” no tema, seria capaz de eleger-se, ainda que desprovida 

de ideias ou estímulos propriamente relacionados com representação política. 

Mesmo que as práticas de marketing político estejam mais intensas na época 

eleitoral, é preciso ressaltar que elas não estão restritas a este período relativamente 

curto, e sim durante todo o tempo, ou seja, antes, durante e após a fase de campanha 

(CWALINA; FALKOWSKI; NEWMAN, 2012). Quando apontada por Almeida e Sette 

(2010), a relação entre marketing e política fica ainda mais perceptível, uma vez que, 

para eles, observam-se três afinidades básicas: 

 

Quadro 2 – Afinidades básicas entre marketing e política 

1º afinidade Em ambas as situações existem organizações concorrendo entre si pelos 
consumidores ou votantes. 

2° afinidade Tanto os clientes quanto os eleitores são tomadores de decisão, ou seja, definem 
entre aquele produto ou candidato. 

3° afinidade Os canais de informação e persuasão são basicamente os mesmos. 

Fonte: adaptado de Almeida e Sette (2010) 

 

 

Sendo assim, o marketing é um fragmento dentro da comunicação de 

mercado, próprio ao ambiente político e que tem como finalidade estreitar o convívio 

entre uma determinada pessoa e um grupo a ser conquistado por meio de seu rótulo 

(simples propostas, projetos, orientações e uma imensidão de apelos sociais ou até 

mesmo emocionais) (SILVA; FERREIRA JÚNIOR, 2013).  

Logo, o marketing político é uma esfera institucional ampla e não se limita 

apenas à área pública ou à repartição que gravita em volta do meio público dos órgãos 

governamentais, ele ocorre também em corporações, sindicatos e igrejas, garante 

Manhanelli (2004). Dessa forma, perduram alguns equívocos conceituais entre três 

tipos de marketing: partidário, eleitoral e governamental, fazendo-se necessária a 

diferenciação de cada um deles, em prol da compreensão das múltiplas esferas de 

representação do marketing político (ANTUNES, 2007). Então, levando em conta a 

obtenção de resultados satisfatórios nas campanhas, é fundamental fazer a 

abordagem adequada e no momento apropriado (CAVALLINI, 2008). 
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2.2 DIFERENÇA ENTRE MARKETING PARTIDÁRIO, ELEITORAL E 

GOVERNAMENTAL 

 

 

O marketing partidário é o trabalho desempenhado pelo partido, por meio da 

utilização de estratégias mercadológicas, com a intenção de aumentar os filiados e 

conquistar o interesse público para projetos de agremiação (VAZ, 2003). Com isso, 

objetiva compartilhar ativamente do poder público através da conquista de mandato 

representativo, completa o autor. Além disso, esse tipo de marketing é responsável 

pela construção e fortalecimento de uma boa imagem dos partidos políticos, criando 

condições favoráveis para eleger seus candidatos (YANAZE, 2007). 

Uma vez conquistado o poder, tem-se o marketing governamental, que tem 

por utilidade produzir as ações fundamentais para a concretização do projeto de 

governo e demonstrar à população a coerência entre a promessa eleitoral e as 

realizações administrativas, elucida Vaz (2003). À vista disso, o marketing 

governamental assume o papel de desempenhar a prática de habilidades 

mercadológicas pelo centro do poder, a fim de atender às expectativas dos cidadãos 

e fazer com que tais realizações, em sociedades democráticas, sejam entendidas 

como cumprimento ao plano de governo proposto pelo candidato e partido (DANTAS, 

2010). 

  

 

2.3 PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

Porta o conceito de partido político a organização burocrática que possui 

como objetivo alcançar e exercer o poder político (SANTIAGO, 2012). A função dos 

partidos políticos, consoante Antunes (2007), é regular a competição na política como 

chance de obter resultado concreto, caso contrário, movimentos da massa 

dificultariam a escolha de alternativa para a sociedade. A fim de cumprir seu papel, os 

partidos atuam induzindo as escolhas pessoais, buscando mantê-las sob seu controle, 

alude o pesquisador. Provido de uma ideologia, o partido político protege o interesse 

de fração da população, e para se expandir, ele se organiza, de forma calculada, para 

enfrentar eleição, obter cargos e fazer valer suas propostas (SANTIAGO, 2012).  
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Cada produto tem um ciclo de vida que se submete, após sua introdução, a 

três fases essenciais que são: crescimento, maturidade e declínio, assim, como o ciclo 

dos produtos, é o dos homens, das organizações e dos partidos políticos, explica 

Muniz (2009). Um partido em crescimento enfrenta dificuldades de estruturação e 

ampliação, principalmente num país como o Brasil, de áreas a serem descobertas, 

uma vez que, nesta fase, os partidários buscam adesões para aumentar seu quadro 

e organizar líderes para competições eleitorais, explana a escritora. 

Segundo Antunes (2007), outro ponto conveniente é a relação entre candidato 

e partido, onde o foco principal é o eleitor ou subgrupos públicos, que podem ser 

classes socioeconômicas ou qualquer outra equipe com preferências e propostas 

semelhantes, fazendo com que os partidos se sintam na obrigação de seguir a 

estrutura do eleitorado para alcançar seus desejos. As questões partidárias entre 

grupos de mesmo interesse político não reportam as questões indispensáveis do 

papel do Estado, limitando-se aos fatores superficiais do governo, tendo em vista que 

todas as pessoas se assemelham com a mesma ideologia do sistema vigente (MUNIZ, 

2009). Logo, o Brasil vivencia uma realidade política em que os partidos, no geral, não 

constituem a satisfação da maior parte do povo (ANTUNES, 2007). 

Klein (2002) diz que, ao se fortalecer, o partido vai deixando o rigor dos clãs 

e se sofistica através de pessoas que vivem da política, e não para a política, onde 

estes burocratas, influenciados pela diretoria, não só convertem o partido em uma 

“empresa política”, como também distanciam os outros integrantes do grupo, 

integrando assim à cúpula. Álvarez (2006) expõe que o partido político, como ordem 

criada para chegar e conservar-se no poder, teve de se organizar para conquistar 

votos, reter eleitores e lutar pelos demais. Hoje, esses objetivos de marketing só serão 

obtidos através de instrumentos de venda, que têm, sobretudo, a ver com histórico e 

postura do candidato e identificação desse com os votantes (SOUSA, 2009).  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

Com relação aos objetivos, essa pesquisa tem caráter exploratório, uma vez 

que os estudos exploratórios servem para ampliar a relação com ocorrências 

relativamente desconhecidas, alcançar dados sobre a capacidade de posteriormente 
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uma análise mais completa sobre um contexto próprio da vida real e determinar 

preferências para investigações futuras, entre outras utilizações (SAMPIERI et al., 

2013).  

Para Sampieri et al. (2013), os estudos exploratórios são elaborados, 

geralmente, quando o intuito da pesquisa é examinar um problema ou tema a ser 

sondado, que seja pouco estudado ou que não tenha sido muito discutido 

anteriormente. Dessa forma, foi utilizado um levantamento em fontes secundárias, 

vista que dados secundários são aqueles que foram extraídos para fins variados de 

um problema de pesquisa especifico (RÉVILLION, 2003). Assim, mais 

especificamente, o levantamento tem caráter bibliográfico, que são consultas, acerca 

do assunto, advindas de livros, revistas especializadas, dissertações, teses, artigos 

científicos e informações publicadas em jornais, discutindo a revisão da literatura e 

servindo como fundamentação teórica para o problema investigado (TACHIZAWA; 

MENDES, 2006).  

Para isso, foram apresentadas as principais abordagens acerca de cada área 

tida como fator influenciador no processo de escolha do candidato, seguidas de um 

quadro resumo com as principais abordagens de cada assunto. Em relação ao tópico 

histórico do candidato, considerou-se três trabalhos desde 2003, tendo em vista que 

a percepção dos eleitores quanto a isso vem mudando constantemente. No quesito 

postura do candidato nos meios de comunicação, analisou-se oito elaborações com 

um recorte temporal de 2003 a 2018, uma vez que as formas de interlocução estão 

evoluindo e os candidatos se adaptando. Como fake news trata-se de um tema atual, 

a maior parte das referências foram advindas do período de 2017 e 2018, sendo 

usadas nove fontes científicas para a explicação deste fator. 

Por último, o comportamento do eleitor na escolha do candidato foi posto 

como um dos fatores influenciadores, visto que os costumes do eleitor sofreram 

alterações, sendo compreendidos nove trabalhos com recorte temporal de 2004 a 

2018, tencionando uma melhor compreensão da pesquisa. Logo, de modo a atender 

o objetivo proposto pelo trabalho, foi realizado na literatura um mapeamento dos 

fatores que impactam o processo decisório, bem como a análise de seu impacto e 

relevância no processo eleitoral. 

 

 

 



77 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

De acordo com as etapas apresentadas na metodologia por Marconi e 

Lakatos (2019), para a bibliografia, optou-se por dividir o texto nos seguintes 

contextos: histórico do candidato; postura do candidato nos canais de comunicação; 

fake news e comportamento do eleitor na escolha do candidato, considerando as 

peculiaridades dos artigos localizados na pesquisa.  

 

 

4.1 HISTÓRICO DO CANDIDATO 

 

 

Um político não provém do dia para a noite, é resultado de um processo que 

ao longo do tempo vai delineando uma imagem, pela qual passa a ser caracterizado 

junto ao eleitor, sendo analisado o perfil de um candidato com o intuito de esboçar a 

imagem que seja projetada junto aos votantes, visto que esses votam com base nesta 

ilustração (MUNIZ, 2009).  

Conforme Vaz (2003), para que o candidato atinja o seu objetivo, é necessário 

que ele esteja sintonizado com os eleitores, por isso tem que determinar estratégia 

coordenada, fazendo com que sua imagem seja associada a questões sociais como: 

saúde, educação, segurança e outros. Assim sendo, um concorrente precisa traçar a 

sua representação condizente com as necessidades dos cidadãos, mas que seja 

harmônico com sua personalidade e também com seu passado, dado que um 

postulante é um produto composto pelo conjunto de seus aspectos pessoais, suas 

ideias, seus planos e sua vida pública, reforça o escritor. 

Silva e Ferreira Júnior (2013) asseguram que, através destas interações com 

os eleitores, é validada uma boa fonte de proposições e pontos de vista diferentes, o 

que auxilia o candidato a ajustar sua campanha e ter uma visão mais aberta do que 

os habitantes necessitam e quais as propostas apresentarão maior aceitação ou não. 

Diante disso, para Muniz (2009), o candidato é um bem intangível particular, porque 

conduz um renome de comoção, fazendo com que as pessoas menos esclarecidas 

sejam ouvidas de maneira inconsciente e permitindo a chegada de oportunidades e 
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ditadores em prejuízo da liberdade e da democracia, visto que um concorrente, assim 

como um produto, tem marca que influencia na sua relação com o eleitor. 

Por fim, deve ser realizada uma averiguação no partido do concorrente para 

investigar se não há divisões e disputas internas de grandes dimensões, com intenção 

de avaliar a importância que este fato pode ter na campanha (MUNIZ, 2009). Logo, a 

autora evidencia que o efeito positivo de uma candidatura pode estar na capacidade 

de conhecer o adversário, dadas inúmeras vezes que uma eleição não foi vencida 

pelo candidato em questão e sim perdida pelo seu oponente por falta de uma postura 

correta nos meios de comunicação.  

 

 

4.2 POSTURA DO CANDIDATO NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Conforme Mateus (2010), as redes sociais se tornam elemento relevante para 

promover a troca de informação e de conhecimento, uma vez que, por meio dessas, 

buscam-se os pressupostos de observação que norteiam as inúmeras formas para se 

tornar um seguidor de uma determinada mídia. Para Silva e Ferreira Júnior (2013), 

apenas faz sentido elaborar uma campanha através das redes sociais se o candidato 

e os assistentes estiverem qualificados para esclarecerem as perguntas desses 

canais, gerando uma relação entre as partes envolvidas. 

Silva e Ferreira Júnior (2013) aludem que o silêncio do candidato ao 

questionamento realizado pelos votantes, no debate, evidencia que ele está 

desprezando seu eleitor e que o trabalho preparado por este meio de comunicação foi 

em vão. Conforme Antunes (2007), o candidato não pode exprimir suas propostas na 

televisão como faz no palanque, o vocabulário tem de ser diferente, a gramática é 

outra, pois é nítida a ideia de que ao lado da equipe partidária e cabos eleitorais, há 

uma nova categoria: os marqueteiros.  

Segundo Moraes (2018), uma das maiores novidades das eleições de 2018 

foi que as campanhas eleitorais puderam pagar para estimular propagandas nas redes 

sociais. Além disso, receber doações por meio de “vaquinhas virtuais” e adquirir 

palavras-chave para conseguir destaque nas páginas de buscadores, como o Google, 

foram outras possibilidades concedidas aos candidatos, facilitando assim a 

disseminação de fake news (MORAES, 2018).  
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4.3 FAKE NEWS 

 

 

Gelfert (2018) conceitua fake news como sendo uma divulgação constituída 

de alegações (tipicamente) falsas ou enganosas em forma de notícias, em que as 

declarações são inventadas de propósito, uma vez que ser “de propósito” evidencia a 

novidade do evento das fake news, que é seu valor sistemático, sobretudo, quando 

estão nas mídias sociais. Há uma concepção pessimista sobre as consequências 

geradas pelas notícias falsas, de maneira geral, devido à dimensão do efeito que elas 

têm na sociedade da informação (MARSHALL, 2017). 

A primeira situação a avaliar sobre as fake news é que elas são uma 

desinformação, uma informação falsa que pretende provocar um erro (GELFERT, 

2018). O efeito provável de uma mensagem fictícia com a aparência de notícia é o 

desenvolvimento de crenças falsas por parte do público-alvo, esclarecem Müller e 

Souza (2018). Assim, a magnitude do problema provocado pelas notícias falsas está 

no fato delas representarem um evento sócio-político que envolvem inúmeras 

pessoas, explana Gelfert (2018). Logo, as implicações disso em cenários decisórios 

podem ser desastrosas, dada a importância do fato, por exemplo: defesa ou rejeição 

a um candidato, a um projeto de lei ou a uma iniciativa social (MÜLLER; SOUZA, 

2018). 

A segunda condição é que as fake news se mostram com a imagem de notícia, 

admite Gelfert (2018). Elas se apresentam como uma reprodução da notícia própria 

ou como um comunicado sensacionalista, a fim de estimular a atenção do público a 

ponto de obter um clique ou ser compartilhada (MÜLLER; SOUZA, 2018). As notícias 

falsas assumem diversas formas nas mídias sociais, sendo mostradas como crítica, 

paródia, notícia gerada, divulgação manipulada, propaganda e publicidade (TANDOC 

JÚNIOR; LIM; LING, 2018). A terceira forma para que uma notícia seja vista como 

fake news é se ela é dissimulada deliberadamente e não só inconscientemente, uma 

vez que o fato da exposição de preposições enganosas ser deliberada é um requisito 

que está na origem de todas fake news, esclarece Gelfert (2018). 

Dessa forma, isso consiste que as fake news contêm algum planejamento 

humano, uma vez que depois a própria pessoa, diferentes indivíduos ou até mesmo 

robôs, conseguem executar o planejamento, espalhando essas informações 

(GELFERT, 2018). Assim, notícias podem ser acidentalmente falsas, quando 
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acontece uma falha não esperada em um processo organizacional transparente de 

produção de relatos, expõe o pesquisador. Por fim, Müller e Souza (2018) afirmam 

que notícias podem ser ocasionalmente ilusórias, mas fake news, não. 

No espaço político, a disseminação de fake news consegue abalar o próprio 

sistema democrático, sendo a difusão destas notícias, através de projetos específicos 

e perfis fictícios, fator preponderante e decisório no resultado do pleito, por persuadir 

o comportamento eleitoral do cidadão mal informado (ROCHA, 2018). Portanto, em 

uma sociedade assim, a escolha ideológica é determinada através de um cuidadoso 

comando da capacidade emotiva do eleitor, e não por meio de um fomento ao 

pensamento e à avaliação pessoal (ECO, 2004). 

 

 

4.4 COMPORTAMENTO DO ELEITOR NA ESCOLHA DO CANDIDATO 

 

 

A intensificação da tecnologia de ponta e a conectividade produzem uma 

convergência da conduta humana que já vem sendo percebida nos últimos anos e 

estimulam mudanças nos padrões de marketing (MACHADO; OLIVEIRA, 2018). Com 

isso, segundo os mesmos autores, jovens tendências estão derivando desta 

necessidade, tais como economia compartilhada, economia do “agora”, integração 

dos canais on-line e off-line, marketing de conteúdo, método de gestão de convivência 

com os clientes por intermédio das redes sociais (Social Customer Relationship 

Management), aumento do uso do Big Data, entre outras. 

O acesso à informação e a rapidez com que as notícias se difundem pelo 

mundo deram força à população, onde agora o poder não consiste mais no indivíduo, 

e sim nos grupos sociais (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). Assim, 

movimentos através de mídias sociais abateram ditadores, agitaram Wall Street e 

chocaram toda a estrutura de poder mundial (MACHADO; OLIVEIRA, 2018). À luz da 

comunicação de marketing, os cidadãos não são mais alvos passivos; transformaram-

se em mídias ativas de entrosamento (KOTLER, KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Assim sendo, os cidadãos que compõem a sociedade são causadores imersos no 

campo político, por isso são habilitados a transformar o modelo político proposto, 

sustentam os autores Cwalina, Falkowski e Newman (2012). 
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O’Cass (2002) e Hoegg e Lewis (2011) evidenciam que as grandes razões do 

comportamento dos eleitores na escolha de um candidato estão associadas às 

questões eleitorais e aos apelos relacionados à personalidade, imagem e publicidade 

do concorrente ao cargo. Acreditam ainda que é concebível saber se os votantes estão 

escolhendo os candidatos através de dilemas racionais ou emocionais e, ainda, em 

que proporção estão sendo levados pelas notícias nos canais de comunicação.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender de que modo as 

propostas de campanha nas diversas áreas da administração pública impactam no 

processo decisório em uma campanha eleitoral. Assim, a partir de vários trabalhos 

científicos, considera-se que esses objetivos foram atingidos, dando um bom suporte 

ao objetivo principal do estudo. 

O’Cass (2002) e Hoegg e Lewis (2011) fixaram que o comportamento do 

eleitor na decisão por um candidato está diretamente relacionado com as questões 

partidárias, o histórico e a postura do pretendente e as notícias que são enfatizadas 

no período de eleição. Disseram ainda que as questões racionais ou emocionais 

podem ser parâmetros para o critério de escolha. Wilson (2008) e Lloyd (2009) 

findaram justificando que os votantes têm diferentes experiências de vida e, devido a 

isso, suas decisões de voto podem não depender só dos atributos do candidato, mas 

também da não aceitação de seu opositor.  

O trabalho admitiu firmar sólidas conclusões sobre a harmonização dos 

elementos que compõem um candidato, sendo espelhos: o nome e a plataforma de 

governo, permitindo com que o gestor da campanha trace ações eficazes. Há várias 

condições que podem influenciar o plano eleitoral, exemplo disso é a disseminação 

de fake news, que pode fazer com que a agenda de um candidato se altere, 

modificando o que foi planejado pela gestão da campanha. Para tal, faz-se necessário 

criação de um portal da transparência, para que as notícias íntegras sejam acessíveis 

a todos. Além disso, dependendo da fala do candidato nos canais de comunicação, 

esse pode tornar-se inelegível, assim, o alinhamento do discurso é crucial para evitar 

situações.  
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Como limitações do estudo, aponta-se os poucos trabalhos científicos 

relacionando o marketing com o ambiente político. Ademais, conheceu-se várias 

percepções da população quanto aos fatores preponderantes no processo eleitoral. 

Portanto, a fim da continuidade da temática, como estudos futuros sugere-se 

investigar, através de modelos estatísticos, como os investimentos nos diferentes 

canais de marketing impactam no processo decisório dos eleitores.  
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RESUMO 

 

 

As pequenas empresas enfrentam obstáculos pertinentes à vista da sua permanência 
no âmbito empresarial, todavia, os empreendedores buscam alternativas para tais 
barreiras. Objetivou-se nesse estudo de caso, investigar as principais dificuldades 
para o intraempreendedor enfrentadas dentro dos limites organizacionais da empresa 
X. Em relação à natureza do estudo, é classificada como pesquisa aplicada, a 
abordagem utilizada foi à qualitativa, sendo o método descritivo, e o procedimento um 
estudo de caso, tendo como instrumento de coleta uma entrevista estruturada. Os 
resultados evidenciaram a existência das dificuldades enfrentadas pelos 
intraempreendedores na empresa, tal como, a necessidade da implementação de 
soluções para essas barreiras. Contudo, apesar das dificuldades enfrentadas pelos 
gestores, a empresa apoia iniciativas que agregam valor para a organização, como 
também, reconhece o colaborador pela iniciativa. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Intraempreendedorismo. Pequenas 
empresas. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, no âmbito empresarial, muito se fala sobre empreendedorismo no 

que diz respeito ao aumento de renda e geração de empregos. O empreendedor 

idealiza um projeto, a partir de um problema ou necessidade, e visualiza nesse 

processo uma oportunidade de negócio.  

Nesse sentido, o empreendedorismo no Brasil vem crescendo, conforme uma 

pesquisa realizada pelo GEM (Global Entrepreneurship Monitor), um projeto de 
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monitoramento formado por pesquisadores que tem como objetivo analisar a atividade 

empreendedora dos países e observar seu relacionamento com o crescimento 

econômico, em 2016, a TEA (Atividade Empreendedora Total) no Brasil, foi de 19,6%, 

o que equivale a 26 milhões de brasileiros à frente de atividades empreendedoras em 

fase inicial naquele ano. 

De acordo com Dornelas (2008), o intraempreendedorismo se resume ao 

empreendedorismo aplicado dentro da organização, com gerentes agindo como se 

fossem donos do negócio, com o rearranjo da cadeia de valores, realocação dos 

atuais recursos e competências em novas e distintas maneiras, e, em especial, na 

criação de uma cultura e clima inovadores. 

Diante disso, a gestão de pequenas empresas é uma vertente que ganha cada 

vez mais espaço devido ao crescimento das micro e pequenas empresas no país. 

Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), no 

Brasil pequenos negócios são formados pelas micro e pequenas empresas (MPE) e 

pelos microempreendedores individuais (MEI). Existem cerca de 6,4 milhões de 

estabelecimentos, desse total, 99% são micro e pequenas empresas (MPE). As MPEs 

respondem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado (16,1 

milhões).  

É de extrema importância que, os gestores saibam identificar nos seus 

funcionários possíveis colaboradores com potencial intraempreendedor, ofertar a eles 

um ambiente de trabalho propenso a ideias criativas e inovadoras, fazendo com que 

ele esteja cada vez mais comprometido com o crescimento e resultados positivos da 

organização. Um profissional satisfeito com o ambiente de trabalho no qual está 

inserido, busca crescer juntamente com a empresa, proporcionando ganhos a 

organização, como por exemplo, progressos inovadores fomentando a vantagem 

competitiva. Dessa forma, quais as dificuldades do intraempreendedor dentro dos 

limites organizacionais da empresa X? 

Tendo em vista que, os gestores tem receio de reconhecer e estimular atitudes 

intraempreendedoras dos indivíduos na organização, esse presente artigo tem por 

objetivo geral analisar as dificuldades do intraempreendedor dentro dos limites 

organizacionais na empresa X pela perspectiva dos gestores, com a finalidade de 

apontar as principais dificuldades do intraempreendedor dentro dos limites 

organizacionais, verificar a existência de ações intraempreendedoras dentro da 
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empresa X, e, contudo, explorar possíveis soluções para as barreiras encontradas na 

organização. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 INTRAEMPREENDEDORISMO OU EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

 

 

Existem alguns termos segundo autores clássicos que descrevem o fenômeno 

do intraempreendedorismo (PINCHOT, 1985), empreendedorismo corporativo 

(BURGELMAN, 1983), e empreendedorismo corporativo interno (SCHOLLHAMMER, 

1981), que de maneira consensual tem como sua definição mais objetiva, o 

empreendedorismo dentro de uma organização já existente.  

Dessa forma, esse termo vem sendo discutido desde os anos 80, quando 

Pinchot III, se destacou pelo fato de relatar em seu livro intraempreendedorismo 

(Intrapreneuring), algo que estava acontecendo dentro das empresas, mostrando que 

o empreendedorismo poderia ser incentivado e praticado em empresas que já 

existiam, destacando o indivíduo empreendedor dentro dessas organizações, e como 

a inovação poderia ser buscada e desenvolvida quando aplicados os conceitos do 

empreendedorismo interno para tal objetivo. (DORNELAS, 2008, p. 36). 

Nesse estudo, o termo discutido refere-se ao intraempreendedorismo, esse 

processo existente dentro de pequenas e grandes empresas, mas que, diferente do 

que pensam os gestores, leva o colaborador a ideias inovadoras, como produtos, 

serviços, estratégias, inclusive novas tecnologias que fomentem a posição competitiva 

e crescente da empresa no mercado.  

 

 

2.2 O INTRAEMPREENDEDOR 

 

 

Explorar o empreendedorismo em organizações onde já atuam previamente é 

o que fazem os indivíduos intraempreendedores, que conforme as palavras de Filion 
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apresentam-se como um modo de ser e de fazer, aplicáveis à praticamente todas as 

atividades humanas. Os intraempreendedores amam refletir sobre coisas que vão 

além de seus limites habituais. Como os empreendedores, os intraempreendedores 

amam fazer coisas novas e diferentes (FILION, 2010, p. 1). Assim, o 

intraempreendedor é caracterizado pela busca de seu crescimento 

pessoal/profissional, através do desenvolvimento de novos produtos, processos e 

procedimentos de trabalho (HISRICH; PETERS, 2004). 

Para os autores Ross e Darab (1986, p. 45), existem três princípios básicos 

para que as organizações pratiquem uma gestão intraempreendedora: primeiro, 

adotar fundamentos da administração profissional, segundo, adotar um estilo de 

comportamento que transcende a burocracia e encoraja inovação, e terceiro, estimular 

os intraempreendedores.  

Em virtude disso, as práticas para o desenvolvimento do empreendedorismo 

corporativo interno, programas e ações devem considerar aprimorar as competências 

empreendedoras individuais, alinhadas e em conjunto com ações de desenvolvimento 

de um ambiente interno, no qual o empreendedorismo possa ser a pauta (COVIN; 

SLEVIN, 1986; ZAHRA et al., 1999; ANDREASSI, 2005). 

 

 

2.3 ASPECTOS INERENTES ÀS PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

As empresas de pequeno porte têm uma função de suma importância no 

cenário econômico emergente do país. Segundo pesquisas do SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), os pequenos negócios 

empresariais são formados pelas micro e pequenas empresas (MPE) e pelos 

microempreendedores individuais (MEI). No Brasil existem 6,4 milhões de 

estabelecimentos distribuídos por todo país, desse total, 99% são micro e pequenas 

empresas (MPE), e os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

Compreender o que é uma micro e pequena empresa, e um 

microempreendedor individual, dependem do critério a ser adotado para classificá-las. 

Nesse contexto, a figura abaixo demonstra de forma sucinta as diferenças entre 

(MEPs), e (MEI) conforme suas definições e receitas brutas anuais. 
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Acerca da gestão de pequenas empresas, Filion (2004, p. 72) presume que 

ações baseadas em etapas visionárias, como empregados e dirigentes que querem 

continuar operando em certo nível de eficiência e efetividade, devem desenvolver 

suas próprias estruturas de ação, ou seja, implementar uma cultura organizacional 

que esteja alinhada com os valores da empresa, incentivando a cultura 

intraempreendedora entre os colaboradores, fazendo uma interpretação holística que 

integre os elementos e suas interfaces, apurando-se o resultado que está sendo 

produzido, conforme defendido por Schumpeter (1982), buscando estrategicamente o 

crescimento organizacional como um todo. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia, como ramo da ciência, estuda as origens, causas, contextos, 

meios, consequências e propósitos relacionados às diversas formas de investigação 

de novos conhecimentos (THIOLLENT, 2000). Diante disso, os aspectos referentes à 

metodologia desse artigo são extremamente relevantes no contexto da pesquisa, 

sendo explicada posteriormente pelas suas características metodológicas.   

Quanto à natureza do estudo, é classificada como pesquisa aplicada, que 

conforme Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo fatos 

verídicos e eventos locais. À vista disso, a pesquisa aplicada é instigada pela ideia de 

apropriar novos conhecimentos com o objetivo de aplicar os resultados apresentados 

e assim apresentar a solução para o problema formulado no projeto de pesquisa, a 

partir de necessidades concretas (APPOLINÁRIO, 2004). 

A abordagem do artigo, em consonância com Richardson (1999) classifica-se 

em dois métodos, o quantitativo e o qualitativo. Para o referido autor, esses métodos 

se diferenciam não só pela sistemática pertinente a cada um deles, mas 

principalmente pela forma de abordagem do problema. Este artigo é embasado numa 

abordagem qualitativa, pois, sugere analisar estatisticamente uma base de dados, e 

não tenta criar teorias através da generalização a partir de uma realidade previamente 

controlada (LOPES; FRACOLLI, 2008; MERRIAM, 2009). Alinhado a esse 

pensamento, a pesquisa qualitativa para Minayo (2010), engloba o universo dos 
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significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

O método de pesquisa é frequentemente usado como ferramenta para adquirir 

conhecimento, dessa forma ela pode ter vários objetivos, aos que se destacam: 

resolver problemas específicos, gerar teorias ou avaliar teorias existentes 

(RICHARDSON, 2007). Assim, Lefehld (1991) refere-se à pesquisa como sendo a 

inquisição, o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e 

interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade. Nesse 

contexto, a pesquisa descritiva é a utilizada neste presente artigo, esse método de 

pesquisa, de acordo com Vergara (2009), expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, neste caso o intraempreendedorismo nas 

pequenas empresas, pela perspectiva dos gestores. 

Quanto ao procedimento utilizado, consiste em um estudo de caso que, 

conforme Yin (2002, p. 32), trata-se de uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Ainda de 

acordo com Yin (2002), ao se empregar o método de estudo de caso, pode-se optar 

por utilizar o método de estudo de casos múltiplos, ou o método de estudo de caso 

único. Contudo, o estudo de caso é o processo que mais se aproxima da proposta 

dessa pesquisa, em relação a isso, o referente autor explica que, quando os 

fenômenos analisados são atuais e só fazem sentido dentro de um contexto 

específico, englobam: um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição, um 

programa, ou um evento (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 640). Para Fonseca (2002, p. 

33), o estudo de caso: 

 

Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada 
situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 
o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende 
intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. 
(FONSECA, 2002, p. 33). 

 

Referente ao instrumento de coleta de dados utilizado, a entrevista é definida 

como um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado (HAGUETTE, 1997). A estratégia adotada como instrumento de coleta 
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de dados é uma entrevista estruturada, aplicada a dois gestores da empresa X, por 

intermédio do e-mail no mês de abril, do ano de 2020. Dessa forma, acerca da 

entrevista estruturada, segue um roteiro previamente estabelecido e as perguntas são 

pré-determinadas com o objetivo de obter diferentes respostas à mesma pergunta, 

possibilitando a comparação, não havendo liberdade por parte do entrevistador ou 

entrevistado (GERHARDT, SILVEIRA, 2009). 

 

 

3.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA PELA PERSPECTIVA DOS GESTORES 

 

 

Objetiva-se por meio desse roteiro de entrevista a validação das dificuldades 

do indivíduo intraempreendedor dentro do âmbito organizacional no qual atua. Diante 

da entrevista estruturada, as perguntas foram elaboradas baseadas em HASHIMOTO 

(2009), tal instrumento de coleta se divide em três dimensões: intraempreendedor, 

pequenas empresas e empreendedorismo corporativo. Tais dimensões estão 

alinhadas aos objetivos da pesquisa, a fim de embasar a posterior análise. 

Os entrevistados foram dois sócios e gestores responsáveis por uma pequena 

organização denominada empresa X, na cidade de João Pessoa. O conteúdo das 

suas respostas à pesquisa foi recebido via e-mail e replicado neste presente artigo, 

de maneira anônima, a fim de suprir os objetivos propostos.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Afim de analisar os dados que condizem com os questionamentos acerca do 

intraempreendedorismo anteriormente descritos, essa discussão busca visualizar as 

dificuldades do intraempreendedor dentro de uma pequena empresa, por meio de 

entrevista, tal como proposto por Skinner (1984), onde o entrevistador ao fazer 

perguntas promove reflexão e descrição de contingências que podem suscitar 

mudanças comportamentais, antes mesmo de intervenções. Diante disso, as 

respostas obtidas de ambos os gestores serão dispostas conforme os procedimentos 

mencionados na metodologia. 
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 Nesse contexto, o primeiro questionamento indaga: “Há quanto tempo está na 

empresa?”. Os entrevistados responderam que: Gestor 1: “Há mais de 3 anos.” e 

Gestor 2: “Aproximadamente 2 anos.” 

 Acerca das respostas da primeira questão do roteiro de entrevista, ambos os 

gestores estão presentes na empresa há mais de 1 ano e meio, sendo o gestor 1 mais 

experiente no cargo. Dessa forma, ainda de acordo com o Portal Sebrae acerca dos 

empreendedores, 19% estão no trabalho atual entre 2,1 e 5 anos, e 21% até 2 anos, 

ou seja, o período no qual os gestores estão presentes na empresa é um fator 

relevante, comparando suas respostas ao tempo de atuação no trabalho exercido. 

De acordo com a segunda abordagem: “Existem dificuldades para empreender 

dentro da sua organização? Quais são as dificuldades você pode apontar?”. Os 

entrevistados alegaram que: 

 

Gestor 1: “Existe sim, a inexperiência sendo a principal delas e mais 
importante, por ser o primeiro empreendimento e tudo ser muito novo.” Gestor 
2: “Sim, a maior dificuldade é captação de recursos financeiros para poder 
promover tais iniciativas. 
 

Quando questionados sobre as dificuldades enfrentadas para empreendedores 

dentro da empresa, os entrevistados dizem quê, existem sim dificuldades, enfatizando 

a inexperiência na função e a captação de recursos financeiros como as principais. 

Nesse sentido, é perceptível que uma das maiores dificuldades das pequenas 

empresas é o conhecimento na gestão de negócios, mas, em consonância com os 

autores, Antoncic e Hisrich (2003), independente do segmento, do tamanho ou 

maturidade, pode-se atingir um resultado de grande impacto na geração de valor, 

lucratividade e crescimento das empresas adotando práticas intraempreendedoras. 

Conforme o terceiro questionamento: “Existe orientação a gerentes e 

supervisores de apoiar iniciativas de funcionários?”. Os entrevistados expuseram que: 

 

Gestor 1: “Existe sim, na medida em que vamos crescendo vamos tentando 
dar esse apoio a eles.” 
Gestor 2: “Sim, são estimuladas iniciativas para melhorar a empresa.” 

 

 Diante do exposto, ambos os gestores alegaram que, existe a orientação para 

o apoio a iniciativas de colaboradores na empresa, tais iniciativas são estimuladas 

para o crescimento mútuo do indivíduo e da organização, pois, segundo Robins 

(2005), por exemplo, o papel da empresa é ajudar o funcionário a construir 
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autoconfiança e manter a empregabilidade por meio de aprendizado contínuo, 

possibilitando desenvolvimento para o profissional e consequentemente rendimento 

em suas atividades para o crescimento seu e da empresa.  

Diante do quarto questionamento: “Existência de orçamento para subsidiar 

ideias de funcionários?”. Os entrevistados disseram que: Gestor 1: “Ainda não, não 

totalmente destinado para isso, mas pensamos fazer no futuro.” Gestor 2: “Por 

enquanto não.” 

Ainda, questionados sobre a existência de um orçamento para investir nas 

ideias propostas pelos funcionários, os respondentes relataram que não possuem 

atualmente, mas, pensam em fazer no futuro. É extremamente relevante à inserção 

desse subsidio no planejamento da empresa, conforme Oliveira (2012), os gestores 

devem estar preparados para darem suporte aos subordinados e conciliar as 

necessidades das pessoas com as da empresa. 

Perante a quinta questão indagada: “Incentivos monetários ou não a 

funcionários que geram algum tipo de inovação?”. Ambos entrevistados retrucaram 

que: Gestor 1: “Não.” e Gestor 2: “Não.” 

 As respostas acima demonstram que, não existe nenhum tipo de investimento 

ou valor direcionado para os colaboradores que possuem algum tipo de atitude 

inovadora na empresa X. Dessa forma, nota-se que a organização não disponibiliza 

benefícios para os funcionários com ideias criativas, ou seja, é necessário também a 

implementação de incentivos aos colaboradores, instigando-o o surgimento de 

inovações incrementais ou até mesmo radicais. Para Botelho (1995, pág. 111), o 

envolvimento completo do funcionário requer muito esforço dos organizadores, não 

basta apenas aumentar o salário pelo desempenho no trabalho, a pessoa envolve-se 

muito mais quando se sente recompensada de maneira verdadeira.  

Referente à sexta pergunta: “ Você acredita que a adoção de um modelo de 

educação corporativa poderia ser solução para as dificuldades encontradas pela 

empresa? Por quê?”. Os entrevistados expressaram que: 

 

Gestor 1: “Sim, de certa forma, tentamos adotar esse modelo dentro da 
empresa, disseminando a cultura da mesma e apoiando a qualificação dos 
funcionários.” 
Gestor 2: “Bem possível, mas acredito quê, por sermos uma pequena 
empresa a questão financeira ainda tenha influência majoritária.” 
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 Em relação à adoção de um modelo de educação corporativa para solução das 

dificuldades encontradas pela empresa, os respondentes relataram que concordam, 

e tentam implementar esse modelo, corroborando com a qualificação dos 

funcionários, mas, alegam que por ser uma pequena empresa a questão financeira é 

um empecilho para tal medida. Para tanto, essa experiência sugere que a falta de 

aptidão em sistemas contábeis é um fator básico de insucesso entre pequenas 

empresas, segundo (LONGENECKER, MOORE e PETTY, 1997, p. 515). 

 Ainda, de acordo com a sétima questão: “Você acredita que estimular líderes a 

monitorarem o clima organizacional das equipes de trabalho poderia ser solução para 

as dificuldades encontradas pela empresa? Por quê?”. Os entrevistados responderam 

que: 

 

Gestor 1: “Sim,  porque quando as pessoas trabalham felizes e 
satisfeitas com sua função e com a empresa, conseguimos 
alcançar resultados muito positivos.” 
Gestor 2: “Sim, pois dessa forma saberíamos o quão motivados 
estão nossos colaboradores.” 
 

Diante do exposto, ambos os gestores concordam que o estímulo de líderes no 

monitoramento do clima organizacional poderia ser uma solução para as dificuldades 

encontradas pela empresa, alcançando resultados positivos. Para Chiavenato (2004), 

a qualidade de vida dentro das organizações busca atender os dois lados: de um lado 

os empregados que buscam bem-estar e satisfação, e de outro lado à organização 

buscando qualidade e produtividade. Ainda, segundo Meister (1999), é necessária 

uma liderança inspiradora, que cria uma visão compartilhada, e encoraja os 

funcionários a serem agentes ativos da mudança. Nesse sentido, é perceptível a 

necessidade da criação e manutenção de iniciativas que motivem os colaboradores 

na empresa, aflorando atitudes inovadoras aos intraempreendedores que, 

consequentemente, agregam valor a organização. 

E, por fim, no que tange o oitavo e último questionamento: “Você acredita que, 

a existência de programa formal de comunicação dos empregados com a empresa 

poderia ser uma solução para as dificuldades encontradas pela empresa? Por quê?”. 

Diante do mesmo, os entrevistados disseram que: 

 

Gestor 1: “Sim, pois os empregados estão no dia-a-dia da 
empresa, sempre a par do que acontece podendo dar ao 
empreendedor um feedback, e o mesmo poderá corrigir suas 
falhas.” 
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Gestor 2: “Sim, acredito que isso facilita a comunicação da 
empresa com os funcionários.” 

 

Segundo o autor, Limongi-França (2010), nenhum grupo existe sem 

comunicação interna de forma clara e objetiva, a fim de que haja entendimento de 

todos os envolvidos quanto as suas funções e tarefas. Nesse contexto, ambos os 

gestores concordam que a existência de um programa formal de comunicação interna, 

poderia ser uma das soluções das dificuldades existentes na empresa X, visto quê, 

atualmente eles utilizam a comunicação interna de maneira informal, que, todavia, 

formalmente seria mais eficiente, pois é de extrema importância que os valores da 

empresa sejam transmitidos. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A investigação das dificuldades do intraempreendedorismo dentro dos limites 

organizacionais na empresa X pela perspectiva dos gestores foi o principal objetivo 

deste presente artigo. Á vista disso, conforme a pesquisa aplicada através de um 

roteiro de entrevista estruturada foi possível averiguar a existência de empecilhos no 

âmbito da organização, tal como, ressaltados pelos gestores respondentes, 

alcançando à problemática inicialmente proposta. 

É notório que, acerca das pequenas empresas as dificuldades enfrentadas são 

ainda mais contundentes, e que por diversas vezes, questões como inexperiência no 

cargo de gestão, a falta de comunicação interna, e o déficit na captação de recursos 

financeiros, acarretam problemas organizacionais cujos gestores não sabem 

administrar. Nesse contexto, os objetivos específicos foram obtidos, apontando as 

principais dificuldades do intraempreendedor dentro dos limites organizacionais, 

verificando também, a existência de ações intraempreendedoras dentro da empresa 

X, e averiguando as possíveis soluções para as barreiras encontradas na 

organização. 

Percebeu-se que, ambos os gestores se importam com o clima organizacional 

e o nível de satisfação dos seus colaboradores, partindo do pressuposto que, 

funcionários satisfeitos com sua função, e empresa no qual trabalham, corroboram 



97 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

para o crescimento organizacional, tal como, apoiam as iniciativas dos indivíduos que 

visam agregar valor a organização, mesmo que ainda não possuam um orçamento 

destinado ao incentivo de tais iniciativas, demonstram interesse nas práticas 

intraempreendedoras. 

 Em relação aos fatores limitantes dessa pesquisa, é relevante citar o atual 

cenário de pandemia pela proliferação do vírus COVID-19, que restringiu a coleta de 

dados presenciais para a análise devido ao período de quarentena adotado pela 

empresa X, veementemente recomendado pelas autoridades de saúde, a exemplo da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), fazendo com que as entrevistas fossem 

aplicadas digitalmente por intermédio do e-mail. 

Todavia, no que tange como sugestão para pesquisas futuras acerca do 

intraempreendedorismo nas empresas de pequeno porte, tem-se a elaboração de 

uma pesquisa com uma amostra maior de empresas, e consequentemente gestores, 

a fim de comparar tais dificuldades enfrentadas pelos indivíduos intraempreendedores 

no âmbito organizacional. Diante disso, este presente artigo contribui para o contexto 

acadêmico por abordar um tema pouco debatido, trazendo novos questionamentos e 

campos de estudo, contribuindo também para os gestores de pequenas empresas, 

que conforme informações obtidas podem vir a adotar novas práticas de gestão, 

corroborando para o crescimento da empresa e de seus colaboradores. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. Usos e abusos dos estudos de caso. Cadernos de 
Pesquisa, v. 36, n. 129, p. 637-651, 2006. 
 
 
ANDREASSI, T. Empreendedorismo Corporativo. GV Executivo, v. 4, n. 3, 
ago./out., 2005. 
 
 
ANTONCIC, B; HISRICH, R. D. Clarifying the intrapreneurship concept. Journal 
of Small Business and Entreprise Development, v. 10, n 1, p. 7-24. 2003. 
 
 
APPOLINÁRIO. Fábio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004, 300 p. 



98 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

 
BOTELHO, Eduardo. Reengenharia cultural: o dirigente inteligente. São Paulo: 
Atlas,. 1995. 
 
 
BURGELMAN, R.A. 1983. Corporate entrepreneurship and strategic 
management: Insights from a process study. Management Science 29 (12): 
1349–1364. 
 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos 
humanos nas 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
 
COVIN, J. G.; SLEVIN, D. P. The Development and Testing of an Organizational- 
level Entrepreneurship Scale. In: Babson College Entrepreneurship Research 
Conference, Babson Park. Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley, 39, p. 
628-639, 1986. 
 
 
Confira as diferenças entre micro empresa, pequena empresa e MEI. SEBRAE – 
Disponível em: < https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-
diferencas-entre-microempresa-pequena-
empresamei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 30 
de março de 2020. 
 
 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo Corporativo: como ser empreendedor, 
inovar e se diferenciar na sua empresa. Dois ed. Rio de Janeiro: Elzevir, 2008. 
 
 
FILION, Louis Jacques. Oser intraprendre: ces champions qui font progresser 
les organisations et les sociétés: douze modèles exemplaires. Presses Inter 
Universitaires; Presses HEC Montréal, 2010. 
 
 
FILION, Louis Jacques. Entendendo os intraeempreendedores como visionistas. 
Revista de Negócios. Blumenau, v. 9, n. 2, p. 65-80, abr./jun. 2004. 
 
 
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002, p. 
33. 
 
 
GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (organizadores). Métodos de Pesquisa. 
Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e SEAD/UFRGS. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 
 
 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresamei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresamei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresamei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD


99 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na Sociologia. 5a edição. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
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STARTUP: COMO DESENVOLVER UM NEGÓCIO ESCALÁVEL DE 
FORMA INTELIGENTE 

 
Júlia de Paula Dantas Faustino13 

Gislene Pereira da Silva14 
 
 

RESUMO 
 
 

Um modelo de negócios que apresenta desafios e métodos específicos de gestão é o 
das startups. Entender suas variáveis de sucesso é interessante, na medida em que 
o tema se mostra em ascensão nos dias atuais. Nesse sentido, o objetivo geral deste 
estudo é indicar os principais fatores de sucesso de algumas startups. Assim, temas 
como startups e seus fundamentos; riscos ao investir em startups; e fatores que 
alavancam o seu sucesso são tratados no referencial teórico. Para sua 
operacionalização, este estudo se apresenta como de cunho exploratório, qualitativo 
e de múltiplos casos, que tem como corpus, três empresas de setores diferentes de 
atuação. A coleta de informações apropriou-se de dados secundários disponibilizados 
nos sites das empresas e a estratégia de análise utilizada é proporcionar uma 
perspectiva teórico-reflexiva. Dessa maneira, dentre os resultados alcançados, 
identificou-se como fator de sucesso o uso da tecnologia e a busca da inovação; como 
modelo de gestão, apostar na qualidade do atendimento é um fator primordial e, com 
relação às principais dificuldades enfrentadas, a existência de reclamações é algo em 
comum.  
 
Palavras-chave: Startup. Inovação. Sucesso. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A era digital trouxe transformações nas ofertas, na forma como os profissionais 

trabalham e como os consumidores compram. O mercado deve estar preparado para 

as mudanças que ocorrem constantemente, pois na medida em que a sociedade 

muda, consequentemente, as empresas devem se ajustar aos desafios traçados pelo 

mercado. 

Paralelamente, surgem as empresas que possuem um modelo de negócio que 

seja capaz de despertar o interesse dos consumidores, focando, principalmente, na 
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área que possui mais escassez de ofertas, com base em um mercado repetível e 

escalável. É em meio a essas soluções inovadoras que surgem empresas propondo 

novos produtos e serviços, em um cenário indefinido, na busca de maior lucro, ficando, 

desse modo, conhecida como “startup”. 

Segundo Ries (2012, p.13) “uma startup é uma instituição humana projetada 

para criar um novo produto ou serviço, em condições de extrema incerteza”. Esses 

empreendimentos surgem a partir de uma pequena equipe que, na maioria das vezes, 

escolhe o ramo tecnológico como meio de trabalho, cujos principais investidores são 

jovens dispostos a investir em algo novo e criativo, buscando uma geração de valor 

em um curto período de tempo. 

Junto às possibilidades que esse modelo de negócio proporciona existem os 

riscos, uma vez que há inúmeras incertezas sobre o mercado, principalmente, a 

elevada concorrência. Nesse contexto, um dos maiores erros dos investidores é a falta 

de conhecimento sobre gestão, por serem iniciantes inexperientes no mercado. 

Alguns possuem uma visão mais técnica e não têm conhecimento do mercado no qual 

se está investindo, até porque esse modelo de negócio tem como principal caminho a 

inovação (MORONI, 2016). Portanto, é importante que o empreendedor desenvolva 

estratégias, para que sejam tomadas as decisões certas, a fim de obter retorno 

financeiro significativo. 

Com base no cenário apresentado, surgiu a ideia de realizar um estudo com o 

seguinte problema de pesquisa: Como desenvolver startups minimizando os 

riscos, a fim de obter sucesso? Para tanto, o objetivo geral deste estudo é: indicar 

os principais fatores de sucesso de algumas startups. Tem, portanto, como objetivos 

específicos: identificar as variáveis de riscos de empresas que operam no modelo de 

startup; verificar quais os métodos de gestão que favoreceram o sucesso de algumas 

startups; e apontar dificuldades enfrentadas por elas. 

Desse modo, o estudo proposto trata de um tema que se apresenta como um 

novo cenário que influencia a economia do país. Ainda, o estudo é relevante tendo em 

vista que apresenta o caminho traçado e quais os principais elementos que compõem 

a contextualização do empreendedorismo em startups. 

Ademais, justifica-se o tema escolhido “startup”, por ser novo, portanto, ainda 

incipiente em termos teóricos. Por ser um tema atual, é relevante o estudo do mesmo, 

a fim de mostrar os principais fatores que influenciam nesse segmento, apresentando 

oportunidades para futuros investidores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 STARTUP E SEUS FUNDAMENTOS 

  

 

Com o avanço tecnológico e a valorização da informação houve a chegada de 

um novo negócio, conhecido como startup, que são empresas baseadas em buscar 

um diferencial e agregar a inovação como principal ferramenta. O termo “startup” 

ainda é pouco conhecido pela população, mas é o meio pelo qual muitas pessoas 

buscam ganhar o mercado (RIES, 2012).  

Por ser algo que foge um pouco do plano de negócio tradicional, as startups 

buscam um diferencial proporcionando alta escalabilidade e geração de valor para os 

seus clientes. Ser escalável significa crescer em sua receita e reproduzir 

repetidamente em grande quantidade sem que as despesas aumentem, ou que essas 

despesas cresçam lentamente, o que surtirá acúmulo de lucro e o aumento da riqueza 

(BLANCK, 2014).  

Outro grande diferencial da startup é ser repetível, o que faz com que a 

empresa tenha a capacidade de entregar o mesmo produto novamente, em uma 

escala ilimitada, sem que haja grandes modificações para o cliente. Dessa forma, 

pode-se vender a mesma unidade diversas vezes, que não interferirá na quantidade 

disponível. Assim, uma definição que tem sido implantada por Blanck (2014), é que 

startup é uma organização temporária com o objetivo de executar um modelo de 

negócio repetível e escalável. 

Também, uma característica dessas empresas é que o capital utilizado nem 

sempre sai do próprio bolso e, consequentemente, recorrem a fontes de financiamento 

que ajudam no seu processo de criação. Entre essas fontes cita-se o investidor anjo, 

que são pessoas experientes e bem-sucedidas no mercado, possuem um nível de 

conhecimento alto e entendem das tendências e oportunidades que surgem 

constantemente (SEBRAE, 2019).  

Ainda, há o investimento coletivo (crowdfunding), seu objetivo é reunir diversas 

pessoas que consigam contribuir de alguma forma, desde quantias pequenas, 

recebendo ou não por essa atitude. Adicionalmente, pode-se citar os editais ou bolsas, 
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que são incentivos fornecidos pelo estado ou prefeitura, a fim de proporcionar isenção 

de algum imposto, desde que facilite e incentive os novos entrantes (ibidem). 

Com o surgimento desse modelo de negócio, consequentemente, surgem 

iniciativas intencionando realizar um acompanhamento mais aprofundado dessas 

organizações. É nesse processo de ajuda e suporte, desde o início, até atuação no 

mercado, que surgem as incubadoras. Além dos incentivos que o projeto de incubação 

fornece, nos anos 90 surgiram as aceleradoras, cujo objetivo é oferecer consultoria, 

treinamento e participações significativas em eventos.  

As startups encontram nos jovens seus principais impulsionadores. Neles, 

surgem ideias revolucionárias e criativas para despertar o interesse de criar algo novo, 

nunca visto anteriormente (MORONI, 2016). Nesse contexto, nem sempre uma ideia 

revolucionária criada por uma startup é garantia de um sucesso sustentável. Tais 

organizações possuem um elevado nível de risco e mortalidade nos primeiros anos 

de atuação, pois esse mercado é caracterizado por muitas incertezas, dessa maneira, 

na seção que segue são mencionados os riscos inerentes ao negócio. 

 

 

2.2 RISCOS AO INVESTIR EM STARTUP 

 

 

 Antes de encarar o desafio de abrir uma startup, é necessário estar ciente das 

dificuldades que poderão surgir durante o caminho. De acordo Ries (2012), uma 

startup é uma instituição, e não só um produto, dessa forma, esse tipo de 

empreendimento requer uma gestão qualificada, especificamente, constituída em um 

cenário repleto de incertezas.  

Segundo o autor supracitado, muitos empreendedores cometem erros, pois é 

comum ver empresas focarem apenas em produtos e serviços, sem possuir nenhuma 

dimensão de seu valor. Portanto, é importante que a empresa possua uma visão 

estratégica, traçando quais os principais objetivos e quais as ferramentas utilizadas 

para alcançar o sucesso. 

Um estudo realizado por Nogueira e Arruda (2015), com 221 empreendedores 

de startups, em que 130 são de empresas que estão atuando no mercado, e 91 de 

empresas que não obtiveram sucesso fez um levantamento das 3 principais causas 

que influenciam na decadência e mortalidade das startups, identificou-se: quanto 
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menos sócios envolvidos, melhor; quanto menos capital, melhor; e o local de 

instalação. Os dados mostram que a startup que possui mais de um sócio desde do 

seu início, aumenta sua chance de descontinuidade, uma vez que a falta de adaptação 

entre os gestores, as mudanças e necessidades do mercado, só aumentam os 

problemas de relacionamento entre os sócios. 

No que se refere ao capital, investir muito, antes mesmo que ela comece a 

faturar, aumenta ainda mais a chance de insucesso da organização. Quanto ao local 

de instalação, aproveitar os parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras são 

fundamentais, pois reaproveita o ecossistema empreendedor e minimiza as chances 

de descontinuidade. Esses espaços conduzem um período de tempo fundamental 

para o negócio, pois diminuirá os seus custos e potencializará o seu faturamento 

(NOGUEIRA; ARRUDA, 2015). Ao passo que existem os fatores de risco há os que 

alavancam o sucesso dessas empresas, o que será discutido em seguida.  

 

 

2.3 FATORES QUE ALAVANCAM O SUCESSO DE STARTUPS 

 

 

 A chave para o sucesso da startup é proporcionar algo que traga benefícios e 

retorno significativo para os usuários, proporcionado negócios flexíveis, e que as 

pessoas se adaptem às mudanças que acontecem no decorrer desse processo. 

Segundo Nagamatsu, Barbosa, Rebecchi (2013), as startups estão agregando mais 

ao mercado, pois elas encaram essa etapa de forma competitiva, respondendo às 

necessidades do mercado e promovendo algo novo que desperte o interesse da 

população.   

Conforme a Abstartups (2017), administrar uma startup exige muita eficiência 

e cautela, pois é de extrema importância que o empreendedor tenha inteligência para 

conduzir o projeto e, assim, consiga tomar a decisão certa a cada desafio encontrado. 

De acordo com a Associação que surgiu com o intuito de criar uma frente de trabalho 

em prol das startups brasileiras, existem seis regras para conduzi-las da melhor 

maneira: 

a) para administrar uma startup, uma vez que o mercado é altamente competitivo, 

e a capacitação é chave fundamental nesse negócio, quanto mais 

conhecimento adquirido, mais experiente será o empreendedor. 
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b) Procurar ajuda especializada no assunto. Por mais que o empreender ache que 

sabe do assunto, o segmento que está sendo investido possui muito risco. Por 

isso, a importância de sempre buscar ajuda e terceirizar alguns serviços. 

c) Manter uma boa comunicação entre os membros da equipe. Através dessas 

comunicações são passadas informações para os membros das equipes, por 

isso, a importância dos recursos tecnológicos como: e-mails, Skype. 

d) Usar a gestão de relacionamento com o cliente (Customer Relationship 

Management – CRM), pois possibilita a personalização no atendimento. 

Através dele são traçadas estratégias para atrair novos visitantes e, assim, 

fidelizá-los. 

e) Ter um bom plano de negócios, visto que ajuda a conhecer o mercado e 

estabelecer objetivos e metas a serem alcançadas. 

f) Manter a motivação, pois encarar uma startup não é um desafio fácil para se 

cumprir, por isso, a importância da motivação, pois a ansiedade e o desânimo 

surgem com o tempo, mas se manter persistente e motivado gera ainda mais 

força de vontade para ir em busca do sonho.  

 

Os pontos exemplificam o que deve ser considerado ao investir em uma startup. 

O investidor, possuindo um conhecimento mais elevado, e colocando em prática 

esses tópicos, adquire mais maturidade e precisão nos processos, o que o ajudará a 

tomar melhores decisões. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A presente pesquisa tem uma abordagem qualitativa, com o objetivo de 

compreender o comportamento das startups que obtiveram sucesso, e quais os 

principais meios traçados por elas para chegarem ao topo. A abordagem do problema 

consiste em identificar os principais caminhos e métodos utilizados na forma de 

gerenciar essas empresas.  

 O estudo proporciona reflexões de diferentes pesquisadores, com base no 

tema estudado, a fim de buscar novos conhecimentos e descobertas, com o objetivo 

de demonstrá-las de maneira precisa. Dessa forma, a abordagem qualitativa, nesta 
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investigação, tem a intenção de explorar o conteúdo estudado, portanto, trata-se de 

uma pesquisa exploratória, com estudo de cases de sucesso, proporcionando novas 

ideias e informações, a fim de torná-las benéficas para os possíveis futuros 

investidores. 

 O embasamento do trabalho, ou seja, a pesquisa bibliográfica foi feita a partir 

de palavras-chave como inovação, startups de sucesso, empresas unicórnios e as 

principais causas de mortalidade dessas empresas. O estudo realizado pelos autores 

Nogueira e Arruda (2015) também foi utilizado como base, assim, apontou as 

principais causas que levam à mortalidade das startups, além de dados coletados na 

Abstartups, que é uma associação que existe com o intuito de construir o ambiente 

ideal para as startups. 

 A pesquisa adota, portanto, fontes secundárias. Tomou como base artigos, 

reportagens e notícias relacionadas às empresas estudadas. Quanto à escolha do 

corpus, as empresas selecionadas são startups de sucesso, aqui denominadas de 

Empresa A, B e C, a fim de manter suas marcas em sigilo, que se tornaram conhecidas 

devido a excelência do serviço prestado e ao seu forte posicionamento no mercado.  

São empresas conhecidas nacionalmente e até mesmo internacionalmente, 

assim, delimitou-se para empresas de áreas de atuação diferentes, a fim de ter um 

panorama diversificado dos fatores analisados, sendo uma de mobilidade urbana, 

outra de delivery de comida e outra de software de gestão. Por fim, a estratégia de 

análise utilizada é proporcionar uma perspectiva teórico-reflexiva em que houve uma 

reflexão acerca de cada empresa estudada.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA A (STARTUP DE MOBILIDADE URBANA)15 

 

 

 Segundo o site da Empresa A, no ano de 2008, em uma manhã de neve em 

Paris, o Jovem A e o Jovem B16 não conseguiram solicitar um táxi para seguir para os 

seus destinos, foi a partir daí que surgiu a ideia da empresa. No ano de 2009 é lançado 

pelos empreendedores em San Francisco o conceito desse novo mercado, que é 

justamente a ideia de solicitar uma viagem através dos smartphones. No ano de 2010, 

então, foi possível conectar o primeiro usuário com um carro preto na cidade de San 

Francisco. 

Em 2012, a empresa se expande para a Austrália e em 2013 começa a se 

expandir na América Latina, mais precisamente na cidade do México. Com o avanço 

da empresa, em 2014, o uso da plataforma digital chega a 100 cidades, promovendo 

viagens com mais qualidade e satisfação, como consequência do sucesso, em 2015 

chega a 300 cidades, em 2016 chega a 500 cidades. 

 A startup chegou ao Brasil no ano de 2014, durante a copa do mundo, tendo 

início nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A sua 

chegada trouxe consigo conflitos entre os sindicatos de taxistas e a empresa 

(MARTINS; NASCIMENTO; MACHADO, 2017), um risco que não foi suficiente pra 

minar seu desempenho e sucesso. 

 

 

4.2 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA B (DELIVERY DE COMIDA)17 

 

 

A história da Empresa começou a partir do momento em que sócios, no ano de 

1997, ofereciam uma estrutura de delivery para restaurantes que não possuíam esse 

                                                           
15 As informações do histórico foram retiradas do site da Empresa (2019), que aqui não é divulgado para resguardar 

sua marca. 
16 Aqui denominados de jovem A e B para proteger suas identidades.  
17 As informações do histórico foram retiradas do site da Empresa (2019), que aqui não é divulgado para que sua 

marca seja mantida em sigilo. 
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determinado serviço. Esse modelo de negócio possuía uma central telefônica que 

fazia o gerenciamento de entrega de pedidos em domicílio, de restaurantes 

renomados (MUNDO DAS MARCAS, 2017). 

 O proprietário percebeu que aquele modelo de gerenciar entregas delivery 

poderia funcionar através de um telefone. No ano de 2011, foi criada a Empresa B 

que, em seu início, utilizava o site como plataforma de trabalho. Em seis meses, o site 

já reunia o cardápio de mais de 650 restaurantes e recebia mais de 16 mil pedidos 

solicitados via internet.  

Foi no ano de 2012 que a empresa ganhou mais visibilidade, onde foi lançado 

inicialmente um aplicativo para Iphone, sempre visando o segmento de mercado 

online de entrega de comidas. O aplicativo foi criado com o intuito de ter acesso a 

cardápios, preços, solicitação de pedido e localização, a fim de mapear e localizar os 

estabelecimentos na área desejada e, logo após, foi lançado para o sistema Android. 

A startup sempre utilizou a tecnologia a seu favor para buscar a qualidade no 

serviço prestado, seu objetivo é proporcionar as melhores soluções e praticidades 

para os donos de restaurantes do país. A empresa atualmente trabalha em parceria 

com a Movile e Just Eat que são grandes empresas de pedidos online no mundo. 

 

 

4.3 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA C (SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL)18 

 

 

A história da empresa começa a partir do momento em que é escolhida para 

participar de um dos processos de aceleração mais renomado do mundo. A empresa 

ficou entre as 10 startups selecionadas para participar do evento 500 Startups. 

 O programa aconteceu no Vale do Silício, onde os fundadores teriam que se 

mudar para a região e permanecer lá por 4 meses. O evento contou com a 

participação de grandes empresas. A aceleradora 500 Startups ajudou com um 

investimento inicial para o desenvolvimento do negócio, em que o valor contribuiu para 

algumas atividades e procedimentos que estavam pendentes e impedindo o 

lançamento do produto. 

                                                           
18 As informações do histórico foram retiradas do site da Empresa (2019), que aqui não é divulgado para resguardar 

sua marca. 
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 No ano de 2012, a startup foi lançada oficialmente, surgiram, então, novos 

investimentos, que devido aos conhecimentos adquiridos com o programa 500 

Startups fizeram com que a empresa alavancasse com mais rapidez. Após os 4 

meses, os fundadores retornaram para o Brasil com o objetivo de aumentar o seu 

time, e começar a gerir o negócio no país, buscando melhorias contínuas e inovadoras 

para a gestão. 

 A empresa hoje é localizada em Joinville no estado de Santa Catarina, situada 

em uma área estratégica, próxima das praias e do campo. Fica dentro de um parque 

de inovações, chamado Perini Business Park, onde estão reunidas diversas empresas 

dos setores de tecnologia, indústria e serviço. 

 

 

4.4 RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS19  

 

 

Com base nos dados analisados percebe-se que certos elementos são comuns 

para que as startups estudadas tenham obtido sucesso no decorrer de sua trajetória. 

Ademais, alguns métodos de gestão se baseiam em premissas semelhantes, além do 

fato que determinadas dificuldades enfrentadas também giram em torno de uma 

mesma temática. O Quadro 1 mostra de forma direcionada essas informações para 

cada startup, destacando em negrito os fatores semelhantes entre as startups. 

 

Quadro 1 – Resumo dos principais resultados obtidos 

VARIÁVEIS 
ESTUDADAS EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

Fatores de 
Sucesso  

- Precisão na prestação do 
serviço 

- Tecnologia e inovação 
- Credibilidade, confiança, 

comodidade, conforto, 
suporte 24h, segurança do 

usuário 
- Variedade de serviços 

com valores atendendo a 
perfis de públicos 

diferentes 
- Estratégias de 

marketing 
personalizadas 

- Presença em mais de 
700 cidades e 63 países 

- Sistema de CRM e 
relacionamento com o 
cliente; qualidade no 

atendimento 
- Tecnologia e inovação 
(Laboratório de inovação) 

- Comodidade ao usuário 
- Automatização das 

vendas 
- Estratégias de 

Marketing 
- Engajamento da equipe 

- Ajuda os parceiros 
(restaurantes) a aumentar 

o seu faturamento 

- Diversas premiações 
recebidas 

- Promove o maior 
evento de 

Contabilidade da 
América Latina 

- Atende a diversos 
segmentos 

- Primeiro investimento 
fornecido por uma 

aceleradora 

                                                           
19 Os resultados aqui apresentados foram resumidos do trabalho original, tendo em vista o espaço disponível. 
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Métodos de 
Gestão 

  

- Flexibilidade no 
trabalho 

- Qualidade no 
atendimento 

- Parcerias, inclusive com 
autoridades 

- Exigências para fazer 
parte do time 

- Treinamentos e 
capacitações 

- Premiações para os 
motoristas em destaque 
- Adoção do Customer 
Service (avaliação até 5 

estrelas para os 
motoristas) 

- Suporte aos motoristas 
24h por dia, 7 dias por 

semana 
- Seguro para os 

motoristas 
- Compartilhamento de 

viagens 

- Autonomia ao 
empreendedor 

- Divulgação da marca 
- Valores em planos 

diferenciados 
- Shopping online para os 

parceiros 
- Laboratório de inovação 
- Investimento na Sales 
Cloud e Service Cloud 

 

- Experiência UAU 
- Estrutura 100% online 

- Planos 
disponibilizados 

(anual, trimestral e 
mensal) 

- Integração Contábil 
- Recurso AWS que 
facilita o acesso de 
qualquer dispositivo 
conectado à Internet 

- Suporte e implantação 
gratuita 

 

Dificuldades 
enfrentadas 

  

- Reclamações 
- Alta concorrência 

- Despesas periódicas 
pagas pelos motoristas 
- Problemas com outra 

categoria (taxistas) 
- Tarifas dinâmicas 

- Melhores condições de 
trabalho 

- Reclamações 
- Surgimento de novos 

concorrentes 
- Taxas cobradas em 

cada pedido 
- Rejeições de alguns 

restaurantes 
- Depende da Internet dos 

usuários 
- Expansão para outros 

países 
- Redes e marcas fortes 

- Crise Financeira 
- Disponibilizar 

planos acessíveis 
para os diversos 
perfis de público 

- Rejeição de 
empresários 

- Tornar o software 
totalmente online 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019) 
 

Assim, identificou-se que os principais fatores de sucesso são: tecnologia e 

inovação, estratégias de marketing personalizadas, relacionamento com o cliente. Já 

no que se refere aos modelos de gestão, pontos como qualidade no atendimento, 

premiações, planos diferenciados, estrutura online e suporte ao usuário são 

apontados nos três casos. Com relação às principais dificuldades enfrentadas: 

reclamações, concorrência, conflitos com outras categorias, taxas cobradas, 

dependência da internet, alguns tipos de rejeição são comuns. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Atualmente, o modelo de negócio denominado startup tem obtido visibilidade 

no mundo dos negócios. Ao mesmo tempo, apresenta algumas inseguranças por se 

tratar de um novo nicho de mercado. Esta ideia gira em torno da tecnologia e inovação, 

porém, ainda existem muitas pessoas que não têm a iniciativa de investir nesse 

segmento, por motivos de resistência ao novo ou por ainda não estar tão consolidado 

no mercado. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo foi indicar os principais fatores de 

sucesso de algumas startups, o mesmo foi alcançado, chegando à conclusão que 

tecnologia, inovação, qualidade no atendimento, estratégias de marketing 

direcionadas, variedade de serviços e segmentos atendidos, investimento inicial, 

premiações, entre outros, são elementos importantes. Quanto ao objetivo específico 

“identificar as variáveis de riscos de empresas que operam no modelo de startup” este 

foi apontado no referencial teórico.  

Já no que se refere a “verificar quais os métodos de gestão que favoreceram o 

sucesso de algumas startups”, entende-se que a preocupação com a excelência, 

parcerias estabelecidas, os planos de serviços oferecidos, são alguns exemplos 

adotados pelas empresas estudadas. Com relação à “apontar dificuldades 

enfrentadas pelas empresas estudadas”, percebe-se que estão relacionadas à 

concorrência, reclamações e valores cobrados na prestação do serviço.  

Dessa forma, este estudo destaca a força deste segmento de mercado, até 

mesmo, para possíveis investidores. Assim, retrata pontos importantes que 

proporcionarão mais clareza com relação aos fatores de sucesso, métodos utilizados 

pelas empresas e algumas das dificuldades enfrentadas. 

 Quanto às suas limitações, apontam-se duas. A primeira acerca da quantidade 

de empresas “corpus” de pesquisa, que foi reduzida. A segunda é quanto à coleta dos 

dados, que se deu apenas nos sites oficiais das empresas e em outros relacionados, 

pois o tempo disponível para a coleta não foi suficiente para que se pudesse realizar 

pesquisa de campo, sendo assim, indica-se para estudos futuros a pesquisa de campo 

de forma aprofundada, através de entrevistas, não somente com empresas que 

utilizam as plataformas digitais, mas também com os times que trabalham por trás de 

todo esse sucesso. 
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 Conclui-se que estudos nessa área elevam o nível de conhecimento social e 

empresarial. Observa-se que o fator “oportunidade”, bem como enfrentar os riscos são 

variáveis inerentes a qualquer negócio, inclusive às startups. 
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PROJETO APLICATIVO DE PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS 
OFERECIDOS PELA EMPRESA ALAN ROBSON S SILVA – EPP 

 
 

JÚLIA LUCENA DE LIMA SOUZA¹ 
LIVIA NOGUEIRA PELLIZZONI² 

IONARA SARAÍ FERREIRA NÓBREGA DINIZ² 
 

 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO  

 

 

O estudo inicial desse projeto é compreender o papel do Marketing como uma 

metodologia administrativa e sua importância prática nas empresas. A importância 

desse método é fazer com que as empresas desenvolvam e apliquem algumas 

ferramentas e técnicas do marketing para dar mais visibilidade a seu estabelecimento 

e com isso conquiste novos consumidores, tenha uma alta produção e desse modo 

gere mais lucros.  

 A promoção de vendas é uma ferramenta de grande abrangência muito 

explorada pelos planos de marketing de empresas de todos os segmentos. A 

promoção tem recebido muita atenção dos profissionais da área comercial por 

apresentar ótimos resultados, alterações em curto prazo e principalmente por 

possibilitar que as marcas tenham contato direto com seu consumidor, causando 

assim uma aproximação entre fornecedor e consumidor (VERONA, 2009). 

Portanto, este projeto tem como objetivo aplicar recursos na empresa 

escolhida, Alan Robson S Silva EPP, aumentando significativamente suas vendas, 

fazendo com que ela seja mais reconhecida na cidade e região, buscando sempre 

inovar e trazer melhorias.  
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 Alan Robson S Silva – EPP, é uma empresa localizada na cidade de João 

Pessoa-PB, é uma empresa especializada em assistência técnica de equipamentos 

de refrigeração comercial, com o segmento voltado paro o comércio varejista.  Oferece 

serviços como instalação, limpeza e manutenção de ar condicionado, também a 

manutenção e reparação de máquinas, aparelhos de refrigeração e ventilação para 

uso industrial e comercial, sendo especialista na cidade de João Pessoa-PB. A 

empresa tem como seu único sócio majoritário o proprietário Alan Robson de Sousa 

da Silva e atualmente conta com duas unidades.  

 

 

1.3 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

 

Fundada em julho de 2000, a empresa Alan Robson S Silva - EPP, mais 

conhecida como Gabú Refrigerações, iniciou suas atividades na cidade de 

Camaragibe - PE, e ao longo dos anos vem se expandido, atuando está nas cidades 

de João Pessoa – PB, como matriz, e Recife – PE, como sua filial. Na sua abertura, 

foi escolhida a cidade de Camaragibe – PE, foi dado início a uma oficina tendo como 

atividade principal, onde seu foco era concertos de equipamentos domésticos e 

comerciais.     

Observando o cenário econômico e visando sempre o crescimento, no ano de 

2015, a Gabú incorporou duas novas atividades em seu processo, que são a venda 

de ferramentas e materiais de instalação de split, instalação e manutenção de 

equipamentos para caminhões de baú frigorificado, que são as atividades atuais da 

empresa. 
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1.4 EQUIPES E DIRIGENTES DE NEGÓCIOS 

 

 

A empresa, por possuir uma estrutura pequena possui uma diversificação 

muito pequena dos seus cargos, em virtude da quantidade de produtos produzidos e 

serviços realizados. Desde modo, a empresa tem um corpo diretor e uma hierarquia 

muito bem definida.  

Na matriz organização conta com os cargos de diretor, supervisor geral e 

como auxiliar, uma auxiliar técnica, temos também o setor de compras, no 

almoxarifado podemos encontrar uma assistente de almoxarifado, na loja uma 

atendente e um caixa, e na parte da oficina, um chefe de oficina e três ajudantes. 

 

Figura 1: Modelo hierárquico da organização em um organograma. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

1.5 DEFINIÇÃO DE NEGÓCIO 

 

 

A Gabú Refrigerações busca inovar seu número de clientes, desta forma foi 

visto que a melhor forma de ter um lucro maior na parte de vendas da empresa, seria 

buscar clientes da área da construção civil, pois esse tipo de cliente, sempre está em 

busca de equipamento para a instalação de ar condicionado. 
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No segmento de manutenção de caminhões frigorificados, seu maior número 

de clientes é na área alimentícia, onde é necessário sempre manter os alimentos na 

temperatura ideal. Uma falha nesses veículos pode ser crucial para a perda de 

toneladas de alimentos. Melhorar a qualidade da manutenção dos veículos 

transportados devem ser frequentes, consequentemente de maneira preventiva de 

forma mensalmente as visitas devem ser realizadas para manutenção nos caminhões. 

  

 

1.6 FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS DA EMPRESA 

 

 

Empresa de pequenos portes. A Gabú Refrigerações conto com a utilização 

de recursos de terceiros e estes são provenientes com o Banco Bradesco. Desta 

forma, a organização está sempre buscando investimentos a fim de ampliar sua 

capacidade produtiva 

 

 

1.7 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

 

 

Gabú Refrigerações, é uma empresa que prioriza sempre o aumento da sua 

capacidade de produção, bem como sua rede de clientes. Buscando sempre a 

inovação e a melhoria para o crescimento, a Gabú Refrigerações, está sempre em 

busca de melhorias para atender as necessidades tanto internas quanto externas da 

empresa. Por este motivo, traça objetivos de curto e longo prazo para se aperfeiçoar 

e com isso, obter crescimento.  

 

 

1.7.1 Objetivos de curto prazo 

 

 

● Estabelecer e manter um bom relacionamento com seus parceiros e 

fornecedores; 

● Obter maior lucro  
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● Manter os seus clientes satisfeitos  

● Executar serviços com qualidade e agilidade  

 

 

1.7.2 Objetivo de longo prazo: 

 

 

● Ampliar sua carteira de clientes 

● Se tornar reconhecida em todo Nordeste 

 

 

1.8 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

1.8.1 Missão 

 

 

Atualmente a empresa tem como principal missão: 

● Proporcionar uma solução aos nossos clientes, vendendo serviços e produtos 

com excelência na área de refrigeração. 

 

Foi dado como sugestão uma nova proposta de missão: 

● Proporcionar bem-estar, agilidade e confiança, para quem busca 

comercialização e prestação de serviço na área de refrigeração. 

 

 

1.8.2 Visão 

 

 

Ser referência no segmento de assistência técnica, venda de equipamentos e 

peças na área de refrigeração comercial e transporte frigorificado, sendo reconhecida 

pela excelência de nossos serviços até 2022. 
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1.8.3 Valores 

 

● Ética 

● Disciplina  

● Autodesenvolvimento  

● Respeito  

● Transparência  

● Excelência  

● Responsabilidade Socioambiental  

 

 

1.9 PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

 

1.9.1 Produtos 

 

 

A Gabú Refrigeração, no momento, possuí produtos para instalação, 

manutenção e limpeza de ar-condicionado. Realizar a manutenção preventiva é de 

suma importância e faz com que o ar-condicionado tenha um bom funcionamento, por 

esse motivo, um dos principais produtos da loja são os gases, que são os 

responsáveis por manter o sistema do ar-condicionado de funcionamento de 

refrigeração. 

 

 

1.9.2 Serviços 

 

 

A Gabú Refrigerações incluiu, em suas atividades uma loja em sua matriz, 

onde vende material para instalação, manutenção e limpeza de ar condicionado. A 

empresa visa sempre ampliar seu número de produtos de acordo com a necessidade 

dos seus clientes.  
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A procura por esses produtos é de uma vasta necessidade tanto para uma 

pessoa física quanto para a jurídica, pois é algo necessário em todos os ambientes 

fechados que possuem aparelhos de ar condicionado do modelo Split.  

 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CONCEITO DO MARKETING 

 

 

Segundo Garcia (2004), o marketing tem como objetivo criar, promover e 

fornecer bens e serviço ao consumidor. As empresas que querem captar mais clientes 

para seu negócio buscam pelas necessidades de seus clientes para que assim 

consigam criar um produto que os satisfaça, com isso gere fins lucrativos para suas 

organizações. É preciso que haver um elo entre o cliente e a empresa, a empresa 

estuda o que o consumidor quer, sonha, deseja e o que faz eles quererem consumir 

determinado produto. Com isso, é feito um planejamento e são usadas a estratégias 

do marketing. São aplicadas ofertas para atender as necessidades do mercado, 

utilizando preço, a comunicação e o compartilhamento eficiente. 

 

 

2.2 COMPOSTO DE MARKETING  

 

 

2.2.1 Mix de Marketing “4Ps” 

 

 

O composto de marketing, conhecido também como mix de marketing, é um 

conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus 

objetivos de marketing no mercado-alvo. Na concepção de Kotler (2003, p. 151), o mix 

de marketing “descreve o conjunto de ferramentas à disposição da gerência para 

influenciar as vendas”. A fórmula tradicional é conhecida como 4 Ps: produto, preço, 

distribuição (ou praça) e promoção (SOUZA et al., 2013). 
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            Como um conjunto de pontos de interesse que as organizações devem estar 

atentas se desejam perseguir seus objetivos dentro do marketing, com a ideia que a 

empresa produz um produto e o cliente deve ser avisado que este serviço existe, o 

que é chamado de promoção, e este serviço deve ser distribuído em vários lugares, 

praça. Para Czinkota et al. (2001, p.31) “refere-se a como o produto é percebido pelos 

clientes no mercado em relação aos concorrentes”. É desenvolvido o composto de 

marketing justamente para apoiar a estratégia de posicionamento do produto.  

 

 

2.2.1 Produto 

 

 

A definição de produto se baseia em algo que é oferecido para ser observado 

no mercado e venha a ser adquirido e usado pelo consumidor, satisfazendo sua 

necessidade ou desejo (PEREIRA et al., 2009). Existem três níveis de produto, o 

benefício central que é o produto núcleo, onde está a essência do produto e sua 

funcionalidade. O produto básico que é onde contém embalagem, design, marca, 

qualidade e algumas características mais específicas. E o terceiro e último ponto é os 

serviços que estão ligados com a aquisição deste produto, como: serviços depois da 

compra, instalação, garantia de entrega e crédito (MACHADO et al., 2012). 

 

 

2.2.2 Preço 

 

 

Para Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20), o elemento preço está relacionado à 

quantidade de dinheiro ou outros recursos que os profissionais de marketing pedem 

por aquilo que oferecem, é onde também há uma troca pelo empenho da empresa 

vendedora através da alocação de recursos, capital e mão-de-obra dos produtos que 

são comercializados. É também a quantia que se é cobrada por um produto ou serviço, 

é a soma de todos os valores que os consumidores trocam pelos benefícios de obter 

ou utilizar um produto ou serviço (STEFFEN, 2009). O preço é o único elemento do 

mix de marketing que gera receita, os demais produzem custos, também é um dos 

elementos mais flexíveis, pois ele pode ser alterado de maneira rápida. A concorrência 
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é um fator que é de grande importância na determinação do preço dos produtos 

(GARCIA, 2004). 

 

 

2.2.3 Promoção 

 

 

Promoção é um conjunto de atitudes que estarão colaborando para que certo 

produto ou serviço tenha maior divulgação e comercialização. Atualmente é 

necessário que haja uma comunicação entre a empresa e os clientes, e o que se é 

comunicado não pode ser deixado ao acaso. Os instrumentos de comunicação são 

grandes ferramentas da promoção, como: a propaganda, relações públicas, promover 

vendas, marketing direto e etc. A promoção é uma estratégia do marketing, dentro e 

fora da mídia que é aplicada ao consumidor por um período que tem como principal 

objetivo estimular as vendas de determinados produtos (STEFFEN, 2009). 

 

 

2.2.4 Praça 

 

 

Os canais de distribuição (ou praça) nada mais são onde há o oferecimento 

de determinado produto ou serviço para ser vendido aos seus consumidores. Dentre 

os processos de decisão que compõem o mix de marketing, o planejamento da 

distribuição e dos mais importantes, pois não analisa somente onde ocorrerá as 

vendas do produto (VERONA, 2009). Significa também que o processo de distribuição 

pode ser direto, ou seja, sem a participação de terceiros, ou indireto, com a utilização 

do atacado e do varejo. Os fatores que podem orientar a escolha do melhor sistema 

de distribuição são: classificação dos bens, disponibilidade de recursos, potencial de 

mercado, concentração geográfica dos clientes, necessidade de estocagem, 

complexidade do bem, entre outros (MACHADO et al., 2012).  
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3 DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1 INSTRUMENTO UTILIZADO NO QUESTIONÁRIO/PESQUISA 

 

 

Para buscar os resultados esperados neste projeto, foram utilizados como 

métodos de questionário e observação na empresa Gabú Refrigeração, no intuito de 

saber a satisfação tanto externa quando interna das pessoas que fazem e 

acompanham a empresa. Segundo Kotler (2013), “uma vez que muitas empresas 

estão perdendo clientes ou vendas, dispõem-se a cortar preços e a adotar medidas 

agressivas e predatórias contra os concorrentes, para preservar as vendas. E, como 

os clientes também estão enfrentando problemas, é provável que pressionem do 

mesmo modo por descontos maiores”, ou seja, para se manter no mercado, as 

empresas sempre devem estar na busca de melhorias, redução de custos, e buscar 

novas táticas de comunicação. 

Diante disso, foi feito uma pesquisa em forma de questionário no dia 13 de 

outubro de 2020 na empresa, com intuito de analisar a satisfação dos colaboradores 

com a mesma. As perguntas eram em temas como políticas da empresa e a satisfação 

dos funcionários dentro do ambiente de trabalho atual. Além disso, também foi 

realizada uma pesquisa de satisfação com os clientes.  

 

 

3.2 SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

A primeira análise feita foi com os colaboradores, visto que, quando um 

colaborador está satisfeito em trabalhar na empresa, passa uma melhor imagem da 

empresa para seus clientes. As respostas deste questionário, tiverem um resultado 

positivo. Os principais pontos tratados foi levar aprofundar a satisfação dos 

colaboradores com a empresa. Foram feitas algumas perguntas para saber como 

cada um está se sentindo em seu ambiente de trabalho. 
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Tabela 1. Pesquisa com colaboradores 
QUESTÕES SIM NÃO 

Você ver oportunidade de crescer profissionalmente na empresa? 67% 33% 

O tempo que você passa na empresa é suficiente para realizar todas suas tarefas? 50% 50% 

Você acredita ter muita responsabilidade? 75% 25% 

Você aprende coisas novas constantemente? 92% 8% 

Sente-se motivado a trabalhar? 83% 17% 

Você conhece os objetivos da empresa? 75% 25% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Na primeira pergunta, conseguimos observar que, a maior parte dos 

colaboradores consegue visualizar os objetivos da empresa e isso faz com que, se 

consiga realizar de melhor maneira, suas tarefas. 

Logo em seguida, foi visto que a motivação dos colaboradores em estar 

trabalhando na empresa não está tão bem como o gestor gostaria, pois ainda existe 

25% de insatisfação fazendo com que, muitas vezes seja transmitido para o cliente, 

mesmo que de forma indireta. 

Foi feito também conversado com os principais colaboradores do setor de 

vendas e observado como estava sendo feito as suas atividades e foi visto que existia 

uma dificuldade na organização do estoque. Esta dificuldade é pelo motivo de não ter 

uma grande quantidade de produtos no estoque da empresa, que tem maior 

rotatividade e que dificulta as vendas, pois sempre que o produto está acabando, 

acaba dificultando o processo de compra, que é um pouco demorado.  

Para isso, foi implantado um novo sistema, onde será possível visualizar a 

rotatividade de todos os produtos que entram e saem da empresa e assim, poder 

providenciar de forma antecipada, a demanda de materiais.  

Além disto, foi feito uma pesquisa de satisfação e conversado com os clientes, 

sobre a satisfação com o atendimento na parte de agilidade e educação, e visto que 

estão insatisfeitos por conta do aumento repetitivo do preço e por falta de opções de 

produtos. Também foi sugerido pelos clientes de ter uma maneira de receberem 

informações e promoções pelas redes sociais e que tivessem outras formas de fazer 

as suas compras.  
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3.3 PRINCIPAIS FRAGILIDADE E POTENCIALIDADES DA EMPRESA 

 

 

 A análise SWOT deve ser realizado utilizando elementos de análise interna e 

externa, que resulta em um diagnóstico, constituindo numa fonte de novas 

informações e suporte para ser feita uma elaboração da gestão estratégica (VALIM et 

al.,2015). 

O modelo SWOT proporciona a direção para o desenvolvimento de planos de 

marketing mais viáveis. Para realização dessa técnica é necessário fazer uma 

avaliação global através da identificação dos pontos fortes e pontos fracos, que são 

os fatores internos da organização, e as oportunidades e ameaças, que são os fatores 

externos da organização (SILVEIRA, 2001, p. 209). 

 

Figura 5: Análise aos pontos fortes e fracos; ameaças e oportunidades 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 

 

4 PLANO DE AÇÃO 

 

 

 A melhoria do processo, a ser realizado de forma sistematizada sendo 

entendida por toda a organização, torna-se um fator indispensável e fundamental para 

Forças

•Colaboradores 
qualificados; 

•Localidade;

•Relacionamento
s estratégicos.

Fraquezas

•Concorrentes;

•Falta de 
controle de 
material;

Oportunidades

•Facilidade de 
acesso a aos 
materiais;

•Disponivel no 
mercado

Ameaças

•Exigência dos 
clientes;

•Fornecedores;

•Crises 
econômicas.



127 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

o sucesso da organização. Para a melhoria dos processos, destaca-se a ferramenta 

5W2H, extremamente útil para as empresas (GROSBELLI, 2014).  

 A técnica 5W2H é uma ferramenta prática que permite, a qualquer momento, 

identificar dados e rotinas mais importantes de um projeto ou de uma unidade de 

produção (SEBRAE, 2008).  

 

Figura 6: Plano de Ação 5W2H 

O QUE? POR QUE? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? 
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responsável 

pelo 

marketing da 
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pela 
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em estudo. 

Informando ao 

cliente no 

momento do 

pagamento 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

 

4.1 SOLUÇÃO 

 

 

Após ser implantado o check list, será mais simples para que a empresa 

consiga realizar melhorias para que a venda aconteça de forma mais fácil. Assim, com 

o check list bem elaborado, poderá evitar falhas e trazer informações importantes para 

que o gestor, junto dos colaboradores, tome decisões e medidas melhores para 

realizar dentro da empresa. 
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4.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Através deste projeto foi sugerido a implantação do marketing na empresa em 

estudo, à mesma não apresentava nenhuma ferramenta em sua rotina diária que 

contribuísse para sua melhoria no mercado, obtendo maior qualidade nas vendas e 

visibilidade. A ferramenta 5w2h teve um grande papel para verificar e traçar soluções 

para os problemas existentes na empresa referida, aumentar sua produtividade, e 

como consequência o aumento de vendas. 

 Além disso, foi feita uma pesquisa para atender de melhor forma o cliente e 

realizar a venda, seja presencialmente, online ou por ligação.  Mas que, apesar de ter 

um bom relacionamento com o cliente, é preciso lembrar que tudo está ligado a 

transação da venda e que nem sempre os resultados serão como esperados.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o desenvolvimento do projeto, foi possível identificar que o marketing é 

indispensável para que a empresa consiga impulsionar suas vendas e se manter no 

mercado competitivo. Além disso, foram identificadas várias vantagens em relação a 

divulgação de formas simples em utilizar a internet como aliada: redução de custos, 

rapidez no atendimento, maior visibilidade de mercado, melhor mensuração das 

campanhas promocionais e aumento de vendas.  

Os resultados das melhorias propostas neste projeto dependem de como o 

gestor e os colaboradores iram aderir e agir, onde será necessário que tenham um 

trabalho em equipe e um controle de execução de todos os processos que devem ser 

realizados para que as vendas tenham um resultado positivo e um lucro mais atrativo.    

É possível perceber que, o gestor da empresa em estudo, deseja implantar o 

marketing na cultura empresarial. E isso mostra que, mesmo em uma empresa 

pequena, com poucas verbas e sem uma pessoa especifica da área em questão, é 

possível aplicar o marketing e atingir seus objetivos. Com esses detalhes, que será 

possível encontrar as soluções e assim atingir o crescimento e maior reconhecimento 

no mercado. 
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O IMPACTO DA GESTÃO DAS FINANÇAS PESSOAIS NA DECISÃO 

DE REALIZAR INVESTIMENTO 
 

Juliana Moreira da Silva Lima20 
Nathállya Etyenne Figueira Silva21 

 

 

RESUMO 

 

 

A gestão das finanças pessoais tem um papel fundamental na vida daqueles que 
desejam começar a investir seu dinheiro e alcançar uma estabilidade financeira. O 
controle financeiro é considerado o primeiro passo para investir. Assim, objetivo deste 
artigo foi analisar os impactos da gestão das finanças pessoais na decisão de 
investimentos, expondo os principais tipos de investimentos de renda fixa e de renda 
variável. O estudo é do tipo quantitativo, com abordagem explicativa e descritiva. Para 
coleta de dados, utilizou-se a plataforma do Google Formulários e a amostra da 
pesquisa contou com 68 respondentes. Os resultados revelam que os respondentes 
são bem informados quanto à importância da gestão das finanças pessoais. Além 
disso, a gestão de finanças desempenha um papel essencial para o controle eficaz do 
dinheiro, auxilia a tomada de decisão no âmbito dos investimentos e possibilita que as 
metas e objetivos sejam alcançados.  
 
Palavras-chave: Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Tomada De Decisão; 
Controle; Investimento. 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The management of personal finances has a fundamental role in the lives of those who 
wish to start investing their money and achieve financial stability. Financial control is 
considered the first step to invest. Thus, the objective of this article was to analyze the 
impacts of personal finance management on investment decisions, exposing the main 
types of fixed and variable income investments. The study is of the quantitative type, 
with an explanatory and descriptive approach. For data collection, the Google Forms 
platform was used and the survey sample included 68 respondents. The results reveal 
that respondents are well informed about the importance of personal finance 
management. In addition, finance management plays an essential role in the effective 
control of money, assists investment decision making and enables goals and 
objectives to be achieved. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Desde sempre as pessoas lidam com questões financeiras, tomando a todo 

instante decisões que podem gerar influências à longo prazo. A população brasileira 

se encontra desatenta acerca de como gerir o seu próprio dinheiro. Uma pesquisa 

realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), aponta que 48% dos consumidores brasileiros 

não controlam o seu orçamento, com isso ficam suscetíveis a cometer equívocos 

quando tomam decisões sem nenhum conhecimento prévio e sem planejamento. 

No último trimestre de 2019 houve um aumento de 0,8% no índice do consumo 

das famílias, que segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi 

ocasionado pela expansão do crédito e a liberação do FGTS (Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço), essa alta por sua vez impulsionou o crescimento econômico do 

país. Portanto é necessário que os brasileiros controlem de forma adequada os seus 

hábitos de consumo, administrando com eficiência o seu dinheiro. 

As decisões de como e onde investir não são simples. Portanto, vale ressaltar 

que o objetivo de investir não deve ser unicamente juntar dinheiro, mas sim visar 

algum projeto de vida e/ou buscar garantir uma reserva de emergência. Dessa 

maneira Alfest (2004) orienta que, a decisão de onde serão aplicados os recursos 

disponíveis, que consiste na definição clara dos objetivos de investimentos, é um 

passo bastante importante a se realizar. 

Tomar decisões de onde investir seu dinheiro requer muito cuidado, pois os 

investimentos possuem níveis diferentes de risco, rentabilidade e liquidez. É 

necessário traçar os objetivos que se tem pretensão em alcançar e qual o risco que 

deseja assumir, analisando as melhores opções de acordo com o seu perfil de 

investidor.  

Diante do que foi exposto, é notório a importância da uma boa gestão das 

finanças para tomada de decisão e assim surge o seguinte questionamento: Qual o 

impacto das finanças pessoais na decisão dos investimentos? Por conseguinte, 
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foi estabelecido como objetivo para esta pesquisa analisar os impactos da gestão das 

finanças pessoais na decisão de investimentos.  

Nesse sentido, essa pesquisa é relevante porque poderá contribuir com 

informações acerca de como uma gestão das finanças pessoais feita de forma eficaz 

pode contribuir para adequar o estilo de vida aos recursos disponíveis, além de ajudar 

na decisão de realizar investimentos, ou ainda decisões que envolvem o planejamento 

de aposentadoria, reserva de emergência ou aplicações de longo prazo.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS  

 

 

Para Pasquale (2012, p.98) o planejamento é o “processo de elaborar o plano, 

que é o documento escrito: portanto, planejamento é a ação, enquanto o plano é o 

resultado”. Desse modo o planejamento contém estratégias para alcançar um 

determinado objetivo. 

Com o intuído de alcançar objetivos na vida, tem-se o planejamento financeiro 

pessoal como uma ferramenta de enorme importância com a finalidade de definir 

estratégias para então tomar decisões que vão contribuir para a realização das metas 

de qualquer pessoa e de uma família de forma geral. Para, Frankenberg (1999, p. 31), 

afirma que o planejamento financeiro pessoal “significa estabelecer e seguir uma 

estratégia precisa, deliberada e dirigida para a acumulação de bens e valores que irão 

forma o patrimônio de uma pessoa e de sua família”. 

O planejamento financeiro promove um monitoramento quanto ao uso dos 

recursos financeiros, para que o dinheiro seja utilizado de forma apropriada a fim de 

gerar resultados que venham contribuir com ações para alcançar as metas desejadas. 

Para Cerbasi (2004, p. 35) “o primeiro passo para poupar é fazer sobrar dinheiro”, o 

autor ainda revela que para se ter um controle eficaz dos gastos é necessário ter uma 

intensa disciplina. Com isso, é essencial cortar os gastos com consumo irracional de 

bens desnecessários e direcionar para algum fundo de investimento ou algo que trará 

benefícios futuros ao indivíduo.  
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Os autores Cherobim e Espejo (2010) complementam que, quando são 

estabelecidos os objetivos de curto, médio e longo prazo, é essencial fazer o 

diagnóstico da situação atual, como: as fontes de renda, características familiares que 

ocasionam ao aumento ou diminuição dos rendimentos, e também particularidades 

familiares que levam a um perfil de despesas e capacidade de poupança. 

Sendo assim, o planejamento financeiro vem para facilitar a gestão dos 

recursos e é considerado um meio ideal para quem deseja ter uma situação financeira 

estável, controlando de forma certa as suas receitas e despesas, acompanhando as 

entradas e saídas do fluxo caixa para então alcançar os objetivos almejados, tendo 

em vista que quem “pretende alcançar metas financeiras no curto, médio e longo 

prazos, precisa fazer planejamento financeiro” (CVM 2019, p. 262). 

 

 

2.2 DECISÕES DE INVESTIMENTOS 

 

 

Segundo Gitman e Joehnk (2005, p. 3), “um investimento é simplesmente 

qualquer instrumento em que os fundos disponíveis podem ser colocados com a 

expectativa de que gerarão renda positiva e/ou que seu valor será preservado ou 

aumentado”. Contudo, ainda não é característica do povo brasileiro buscar meios 

viáveis para investir, geralmente as pessoas buscam empréstimos e financiamentos 

como meios de atender as suas necessidades. Os possíveis motivos disso são a falta 

de educação financeira e segundo a CVM (2018) o grande desemprego no país e a 

estagnação na renda do trabalhador fazem com que população não tenha o hábito de 

investir.  

De acordo com Cerbasi (2004, p. 65) “o importante é investir naquilo que se 

conhece”. Que decisões inteligentes são fundamentais para adquirir um padrão de 

vida mais elevado e que elas são tomadas com base no conhecimento e entendimento 

acerca das alternativas de investimento de cada pessoa, assim, o autor Cerbasi (2004, 

p. 65) complementa que decisões inteligentes “são tomadas quando o investidor sabe 

em que está aplicando, que riscos o investimento oferece, que situações geram 

ganhos e quais geram perdas e, principalmente, quais são as alternativas mais 

rentáveis do mercado para o tipo de investimento escolhido. ” 
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 Desta forma, é necessário que as pessoas organizem primeiramente suas 

finanças pessoais visando economizar dinheiro e busquem elaborar um planejamento 

financeiro para então poder iniciar a aplicação dos seus recursos, seja ele em renda 

fixa ou renda variável.  

Os investimentos de renda fixa são os mais sugeridos para os investidores que 

são avessos ao risco. Para Cerbasi (2008), os investimentos de renda fixa são os que 

geram rendimento fixo, onde a rentabilidade já é estabelecida no momento da 

aplicação ou do resgate da mesma. Dentro deste mercado temos as taxas pré-fixado 

e pós-fixado. Onde na taxa pré-fixado a rentabilidade do título é estabelecida no 

instante da aplicação do recurso. As aplicações com taxa pós-fixada o investidor só 

saberá o valor real que seu investimento rendeu após o final do período definido. 

Na renda variável o dinheiro aplicado sofre variações de acordo com os valores 

do mercado durante o período de tempo que fica investido, essas oscilações do capital 

investido podem ser tanto para mais quanto para menos, tudo vai depender de um 

conjunto de fatores. E de acordo com FORTUNA (2008, p. 473), “os fundos de renda 

variável são aqueles cuja composição é, em sua maior parte, de aplicações em ações 

e/ou títulos e cuja taxa de retorno é variável e, portanto, depende de seu desempenho 

no mercado”. Sendo este tipo de aplicação indicada para investidores que tendem a 

tolerar certos riscos devido as oscilações que ocorrem nesse mercado. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa apresenta uma abordagem quantitativa, e de acordo com 

MATIAS-PEREIRA (2016, p.86) “o método quantitativo, conforme o próprio nome 

sugere, tem como principal característica a utilização da quantificação, seja nas 

modalidades de coleta de informações ou no tratamento das mesmas”. Quanto ao 

objetivo, possui característica descritiva, que segundo GIL (2008, P.28) ela “têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”  

Os dados da pesquisa são de natureza primária, que de acordo com Mattar 

(1999, p.135) “são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em posse 

dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de atender às necessidades 
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especificas da pesquisa em andamento”. E esses dados serão obtidos por meio de 

questionário do tipo estruturado, criado no Google formulário com base nas literaturas 

utilizadas no trabalho composto por 23 questões, sendo 8 destas relacionadas a 

caracterização do perfil do respondente e 15 em escala Likert, que segundo Gil (2008), 

nela é revelada a opinião de concordância ou discordância acerca do problema que 

está sendo estudado. 

Assim, a amostra da pesquisa foi intencional, que segundo GIL (2002 p. 145) é 

aquela “em que os indivíduos são selecionados com base em certas características 

tidas como relevantes pelos pesquisadores”. A amostra contou com 68 respondente 

e é não probabilística que para Gil (2008) significa a escolha de um subgrupo da 

população, levando em conta as informações que se encontram disponíveis. Os dados 

foram analisados através de gráficos gerados pela plataforma do Google formulário.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

No questionário aplicado, foram inicialmente criadas oito perguntas com o 

intuito de identificar o perfil dos respondentes, sendo estas orientadas para a obtenção 

de dados referentes ao sexo, à faixa etária, à principal profissão, à renda, se eles 

realizam o controle das finanças e se possuem planejamento financeiro e por fim foi 

perguntado onde eles aplicam seus recursos financeiros. 

 Com um total de 68 pessoas que se disponibilizaram a responder, 79,4% são 

do sexo masculino e 20,6% do sexo feminino. Em relação a faixa etária dos 

participantes, a maior parte (42,6%) possuem mais de 40 anos. Com referência a 

renda, foi obtido um percentual de 54,4% com uma renda superior a R$ 4.601,00 como 

é apresentado na Tabela 1:  

 

Tabela 1 – Renda e Faixa Etária dos respondentes 
Renda  Frequência Porcentagem Faixa Etária Frequência Porcentagem 

Até R$ 1.045,00 4 5,9% 
De 18 a 23 

anos 
11 16,2% 

De R$ 1.046,00 até 
R$ 1.600,00 

7 10,3% 
De 24 a 27 

anos 
7 10,3% 

De R$ 1.601,00 até 
R$ 2.600,00 

8 11,8% 
De 28 a 33 

anos 
4 5,9% 
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De R$ 2.601,00 até 
R$ 3.600,00 

6 8,8% 
De 34 a 40 

anos 
17 25% 

De R$ 3.601,00 até 
R$ 4.600,00 

6 8,8% 
Mais de 40 

anos 
29 42,6% 

Acima de R$ 
4.601,00 

37 54,4%    

TOTAL 68 100% TOTAL 68 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

Quanto a principal profissão exercida pelos que responderam à pesquisa, 

41,2% são funcionários públicos, 20,6% são empresários, 17,6% funcionários de 

empresa privada, 4,4% são estudantes e 13,2% alegaram ter outra principal profissão 

não mencionada na questão.  

Em seguida foi perguntado aos respondentes se eles realizam o controle das 

suas finanças pessoais e se possuem um planejamento financeiro pessoal como são 

apresentados nos Gráficos 1 e 2 respectivamente: 

 

                                             Gráfico 1                                       Gráfico 2 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa, 2020.   Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

Apesar dos dados do Gráfico 1 apontaram que 85,3% dos respondentes fazem 

o controlem das suas finanças pessoais com frequência, é possível notar que quanto 

ao planejamento financeiro pessoal (Gráfico 2) esse percentual sofre uma pequena 

queda, tendo assim 72,1% de pessoas que possuem o planejamento, enquanto 27,9% 

não fazem um planejamento.  

 Segundo Cerbasi (2004), quando se está disposto a planejar e a controlar sua 

vida financeira com mais apreço, a conquista dos sonhos se tornará o primeiro objetivo 

e, por conseguinte não existirá angústias com dificuldades financeiras. O autor ainda 
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aponta que no planejamento financeiro é primordial ter disciplina com investimentos, 

definir metas, gerenciar o que já se conquistou e também ter o controle dos gastos. 

Grafico 3: Aplicação do dinheiro 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

De acordo com o que é apresentado no Gráfico 3, é possível observar que a 

maior parte dos indivíduos que responderam ao questionário, ou seja, 63,2% aplicam 

seu dinheiro em renda fixa por ela proporcionar um risco de perda baixíssimo, 

enquanto 41,2% investem em renda variável revelando que eles estão dispostos a 

assumir riscos que podem ocorrer por conta das oscilações que acontecem no 

mercado, visando uma maior rentabilidade.  

 De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM 2018), dentre aquelas 

pessoas que realizam algum tipo de aplicação financeira o perfil do investidor 

conservador é predominante. Cerca de 20,6% respondentes da pesquisa revelaram 

que não aplicam seu dinheiro. Isso se dá pelo fato de se preocuparem unicamente em 

obter o básico para o dia a dia e quitar as contas do mês (CVM 2018). 

 Após identificar o perfil dos respondentes, as perguntas seguintes foram 

direcionadas a alcançar o objetivo da presente pesquisa. 

 

                              Gráfico 4                                                          Gráfico 5 
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  Fonte: Dados da pesquisa, 2020.                     Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

Segundo os dados do Gráfico 4, 17,6% concordam e 79,4% concordam 

totalmente que o resultado positivo no orçamento financeiro pode ser proporcionado 

pela gestão das finanças pessoais. Quando se organiza e administra de forma correta 

as finanças pessoais, o indivíduo passa a analisar e controlar o seu orçamento 

financeiro com mais cautela, identificando como seu dinheiro é gasto e como é 

investido. Para Cerbasi (2004), os investimentos devem ser incluídos no orçamento 

como uma meta mensal, para que então eles passem a ser prioridade no orçamento. 

 Os dados apresentados pelo Gráfico 5, apontam que 85,3% dos respondentes 

concordam de forma absoluta que as melhores decisões financeiras são tomadas com 

uma gestão das finanças pessoais realizada de forma eficaz. A vida pessoal e familiar 

é repleta de situações que exigem dos indivíduos uma escolha, uma decisão que pode 

afetar a saúde financeira do mesmo. Portanto, com o controle das finanças as 

decisões são tomadas de forma consciente, sobretudo na hora investir o dinheiro que 

foi poupado.  

 Outro resultado relevante é que, 80,9% dos respondentes concordam que fazer 

sobrar dinheiro no final do mês é o primeiro passo para aqueles que desejam poupar 

e/ou investir seus recursos financeiros.  E que 89,7% das pessoas consentiram que 

uma apropriada gestão das finanças pessoais e uma intensa disciplina são fatores 

fundamentais para fazer com que o dinheiro sobre no final do mês.  

 Segundo Cerbasi (2004), para poupar dinheiro é necessário ter uma intensa 

disciplina para controlar os gastos. Assim, os pequenos gastos são um dos motivos 

que influenciam o fato de não sobrar dinheiro no final do mês para então poupar.  

 

                                   Gráfico 7                                                       Gráfico 8 
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      Fonte: Dados da pesquisa, 2020.                     Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

De acordo com os dados apresentados no gráfico 7, é possível observar que 

33,8% e 48,8% dos respondentes concordam que quando alguma decisão é tomada 

de forma equivocada no âmbito das finanças pessoais, isso pode gerar uma certa 

insegurança na hora de realizar uma aplicação. Um percentual de 5,9% revela que 

parte dos respondentes acreditam que essa tomada de decisão errada não deva 

influenciar na hora de realizar um investimento.  

 Sabe-se que a gestão das finanças pessoais requer um controle continuo dos 

gastos ou melhor um acompanhamento constante dos recursos financeiros de uma 

pessoa e como ela administra o próprio dinheiro. Sendo assim, a gestão do próprio 

dinheiro exige cautela porque uma tomada de decisão errada pode comprometer a 

saúde financeira pessoal e familiar, e como isso as decisões de investir no momento 

podem não ser vistas de forma claras e gerar dúvidas.  

 Já no gráfico 8, nota-se que 69,1% e 19,1% concordam que uma boa gestão 

das finanças contribui de forma assertiva na hora de realizar algum investimento. 

Desse modo, quando as finanças pessoais são gerenciadas de forma correta, o 

indivíduo passa a saber de fato quanto é sua renda mensal, quanto é gasto e/ou para 

onde o seu dinheiro está sendo direcionado. Tendo de forma clara seu principal 

objetivo e quanto de recursos financeiros tem disponível, a decisão de onde aplicar o 

dinheiro se torna mais simples.  

 

Gráfico 9: Decisões de investimento, planejamento e conhecimento 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

Os dados apresentados no gráfico 9 apontam que 54,4% e 23,5% concordam 

que para tomar uma decisão de realizar um investimento é necessário tem um 

planejamento financeiro pessoal bem elaborado, e com isso é possível identificar qual 

o investimento mais adequado. O gráfico ainda revela que 55.9% acreditam que é 

essencial investir naquilo que se conhece.  

  A Comissão de Valores Mobiliários (CVM 2019, p. 262) revela que o 

planejamento financeiro “possibilita dar direção e significado às decisões financeiras. 

Permite entender como cada decisão financeira afeta outra área das finanças 

pessoais”. Portanto, investir requer planejamento para traçar estratégias e 

conhecimento para tomar as melhores decisões sobre onde aplicar o dinheiro, 

sabendo usufruir das possibilidades que o mercado financeiro oferece.  

 Outros dados evidenciam que 94,1% (29,4% concordam e 64,7% concordam 

totalmente) consentiram que ter as finanças pessoais organizadas e buscar 

economizar dinheiro são motivos que auxiliam no momento de realizar um 

investimento. Assim, ter as finanças pessoais bem estruturada juntamente com um 

planejamento financeiro, são fatores que concorrem de forma positiva na hora de 

decidir sobre o melhor investimento que deve ser feito. Assim, de acordo com Gitman 

e Joehnk (2005, p. 12) “seus objetivos de investimento determinarão os tipos de 

investimento que você fará”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados da pesquisa revelaram que objetivo foi alcançado, os 

respondentes concordaram que uma adequada gestão das finanças pessoais feita 

juntamente com um planejamento financeiro com estratégias bem elaboradas, 

proporcionam que as decisões de onde investir o dinheiro sejam tomadas de forma 

mais clara.  

 Além disso, os respondentes também consideraram que a gestão das finanças 

pessoais requer o planejamento financeiro com metas e objetivos bem estabelecidos, 

e que o planejamento quando alinhado com o controle dos gastos possibilita a criação 

de estratégias que visam alcançar o sucesso da vida financeira. Tendo essas metas 

pré-estabelecidas é possível escolher o investimento ideal, ter uma visão a longo 

prazo e as prioridades se tornam mais claras. 

 Com relação as limitações deste estudo, é possível ressaltar que a maior delas 

foi referente a metodologia executada por meio de um questionário, onde a questão 

do tempo para a realização da pesquisa foi o principal fator limitador. Posto isto, para 

pesquisas futuras é possível sugerir: que a pesquisa seja reaplicada com o intuito de 

atingir uma amostra maior e um estudo que possa identificar os fatores que levam as 

pessoas a não realizarem investimentos. Além disso, a presente pesquisa contribui 

para que a sociedade de forma geral busque cada vez mais melhores formas de 

administrar seu dinheiro para tomar as melhores decisões financeiras e de 

investimentos. 
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RESUMO 

 

 

Este estudo objetiva analisar como a plataforma “Mães Atuantes no Mercado” tem 
auxiliado as mulheres no processo de empregabilidade e recolocação profissional no 
mercado de trabalho. Metodologicamente, a pesquisa adotou uma abordagem 
qualitativa e a coleta de dados foi realizada através de uma entrevista estruturada com 
a gestora do projeto. O método escolhido foi a análise de conteúdo e as categorias 
avaliadas foram: Empregabilidade das mulheres mães; Recolocação profissional pós-
maternidade; Desafios da reinserção para a plataforma M.A.M. Os resultados 
evidenciam a carência de espaço profissional destinado a mulher mãe e as 
dificuldades enfrentadas por ela no retorno a vida laboral, situações combatidas pela 
plataforma M.A.M. Concluindo, nota-se que iniciativas como a da plataforma estudada 
ajudam diversas mães a encontrarem uma ocupação profissional. 
 
Palavras-chave: Empregabilidade. Mulheres mães. Recolocação profissional.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um mercado de trabalho que vem se mostrando progressivamente mais 

exigente e competitivo, contratar profissionais mais qualificados e mantê-los 

preparados para assumir atividades das mais variadas torna-se fundamental para a 

dinamização e eficácia para os planejamentos das organizações. Contudo, espera-se 

que os colaboradores se mostrem capacitados para se adequarem a estas 

necessidades e mudanças, principalmente com o advento das novas tecnologias, em 

que a adaptabilidade de empresários e profissionais se mostra como uma 
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característica das mais significativas para trabalhar itens como, por exemplo, a 

empregabilidade.  

O termo vem ganhando cada vez mais força dentro das empresas, 

principalmente quando se refere ao setor de Recursos Humanos. A empregabilidade 

diz respeito a qualificação e a capacitação profissional de um indivíduo, além da 

aptidão que ele tem em se manter e se adaptar às novas dinâmicas do mercado de 

trabalho (KILIMNIK; SANTOS NETO; REIS, 2015). Assim, um único profissional deve 

possuir competências diversas, de modo a ganhar destaque, mas, infelizmente, nem 

todos conseguem, o que acarreta um considerável número de desempregados. 

Como justificativa para este estudo, percebe-se que, muito embora a luta pela 

igualdade de gênero venha tomando força nos últimos anos, ainda se observa a 

prevalência na contratação masculina pelas empresas. 

 De acordo com uma investigação realizada pelo LinkedIn, as mulheres têm 

13% a menos de chance de serem contratadas por recrutadores. Enquanto elas 

precisam preencher 100% dos requisitos para conseguirem uma vaga, os homens são 

aprovados conseguindo apenas 60% dos pontos (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019). Este 

subaproveitamento da força de trabalho feminina pós-maternidade, mostra como a 

gestão pode ser mais presente e mais assertiva em encontrar vias e mecanismos para 

o seu melhor aproveitamento. 

Conciliar trabalho e vida pessoal é um confronto para qualquer pessoa, e 

quando se é mãe, conforme exposto, a dificuldade também existe. Pensando nisto, 

um grupo de profissionais de Recursos Humanos (RH), inovação e comunicação criou 

o Mães Atuantes no Mercado (M.A.M.), uma plataforma digital que funciona como um 

banco de currículos que tem como finalidade a realocação das mulheres mães no 

mercado de trabalho. Elas podem se cadastrar no site, enviar o currículo, e incluir até 

um pequeno texto em que falam sobre as habilidades adquiridas como profissional e 

mãe, durante a sua carreira e vida. Posto isto, o site coloca mulheres e empresas em 

contato, adequando cada perfil profissional a empresa demandante.   

Sob esta perspectiva, o presente artigo apresenta a seguinte problemática:  

como a plataforma “Mães Atuantes no Mercado” tem auxiliado as mulheres no 

processo de empregabilidade e recolocação profissional no mercado de 

trabalho?  

Para auxiliar na resolução deste questionamento, o trabalho tem como objetivo 

geral analisar como a plataforma “Mães Atuantes no Mercado” tem auxiliado as 
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mulheres no processo de empregabilidade e recolocação profissional no mercado de 

trabalho.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 EMPREGABILIDADE: CONCEITOS, EVOLUÇÃO E DESAFIOS NA 

QUALIFICAÇÃO E NA CARREIRA PROFISISONAL 

 

 

O indivíduo procura apresentar-se de modo que pareça ser atraente e a melhor 

opção de escolha perante o empregador, demonstrando comprometimento, qualidade 

no trabalho e busca pela melhoria de suas competências e habilidades. Ambos ainda 

afirmam que tal comportamento não se concentra apenas em um determinado período 

da vida, é uma exigência contínua da conquista de novas habilidades e disposições, 

oferecendo uma nova noção de atitude por parte do colaborador, modificando a 

relação tradicional dele com a esfera produtiva. 

Em outras palavras, empregabilidade é a obrigação que o funcionário tem de 

transcender sua área de atuação, tornando-se, assim, polivalente. Esta circunstância 

tem feito com que o trabalhador se preocupe em atualizar suas habilidades, indo em 

direção a novos conhecimentos e conquistas (KILIMNIK; SANTOS NETO; REIS, 

2015). 

A qualificação profissional vai além do aprendizado de um conjunto de práticas 

diárias ligadas a um trabalho, ela implica na “percepção ampla de seus objetivos, 

conteúdos e métodos” (LIMA, 2007, p.63). Todavia, observa-se que, a falta da 

qualificação, gerada em grande parte pela escassez de oportunidade, acaba por atrair 

consequências na empregabilidade.  

Em decorrência das dificuldades e desafios enfrentados no que se refere à 

qualificação profissional, nas últimas décadas, o Brasil vem realizando diversas 

investimentos em políticas públicas, entre elas, programas criados com o foco no 

desenvolvimento e qualificação profissional com o intuito de promover uma maior 

valorização e preparo para a força de trabalho, como o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por exemplo (BENINI; CECCHIN, 2016).  
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2.2 O MERCADO DE TRABALHO E A RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 

MULHER MÃE: CONFIGURAÇÕES E PRÁTICAS ADOTADAS NO CONTEXTO 

ATUAL 

 

 

O mercado de trabalho pode ser compreendido, de acordo com Debortoli 

(2016), como vagas de emprego oferecidas por empresas referentes às suas 

demandas, que, consequentemente, acabam influenciando nos processos seletivos 

promovidos, causando alterações em alguns pontos, tais como: a quantidade de 

vagas existentes para a unidade e a economia.  O autor ainda afirma que, além disso, 

os termos de oferta e procura tem relação com alguns segmentos de mercado que 

são separados por setores de atividade, por localidade, tamanho e origem. 

As constantes transformações ocorridas no macroambiente e microambiente 

organizacional acabam por tornar frequentes as discussões sobre as reações do 

mercado de trabalho perante os mais diversos cenários. No entanto, dentre os 

variados contextos debatidos, a necessidade de readaptar-se torna-se fundamental 

para cenários tão imprevisíveis (DEBORTOLI, 2016), tal iniciativa se reflete, no que 

concerne ao mercado de trabalho, tanto para os que nele já estão inseridos como para 

os que desejam uma oportunidade de reinserção.  

Este estereótipo vem aos poucos se dissipando, dando lugar ao 

estabelecimento de um papel mais firme, capaz, competitivo e atuante diante da 

sociedade e da sua prole. As suas conquistas e a sua evolução nos últimos anos não 

tem sido fáceis, pois, mesmo diante dos progressos que vêm sendo obtidos, ainda se 

percebe a persistência em algumas organizações e segmentos uma divisão de cunho 

sexual no mercado de trabalho.  

Entre os diversos desafios enfrentados pelas mulheres ao tentarem se fixar no 

mercado de trabalho, a escolha entre cuidar dos filhos e da casa a construir uma 

carreira profissional (ROCHA et al., 2014) é o mais comum.  
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2.3 MODELO “MÃES ATUANTES NO MERCADO”: UMA EXPERIÊNCIA DE 

REINTEGRAÇÃO DA MULHER A VIDA LABORAL 

 

 

Ao se tornarem mães, as mulheres que são economicamente ativas, e 

financeiramente independentes, sofrem um desafio: elas precisam organizar, de 

maneira flexível, seus horários para conseguir dar conta da criação dos filhos, da casa, 

do cônjuge, e do trabalho ao mesmo tempo.  

Segundo Shimabuku e Orsiolli (2019), contudo, este cenário se torna menos 

real para as mães brasileiras que, ao retornarem a vida laboral, se deparam muitas 

vezes com empecilhos impostos pelas organizações. Alguma delas, vivem uma 

demissão sem justa causa, assim que retornam da licença maternidade. Outras, são 

demitidas antes mesmo de darem à luz.  

A partir de um gradativo processo de conscientização, o mercado já vem se 

mobilizando para mudar este cenário. A área e os profissionais de recursos humanos 

começam a olhar, de uma forma geral, a potencialidade desse grupo como 

investimento para adesão ao corpo funcional das organizações. Já existem 

plataformas especializadas em reintegrar essas mulheres como, por exemplo, a 

Contrate uma Mãe (2020). Porém, aquela que possui uma maior atuação e 

engajamento no ambiente digital é a Mães Atuantes no Mercado (M.A.M), que surge 

como foco deste trabalho. 

A M.A.M. é uma plataforma que procura auxiliar na inserção das mulheres no 

mercado após se tornarem mães. Ela nasceu a partir de um dos maiores desafios 

enfrentados pelas mulheres na atualidade: harmonizar a vida laboral com a vida 

familiar, ou seja, mostrar que pode existir um equilíbrio entre a vida profissional e as 

competências de uma mulher com a sua vida pessoal e o seu ofício materno (MÃES 

ATUANTES NO MERCADO, 2020 

Diante deste cenário, a referida página traz um formato que busca ajudar as 

mães, por meio de uma plataforma digital, que desejam voltar a investir em suas 

carreiras. A proposta defende que pode haver um equilíbrio entre essas duas áreas 

da vida da mulher.  

Para as empresas, o site disponibiliza um banco de currículos online, 

oferecendo apoio com programas de acolhimento, capacitação e treinamento para 

desenvolvimento das competências e habilidades das novas profissionais que serão 
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contratadas pela organização. Para as candidatas, disponibiliza serviços de coaching 

para incentivá-las a descobrir e impulsionar os seus talentos com cursos, palestras e 

conteúdos com foco na sua qualificação.  

 Assim, ideias desenvolvidas por plataformas como a Mães Atuantes no 

Mercado ou a Contrate uma Mãe, por exemplo, são um caminho que procura tratar a 

reinserção das mulheres mães ao mercado de trabalho com mais segurança e 

viabilidade, mitigando receios e preconceitos.  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este artigo tem como propósito analisar a plataforma Mães Atuantes no 

Mercado (M.A.M.), que funciona como banco de currículo online, auxiliando no 

processo de empregabilidade e recolocação profissional de mulheres mães no 

mercado de trabalho.  

Após um levantamento realizado em plataformas que trabalham com esta 

proposta de reinserção das mulheres mães no mercado de trabalho, percebeu-se que 

a Mães Atuantes no Mercado traz uma proposta diferenciada por ter uma maior 

presença digital e de performance. Isto fica bastante evidente, pois além de possuir o 

próprio site, em que empreende um trabalho consistente com um banco curricular, ela 

também está inserida em mídias sociais como Facebook e Instagram, trazendo 

conteúdo qualificado e com certa regularidade para candidatas a vagas de trabalho e 

para empresas que desejam contratar mulheres com este perfil. Alguns depoimentos 

são verificados nas mídias sociais, em que algumas mulheres demonstram o 

contentamento e apoio ao trabalho desenvolvido pela plataforma. 

Dessa forma, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa com o intuito de 

entender a relação entre empregabilidade, recolocação profissional das mulheres 

mães no mercado de trabalho com a plataforma M.A.M. Tal abordagem é conceituada 

por Flick (2009) como uma atividade investigativa, que consiste em um aglomerado 

de práticas interpretativas e instrumentos que trazem ao investigador uma visão 

naturalística do mundo. Além disso, empregou-se um estudo de caso de natureza 

exploratória descritiva que traz a análise da descrição das características da empresa, 
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apresentadas por meio de um instrumento investigativo, ou seja, um roteiro de 

entrevista, estabelecendo uma relação entre as variáveis (GIL, 2002). 

Além disso, a investigação utilizou um roteiro de entrevista estruturado com 9 

perguntas com base no referencial teórico e com a intenção de responder os objetivos 

geral e específico. Tal roteiro está exposto no apêndice A deste artigo. De acordo com 

Gil (2002), este roteiro é um modelo que se desenvolve em uma relação fixa de 

perguntas, cuja ordem e a redação permanecem inalteradas para todos os 

entrevistados.  

Para tanto, foram empregados o software Google Forms para a sua elaboração 

e, para o envio, a ferramenta eletrônica do WhatsApp. Tal mecanismo foi usado de 

modo a garantir maior facilidade e praticidade para a respondente, haja visto que a 

sua agenda se mostra bastante extensa e comprometida. Além disso, em decorrência 

do panorama atual brasileiro, que se mostra frágil e recluso diante da pandemia do 

COVID-19, e também devido às questões logísticas, pelo fato da entrevistada residir 

em São Paulo, cidade em que a Mães Atuantes no Mercado tem base. Os dados 

foram coletados no período de 07 à 13/04/20.  

Na intenção de preservar a identidade da entrevistada, foi adotado um nome 

fictício para garantir a sua privacidade, a fim de que ela se sentisse confortável para 

responder as perguntas. A gestora foi contatada via Instagram da própria plataforma, 

se prontificando prontamente em colaborar com o trabalho e autorizando a utilização 

da plataforma como objeto de estudo, concordando em responder a pesquisa. A 

entrevistada é do sexo feminino, fundadora e gestora do projeto, tem 36 anos e ensino 

superior completo, com pós-graduação e está há 1 ano e meio à frente do projeto. Em 

decorrência da distância e do cenário que o Brasil vive atualmente, e visando o 

conforto da respondente, a pesquisa foi realizada através do Google Forms.  

Por fim, o método escolhido para a realização deste trabalho foi o da análise 

de conteúdo. As categorias, foram definidas a priori, como: Empregabilidade das 

mulheres mães; Recolocação profissional pós-maternidade; Desafios da 

reinserção para a plataforma M.A.M. Elas serão analisadas na seção a seguir. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 EMPREGABILIDADE DAS MULHERES MÃES 

 

 

A pesquisa permitiu constatar que a plataforma surgiu com o intuito de ajudar 

as mulheres a equilibrarem a vida profissional e doméstica, e trazer uma maior 

facilidade nessa reinserção, fazendo um link entre as empresas cadastradas no 

projeto, e as candidatas.   

A entrevistada relata a importância da mulher no mercado de trabalho, e em 

concordância com o que ela fala, Silveira e Fleck (2017) apontam algumas 

dificuldades que elas enfrentam ao tentarem reingressar no mercado de trabalho e 

conciliar as duas áreas mais importantes de suas vidas: as atividades de casa e o 

trabalho, e os conflitos entre esses dois âmbitos.  

O questionamento número 2 aborda de que forma a plataforma tem ajudado no 

processo de empregabilidade das mulheres que a procuram, obtendo o seguinte 

relato: 

 

“Buscamos e divulgamos vagas com flexibilidade e também oferecemos 
consultoria de carreira. Usamos nosso banco de CV para fazer match entre 
vagas e candidatas”. 

 

Em primeiro lugar, observa-se que o site dirigido pela entrevistada preza pela 

flexibilidade no dia-a-dia das mulheres mães, esforçando-se no intuito de que elas 

consigam uma colocação no mercado de trabalho que as ajudem a conciliar suas duas 

faces: mãe e profissional. A entrevistada relata também que o Mães Atuantes no 

Mercado traz programas de consultoria de carreira, ou seja, além de facilitar o acesso 

às empresas, eles também treinam e auxiliam as candidatas de acordo com seu cargo. 

Para as organizações, a plataforma possui um banco de currículos virtual, onde elas 

podem fazer a escolha, e assim recrutar as candidatas que se encaixem melhor no 

perfil do seu negócio. 

No entanto, mesmo diante de toda a praticidade e acessibilidade ofertadas pelo 

M.A.M, é preciso que estas mulheres estejam capacitadas para assumirem 

determinados cargos, o que as levam à necessidade de se reinventarem 
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continuamente de modo a conseguir destaque no mercado. Para tanto, elas precisam 

aplicar o conceito de empregabilidade a sua vida laboral que, segundo Lemos e 

Rodriguez (2008), é uma forma de atualização das habilidades profissionais de cada 

indivíduo, fazendo com que o indivíduo se apresente de forma mais atraente para o 

empregador.  

A pergunta número 3, traz o seguinte questionamento: “Explique como a 

plataforma Mães Atuantes no Mercado tem influenciado as empresas a apostarem na 

empregabilidade das mulheres mães”. A respondente explica que:  

 

“Estamos constantemente em contato com empresas e fóruns de discussão 
trazendo a importância da recolocação e acolhimento às mães no mercado. 
Existem muitas mães e mulheres extremamente talentosas fora do mercado, 
por opção ou não, mas que gostariam de voltar ao mundo corporativo se 
este ambiente fosse mais flexível e acolhedor à família”. 

 

Existem diversas mulheres competentes que enfrentam dificuldades ao 

tentarem voltar ao mundo corporativo, mesmo empenhando-se para harmonizar a 

família com a profissão. Contudo, muitas não conseguem porque, além de não 

encontrarem uma ocupação flexível e acolhedora, ajudando-as a intercalar o tempo 

entre casa e trabalho, elas enfrentam também conflitos com as empresas 

simplesmente por serem mães, limitando suas chances de voltar a rotina laboral 

(SILVEIRA; FLECK, 2017).  

 

 

4.2 RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL PÓS-MATERNIDADE 

  

 

A quarta questão, que trata sobre o procedimento adotado pela plataforma 

Mães atuantes no Mercado em inserir novamente as mães no mercado de trabalho, 

trouxe a seguinte resposta:  

 

“Além da plataforma com divulgação de vagas flexíveis trabalhamos com 
consultoria focada em entender o desafio pessoal e profissional de cada 
mulher. Dividimos o processo em três macro etapas: autoconhecimento, 
definição de metas e plano de ação. Ajudamos as mulheres a entenderem 
suas potencialidades, sua persona, seus diferenciais, em qual momento 
profissional e pessoal se encontram e onde querem chegar”. 
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Diante do exposto, observa-se que o projeto, além de vagas flexíveis e 

compatíveis a nova rotina das mulheres após se tornarem mães, dispõe também de 

um serviço de coaching, que foca no acompanhamento das mulheres durante o 

processo de reinserção.  

Em suma, o site ajuda as mulheres a construírem um networking, ou seja, uma 

rede de contatos de modo que possa facilitar a sua trilha no percurso de retorno ao 

mercado de trabalho que, para Ferreira e Esperança (20019), é um excelente meio 

utilizado por quem busca um novo emprego, assim como revisar currículos, buscar 

treinar e se atualizar sempre, dentre outras atitudes que possam aumentar as chances 

de contratação.  

Partindo para o item 5: “No seu ponto de vista, quais as maiores dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres mães na tentativa de retorno ao mercado de trabalho na 

atualidade?”, a entrevistada respondeu que:  

 

“Ainda temos empresas com preconceito em contratar mães ou grávidas, ou 
mesmo de investir na carreira desse grupo. E também temos o desafio em 
relação a carga horária e inflexibilidade. Muitas mulheres não querem 
voltar ao mercado de trabalho, preferem empreender, pois entendem que 
trabalhar em empresa significa ficar longe da rotina da casa e família”. 

 

Corroborando com tal situação, Rocha et al. (2014) afirmam que a escolha 

entre cuidar dos filhos e da casa é um dos desafios mais comuns enfrentados pelas 

mulheres ao tentarem se fixar no mercado de trabalho mais uma vez. Assim, a opção 

pelo empreendedorismo parece uma opção um pouco mais viável dentro do cenário 

apresentado. 

Quanto ao quesito de número 6: “Aponte e justifique quais as competências 

mais decisivas existentes nas mulheres mães que as tornam atrativas e que as 

organizações levam em consideração para a contratação.”, foi obtida a seguinte 

resposta.  

 

“Acho que isso depende muito de pessoa para pessoa e também o que a 
empresa está buscando. Mas geralmente, mães são muito focadas e 
organizadas, não querem perder tempo. A maternidade torna as mulheres 
mais práticas e objetivas em muitos aspectos”. 

 

Levando em consideração o ponto de vista da entrevistada, as competências 

que influenciam na contratação variam de empresa para empresa, contudo, ela 

enfatiza que dois pontos positivos existentes nas mães fazem a diferença no dia-a-dia 
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trabalhista: o foco e a organização. Ao se tornarem mães, parte das mulheres se 

transforma também, elas ficam mais práticas e objetivas, e isso pode ajudar as 

candidatas na hora da contratação.  

 

 

4.3 DESAFIOS DA REINSERÇÃO PARA A PLATAFORMA M.A.M. 

 

 

Tendo em vista o questionamento 7, que trata de que modo e com que 

frequência é feita a divulgação da plataforma nas redes sociais, o relato aponta que:  

 

“Postamos conteúdo toda semana, pois como o projeto possui apenas um 
ano e meio, queremos divulgar com frequência assuntos pertinentes ao tema, 
chamando atenção para o nosso trabalho e alertando para a 
empregabilidade das mulheres mães, mostrando como elas podem ser sim 
um ativo precioso para as organizações”  

 

Ao analisar a resposta disponibilizada pela entrevistada, percebe-se que a 

plataforma possui uma boa interação com o público, atualizando suas publicações 

via Instagram e Facebook continuamente, divulgando conteúdos significativos com 

a temática abordada pelo projeto e, ainda, alertando tanto novas candidatas quanto 

às organizações para o trabalho de empregabilidade realizado pelo site.  

Em seu conceito, a empregabilidade remete ao dever que o indivíduo possui 

de transcender a sua capacidade e apresentar-se de modo atraente ao seu 

empregador, demonstrando comprometimento, melhora no trabalho e busca diária 

pela evolução de suas habilidades, segundo Lemos e Rodriguez (2008).  

No que tange o questionamento de número 8: “Aponte e descreva quais os 

maiores acertos e as maiores dificuldades vivenciadas pela plataforma.”, a resposta 

concedida pela entrevistada foi: 

 

“A plataforma foi muito bem recebida pelas mulheres e mães, pois elas 
entendem que existe esta necessidade e sentem as dores na pele. As mães 
querem estar no mundo corporativo, mas muitas vezes não se sentem 
adequadas a rotina proposta”. 

 

Estas mulheres, mesmo que sejam financeiramente independentes, passam 

por dificuldades ao tentar reorganizar os seus horários, de maneira flexível, para 

conseguir dar conta de suas atividades o lar e no trabalho. Contudo, não são todas as 
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mães brasileiras que têm esse privilégio. Algumas delas, infelizmente, vivem uma 

demissão sem justa causa, assim que voltam a sua rotina laboral, conforme apontam 

Shimabuku e Orsiolli (2019) 

E, por fim, no que concerne ao questionamento de número 9: “Qual a 

importância da existência e da atuação da plataforma M.A.M. na vida das mulheres 

mães e para o mercado de trabalho?”, a respondente enfatizou que: 

 

“Nossa missão é ajudar as mães e mulheres a se recolocarem no mercado 
e desenvolverem as suas carreiras, valorizando suas competências e 
entregas como excelentes talentos que são. E ao mesmo tempo permitir que 
estejam presentes na família, cuidando e desenvolvendo a próxima 
geração”. 

 

 Verifica-se no discurso da entrevistada que a Mães Atuantes no Mercado traz 

como missão ajudar a recolocar as mães no mercado de trabalho, dando ênfase às 

suas competências e talentos, ou seja, aquilo que que elas podem oferecer ao mundo 

corporativo, sem esquecer da importância da presença delas no cotidiano familiar.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como propósito analisar a atuação da plataforma “Mães 

Atuantes no Mercado” como intermediária entre as mulheres mães e o mercado de 

trabalho no processo de empregabilidade e recolocação profissional. Logo, diante do 

exposto, o presente artigo trouxe a seguinte problemática: como a plataforma “Mães 

Atuantes no Mercado” tem auxiliado as mulheres no processo de 

empregabilidade e recolocação profissional no mercado de trabalho?  

Nota-se que, quando a mulher vivencia a maternidade, automaticamente, 

dificuldades de diversas naturezas surgem no processo de reinserção no mercado de 

trabalho. O processo de empregabilidade não é o mesmo de um homem, ou de 

mulheres sem filhos. As mães enfrentam, além do desafio comum a todos de 

conseguir uma carreira de sucesso, a dificuldade em harmonizar as suas missões do 

trabalho com a rotina do lar e de esposa, confrontando os variados papéis que elas 

possuem.  
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Além do preconceito existente nas organizações, há também uma carência 

latente de instrumentos capazes de facilitar a volta dessas profissionais ao meio 

laboral. Nos últimos anos, foram criadas algumas iniciativas com o intuito de  realizar 

um link entre as empresas e as candidatas mães, tornando possível a recolocação de 

algumas delas no mercado de trabalho um exemplo disso é a plataforma estudada no 

presente artigo, a Mães Atuantes no Mercado (M.A.M.), assim como outra 

mencionada no decorrer deste trabalho, a Contrate uma Mãe.  

 Verifica-se que o projeto foi criado justamente para amenizar os efeitos dos 

desafios corporativos impostos nas vidas das mães. O trabalho é realizado por meio 

de uma plataforma digital que oferece recursos como capacitação profissional e 

serviço de coaching para as (re)ingressantes no mercado. Tais recursos contribuem 

para que estas mulheres tenham possibilidades mais reais de retornarem a uma vida 

laboral, mitigando as adversidades que, por ventura, possam dificultar este projeto.  

 E, por fim, no que se refere ao objetivo geral da pesquisa, analisar como a 

plataforma “Mães Atuantes no Mercado” tem auxiliado as mulheres no processo de 

empregabilidade e recolocação profissional no mercado de trabalho, nota-se o seu 

empenho em tornar a vida profissional destas mulheres uma realidade concebível e 

atrativa.  

De maneira acadêmica, o estudo contribui de modo a agregar a literatura 

acerca da temática com uma investigação empírica sobre a empregabilidade e 

recolocação profissional das mulheres mães, oferecendo espaço para novas 

discussões e descobertas. Para a administração, apresenta como dados de como esta 

mão-de-obra não está sendo devidamente aproveitada e como trabalhos do porte da 

plataforma M.A.M. podem alertar empresas da oportunidade em contratar 

profissionais com competências que podem contribuir com o seu desenvolvimento e 

crescimento. Em relação à sociedade, ressalta-se a importância do discussão deste 

tema que se faz tão presente e é uma realidade em milhares de lares do país, em que 

parte das mulheres, após a maternidade sentem a força do preconceito e do 

desconhecimento acerca das suas qualificações. 

 No que compete aos fatores limitadores, é importante destacar que, por se 

tratar de um assunto pouco explorado referente a plataforma, tendo em vista que ela 

é uma das pioneiras no quesito de banco curricular para as mulheres mães, foi 

encontrada pouca bibliografia sobre o assunto, o que dificultou um pouco a pesquisa. 
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Outro fator limitador foi a proliferação do vírus COVID-19 que, de certa forma, acabou 

por dificultar o progresso do trabalho. 

Como sugestões de estudos futuros recomenda-se, por exemplo, um trabalho 

comparativo entre a plataforma pesquisada, Mães Atuantes no Mercado (M.A.M.), 

com a Contrate uma Mãe, ou outra do mesmo perfil, por exemplo. Assim como uma 

pesquisa quantitativa com mães de diferentes localidades do país. 
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E-COMMERCE COMO CANAL DE VENDAS: UM ESTUDO DE 
CASO DE UMA EMPRESA VAREJISTA BRASILEIRA 

 
Naichi Lins Farias25 

 Gislene Pereira da Silva26 
 

 

RESUMO 

 

 

O avanço da tecnologia tem modificado a forma como os produtos e serviços são 
comercializados. Nesse sentido, surge o comércio eletrônico como um canal de 
vendas, que implica em uma otimização das transações de mercado, uma vez que 
não lida com barreiras de tempo ou distância. Assim, este artigo tem como objetivo 
geral, descrever a atuação de uma empresa varejista brasileira nos canais de vendas, 
principalmente, no e-commerce. Tem como fundamento, temas como, tipos de canais 
de vendas, lojas on e off-line e e-commerce. Classifica-se como uma pesquisa 
descritiva, de cunho qualitativo e um estudo de caso. Utiliza-se de dados secundários 
para sua realização, a partir da apreciação dos relatórios integrados divulgados 
anualmente pela companhia estudada. Após análise, os resultados apontam que a 
empresa tem como base a estratégia de transformação digital, desse modo, vem 
obtendo um bom desempenho de mercado, principalmente, no que se refere às 
vendas no comércio eletrônico.  
 
Palavras-chave: E-commerce. Canais de vendas. Transformação digital.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Por volta dos anos 2000 estava-se vivenciando os avanços da tecnologia e a 

aceitação da Internet. Segundo Kaizoji (2005), nesta mesma época ocorreu uma 

queda no mercado de ações de empresas tradicionais, bem como o aumento 

relevante de novas empresas de Tecnologia da Informação (TI) e voltadas à Internet.  

Dentro desse contexto tem-se a expansão dos canais de vendas, que buscam 

novas interfaces, deixando a ideia de que vendas devem ser realizadas apenas em 

lojas off-line. De acordo com Giovannini (2012), a Internet continuará crescendo de 

                                                           
25 Discente do curso de Bacharelado em Administração, do Centro Universitário de João Pessoa. E-mail: 

naichi.lins@gmail.com. 
26 Mestra em Administração. Docente dos cursos de Business do Centro Universitário de João Pessoa. E-mail: 

gislene.silva@unipe.edu.br. 
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maneira acelerada para impulsionar a economia e a estimular o uso dos mais diversos 

canais de vendas através dela.  

Desse modo pode-se mencionar o e-commerce ou comércio eletrônico, que 

vem se evidenciando no mundo dos negócios. Uma pesquisa realizada pela Kanta 

IBOPE Media (2018) analisou o comportamento dos consumidores e foi visto que vem 

crescendo o ticket médio de compra e a buscas por lojas de varejo eletrônico. Ainda, 

de acordo com a pesquisa realizada pelo 38º Webshoppers, do Ebit/Nielsen (2018), o 

e-commerce brasileiro aumentou em 12,1% no primeiro semestre de 2018 em relação 

ao mesmo período do ano 2017, com isso, o faturamento representa R$ 23,6 bilhões.  

Perante o cenário apresentado teve-se a ideia de desenvolver um estudo de 

caso que aborda o seguinte problema de pesquisa: como uma empresa varejista 

brasileira utiliza seus canais de vendas? O objetivo geral proposto é: descrever a 

atuação de uma empresa varejista brasileira nos canais de vendas, principalmente, 

no e-commerce. Apontam-se como objetivos específicos: apresentar os resultados 

obtidos nos canais de vendas ao longo dos anos; mostrar o avanço obtido nas vendas 

pelo e-commerce; verificar as estratégias adotadas pela empresa estudada que 

ratificam o seu desempenho nos canais de vendas. 

 Assim, justifica-se este estudo com base no avanço de uma empresa varejista 

brasileira em seus canais de venda com destaque no e-commerce, abordando as 

melhores estratégias adotadas para aumento de suas vendas.  Adicionalmente, este 

estudo pode auxiliar empresas, de modo que reconheçam como poderão melhorar 

seus canais de vendas, além de contribuir teoricamente, a partir de uma pesquisa 

relacionada ao assunto tratado.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 TIPOS DE CANAIS DE VENDAS 

 

 

Os canais de vendas são grupos de organizações independentes, entretanto, 

estão unidas por seu ramo de atividades e que precisam umas das outras para assim 

conseguir possibilitar seus produtos e\ou serviços para vendas de uso ou consumo. 
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Esses canais são todos os meios que através deles os produtos e\ou serviços se 

mostram aos possíveis consumidores, isto é, toda a mídia, plataforma ou local que 

possibilita o contato que o cliente terá com a empresa ou produto ofertado (KOTLER, 

2006). 

A escolha dos canais afeta diretamente no desempenho da empresa, para isso 

tem-se a diversidade dos canais de vendas que podem oferecer qualquer produto ou 

serviço para atender as necessidades dos consumidores (PALMATIER; STER; EL-

ANSARY, 2014). Assim, é possível dividir os canais de vendas em duas categorias: 

off-line, que se trata dos pontos de vendas que não estão ligados e conectados à 

Internet; e o canal de venda on-line, que são todos os pontos de vendas que precisam 

estar conectados à rede de Internet.  

Entre os canais offline têm-se as lojas físicas, venda direta e telemarketing. No 

que se refere ao primeiro, é necessário ter uma estrutura física, com isso, geralmente 

precisa-se de um investimento alto, mas são os mais conhecidos entre os 

consumidores. Entretanto, é necessário definir uma boa localização, uma organização 

do espaço, analisar como está o nicho do mercado pretendido (SPADIN, 2019).  

A venda direta “é um modelo de negócios e de distribuição de produtos no qual 

a comercialização de bens é realizada por meio de um revendedor autônomo” 

(MIYATA, 2010, p. 15). Refere-se ao contato do revendedor diretamente com um 

cliente. Ela já é bem comum aqui no Brasil, pois permite um lucro variável. 

O telemarketing é um canal geralmente utilizado por algumas empresas, como 

as de telefonia e Internet para ofertar seus produtos através de ligação telefônica 

podendo, assim, até agendar uma visita para apresentar o produto ou serviço. Uma 

de suas vantagens é o contato direto e personalizados com leads27. Aqui, pode-se 

introduzir o assunto das lojas on e off-line que será discutido a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Leads  são pessoas que demonstraram interesse por algum tipo de produto e serviço e desta 
forma, tem um agir, um comportamento que leva a caracterizar os leads  como prospects  que 
agiram visando obter alguma informação.  
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2.2 LOJAS OFF-LINE VERSUS LOJAS ON-LINE 

 

 

De acordo com Almeida (2014), as lojas virtuais (on-line) vêm impactando nas lojas 

físicas (off-line). As diferenças desses dois canais de vendas tornam-se perceptíveis 

e avaliadas pelos consumidores no momento tão esperado, que é a aquisição do bem 

ou serviço. Algumas dessas diferenças são: nas lojas off-line é necessário ter um 

ponto comercial para ofertar o produto; ela proporciona o contato palpável com o 

produto oferecido e, após a compra, o cliente sai da loja com o produto; diferente das 

lojas on-line, em que a compra é realizada pelo computador e/ou mobile, as 

mercadorias são vistas através de imagens e vídeos proporcionado pela ferramenta, 

também, as plataformas digitais são acessíveis 24h por dia.  

Conforme a pesquisa realizada pela Mobile and the New Digital Store (2016), a 

trajetória de compra do consumidor compõe-se em quatro etapas interligadas. Todo o 

ciclo de compra pode ser otimizado com a tecnologia móvel, referindo-se a motivação 

para comprar, a pesquisa que gera experiência, decidir realizar a compra e o 

pagamento/recompensa. 

 No entanto, as lojas off-line que também adotam o e-commerce necessitam 

observar alguns fatores que precisam ser semelhantes para evitar problemas futuros 

com os consumidores, como por exemplo: o preço do produto, sincronização dos 

produtos entre os canais de vendas, analisar histórico do cliente, apresentar diversos 

tipos de pagamentos. A loja off-line pode se inspirar por intermédio das mídias sociais 

(Facebook e Instagram) para utilizar o feedback digital como insights28 para 

determinados produtos (E-COMMERCE BRASIL, 2016). Assim, é interessante 

discorrer um pouco sobre e-commerce. 

 

 

2.3 O CRESCIMENTO DO E-COMMERCE 

 

 

Segundo Laudon e Traves (2007), o faturamento do comércio eletrônico vem 

crescendo extraordinariamente desde 1995. Atualmente, é um dos mais importantes 

                                                           
28 Um pensamento relacionado a uma intenção, a percepção em cima das experiências e conhecimentos. 
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fenômenos da Internet, e pode-se prever que continue se expandindo e rompendo as 

fronteiras entre as lojas on e off-line. 

No ano de 2017, segundo o Relatório Integrado da Empresa estudada (2017), 

o varejo foi se recuperando na economia e apresentou um crescimento de 1,1% do 

PIB. Com as vendas on-line não foi diferente, pois foi visto um aumento em 2017 de 

7,5% em relação ao ano de 2016, obtendo assim, um faturamento de R$ 47,7 bilhões.  

Portanto, as perspectivas esperadas para os próximos anos são de aumento 

nas vendas nesse canal que ainda pode ser mais explorado. Isto pode ser ratificado 

por uma pesquisa realizada pela Ebit | Nielsen 39º edição (2019), que apresenta as 

estimativas para o ano de 2019, prevendo um crescimento de cerca de 15%, 

evidenciando um faturamento de R$ 61,2 bilhões em vendas on-line.  

Dessa forma, Siqueira, Santos e Junior (s/d) ressaltam que o e-commerce está 

contribuindo com um valor expressivo para as organizações, auxiliando no início de 

novas estratégias de mercado e a mudança do gerenciamento de clientes, devido à 

quantidade de informações que os consumidores têm acesso. A Internet permite 

acesso às informações de maneira eficiente, tanto para a organização quanto para os 

consumidores, isso tem revolucionado o modo de fazer vendas.     

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Na operacionalização desta pesquisa, a fim de melhor atender aos objetivos 

propostos, foi realizado um estudo de caso descritivo e qualitativo, este se trata de 

analisar, observar, registrar e classificar, interpretando-se as temáticas através dos 

dados obtidos individualmente (RODRIGUES, 2007).  

Já o processo de coleta de dados se deu a partir de dados secundários, que 

segundo Rodrigues (2007), é a análise elaborada por outra pessoa e, geralmente, a 

mais utilizada por pesquisadores para iniciar sua pesquisa. Neste caso, são 

considerados relatórios divulgados anualmente pela empresa estudada, obedecendo 

a um corte temporal dos anos de 2012 a 2017, a fim de possibilitar a sua 

operacionalização. No material constam informações referentes às estratégias 

adotadas, objetivos alcançados e a situação contábil da empresa. 
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Optou-se por tal forma de coleta de dados, pois, os relatórios são expostos no 

site da empresa de forma clara e organizada, fornecendo informações necessárias 

para desenvolver o presente estudo, a fim de cumprir seus objetivos e apresentar os 

resultados por meio de uma análise teórico-reflexiva. 

 A escolha da empresa se deu por sua representatividade e crescimento no 

mercado, além do fato de ser nacional. Nesse sentido, os resultados em alguns 

momentos são apresentados por meio de gráficos, tabelas e quadros que melhor 

exemplificam as informações expostas textualmente.  

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA29 

 

 

A organização estudada é uma grande rede de varejo brasileira que iniciou 

suas atividades em 1957. Desde então, comprou diversas redes de varejos, que na 

época, já eram consolidadas. Nos anos seguintes, foi uma das primeiras empresas a 

implantar o sistema computacional em suas lojas, realizando, assim, o seu primeiro 

centro de distribuição automatizado através de uma logística ágil e prática. 

Nos anos 90, inicia com a grande transformação na gestão, em que foi criado 

o primeiro modelo de comércio eletrônico, resultante de um projeto inovador. No final 

desse ano, então, foi instituído um site que representaria um dos gigantes do e-

commerce brasileiro.  

A empresa transformou-se em uma grande plataforma digital de vendas, além 

de contar com 900 lojas físicas localizadas em 17 estados do país, 22.000 funcionários 

e 12 centros de distribuição. Seu marketplace reúne 1,5 mil sellers30, pequenos 

varejistas que estão descobrindo e se beneficiando das oportunidades geradas pela 

digitalização. 

                                                           
29 As informações expostas no histórico foram adaptadas do site da empresa, que aqui não é divulgado para 

resguardar sua marca.  
30 Refere-se ao nome dado a todos aqueles que vendem seus produtos no marketplace. 
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Atualmente, acumula mais de 60 anos de história, com 141 lojas virtuais e o e-

commerce, abrangendo aplicativo e marketplace, além de televendas, vendas 

corporativas, e três escritórios com sede em São Paulo. Isso significa que ela adota 

uma plataforma multicanal para atender as diversas classes sociais, em todo território 

nacional. 

 

 

4.2 RESULTADOS DO CRESCIMENTO DAS VENDAS DO E-COMMERCE DA 

EMPRESA VAREJISTA  

 

 

Nesta seção são apresentadas informações visando cumprir o objetivo 

específico: mostrar o avanço obtido nas vendas pelo e-commerce da empresa 

estudada. Para tanto, são considerados os relatórios de 2012 a 2017 divulgados por 

ela em seu portal. 

Nos anos de 2012, a varejista uniu forças para conseguir o prêmio de 

excelência em qualidade Business to Consumer (B2C) em comércio eletrônico e como 

o site mais rápido do varejo, assim, conseguiu atingir a meta de mais de R$ 1 bilhão 

em vendas. Além do forte crescimento da receita, o e-commerce estava sendo 

rentável, de acordo com os relatórios apresentados. 

De maneira geral, as vendas em e-commerce, de 2012 (12,50%) a 2013 

(12,90%) tiveram um crescimento tímido, contudo, em 2014 (33,70%), as vendas 

aumentaram significativamente. Em 2015 (9,80%) houve uma queda expressiva 

quanto ao crescimento, já em 2016 (32,20%), as vendas voltaram a crescer, chegando 

ao ápice dos resultados até então apresentados, em 2017 (61%). 

Entre 2012 e 2013 houve um aumento de 0,4% nas vendas acima da média do 

mercado, como informado no relatório pela diretoria. Em 2014 a Empresa obteve um 

resultado bem superior ao ano anterior, de 33,70% no aumento das vendas só nesse 

canal, de acordo com o Relatório da Administração (2014).  No ano de 2015, o 

resultado no crescimento das vendas na plataforma foi inferior ao ano anterior, mas 

representou 20% da receita bruta da empresa. 

 Adicionalmente, além do crescimento do e-commerce, a Companhia elevou sua 

rentabilidade e geração de caixa com a volta do crescimento das vendas nesse canal, 

com 32,2% só no ano de 2016, representando 24% das vendas totais. “A melhora da 
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margem bruta é explicada pela (i) maior racionalidade de preços no e-commerce e no 

mercado de lojas off-line, (ii) cobrança de frete e montagem e (ii) melhora de mix com 

aumento de participação de categorias mais rentáveis” (RELÁTORIO ANUAL E DE 

SUSTENTABILIDADE, 2016, p. 54). 

Neste mesmo ano, foi percebido através de pesquisas realizadas no comércio 

eletrônico, que a empresa demonstrou uma importante evolução nos índices de 

recomendação em todos os canais de vendas, em destaque o e-commerce. Com a 

chegada do ano de 2017, o e-commerce continuava com seu crescimento em grande 

escala, assim, eles continuaram investindo na experiência dos multicanais, atingindo, 

desse modo, 30,4% das vendas totais da organização. 

 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS CANAIS DE 

VENDAS ENTRE 2015 E 2017 

 

 

Esta seção trata de discorrer sobre um dos objetivos específicos: apresentar os 

resultados obtidos nos canais de vendas ao longo dos anos. Como apresentado na 

Tabela 1, em 2015, a empresa contava com 786 lojas off-line, que representavam 75% 

da receita bruta da companhia, geralmente, esses pontos de vendas estão localizados 

em zona comercial, com estoque próprio e todo mostruário físico. Durante o mesmo 

ano, o e-commerce ofereceu cerca de 50 mil produtos, sendo assim, responsável por 

19,8% da receita bruta da companhia. 

 

Tabela 1 – Evolução dos canais de vendas de 2015 a 2017  
2015 2016 2017 

Crescimento do E-commerce 9,80% 32,30% 61% 

Participação do E-commerce nas Vendas 19,80% 24% 30,40% 

Crescimento Lojas off-line -
12,50% 

2,40% 17,40% 

Quantidade Total de Lojas 786 800 858 

Fonte: elaboração própria com base no Relatório Integrado (2017) 
 

Em 2016, já possuíam 800 lojas, aumentaram o maketshare nas principais 

regiões, o mobile de vendas foi implantado em todas as lojas, houve um crescimento 

de 2,4% das lojas off-line, o que gerou um aumento da receita bruta em 8% e o 
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comércio eletrônico representou 24% das vendas totais (Quadro 1), mostrando que 

com o conceito de multicanalidade os clientes passaram a utilizar cada vez mais o 

canal on-line. Ainda em 2016, decidiram expandir mais a plataforma de marketplace, 

tendo assim cerca de 200 parceiros.  

 

Quadro 1 – Valores agregados de 2015 a 2017 
2016  Receita bruta cresceu 8% atingindo R$11,4 bilhões 

 E-commerce cresceu 32% representando 24% das vendas 

 Evolução do lucro líquido para R$87 milhões 

 Crescimento de geração de caixa operacional atingindo R$657 milhões 

 Redução da dívida líquida de R$353 milhões em 12 meses 

 Investimento total de R$124 milhões, principalmente em TI e logística 

 20.824 colaboradores 

 600 contratos ativos com fornecedores 

 5% de redução de consumo de energia 

 Investimento total de R$688 mil em projetos para comunidades 

2017  Crescimento de 26% de receita bruta, atingindo R$ 14,3 bilhões; 

 Crescimento de 61% do e-commerce, representando 30% das vendas; 

 Aumento de 28% nas vendas totais, alcançando R$ 14,4 bilhões; 

 Evolução de 350% no lucro líquido para R$ 389 milhões; 

 Crescimento de geração de caixa operacional atingindo R$ 1,0 bilhão em 12 meses; 

 Investimento total de R$ 170,8 milhões, principalmente em projetos de tecnologia e 
logística, além de reformas e abertura de lojas; 

 22.870 colaboradores; 

 548 contratos ativos com fornecedores; 

 Estabilidade no consumo de energia, mesmo com crescimento da operação; 

Investimento de R$ 4,3 milhões em projetos para comunidades. 

 Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da empresa (2019) 
 

 No ano de 2017, o aumento das vendas em lojas off-line e on-line foi maior que 

nos anos anteriores, com destaque para o e-commerce, que ampliou o lucro líquido 

em 350%. Assim, este canal ganha destaque. 

 O comércio eletrônico vem permitindo um relacionamento de maneira indireta 

de pós-venda com as lojas off-line, devido à praticidade e a possibilidade de retirar o 

produto na loja física, mesmo quando a compra é realizada on-line. Adicionalmente, 

nesse mesmo período foi realizado mais de 10 milhões de downloads do aplicativo e 

houve um crescimento de clientes ativos em cerca de 50%, chegando ao final de 2017, 

portanto, com uma base de dados de mais de 50 milhões de clientes. 
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4.4 AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA COMPANHIA AO LONGO DE TRÊS 

ANOS (2015-2017) 

 

 

Este tópico visa a especificar elementos relacionados ao objetivo específico: 

verificar as estratégias adotadas pela empresa estudada que ratificam o seu 

desempenho nos canais de vendas. Para esta análise considerou-se o recorte 

temporal de 2015 a 2017, devido ao acesso às informações, uma vez que os relatórios 

anteriores a esses anos não eram tão robustos. Assim, a partir dos dados anuais 

divulgados no portal do investidor da empresa, foram elaborados quadros contendo 

as principais estratégias utilizadas, bem como suas respectivas abordagens.  

 Durante todo o ano de 2015 foram realizadas estratégias buscando dar 

continuidade à inovação digital, a partir do foco de ser uma empresa digital com pontos 

físicos e de “calor humano”. Com o lançamento do seu aplicativo e o recorrente 

crescimento do comércio eletrônico, a Companhia obteve uma melhor performance 

que o mercado. Através da utilização das redes sociais, a parceria com pequenos e 

médios lojistas e por meio do marketplace, a união da informação e tecnologia 

melhoraram a logística e reduziu os prazos de entrega. 

A organização, portanto, continua aprimorando ainda mais a sua estratégia de 

transformação digital, com projetos diversificados, juntamente com a multicanalidade 

(união da compra on-line com a retirada na loja off-line). Nesse mesmo ano se 

manteve em prol da busca pela eficiência das lojas on e off-line, crescimento da 

produtividade dos colaboradores, redução de custos administrativos e tornar a 

organização mais leve e ágil, houve desse modo, resultados favoráveis no que se 

refere às vendas off-line e on-line, portanto, um aumento das receitas. O Quadro 2 

resume as principais estratégias adotadas em 2015. 

 

Quadro 2 - Estratégias utilizadas em 2015 
ESTRATÉGIA ABORDAGENS 

Utilização das 
redes sociais 

Os gerentes de filiais recebem treinamentos, incluindo a administração das fan 
pages, e orientação quanto à mensuração dos resultados, para que a 
estratégia de divulgação nas redes siga alinhada com todas as áreas da 
empresa. 

Instalação de 
Wi-fi nas lojas 

Para que os clientes utilizem seus eletrônicos dentro do ambiente da varejista, 
a empresa foi a primeira do setor a oferecer wi-fi sem custo para o cliente nas 
lojas. 
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Marketplace A Companhia passará a vender também para outras lojas, oferecendo a 
pequenos e médios lojistas acesso ao tráfego, sem que a organização 
carregue o risco de estoque e de entrega. 

Riscos e 
oportunidades 

O ano de 2015 foi marcado por uma intensa crise econômica. A Companhia 
trabalha para amortecer o máximo possível os efeitos desta crise, mantendo a 
motivação dos funcionários e a implementação do planejamento estratégico, 
que é a transformação digital.  

Parceria com o 
Losango 

Foi estabelecida uma nova parceria com a Losango, que agregou uma lista 
com 40 milhões de CPFs ao serviço de crédito, e deu maior consistência ao 
banco de dados de clientes do grupo. 

Inovação e 
suporte à 

integração 

As áreas de Logística, Tecnologia da Informação e Inovação (Luizalabs) 
passaram por importantes mudanças, que resultaram em entregas relevantes 
para a otimização de processos, ganhos de produtividade e redução de custos. 

Logística A fim de agilizar o processo de estocagem e expedição, os CDs (Centros de 
Distribuição) de Alhandra (PB) e Itajaí (SC) tiveram implantado o Warehouse 
Management System (WMS), sistema de automação de armazéns. O WMS 
amplia o uso do espaço em 10%, dando agilidade no atendimento aos pedidos 
dos clientes - o prazo de entrega dos produtos do e-commerce, que era de 5 
a 7 dias, caiu para 3 a 4 dias. 

T.I. A criação do ambiente em Cloud denominado Nuvem Luiza foi um passo 
importante desta estratégia. Como vantagens, a Companhia trabalhará com 
sistemas mais flexíveis no seu desenvolvimento, entregas mais ágeis e custos 
otimizados, que contribuirão para a eficiência operacional da empresa. 

Luizalabs Criado em 2014, o Luizalabs, cujo objetivo é trazer inovação para os canais de 
vendas recebeu, em 2015, investimentos da FINEP (Financiadora de Estudos 
e Projetos). Entre os produtos desenvolvidos pelo Luizalabs está o novo 
aplicativo da empresa para mobile, o Mobile Vendas, a adoção do Big Data, 
com melhoria dos processos de atendimento ao cliente por meio de um 
sistema de recomendação de produtos, venda dos produtos do site nas lojas 
off-line e criação do Clube de Benefícios Magalu. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da empresa (2019) 
 

No que se refere ao ano de 2016, a empresa foi considerada uma das maiores 

varejistas do Brasil. Ao final do ano seu faturamento bruto correspondeu a R$ 11,4 

bilhões, dando continuidade na estratégia já iniciada, ou seja, deixar de ser a 

companhia de varejo tradicional com a área digital, para se transmudar em uma 

plataforma totalmente digital, com a mesma ideia de pontos físicos e o calor humano. 

Nesse ano, a marca e o posicionamento da companhia estão cada vez mais digitais. 

A otimização de processos e o melhor atendimento aos clientes também são seus 

focos. O Quadro 3 resume as principais estratégias utilizada em 2016. 

 

Quadro 3 - Estratégias utilizadas em 2016 
ESTRATÉGIA ABORDAGENS 

Inclusão digital dos 
consumidores 

Para isso, a Companhia visa convidar, ajudar e ensinar seus clientes a 
se digitalizarem e aproveitarem a tecnologia para facilitar suas vidas. 
Os colaboradores, que também estão sendo treinados e digitalizados, 
devem atuar como agentes desta mudança, por meio de orientações 
para que clientes utilizem melhor seus produtos tecnológicos. 
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Manter o 
aprimoramento 

contínuo das operações 
multicanais e integradas 

A Companhia visa operar seus canais de forma cada vez mais 
integrada, com a utilização de infraestrutura única e foca em 
acompanhar as tendências tecnológicas. Com o Retira Loja, sistema 
que permite a compra por meio de plataformas digitais e a retirada do 
produto na loja off-line, a Companhia tem aumentado a frequência de 
abastecimento das lojas para permitir a retirada no prazo máximo de 48 
horas, sem custos de fretes, e observou crescimento na modalidade 
nos últimos meses. 

Desenvolvimento 
contínuo da plataforma 

digital com foco na 
qualidade e na 

experiência dos 
vendedores e 
consumidores 

A plataforma de Marketplace deve proporcionar à organização a 
entrada em novas categorias e a complementação do sortimento atual 
de produtos com mercadorias de terceiros, oferecendo um mix de 
produtos cada vez maior aos clientes. 

Continuação da 
reformulação e 

digitalização das Lojas 
off-line 

A Companhia investe também na automação de todos os processos 
das lojas, a fim de reduzir custos e gerar maior eficiência. As lojas off-
line também oferecem serviços como a venda de cartões de conteúdo, 
o Lu Conecta, e instalação de aplicativos e configuração de 
smartphones adquiridos pelos clientes. 

Fortalecimento da 
cultura digital 

Por isso, investe em treinamento e na ampliação de novas soluções de 
atendimento, e incentiva que seus colaboradores se digitalizem e 
utilizem as redes sociais e os aplicativos para a comunicação com 
clientes. Também investe no desenvolvimento e implementação de 
novas tecnologias, essenciais para uma varejista multicanal. Dessa 
forma, os clientes são estimulados a utilizarem constantemente os 
meios digitais para compra de produtos, solução de dúvidas, envio de 
reclamações ou realização de buscas de produtos. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da empresa (2019) 
  

  Já no ano de 2017 é desempenhada a integração da área de tecnologia, com a 

união das equipes focadas nos canais de vendas e backoffice31, além da gestão do 

diretor executivo de tecnologia. Essas medidas têm o propósito de proporcionar cada 

vez mais foco na estratégia da varejista, através da visão holística, que busca 

assegurar o desenvolvimento de tecnologias que afirmem a estratégia de negócio. 

 Com o posicionamento de uma empresa multicanal progressivamente mais 

digital, neste momento, 100% da elaboração das inovações e tecnologias são 

realizados internamente. Vale ressaltar, ainda, que a cultura digital permeia a 

Companhia como um todo, pretendendo permanecer nessa estratégia até 2020, com 

isso, as estratégias mostradas no Quadro 4 estão ligadas a essa visão. 

 

Quadro 4 - Estratégias utilizadas em 2017 
ESTRATÉGIA ABORDAGENS 

                                                           
31 São departamentos de uma empresa que fazem serviços não diretamente a um cliente, geralmente, a parte 

operacional ou gerencial e na área administrativa “na retaguarda”. 
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Posicionamento 
estratégico para 

capturar o crescimento 
do e-commerce no 

Brasil 

A varejista possui uma plataforma digital que oferece experiência 
multicanal aos consumidores, que podem comprar qualquer produto por 
meio de canais como o e-commerce, o aplicativo e o Varejista e Você, 
optando por retirar o produto na loja ou receber em casa. 

Plataforma única e 
integrada de serviços 

corporativos e logística 

A Companhia conta com mais de 1500 transportadoras, 858 lojas off-
line, convencionais, on-line e e-commerce, 10 centros de distribuição 
estrategicamente localizados e um único centro de serviços 
compartilhados (backoffice). Os centros de distribuição atendem todos 
os canais e contam com especialização regional, o que proporciona 
uma redução significativa nos prazos e custos de entrega. 

Lucratividade e geração 
de caixa 

A Companhia possui disciplina financeira e controle dos riscos inerentes 
ao negócio. Conta com rigorosa política de controle de despesas, com 
orçamentos anuais estipulados com metodologia Orçamento Base Zero 
(OBZ) e a Gestão Matricial de Despesas (GMD). 

Forte cultura digital e 
capacidade de inovação 

Com o ciclo de transformação digital, a Companhia busca atender às 
novas tendências. 

Administração 
experiente, com 

histórico comprovado 
de bons resultados 

A administração da Companhia é formada por profissionais com amplo 
conhecimento no setor varejista, com abrangência tradicional e também 
digital. São realizadas avaliações de desempenho anuais e o modelo 
de gestão prevê um painel de metas corporativas e individuais, que 
contribuem para o desenvolvimento do negócio. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da empresa (2019) 
 

Nas projeções para o ano de 2018, o principal foco é disponibilizar a 

infraestrutura da companhia para os sellers. Isto objetiva melhorar a experiência de 

compra dos clientes do marketplace, para além de coadjuvar os processos de gestão 

dos lojistas, serviços de marketing, logísticos e financeiros.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De forma geral, o artigo busca evidenciar a evolução da comercialização, antes, 

totalmente offline, hoje, para uma hibridização de canais on e off. Desta maneira, foi 

analisado o progresso que uma companhia obteve e as mudanças nas estratégias ao 

longo dos anos, para assim conseguir ter aumento significativo nas vendas, tornando-

se uma das maiores varejistas brasileira. 

Nesse sentido, este artigo teve como objetivo geral descrever a atuação de 

uma empresa varejista brasileira nos canais de vendas, principalmente, no e-

commerce. Em resposta a tal objetivo e aos seus desdobramentos por meio dos 

objetivos específicos, foi visto que a empresa está crescendo de maneira gradativa, 

atingindo suas metas através de seu posicionamento e estratégia perante o mercado, 
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podendo, assim, interpretar que a mesma só tem a crescer, tanto em vendas nas lojas 

off-line, como também no e-commerce, que já mostra um resultado além da média de 

mercado. 

Através deste estudo visualiza-se, também, a importância de estratégias bem 

definidas. Observou-se uma série de ações que contribuíram para alavancar os 

negócios da empresa estudada. Com isso, indica-se que a atuação no mercado on-

line, no contexto de uma sociedade conectada, é uma trajetória promissora, mas é 

necessário ter um posicionamento forte e coerente, que a varejista em estudo adota 

como “ser uma empresa digital com calor humano”. 

Em concordância com os dados coletados, foi visto que entre os anos de 2012-

2014, a companhia estava no início dessa transformação digital. Graças à estratégia 

utilizada, seus canais de venda, sobretudo, o e-commerce foram, a cada ano, 

apresentando bons resultados, com números expressivos que a destacam no 

mercado, ao ponto de receber certas premiações.  

Por fim, o presente trabalho, assim como qualquer outro, apresenta algumas 

limitações, como o fato de ter analisado apenas uma empresa varejista, o que é 

característico de um estudo de caso. Dessa forma, é indicado que para as futuras 

pesquisas seja realizada uma análise comparativa entre empresas do mesmo 

segmento, direcionando a mensuração para organizações que estão iniciando sua 

jornada no varejo on-line. Outra sugestão seria realizar uma entrevista com a diretoria 

executiva da empresa estudada, para entender o processo de geração da estratégia 

de multicanais, além de realizar uma entrevista com uma empresa iniciante, a fim de 

comparar as realidades. 
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RESUMO 

 

 

As mudanças organizacionais acontecem frequentemente dentro das organizações, 
contudo, a inovação torna-se uma aliada para readequar-se durante este processo. O 
presente estudo visou identificar as práticas inovadoras utilizadas dentro do setor de 
eventos para readequação da gestão de negócio durante a pandemia do covid-19. 
Para tanto, o referencial teórico expõe as teorias de Mudança organizacional, 
Inovação e o Mercado de eventos. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e foi 
realizada entrevista com três gestores da área. As entrevistas foram realizadas por e-
mail e analisadas em sua plenitude pela análise de conteúdo. Os resultados 
apontaram que a inovação é um instrumento fundamental para adaptação a mudança, 
pois ela dar suporte a origem de novos processos que trazem melhores resultados. 
Portanto, é necessário analisar o cenário por completo para verificar oportunidades 
existentes durante um processo de mudança e entender quais são os fatores que 
implicam a necessidade de inovação dentro do setor de eventos em tempos de 
pandemia. 
 

Palavras-chave: Mudanças organizacionais, Readequação, Inovação, Organização, 
Setor de eventos. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A readequação da gestão de negócio por meio da inovação deve ser uma 

prática constante a ser realizada pelas empresas, visto que, o mercado é bastante 

volátil e requer adaptações constantes a atualidade. O conceito de inovação pode ser 

definido como o desenvolvimento de novas soluções que atendam aos mercados ou 
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gerem valor para a sociedade. De modo geral, a inovação pode ser entendida como 

a “busca de novidade de valor agregado por meio de novos produtos, serviços ou 

mercados, métodos de produção ou sistemas de gestão” (CROSSAN;  APAYDIN, 

2010, pag. 1.156). 

A depender do contexto organizacional, a pandemia pode trazer importantes 

consequências aos negócios de uma empresa, ou até mesmo colocar em risco sua 

sobrevivência. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE,2020), entre 2,7 milhões de empresas em atividade, 70% reportaram 

que o surto da doença teve um impacto geral negativo sobre o negócio e 16,2% 

declararam que o efeito foi pequeno ou inexistente.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 

2020 foi decretada a pandemia do COVID-19, diversos setores foram prejudicados 

com o fechamento de suas sedes e privatização das atividades coletivas. O 

isolamento social tornou-se uma das medidas preventivas para conter a aglomeração 

de pessoas e, assim, evitar a proliferação do novo coronavírus. Com isso, o segmento 

de eventos do país sofreu drasticamente. Um levantamento feito Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2020), mostra que a pandemia do 

coronavírus afetou 98% do setor de eventos.  

Assim sendo, a presente pesquisa é orientada pela seguinte questão: quais 

ações inovadoras são usadas para a readequação da gestão de negócio durante a 

pandemia? Como objetivo geral estabeleceu-se entender quais ações inovadoras são 

usadas para a readequação da gestão de negócio durante a pandemia. Para alcance 

desse objetivo principal, traçou-se os seguintes objetivos específicos: Identificar as 

novas ações adotadas pelo negócio; verificar a existência de ações inovadoras dentro 

da empresa no cenário pandêmico; verificar os benefícios e as limitações das novas 

ações adotadas pelo negócio com o cenário pandêmico.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa escolheu-se como objeto de estudo 

os aspectos inovadores desenvolvidos no setor de eventos durante a pandemia. O 

interesse por esse tema parte do pressuposto de que quanto maior a capacidade de 

entender as mudanças organizacionais e as possíveis formas de readequação a elas, 

mais produtiva se torna a gestão desse negócio. A ênfase do estudo está para o 

aspecto da readequação com uso da inovação, haja vista que as modificações 

organizacionais requerem conhecimentos voltados à gestão da mudança.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

 

 De acordo com Borges e Marques (2018) na mesma intensidade em que as 

organizações foram estimuladas a aumentar o seu grau de preocupação e atenção 

em relação aos processos de mudança, os estudos sobre o tema ganharam 

magnitude.  

 Os autores desenvolveram pesquisas que buscaram entender, analisar e 

explicar o fenômeno e suas implicações organizacionais.  

Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ,2018) as mudanças 

organizacionais atuam como ferramenta de gestão que possibilita a implementação 

de uma nova dinâmica, seja ela estrutural, operacional ou tático. Ela guarnece a 

organização de ferramentas e técnicas necessárias ao seu desenvolvimento, tendo 

como objetivo identificar as transformações necessárias, implementá-las da melhor 

forma possível, sempre considerando e tratando os impactos que poderão ocorrer.

  

Segundo Moraes (2019) mudança organizacional é qualquer transformação de 

natureza estrutural, cultural, estratégica, humana, tecnológica ou de outro 

componente, capaz de gerar impactos em partes ou no conjunto da organização. São 

atividades intencionais, proativas e direcionadas para a obtenção de metas 

organizacionais (NEVES,2021).  

Pode-se afirmar que as mudanças estão sempre presentes no meio 

organizacional e a forma como a organização responde diante dessas situações 

determina a sua maior ou menor abertura à mudança, seu grau de flexibilidade e a 

rapidez para responder ao meio que a envolve. 
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2.2 INOVAÇÃO  

 

 

 De acordo com Carlomagno (2016), o austríaco-americano Joseph Schumpeter 

foi o responsável por iniciar a reflexão sobre inovação, economista e cientista político 

que foi ministro das finanças da Áustria em 1919, além do mais foi professor na 

universidade de Harvard onde permaneceu até o final de sua carreira. Joseph 

Schumpeter defendia o papel da inovação e do empreendedor no desenvolvimento 

econômico e no fortalecimento das empresas e suas ideias influenciaram 

decisivamente as 4 Grandes Eras da História da Inovação.  

 A inovação pode ser qualificada de numerosas formas dentro de uma 

organização. Ainda que existam diferentes tipos de inovação, todas as aplicações têm 

como propósito principal aprimorar o processo em alguma dimensão e criar, ou 

manter, uma vantagem competitiva em relação aos demais (MENDES e LONGARAY, 

2020).  

 Segundo Araujo (2018) inovação implica geração, aceitação e implementação 

de novas ideias, processos, produtos ou serviços. Com isso, a orientação para 

aprendizagem nas empresas influencia positivamente a capacidade de inovação 

organizacional, bem como o desempenho das organizações. Ou seja, quanto mais 

bem organizado e estruturado o processo de aprendizagem na organização, melhor é 

a sua capacidade de inovação e o seu desempenho. 

 Nota-se então, que construir a capacidade de inovação organizacional não é 

tarefa fácil. Em geral, as empresas encontram problemas do ponto de vista 

operacional para sua implantação, tais como a falta de prioridade dada aos processos 

de inovação, de autoridade/liderança voltada para inovação e de uma cultura 

organizacional que privilegie a inovação como estratégia para a empresa.  

Com isso, muitas organizações têm optado pela utilização de sistemas padronizados 

de gestão da inovação, como o Standard Une 16600 (Mir-Mauri et al., 2016). Estudos 

realizados na Espanha mostram que o Standard Une 16600 tem uma relação positiva 

significativa com a capacidade de inovação das empresas e com o desempenho dos 

negócios. Sistema de padronização da gestão da inovação com o Standard Une 

16600 é um fator moderador no relacionamento entre crise e capacidade de inovação 

organizacional.  
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2.3 IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NO SETOR DE EVENTOS 

 

 

Como medida fundamental para a contenção do avanço da Covid-19, o 

isolamento social acabou impactando severamente diversos setores econômicos do 

país. Um deles é a área de eventos, que teve 98% da categoria afetada pela pandemia 

do novo coronavírus, segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae. 

Visando mitigar os efeitos da crise econômica, 34% dos empresários 

devolveram dinheiro para o contratante, já outros 35% conseguiram negociar crédito 

para a realização dos eventos futuramente (SEBRAE,2020). 

Ainda conforme divulgado pelo Sebrae, diversos trabalhadores que prestam 

serviços em eventos, mas não possuem vínculos empregatícios, tiveram que se 

reinventar nesse período de pandemia para arcar com suas despesas fixas. 

Conforme pesquisa realizada pelo Canal de Notícias Nacional (CNN) o setor 

de eventos registrou prejuízo de R$ 270 bilhões com a pandemia do novo coronavírus 

entre março e dezembro do ano passado. As perdas levaram ao desemprego mais de 

3 milhões de pessoas e, por isso, empresários pedem a aprovação, pela Câmara, do 

projeto de lei que cria um programa emergencial de retomada e facilitação do 

parcelamento das dívidas de impostos. 

 Conforme publicado pela revista Exame (2020), para tentar minimizar os danos, 

empresários se reuniram para apoiar o projeto de lei que tramita na Câmara dos 

Deputados e que prevê facilidades em cima dos impostos tributáveis, assim como o 

abatimento de 70% nas multas e juros, além de outras medidas para garantir a 

sobrevivência do setor. 

 De maneira geral, pode-se ver a clara necessidade de readaptação do setor de 

eventos frente as dificuldades encontradas por todos durante a pandemia, 

consequentemente algumas empresas tiveram a iniciativa de reinventar os seus 

processos e obtiveram resultados satisfatórios.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para elaboração do presente estudo utilizou-se a abordagem qualitativa, que 

segundo Fernandes (2018) et al. o estudo exploratório foca em proporcionar 

familiaridade com o problema de pesquisa, maximizando o conhecimento do 

pesquisador em relação a este.  

 A pesquisa qualitativa define-se como um estudo não estatístico, que analisa e 

identifica, de forma acurada, dados de difícil mensuração de um determinado grupo 

de indivíduos em relação a um problema específico (SANTADE, 2020). 

 Quanto à natureza da pesquisa, tratou-se da pesquisa aplicada, pois conforme 

Dugonski e Tumelero (2020) esse método é específico e envolve a aplicação prática 

da ciência. O autor defende que esse tipo de pesquisa é útil para encontrar soluções 

para problemas cotidianos, geralmente direcionados para a um problema prático. 

 Para os objetivos da pesquisa, utilizou-se de um estudo descritivo. De acordo 

com Bersort (2019) o objetivo é esclarecer de maneira abrangente um assunto já 

pesquisado por alguém. A pesquisa é baseada na revisão teórica sobre o seu objeto 

de estudo, com aprofundada análise e comparação de informações, e o pesquisador 

oferece suas conclusões acerca do levantamento realizado. A pesquisa descritiva tem 

como característica principal, fazer uma análise minuciosa do objeto de estudo.  

 O procedimento utilizado no trabalho em questão foi um estudo de caso, que 

segundo a autora Coelho (2017) é um método de pesquisa para observar um tema na 

realidade em sua especificidade. Neste sentido, um estudo de caso se propõe a 

identificar um problema, analisar as evidências, desenvolver argumentos lógicos, 

avaliar e propor soluções. 

 O recurso utilizado para a coleta de dados envolveu a realização de uma 

entrevista estruturada com 3 gestores da empresa estudada. Segundo Duarte (2019) 

A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador tem 

um contato mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirar de suas opiniões 

acerca de um determinado assunto.  

A entrevista estruturada conforme defendido por (BATISTA; MATOS; 

NASCIMENTO, 2017). é um modelo de entrevista que se baseia em um roteiro 

preestabelecido com as mesmas perguntas para todos os candidatos. As principais 
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características da entrevista estruturada são a imparcialidade e a inflexibilidade, tanto 

por parte do recrutador, quanto a do entrevistado. 

 A análise de dados será feita através da análise de conteúdo, conforme 

Cardoso et al. (2021) essa análise refere-se a uma técnica de pesquisa que visa uma 

descrição do conteúdo manifesto de comunicação de maneira objetiva, sistemática. 

 

 

3.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA PELA PERSPECTIVA DOS GESTORES 

 

 

Objetiva-se por meio desse roteiro de entrevista a validação ações inovadoras 

para readequação da gestão de negócio durante a pandemia. Diante da entrevista 

estruturada, as perguntas foram elaboradas e se dividem em três dimensões: 

mudança organizacional, inovação e setor de eventos e a pandemia do Covid-19. Tais 

dimensões estão alinhadas aos objetivos da pesquisa, a fim de embasar a posterior 

análise.  

Foi realizada 01 (uma) entrevista com três gestores da empresa x atuante no 

setor de eventos, presente no mercado a 10 anos. A escolha da pessoa entrevistada 

justifica-se pelo fato de ser um estudo exploratório e descritivo, onde se entrevistam 

os sujeitos da pesquisa até o esgotamento do conteúdo.  Foi desenvolvido um roteiro 

para que fosse possível conduzir a entrevista, o mesmo foi aplicado nos dias 19 e 20 

de abril de 2021. Seguindo uma estrutura já definida de modo que as informações 

adquiridas por meio da entrevistada pudessem suprir os objetivos propostos.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Segundo Melo (2019) a análise tem como objetivo realizar o levantamento de 

dados, identificando e organizando as informações que possam servir de suporte a 

tomada de decisão frente determinada situação específica. Para análise dos dados 

coletados foi utilizada a análise de conteúdo citada na metodologia. 

 A primeira parte da entrevista buscou identificar as novas ações adotadas pelo 

negócio, as mudanças no geral que ocorreram na empresa durante a pandemia.  
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 Verificou-se que os entrevistados 1 e 2 estão na empresa a mais de 10 anos, 

são os responsáveis pela fundação da mesma. A entrevistada 3 está na empresa a 7 

anos e compõe o time do corpo estratégico juntamente os fundadores.  

 Quanto ao nível de escolaridade: O entrevistado 1 possui formação na área de 

finanças, graduado em gestão financeira e MBA na mesma área de formação. O 

entrevistado 2 é formado em publicidade e propaganda e atualmente está cursando 

uma pós-graduação em gestão de projetos. A entrevistada 3 é administradora e possui 

dos MBA concluídos, uma na área de gestão de pessoas e outra em gestão 

estratégica.  

 Todos os entrevistados possuem formação de ensino superior, esse fato vai de 

acordo com a percepção da importância do conhecimento científico defendida por 

Silva (2019) que diz: “O conhecimento científico desenvolvido nas academias de 

ensino é capaz de transformar vidas e, se utilizado devidamente, contribui 

significativamente para um mundo melhor”.  

 Observou-se que os 3 entrevistados reconhecem que a pandemia fez com que 

a empresa se reinventasse, trouxe uma necessidade emergencial de mudança. Isso 

fez com que o corpo estratégico da organização se reunisse afim de adotar medidas 

inovadoras capazes de trazer resultados que viabilizassem a continuação das 

execuções de suas atividades.  

 O segundo aspecto da entrevista procurou verificar a existência de ações 

inovadoras dentro da empresa em meio ao cenário pandêmico.  

 Para a pergunta: “Quais ações inovadoras precisaram ser adotadas pela 

gerência do negócio a fim de se manter no mercado durante a pandemia?” Seguem 

relatos de 3 entrevistados:  

 

Entrevistado 1: “A empresa passou a investir fortemente em tecnologia e 
marketing digital, dobramos o investimento do período antecedente a 
pandemia. Começamos a propor aos clientes a realização de eventos 
online e personalizados.” 
Entrevistado 2: “Foi desenvolvido juntamente o time de TI uma plataforma 
digital que proporciona ao cliente a capacidade de moldar a estrutura 
planejada para o tipo de evento desejado; tempo, animações, efeitos, etc. 
Foram grandes os investimentos em propaganda nas redes sociais, porém, 
isso trouxe uma demanda bastante significativa para nós.” 
Entrevistada 3: “Foi criado um setor específico na empresa dentro da 
diretoria de gente e gestão, setor este responsável pela captação das 
atuais necessidades do nosso público alvo, o que trouxe uma carga de 
informações que foram de grande valia para tomadas de decisão voltadas 
a essas ações inovadoras. Como por exemplo: Os aniversários infantis 
com animação de palhaços, mágicos, etc. Também foram solicitadas 
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coberturas dos eventos governamentais como: Workshops, reuniões e 
outras.   

  

Percebe-se que as demais áreas de liderança da empresa estabelecem um 

alinhamento preciso no desenvolvimento das atividades de inovação, conforme 

relatado por Aguiar (2021) a empresa precisa ser visualizada como um processo 

específico, onde todas as tarefas precisam estar de acordo com o objetivo final do 

resultado esperado, caso contrário não chegará ao objetivo proposto.  

 Diante do questionamento: “Existe orientação a gerentes e supervisores de 

apoiar iniciativas de funcionário?” 

 

Entrevistado 1: “Não existe nem um processo formal que viabilize 
iniciativas por parte dos funcionários, porém, é orientado que todos os 
líderes da empresa possibilitem a oportunidade de desenvolvimento de 
projetos que partam de uma iniciativa de qualquer colaborador, ou seja, se 
um deles tiver uma ideia viável com certeza deve ser posta em prática.”  
Entrevistado 2: “Como parte crucial da liderança de uma empresa não 
poderia deixar de orientar meus gerentes e supervisores a estarem abertos 
a ouvir nossos colaboradores. Pois são eles que estão na linha de frente 
da execução das atividades funcionais e melhor que ninguém conhecem 
como funciona o processo.” 
Entrevistada 3: “Existe um projeto em avaliação que irá fornecer bolsa de 
estudo para os colaboradores que desempenharem a iniciativa de inovar 
produtivamente dentro dos processos organizacionais, aguardo aprovação 
da diretoria para colocar em prática.” 

  

De acordo com o relado dos entrevistados é notório que a empresa viabiliza as 

iniciativas dos funcionários, uma vez que já existem projetos em avaliação de 

incentivos na área de desenvolvimento de pessoas. É preciso manter-se apoiando as 

iniciativas dos colaboradores, pois de acordo com Mendes (2020) seu pessoal é sua 

empresa, e os colaboradores querem sentir que seus gerentes realmente se importam 

e estão comprometidos em apoiar seu progresso profissional e até mesmo seu 

crescimento pessoal. Desta forma com certeza a empresa conseguirá alcançar 

melhores resultados em seus processos. 

 A terceira e última parte da entrevista teve por objetivo verificar os benefícios e 

as limitações das novas ações adotadas pelo negócio com o cenário pandêmico. As 

respostas dos entrevistados tiveram bastante simetria mesmo suprindo efeitos em 

diferentes áreas da organização. Para todos a maior limitação que a pandemia trouxe 

para o setor de eventos foi a escassez de demanda no momento inicial, onde o público 

se encontrou bastante resistente a realização de possíveis celebrações. E como 
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benefícios foi citado mais de uma vez a “oportunidade de inovação”, uma vez que o 

mercado estava diante de um novo cenário nunca visto.  

 Para o quesito: “Quais foram os benefícios trazidos pela pandemia que você 

observou?” Seguem relatos:   

 

Entrevistado 1: “A pandemia mesmo inicialmente afetando de forma 
negativa nossos processos acabou trazendo a oportunidade de inovar 
nossa rotina trazendo melhorias de adaptação para possíveis 
problematizações atuais e futuras.”  
Entrevistado 2: “Vejo os desafios como oportunidade de melhoria, uma vez 
que o mercado vive em constante mudança e precisamos adaptar a 
empresa atual realidade.” 
Entrevistada 3: “O isolamento social trouxe a necessidade de as empresas 
entregarem cada vez mais comodidade ao seu cliente. E esse fator 
comodidade foi estudado e serviu como base de oportunidade de novos 
negócios para a empresa.” 

  

Mesmo diante de um cenário bastante desafiador, a empresa buscou 

aperfeiçoamento de seus processos mediante uma mudança drástica no mercado e 

geral. De acordo com o relato dos entrevistados, as mudanças trazidas pela pandemia 

foram convertidas em desafios que proporcionaram idealizações inovadoras para 

projetos de desenvolvimento. De acordo com a percepção de Schneider (2020) temer 

o novo é um equívoco, pois nada mais certo há do que a mudança.   

 O último questionamento foi: “Quais foram as limitações trazidas pela pandemia 

que você observou?” Seguem relatos: 

 

Entrevistado 1: “A pandemia trouxe um prejuízo gigantesco pro setor de 
eventos, uma vez que por medidas de segurança os grandes eventos 
foram proibidos, ou seja, as maiores coberturas com os maiores retornos 
passaram a não mais serem possíveis.”  
Entrevistado 2: “Muitos dos nossos clientes tiveram suas finanças pessoais 
afetadas e não tinham verbas para investimento em possíveis eventos 
rotineiros, utilizando os recursos assim para atividades essenciais.” 
Entrevistada 3: “As novas demandas atribuídas a nossa empresa geraram 
a necessidade de contratação de novas pessoas, o que foi bastante 
complicado, uma vez que o mercado teve sua demanda reduzida e 
limitada, o que não tornava viável nesse momento as novas contratações.  

 

Conforme divulgado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos 

(ABRAPE) mais de 350 mil eventos foram cancelados no brasil e isso trouxe uma 

redução gigantesca nas demandas previstas para o ano de 2021. Levando em 

consideração o relato dos entrevistados, nota-se que a empresa apresentou 

dificuldades para continuar no mercado, teve orçamento limitado para novas 
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contratações e também encontrou dificuldades quando o poder aquisitivo de seu 

público alvo, uma vez que a renda de boa parcela da população foi comprometida com 

o avanço da pandemia.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo foi realizado com base na seguinte questão: quais ações 

inovadoras são usadas para a readequação da gestão de negócio durante a 

pandemia?  Diante de tal questionamento identificou-se que o setor de eventos em 

geral necessitou reinventar-se por meio da inovação, realizando ações que resultaram 

em melhorias significativas dentro de seus processos.  

 No que diz respeito aos objetivos específicos, tem-se inicialmente:  Identificar 

as novas ações adotadas pelo negócio. Esse objetivo foi alcançado, ambos os 

entrevistados possuem formação na área de gestão e descrevem que durante a 

pandemia do Covid-19, viu-se a necessidade de modificar a forma de atender o 

público, mudando as diretrizes de captação de clientes, de execução dos serviços e a 

administração dos processos internos, uma vez que a nova realidade de mercado 

requer adaptação.  

 Por conseguinte, tem-se o objetivo: Verificar a existência de ações inovadoras 

dentro da empresa no cenário pandêmico. Esse objetivo também foi alcançado. 

Identificou-se através do relato dos gestores que o alto investimento em tecnologia foi 

o ponto de partida. O time de desenvolvimento e tecnologia criou uma plataforma de 

solicitação e sugestão de eventos online. Também foi desenvolvido uma área 

específica voltada a captação das necessidades dos clientes por meio dos dados 

obtidos na plataforma.  

 Por fim o objetivo foi: verificar os benefícios e as limitações das novas ações 

adotadas pelo negócio com o cenário pandêmico. A pandemia mesmo com suas 

muitas limitações, viabilizou as ações inovadoras dentro da empresa. Contudo, a 

pandemia trouxe um grande desafio para a organização, as ações foram limitadas 

pelas normas de segurança estabelecidas pelo ministério da saúde, onde não se 

permite aglomerações, eventos presenciais, etc.  
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 Uma das dificuldades encontradas para a realização deste trabalho foi não 

poder realizar a entrevista de forma presencial devido a pandemia.   

De forma geral, esse estudo torna-se útil para as empresas atuantes no setor 

de eventos, para que possam verificar a forma de utilização da inovação para 

readequação da gestão de negócio.  

 Recomendam-se para estudos futuros, que sejam aprofundadas as questões 

sobre inovação dentro do setor de eventos em um cenário pandêmico, os métodos de 

buscar novas maneiras de atingir diferentes públicos e a mudança na forma de 

realização de eventos por meio de ferramentas online. 
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RESUMO 

 

 

As coleções-cápsula são destaque no mercado da moda. Nesse contexto, objetivou-
se analisar o fenômeno das coleções-cápsula na atuação do comportamento de 
compra das consumidoras de moda. Metodologicamente, a pesquisa adotou uma 
abordagem quantitativa, com o levantamento de dados realizado por uma survey, 
contando uma amostra válida de 200 respondentes. Para a sua análise, empregou-se 
o uso de estatística descritiva. Os resultados indicaram que, dentro do perfil 
sociodemográfico encontrado, os fatores sociais, que podem ser definidos como 
motivação de terceiros ou da família, e, fatores culturais, inspirados pelas classes 
sociais, idade, estilo de vida, podem influenciar fortemente o processo decisório de 
compra. Concluindo, verificou-se que tais coleções geram expectativas significativas 
as consumidoras por satisfazerem suas necessidades e desejos em um segmento de 
negócios considerado relevante. 
 
Palavras-chave: Moda. Consumo. Coleções-cápsula. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um mercado com inúmeros setores e segmentos da cadeia de trabalho, a 

área do vestuário feminino tem se destacado cada vez mais. Diante dos avanços 

tecnológicos, o mercado da moda tem exibido nichos de atuação e diversos tipos de 

produções procurando se encaixar em variados padrões, de modo a agradar as 

consumidoras mais exigentes que buscam novidades e exigem qualidade 

(SHIMAMURA; SANCHES, 2012). Em consequência disso, a concorrência do setor 

                                                           
34 Discente do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. E-mail: ruthmenezes2000@gmail.com. Curso: 
Administração. 
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tornou-se acirrada, caracterizada por empenho na inovação e na evidência do valor a 

marca. 

Portanto, as empresas precisam alinhar as suas estratégias ao perfil do 

comportamento de compra do seu público-alvo e em como o marketing e os seus 

respectivos profissionais podem influenciar a (potencial) cliente no seu processo 

decisório. Desse contexto, surge o campo do comportamento do consumidor que 

estuda aquilo que os indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam 

de modo a satisfazerem as suas necessidades ou desejos (SOLOMON, 2016). 

Em meio a esta perspectiva do comportamento do consumidor e do mercado 

da moda, surge o fenômeno das coleções-cápsula, conhecidas como coleções 

exclusivas diante das tradicionais e que têm se tornado um subnicho dentro da 

indústria da moda (CAETANO, 2013). Elas têm conquistado empresas do segmento 

por um somatório de valores intangíveis, em que a consumidora leva em 

consideração, sobretudo, a(s) marca(s), pois elas trabalham em cima de tendências 

que inspiram, originando uma espécie de fusão ou parceira, diversificando ainda mais 

a sua performance de venda. 

Esse artifício tem despertado a atenção das consumidoras. As marcas que 

associam os seus nomes as “collabs”37 ou parcerias com outras marcas, designers ou 

com celebridades, destinando uma parte da sua coleção para esta associação, 

gerando entusiasmo por oferecer um reduzido número de peças, de cunho versátil e 

atemporal, a um público seleto (PRADE, 2019).  

       Dessa forma, com base no que foi discorrido, este artigo abre a seguinte 

problemática: Qual o impacto do fenômeno das coleções-cápsula no comportamento 

de compra das consumidoras de moda? Para auxiliar na resolução deste 

questionamento, o trabalho tem como objetivo geral analisar o fenômeno das 

coleções-cápsula na atuação do comportamento de compra das consumidoras de 

moda. Atrelados a este, estão ainda os objetivos específicos, que são: (i) identificar o 

perfil sociodemográfico que se destaca da amostra coletada no que tange a aquisição 

de peças oriundas de coleções-cápsula; (ii) verificar os fatores de influência no 

comportamento de compra da consumidora de moda para as coleções-cápsula; (iii) 

                                                           
37As collabs, do inglês, collaboration, são colaborações criadas com parcerias entre marcas, celebridades, cujo 

intuito é ampliar seus públicos, aumentar a visibilidade e a intenção de unir nomes. 
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examinar o processo decisório de compra da consumidora de moda das coleções-

cápsula. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Entender as necessidades do consumidor é um processo complexo, pois 

envolve desvendar desejos e pensamentos. Porém, é uma forma das empresas 

atingirem os seus objetivos, sendo eles alcançados por meio da comunicação, o que 

se torna uma estratégia considerável para as organizações entenderem as suas 

necessidades.        

        De acordo com Del Hawkins e Mothersbaugh (2018), o comportamento do 

consumidor pode ser definido como o estudo de indivíduos, grupos ou organizações 

e dos processos usados para selecionar, assegurar, usar e descartar produtos, 

serviços e experiências ou ideias para satisfazer às necessidades e os impactos que 

esses processos têm sobre o consumidor e a sociedade. Em outras palavras, o 

comportamento do consumidor estuda porque os consumidores compram. 

         Esse comportamento não se restringe ao momento em que o consumidor 

entrega o dinheiro ou apresenta o seu cartão e recebe em troca uma mercadoria, é 

um processo contínuo. A troca, é uma movimentação, em que a organização e 

pessoas dão e recebem algo de valor (SOLOMON, 2016). Embora a teoria da troca 

seja uma parte importante do comportamento do consumidor, essa visão mais 

abrangente enfatiza o processo de consumo, que inclui as questões que influenciam 

o consumidor antes, durante e depois da compra. 

O processo de análise do comportamento pode ter duas vertentes: a opinião 

do comprador e a do usuário. Vale ressaltar que os dois podem não ser, 

especificamente, as mesmas pessoas, como, por exemplo quando uma mãe compra 

algo para seu filho ou quando os consumidores podem ser organizações ou grupos, e 

uma ou várias pessoas podem escolher produtos que serão usados por muitos, como 

quando um funcionário encomenda material de escritórios para a empresa.  
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2.1.1 Fatores de influência  

 

 

Para compreender o relacionamento do consumidor com o produto é preciso 

compreender quais os fatores influenciam o seu comportamento. Em uma sociedade 

em que o hábito de adquirir produtos faz parte do cotidiano, o comportamento pode 

ser impactado por vários fatores. Kotler (2006) explica que as compras dos 

consumidores acabam por ser influenciadas, principalmente, por quatro fatores: 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos, em que diversos itens afetam diretamente 

cada fator citado. 

As influências situacionais também podem afetar o processo de compra do 

consumidor, o ambiente físico, o clima, a localização, decoração, são itens que se 

tornaram essenciais, por serem características facilmente observáveis na situação de 

compra (SILVA et. al., 2011). Os autores ainda destacam que o ambiente social 

também influencia por meio de comentários e percepções de outras pessoas. As 

empresas, por sua vez, precisam moldar-se a novos panoramas, criando e 

disponibilizando mais fontes de informações sobre os seus produtos e serviços, 

oferecendo maior praticidade e liberdade no processo de compra e, sobretudo, 

decisão do cliente.   

 

 

2.1.2 Processo decisório de compra 

 

 

No tocante ao processo de decisão de compra e as suas etapas, desde a 

análise do estudo do comportamento a tomada de decisão de compra, parte-se da 

premissa da existência da comparação entre marcas, preço, disponibilidade e, 

especialmente, da maneira de conquistar o consumidor (SCHINAIDER; FAGUNDES; 

SCHINAIDER, 2016). Em outras palavras, leva-se em consideração a compra do 

produto visando satisfazer a sua necessidade.     

      Nesse sentido, Ribeiro (2015) aponta que o processo de tomada de decisão 

envolve diversos fatores: a princípio, os indicadores auxiliam o trabalho dos 

profissionais de marketing, que dão o passo inicial na sugestão de compra; o segundo 

passo tem a participação de um influenciador que oferece uma opinião valiosa e 
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importante para a decisão do processo; o terceiro é o decisor da compra, aquele que 

finaliza a decisão o que comprar, como e onde; o quarto e quinto passo, podendo ser 

exercidos pelas mesmas pessoas ou não, contemplam o comprador e o usuário. Logo, 

os processos têm início bem antes do ato da compra, devendo-se levar em 

consideração o processo como um todo, e não somente na etapa da decisão. 

Esse resultado é vital para a definição de quem deseja consumir o produto 

(SAMARA; MORSCH, 2005), e isso se reflete nos mais variados tipos de negócio, 

inclusive, no mercado da moda e, consequentemente, em uma das suas modalidades 

de produto: o fenômeno das coleções-cápsula. 

 

 

2.2 O MERCADO DA MODA E O FENÔMENO DAS COLEÇÕES-CÁPSULA  

 

 

Na esfera contemporânea, o mercado da moda é um dos mais concorridos e 

segmentados, sendo um setor importante para a economia do país (PRADE, 2019). 

Nesse contexto, cabe destacar que a moda é não somente roupa, mas um fenômeno, 

cujo assunto não é restrito apenas aos profissionais do segmento. As marcas não 

vendem apenas tecidos, mas sim comercializam estilo de vida, passando a ser de 

interesse geral, uma vez que vestir-se é tanto uma convenção social como uma 

obrigação moral (SVENDSEN, 2010). 

        Para Baldini (2006), embora as roupas não definam claramente a identidade de 

quem as usa, elas ainda servem para que as pessoas, de um modo geral, tirem 

conclusões com base nas vestimentas. Em outras palavras, acabam por gerar 

impressões, algumas vezes precipitadas, fazendo com que os indivíduos não apenas 

usem algo para se sentir bem, mas também levando em consideração aquilo com que 

os outros podem pensar. 

       Diante desse cenário de diversas possibilidades de criação e de reinvenção, 

surgem as coleções-cápsula que podem ser definidas como exclusivas coleções de 

curtos ciclos, lançadas com prazos definidos e produtos limitados, cuja função é 

atender um público insaciável pela busca do que é novo e que adquire rapidamente 

as tendências do momento (CAETANO, 2013). Esse fenômeno foi criado por 

empresas que terceirizam a confecção das peças, juntamente com modelos e 
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estilistas, em parcerias com o propósito de lançar collabs para expansão da marca 

(FEGHALI; SHMID, 2008).  

Tais coleções, individualizadas, podem resultar em impulso na hora da compra. 

Contudo, o que agrega valor é o design que traz consigo, inovação e qualidade, além 

de se associarem a nomes já conhecidos do grande público (FLETCHER; GROSE, 

2011). Nos últimos anos, os autores enfatizam que esse fenômeno se tornou um 

grande impulso para os consumidores e indústrias do vestuário, tendo em vista que 

leva a um consumo acelerado, sendo reflexo das altas demandas devido ao exclusivo 

e curto ciclo de vida das coleções, estimulando a consumidora a procurar algo novo. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Partindo do objetivo geral deste estudo, analisar o fenômeno das coleções-

cápsula na atuação do comportamento de compra das consumidoras de moda, 

aponta-se como fundamento para o seu desenvolvimento um caráter analítico e 

quantitativo. Por meio da utilização desse tipo de pesquisa, é possível imaginar a 

representação dos dados através de técnicas quânticas de análises, cujo objetivo dos 

resultados é dinamizar o processo de relação entre variáveis (MARCONI; LAKATOS, 

2009). 

        Quanto à finalidade, a pesquisa é classificada como exploratório-descritiva, no 

qual baseia-se em referências que ainda não são muito exploradas, ou seja, um 

campo que não tem muito conhecimento e que, por sua vez, servirá de ponto inicial 

para estudos futuros (COLLIS; HUSSEY, 2005). Em relação aos procedimentos 

técnicos, foi empregado o uso de uma survey, com 25 perguntas elaboradas a partir 

do referencial teórico desenvolvido neste estudo, levando em consideração os fatores 

de influência do processo de decisão de compra e as etapas do processo decisório. 

Tal levantamento permite uma investigação de dados e visa interrogar diretamente às 

pessoas com o perfil participante da pesquisa, consistindo na pretensão de 

informações sobre a problemática em foco (GIL, 2011).   

          No que tange a coleta de dados, foi utilizado como instrumento de pesquisa 

um questionário estruturado, cuja elaboração se deu por meio do Google Forms, 

sendo dividido em três partes: a primeira, com cinco perguntas correspondentes ao 
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perfil sociodemográfico das consumidoras, com informações acerca dos dados 

pessoais (faixa etária, escolaridade, renda salarial, estado civil e frequência com que 

compram roupas). A segunda parte, com oito perguntas, aborda itens relacionados 

aos fatores de influência no comportamento das consumidoras. E, por fim, a terceira 

parte, com 5 perguntas, abrange o processo decisório de compra do público-alvo no 

tocante ao fenômeno das coleções-cápsula. Para Arnoldi, (2017), esse objeto de 

pesquisa é construído por questões formalmente elaboradas, com uma linguagem 

objetiva que procura alcançar informações através de respostas claras e resumidas. 

No entanto, antes da real aplicação para investigação do fenômeno, foi 

realizado um pré-teste com três respondentes, de modo que pudesse ser verificado 

possíveis ajustes no questionário. A sua aplicação, de forma geral, tanto do pré-teste 

quanto da versão final, ocorreu de forma online, sendo o link disseminado por meio 

de grupos em redes sociais online, e-mails e WhatsApp.  

Diante do exposto, a pesquisa trabalhou com uma amostra não-probabilística, 

ancorando-se na acessibilidade ou conveniência. Essas amostras foram obtidas de 

elementos convenientes e selecionados para participarem de uma coleta de dados 

(MALHOTRA, 2012). O resultado da coleta culminou em uma amostra de 200 

participações válidas da região da grande João Pessoa.  

No intuito de analisar o mercado da moda e o fenômeno das coleções-cápsula 

optou-se por dar ênfase exclusivamente a figura feminina, pois o gênero possui 

destaque de grande importância ao setor do vestuário. Segundo dados do E-

commerce Brasil (2015), o público feminino ainda tem uma participação mais efetiva 

nesse mercado quando comparado ao masculino, com faixa etária mais presente 

entre 25 a 34 anos (40%), de 35 a 49 anos (31%) e de 18 a 24 (15%). As classes A/B 

são 51% do público e as classes C/D/E, 49%. Para garantir a participação restritiva 

deste público, foi criada uma pergunta filtro relativa ao gênero, de modo a consentir a 

participação apenas das mulheres no acesso da survey. A referida questão ainda 

excluiu a participação de 2 respondentes da pesquisa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

De acordo com a análise dos resultados obtidos, a primeira parte desta sessão 

destina-se a analisar os dados sociodemográficos das participantes, cujo propósito 

baseou-se na coleta de informações relevantes ao perfil das consumidoras, tais como: 

faixa etária, escolaridade, faixa de renda, estado civil e frequência com que adquire 

roupas. 

Observa-se-se a predominância da faixa etária entre 20 e 25 anos, em seguida, 

com 16,5% foi a faixa entre 41 e 60 anos, logo após com 16% segue a faixa entre 15 

e 19 anos, com 15% a faixa etária de mulheres entre 26 e 30 anos, com 15% a faixa 

entre 31 e 40 anos e, por último, a porcentagem acima de 60 anos que finalizou a 

pesquisa com 1% de resultado. Isto posto, os dados do E-commerce Brasil (2015), 

apresentados já neste estudo, mostram que o público feminino com o intervalo entre 

25 a 34 possui uma participação mais efetiva nesse mercado, indo ao encontro da 

faixa etária mais expressiva desta pesquisa. 

Quanto ao grau de escolaridade, verifica-se o domínio de respondentes com o 

ensino médio completo, totalizando 47,5. A seguir, pode-se identificar a formação de 

pós-graduadas, com 25,5% das respostas. Em seguida, 25% possuem ensino 

superior completo, e outros 2% com apenas ensino fundamental. Dentro da temática 

estudada, Chai, Earl e Potts (2007) apontam que a demanda do mercado da moda é 

demarcada, sobretudo, não pela durabilidade do produto, mas pelas determinações 

sociais, item que se evidencia com mais clareza por meio da escolaridade. Os dados 

encontrados mostram a variedade existente na formação das participantes. 

A faixa de renda das participantes divide-se em quatro. A primeira delas, com 

45,5%, ganha até R$ 1.500,00. Posteriormente, com 31,5% estão aquelas que 

recebem entre R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00. Com 12,5% encontra-se a faixa das 

entrevistadas que ganham acima de R$ 5.000,00 e, logo após com 10,5%, está a faixa 

daquelas que recebem entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00. O Sebrae (2015) mostra que 

o Brasil é o quarto país com o melhor desempenho econômico no varejo da moda, ou 
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seja, as suas consumidoras, independente da renda salarial, tornam este mercado 

atrativo e dinâmico. 

A frequência de compras encontrada dá conta de 44,5% representando o 

percentual de mulheres que compram roupas a cada alguns meses, 23% delas 

compram esporadicamente, 22% fazem compras mensalmente, 8% quinzenalmente, 

e por último 2,5% compram uma vez por semana. Kotler (2006) explica que as 

compras das consumidoras acabam por ser influenciadas, principalmente, por quatro 

fatores: culturais, sociais, pessoais e psicológicos e que diversos itens afetam 

diretamente cada fator citado. 

 

 

4.2 FATORES DE INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DE COMPRA DA 

CONSUMIDORA DE MODA DAS COLEÇÕES-CÁPSULA  

 

 

A partir do processo de discussão, os fatores de influência serão analisados e 

interpretados de acordo com as repostas obtidas. Segundo Martins (2013), o 

consumidor é persuadido por meio de distintos fatores durante todo o 

processo/comportamento de compra.  

Nesse sentido, o autor define como consumidor qualquer indivíduo que procure 

algum produto ou serviço para satisfazer as suas necessidades ou desejos. Em 

análise ao gráfico 6, percebe-se que, com 61 respostas, 30,5%, a assertiva que alega 

nem discorda e nem concorda com a afirmação se sobressai levemente quando 

comparada a alternativa concordo parcialmente, com 28%, o que mostra que, apesar 

de, supostamente, as pessoas aparentarem indiferença sobre a classe social, ainda 

uma boa parcela concorda, vindo em seguida com as que concordam totalmente, com 

21%. Respectivamente, as afirmativas discordo parcialmente e discordo totalmente 

apresentaram 11%, e 9,5%.  

De acordo com a apuração, nota-se que a assertiva mais representativa, com 

34,5%, é a das consumidoras que concordam parcialmente e, posteriormente, com 

32% concordam totalmente e, na devida ordem, com 26,5% nem discordam e nem 

concordam. Por fim, seguem com 4%, discordo parcialmente e com 3%, discordo 

totalmente. Estes números corroboram com a fala de Solomon (2016) que afirma que 

o desejo pode ser definido como uma manifestação específica de uma necessidade, 



198 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

determinada por fatores pessoais e culturais, sendo influenciados pela personalidade 

do indivíduo e por sua cultura, de uma forma geral. 

Observa-se uma mudança significativa entre as respostas das assertivas, em 

que a resposta concordo totalmente, com 67,5%, se notabiliza perante as outras. 

Posteriormente, com 22,5%, vem a opção concordo parcialmente. Como as que 

menos se evidenciam surgem, com 7%, nem discordo e nem concordo e, por fim, 

paralelamente, com 1,5%, as assertivas discordo parcialmente e discordo totalmente. 

Fletcher e Grose (2011) alertam que estas coleções, quando individualizadas, podem 

acarretar impulso na hora da compra. Contudo, o que agrega valor é o design que traz 

consigo, inovação e qualidade, além de se associarem com nomes já conhecidos do 

grande público, ressaltando os números do gráfico analisado. 

De acordo com a análise dos dados, com 44% de respostas a assertiva 

concordo totalmente exibe uma maior representatividade. Logo, com 27,5%, vem a 

assertiva concordo parcialmente, com 17,5% nem discordo e nem concordo e, na 

devida ordem, surgem com discordo parcialmente e discordo totalmente, com 8,5% e 

2,5%, respectivamente. Peter e Oslon (2010) fundamentam que as motivações de 

compra são resultantes de fatores inerentes ao indivíduo, ou seja, tanto internos como 

também externos. Em suma, a consumidora que possui uma renda consegue ter a 

liberdade de adquirir determinadas coleções, não bastando apenas querer o produto, 

mas também tendo os recursos básicos para finalizar a compra, o que valida os 

números encontrados. 

Nota-se que 41,5% escolheram a assertiva concordo totalmente, com 27% dos 

respondentes na opção concordo parcialmente, 23,5% no item nem discordo e nem 

concordo. E, com números menos expressivos, apresentam-se as alternativas 

discordo parcialmente, e 2% discordo totalmente, com 6% e 2%, na seguinte ordem. 

Nesse sentido, a Fashion Revolution (2019) afirma que trazer referências e menções 

das histórias que as peças carregam e todo o contexto de quem as fabricou, faz com 

que as consumidoras enxerguem as coleções com outra perspectiva, corroborando 

com a opinião emitida pelas participantes por meio dos dados evidenciados. 

A afirmativa concordo totalmente tem o maior volume de respostas, totalizando 

41% das participações. Logo abaixo, com 29%, vem o item concordo parcialmente, 

20% das respostas decorrem da opção nem discordo e nem concordo. Concluindo, 

com 6,5% aparece a assertiva discordo parcialmente e, por último, com 3,5%, 

discordo totalmente. Kotler (2006) explica que as compras dos consumidores acabam 
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por ser influenciadas, principalmente por quatro fatores: culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos, e que diversos itens afetam diretamente cada fator citado, sobretudo, 

nas crenças e atitudes que são elementos que afetam os fatores psicológicos, 

validando os resultados exibidos. 

 

 

4.3 O PROCESSO DECISÓRIO DE COMPRA DA CONSUMIDORA DE MODA DAS 

COLEÇÕES-CÁPSULA 

 

 

A primeira alternativa procura avaliar o reconhecimento da necessidade em 

adquirir peça(s) de uma coleção-cápsula com a colaboração de modelos, 

celebridades, causas ou estilistas que a consumidora admira. Foi verificado que o item 

com o resultado mais proeminente, com 44,5%, se fundamenta na resposta na maioria 

das vezes. A seguir, com 38,5%, a alternativa raramente, culminando com 12% do 

item nunca e 5% da alternativa sempre. Feghali e Shmid (2008) explicam que o 

fenômeno aqui analisado tem como propósito criar, em parcerias com modelos e 

estilistas, entre outras causas, coleções cujas collabs elevem a expansão da marca, 

o que pode acontecer, na maioria das vezes, conforme verificado pela maioria das 

respondentes, assim como não. 

        A segunda asserção, cuja ideia é baseada na busca por informações sobre o 

tema ou a parceria envolvida na coleção-cápsula por parte da consumidora, foi obtido 

um resultado aproximado entre duas opções de alternativas, sendo a primeira opção, 

com 39%, na maioria das vezes e, em seguida, com 36,5%, a opção raramente. 

Posteriormente, apresentam-se as alternativa nunca, com 14,5%, e, com 10%, 

sempre. Solomon (2016) esclarece que, no que tange ao processo decisório de 

compra, entre várias observações feitas relativas às atitudes dos consumidores, a 

busca de informações é um fator decisivo, o que corrobora com os dados expostos 

nas respostas das participantes. 

A assertiva 3 busca analisar em que grau a consumidora reflete se leva ou não 

peça(s) da coleção-cápsula, mesmo estando interessada. Nela, observa-se que, com 

44%, o item na maioria das vezes, seguidamente da opção sempre, com 41%, 

apareceu com maior destaque. Os itens raramente e nunca surgem, respectivamente, 

com 14% e 1%.  
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Dando continuidade, a afirmativa 4, que fundamenta-se na análise de vários 

itens para a decisão de compra, como qualidade, forma de pagamento, ocasião, entre 

outros, mesmo querendo muito adquirir uma peça, as respostas das participantes da 

pesquisa exibiram, com 58,5%, a opção sempre, vindo logo a seguir, com 33,5%, na 

maioria das vezes. Com uma distância bem considerável surgem as alternativas 

raramente, com 5,5%, e 0,5% com nunca. Schinaider, Fagundes e Schinaider (2016) 

alertam que a análise do estudo do comportamento à tomada de decisão de compra 

parte da premissa da existência de uma comparação natural relativa às marcas, preço, 

disponibilidade entre outros, reforçando os números encontrados na aplicação da 

survey. 

E, por fim, no que concerne a exclusividade e limitação no número de peças 

serem suficientes para garantir a satisfação das consumidoras na aquisição de 

peça(s) de uma coleção-cápsula foi apurado que, com 38,5%, respostas como 

raramente e com 34,5%, na maioria das vezes, duelaram entre as participantes da 

pesquisa. Em seguida, com 17%, aparece a resposta sempre, e, concluindo, com 

10%, a resposta nunca. Samara e Morsch (2005) expressam que durante o processo 

de compra as organizações precisam de um cuidado maior com os consumidores, 

exigindo atenção em todas as fases, desde o reconhecimento do problema ao 

comportamento pós-compra.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo se propôs a analisar o fenômeno das coleções-cápsula na 

atuação do comportamento de compra das consumidoras de moda. Logo, diante do 

que foi exposto, apresentou a seguinte indagação: Qual o impacto do fenômeno das 

coleções-cápsulas no comportamento de compra das consumidoras de moda? 

          No tocante ao primeiro objetivo específico, identificar o perfil sociodemográfico 

que se destaca da amostra coletada no que tange a aquisição de peças oriundas das 

coleções-cápsula, observa-se que ele foi composto, em sua maior parte, por mulheres 

jovens, solteiras, ainda, em sua maior parte, com o ensino médio completo e faixa 

salarial até R$ 1.500,00 reais e que compram roupas a cada alguns meses. No 

entanto, é importante ressaltar que diferentes mulheres responderam à pesquisa, 
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conforme descrito nas análises, endossando que, independentemente do grupo que 

se destacou, o segmento da moda é um tema relevante por ser um mercado que 

busca estar em constante melhoria. Ele não se resume apenas a fabricar peças e 

produzir tecidos, mas que procura contar uma história por meio das suas produções, 

abrangendo assim diversos públicos.   

No que se refere ao segundo objetivo específico, verificar os fatores de 

influência no comportamento de compra da consumidora de moda para as coleções-

cápsula, foi possível perceber que, dentre as possibilidades existentes, duas se 

destacaram. Inicialmente, os fatores socioculturais, que incluem os elementos sociais, 

que podem ser definidos como influências de terceiros ou da família, que possuem 

um forte impacto nas decisões e comportamento de compra, e, em seguida, os 

elementos culturais, influenciados pelas classes sociais. Todavia, ficou claro que a 

presença de celebridades, estilistas/marcas famoso(a)s e causas em parceria 

(collabs) com a marca em questão impulsionam e instigam as consumidoras a 

adquirirem e usarem peças da coleção-cápsula, tendo em vista a sua exclusividade. 

            No que diz respeito ao terceiro objetivo específico, examinar o processo 

decisório de compra da consumidora de moda das coleções-cápsula, retrata-se que 

ele perpassa por várias etapas, indo desde a análise do produto, a relevância, ao 

preço, disponibilidade, forma de pagamento, até a decisão final. Porém, por existirem 

fatores emocionais e que podem influenciar o processo, algumas aquisições são feitas 

de forma precipitada, seja para saciarem o desejo de compra ou apenas por 

almejarem peça(s) da(s) coleção-cápsula ou por estarem associadas a nomes 

conhecidos, impulsionando a compra. 

          Por fim, no que se refere ao objetivo geral, analisar o fenômeno das coleções-

cápsula na atuação do comportamento de compra das consumidoras de moda, nota-

se que tais coleções geram expectativa e curiosidade na sociedade e que o seu 

desenvolvimento acarreta um impacto na vida das consumidoras e, 

consequentemente, no seu comportamento de compra. Este movimento traz uma 

visão amplificada que agrega valor e com um excelente desempenho econômico 

devido à geração de renda e a satisfação das necessidades e desejos. 

 No enfoque as contribuições acadêmicas, levando em consideração que o tema ainda 

não possui uma literatura evidenciada, percebe-se que ele surge como uma 

oportunidade para outros autores interessados investigarem e se aprofundarem sobre 

o conteúdo. Para a Administração, são apresentadas informações como fatores de 
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influência e o processo decisório de compra desse mercado, especificamente, o que 

pode acarretar um alerta para empresas a conquistar as consumidoras, de acordo 

com a exposição desses fatores. Referente a sociedade, a temática procura discutir o 

poder que o fenômeno das coleções-cápsulas tem na vida das consumidoras de 

moda, promovendo uma reflexão interessante acerca do conteúdo. 

Relativamente aos fatores limitadores, destacam-se a busca por informações, 

visto que por se tratar de um assunto pouco explorado e de literatura escassa, o seu 

aprofundamento tornou-se um desafio. Além disso, às dificuldades alusivas ao 

COVID-19 enfrentadas no período da pesquisa, impossibilitou a realização de visitas 

presenciais com maior frequência a estabelecimentos comerciais, no intuito a 

acompanhar de perto o lançamento e à procura das consumidoras por coleções-

cápsula na região. 

Como sugestões para estudos futuros, abre-se, um leque de opções para 

pesquisas mais regionais ou com públicos de faixas etárias mais específicas, a fim de 

realizar comparações de consumo. Uma alternativa seria realizar estudos com 

abordagem qualitativa de forma a compreender a percepção das consumidoras 

acerca desta indústria e, consequentemente, da temática. 
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SUSTENTABILIDADE, GESTÃO DE RESIDUOS EM UMA OFICINA 

MECÂNICA AUTOMOTIVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 

 

Vagner Ferreira Da Silva – Discente do curso de Administração 

Lívia Nogueira Pellizzoni – Docente do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ 

Ionara Saraí Ferreira Nóbrega Diniz - Docente do Centro Universitário de João 

Pessoa - UNIPÊ 

 

 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 

O sumário executivo tem como objetivo principal promover um relatório 

completo contendo informações da organização que está sendo usada como objeto 

de estudo. Os sub tópicos a seguir irá mostrar um breve histórico da organização, 

onde ela está situada, qual sua finalidade no mercado, como também o tipo de produto 

que ela vende, seus equipamentos, os responsáveis pelo funcionamento da empresa 

etc. 

 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

 

A Paraíba Hidráulica é uma oficina de mecânica automotiva, de pequeno 

porte, que possui seu prédio localizado no bairro do Costa e Silva, em João pessoa. 

A empresa está a 17 anos no mercado e dispõe de dois tipos de serviços de 

manutenção automotiva, que são os de manutenção de direção hidráulica e freio á ar. 

Os tipos de manutenção automotiva ofertadas pela oficina são de diferentes 

sistemas da área da mecânica. Com isso, as peças, tempo de serviço e mão de obra 

desses dois tipos de serviços são totalmente distintos entre si, causando variações 

em custo do serviço e tempo empregado para fazer a manutenção. Os dois tipos de 

serviços só têm em comum a operacionalização geral de manutenção. 
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1.2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

 

A empresa que tem por nome fantasia “Paraíba Hidráulica” começou suas 

atividades em 2000, mas, só veio ter seu CNPJ cadastrado e aprovado pela Instrução 

Normativa RFB nº 1.863, no ano de 2002, tendo como fundador o seu atual 

proprietário, Valcélio Ferreira da Silva, que anos antes já era funcionário de uma 

empresa autorizada pela ZF BRASIL e que se localizava na região sul do litoral 

paraibano.  

No ano de 2016 surgiu a ideia de aumentar a produção de serviços com um 

novo segmento da mecânica automotiva que foi a iniciação dos serviços de freio a ar. 

Desde então foi uma ideia que deu certo e que tem levado a empresa a crescer sua 

carteira de clientes e possibilitando a geração de uma nova frequência de serviços 

para a empresa. 

 

 

1.3 DECLARAÇÃO DE MISSÃO, VISÃO E VALOR 

 

 

• Missão 

Proporcionar um serviço de qualidade, duradouro, com um bom atendimento 

priorizando o bem-estar do cliente. 

 

• Visão 

Ser a empresa referência no ramo de direção hidráulica na Paraíba até 2022. 

 

• Valores 

Integridade, Honestidade, Qualidade, Excelência, assumir plena 

responsabilidade dos compromissos, resultados e da qualidade perante os 

clientes, parceiro e colaboradores. 
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1.4 POSICIONAMENTO NO MERCADO  

 

 

  A Paraíba hidráulica atua no ramo da mecânica automotiva trabalhando com 

dois segmentos da mecânica que é a direção hidráulica e freio a ar. O público alvo da 

empresa é todos aqueles que têm automóveis com direção hidráulica ou freio a ar. 

Atualmente a empresa não possui nenhum concorrente a nível de bairro, em 

uma pesquisa pessoal, foi identificado que em nível de cidade a empresa possui 

aproximadamente 15 oficinas como concorrentes, o que é uma quantidade 

considerável para o mercado automotivo da paraíba. 

 

 

1.5 E DIRIGENTES DO NEGÓCIO  

 

 

   A configuração dos cargos e da relação entre as funções, autoridade e 

subordinação no ambiente interno da empresa, hoje composto pelo proprietário da 

empresa, seguido pelo gerente de operações, os mecânicos e seus auxiliares. Os 

serviços oferecidos são executados por uma equipe de cinco funcionários, mais o 

proprietário do negócio.  

 

 

1.6 RECURSOS E OBJETIVOS  

 

 

 Com base nas declarações do proprietário da empresa, o principal recurso 

atualmente existente na empresa são os seus colaboradores, tendo em vista que eles 

estão fazendo seu papel na empresa e alinhados com o objetivo da organização que 

é buscar aumentar sua capacidade produtiva e também expandir seu território para 

outros municípios do estado da Paraíba. Assim, se tornando cada vez mais conhecida 

no ramo em que ela se encontra.  

 Logo em seguida, o seu segundo recurso mais importante são as ferramentas 

e máquinas utilizadas para que seja bem executado todo o processo de produção de 
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serviços na organização e assim buscando excelência e bons resultados satisfazendo 

seus clientes. 

 

 

2 DIAGNÓSTICO   

 

 

 Um dos momentos mais importantes de um projeto é o diagnóstico, tendo em 

vista que é por ele que todo o projeto começa a ter um norte de como vai se posicionar 

para solucionar problemas existentes no cenário inserido. Para obter as informações 

necessárias, foram feitas visitas na empresa entre os meses de agosto e setembro de 

2019, três vezes em cada semana.  

 Com as informações em mãos, foi possível identificar os problemas existentes 

na organização como também potencialidades que a empresa dispõe para poder 

solucionar seus problemas. No caso em questão, a gestão de resíduos sólidos na 

empresa vem causando danos ambientais como também fragilidade na gestão dos 

processos destes materiais. 

 

 

2.1 TÉCNICAS UTILIZADAS NO PROJETO 

 

 

Basicamente, as técnicas utilizadas neste projeto foram observação 

qualitativa dos processos da empresa com relação a coleta, armazenamento e 

descarte. E a entrevista feita com os envolvidos na organização.  

Em relação à técnica de pesquisa observação qualitativa, segundo Lakatos 

(2017), também conhecida como observação de campo, é uma técnica de coleta de 

dados que tem como finalidade principal a exploração e descrição de fenômenos, 

ambientes, e aspectos da vida social de um grupo ou organização.  

Dentro da observação qualitativa, houve um acompanhamento diário de todos 

os processos de descarte de todos os tipos de resíduos, como também o 

armazenamento desses materiais e a separação dos resíduos considerados 

coletáveis para a organização, materiais que não são descartados no lixo comum. 
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O roteiro de entrevista foi respondido pelo proprietário e seus 5 funcionários, 

a entrevista foi aplicada no mês de setembro de 2019. Nas entrevistas com o 

proprietário e com os colaboradores, foi possível adquirir relatos de como o material 

chega na organização e todo o detalhamento do processo até o descarte desses 

materiais.  

 

 

2.2 MÉTODOS DE PESQUISA E DIAGNÓSTICOS  

 

 

O tipo de abordagem utilizada foi uma abordagem qualitativa tendo como 

método principal o estudo de campo para identificar as principais falhas em potenciais 

que tivessem impactando o meio ambiente e a responsabilidade social da empresa. 

De acordo com Lakatos (2017), o estudo qualitativo é desenvolvido em uma situação 

natural, oferecendo grandes quantidades de dados descritivos, como também busca 

focalizar a realidade de forma complexa e contextualizada. 

Quanto aos métodos utilizados no projeto, os principais foram o estudo de 

caso e o estudo de campo (exploratório). Onde além de presenciar as atividades 

diárias da organização, foi possível também coletar informações fornecidas pelos 

colaboradores da organização.  

Segundo Pereira (2016) o estudo se caracteriza como estudo de campo, 

exploratório, por possuir maior profundidade. O pesquisador realiza seus estudos no 

local em que os fenômenos ocorrem, propiciando maior entendimento das regras, 

costumes e convenções, assim, torna-se maior a probabilidade dos sujeitos 

oferecerem respostas mais confiáveis. Conforme o autor, o estudo é utilizado quando 

o pesquisador quer investigar tópicos onde existe pouco conhecimento.  

Conforme Lakatos (2017) O estudo de caso tem como fundamento a 

investigação com mais profundidade de determinado caso ou grupo humano sob 

todos os seus aspectos. 
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2.3 TOP CINCO DE DEMANDAS NA EMPRESA  

 

 

Diante do que foi pensado e analisado a partir das técnicas e diagnóstico 

obtidos da empresa, pode-se observar alguns fatores em que a empresa se encontra 

mais necessitada, fatores esses que seriam cruciais e urgentes a ser modificados pela 

organização a fim de melhorar seu gerenciamento como um todo e evitar problemas 

futuros.  

Para atender essas principais demandas da organização em questão, é 

necessário a aplicação o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS). A Lei 

12.305/2010 fala que o gerenciamento de resíduos sólidos é o aglomerado de ações 

estabelecidas, sendo direta ou indireta, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequado.  

 

 

2.4 PRINCIPAIS FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES DA EMPRESA  

 

 

Tabela 1: Matriz SWOT 

MATRIZ 
SWOT 

Positivos Negativos 
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PONTOS FORTES: PONTOS FRACOS: 

➢ Alto Índice de liquidez 
➢ Capacidade produtiva. 
➢ Preços Competitivos. 
➢ Qualidade do Serviço. 
➢ Conhecimento Setorial. 
➢ Equipe Comprometida. 
➢ Capacidade de Expansão  

➢ Falta de padronização nos 
processos. 

➢ Pouco Espaço Interno. 
➢ Falta de educação ambiental 
➢ Gerenciamento de resíduos sólidos 

ineficaz. 
➢ Desperdício de material 
➢ Estratégia de Marketing inexistente. 
➢ Pouca Divulgação da marca  
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OPORTUNIDADES: AMEAÇAS: 

➢ Crescimento do mercado 
automobilístico. 

➢ Ausência de empresas do 
subsegmento fora da capital. 

➢ Incentivo do governo com novas 
linhas de crédito. 

➢ Incentivo Fiscal com a certificação 
ISO 14000. 

➢ Reforma tributária 

➢ Forte Concorrência. 
➢ Novos concorrentes. 
➢ Alteração na Legislação do país. 
➢ Fiscalização Ambiental. 
➢ Novas Tecnologias. 
➢ Concorrência Desleal. 
➢ Crise econômica do País. 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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2.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E OBJETIVO DE MELHORIA  

 

 

As informações obtidas na empresa e as técnicas utilizadas contribuíram para 

a formação de um diagnóstico empresarial mais preciso e futuramente a elaboração 

de um plano de ação para corrigir pontuais erros encontrados de resíduos sólidos.  

A lei 12.305/2010 (DOU, 2010) institui a responsabilidade compartilhada dos 

geradores e resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o 

cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística 

reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo. 

O gerenciamento de resíduos sólidos é normatizado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, segundo a NBR 10.004 (2004) os resíduos 

sólidos são classificados de acordo com as características de periculosidade que 

apresentam, sendo Classe I (perigosos) ou Classe II (não-perigosos), Classe IIA 

(Inertes) e Classe IIB (Não inertes).  

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

3.1 GESTÃO AMBIENTAL (HISTÓRICO E CONCEITOS)  

 

 

A gestão ambiental possui uma gama de definições e entendimentos segundo 

autores deste século como Machado e Saccol (2016), Barbieri (2016), Barsano (2014) 

etc. A finalidade do referencial neste tópico de gestão ambiental, é apresentar um 

embasamento teórico diversificado segundo alguns autores e também mostrar fatos, 

dados e acontecimentos históricos da gestão ambiental. 

De acordo com Machado e Saccol (2016) a preocupação com as questões 

ambientais teve início na década de 60. Antes do período citado anteriormente, em 

1947, ocorreu a fundação UICN – União Internacional para a conservação da 

natureza, na Suíça, essa organização foi fundada com o principal intuito de poder 

influenciar ideias de conservação e preservação da natureza.  
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Segundo Barbieri (2016), administração ambiental ou gestão ambiental são 

orientações, atitudes e ações administrativas realizadas por uma organização para 

alcançar resultados positivos em relação ao meio ambiente. Baseia-se na 

preocupação e na percepção das organizações em tomar medidas que possivelmente 

evite ou reduza impactos ambientais. 

Para Barsano (2014) a gestão ambiental é a ciência que estuda e administra 

o exercício de atividades econômicas e sociais. De forma a utilizar de maneira racional 

os recursos naturais, renováveis ou não, visando preservar um meio ambiente 

saudável a todas as gerações. 

 

 

3.2 GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

O principal objetivo do tópico em questão é apresentar conceitos, 

informações, dados e fatos relacionados à gestão de resíduos tanto a nível nacional, 

estadual e municipal como também a nível empresarial. Com isso, buscando 

apresentar um embasamento teórico que tem como objetivo esclarecer as definições 

de gestão de resíduos assim como a sua funcionalidade dentro de suas esferas. 

De acordo com a lei 12.305/2010 (DOU, 2010) que institui  a política nacional 

de resíduos sólidos (PNRS), o conceito principal da gestão de resíduos se baseia no 

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 

com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 
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4 IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

Com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10.004 

(2004) os resíduos sólidos são classificados de acordo com as características de 

periculosidade que apresentam, sendo Classe I (perigosos) ou Classe II (não-

perigosos), Classe IIA (Inertes) e Classe IIB (Não inertes).  Diante disso, o primeiro 

passo a ser tomado pela organização em questão, seria montar um quadro que além 

de classificar seus resíduos, seria utilizado como gestão a vista, onde os 

colaboradores pudessem estar cientes sobre os tipos de produtos que a empresa está 

gerando para o meio ambiente e sua classificação. 

A resolução CONAMA nº 275 (DOU, 2001) estabelece o código de cores para 

os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. Diante 

disso, segue a lista padrão de cores segundo a resolução na tabela 2:  

Com as informações adquiridas através da tabela, observa-se a necessidade 

que a organização tem de providenciar coletores identificados pelas cores: azul, 

vermelho, verde, amarelo, laranja e marrom. Excluindo os coletores: preto, branco, 

roxo e cinza. Tendo em vista que não foram encontrados resíduos compatíveis com 

as classificações. 

O terceiro passo a ser dado pela empresa, é em relação ao processo de 

recolhimento de óleo, segundo a resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005, 

estabelece que o gerador de óleo lubrificante utilizado ou contaminado, nesse caso a 

oficina, é responsável pelo recolhimento do óleo lubrificante, de forma segura, em 

local acessível, com armazenamento adequado e resistente. 

A empresa deve planejar um sistema de efluentes líquidos, logo após 

providenciar uma caixa separadora na qual exista o processo de decantação, onde 

acontece à separação do óleo ou graxa, esse sistema pode ser construído ou 

adquirido pronto. 
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5 PLANO DE AÇÃO (5W1H) 

 

 

Tabela 8: Plano de ação (5WH) 
 

O QUÊ? 
(WHAT?) 

PORQUE? 
(WHY?) 

QUEM? 
(WHO?) 

QUANDO? 
(WHEN?) 

ONDE? 
(WHERE?) 

COMO? 
(HOW) 

 
Elaboração de 
um quadro de 
gestão a vista 
contendo a 
classificação 
dos resíduos 
conforme 
ABNT NBR 
10004:2004. 

 
O intuito principal é 
manter os 
colaboradores 
informados sobre 
quais os  tipos de 
resíduos eles tem 
contato 
diariamente. 

 
 
 
Proprietário. 

 
 
 
Janeiro de 
2020. 

 
 
 
Paraíba 
hidráulica. 

 
Listando os 
resíduos 
existentes na 
empresa e 
encaixando-os 
na classificação 
da ABNT NBR 
10004:2004. 

 
Elaboração de 
um quadro com 
o Padrão de 
cores 
(CONAMA N° 
275). 

 
A elaboração 
desse tipo de 
quadro promove 
uma coleta seletiva 
segura e 
consciente, 
elevando o nível de 
educação 
ambiental da 
empresa. 

 
 
 
 
Gerente. 

 
 
 
 
Janeiro de 
2020 

 
 
 
 
Paraíba 
Hidráulica. 

 
 
Listando os 
resíduos 
presentes na 
coleta seletiva 
dentro da 
organização, e 
definindo as 
cores de cada 
tipo de resíduo. 
Seguindo o 
padrão de 
cores da 
CONAMA 275. 

 
Obtenção de 
uma caixa 
separadora de 
óleo. 

 
O equipamento em 
questão serviria 
para sanar o 
problema de 
contaminação ao 
solo, 
consequentemente 
tornando a 
empresa mais 
responsável 
ambientalmente 

 
 
 
 
Proprietário. 

 
 
 
Fevereiro de 
2020. 

 
 
 
Paraíba 
Hidráulica. 

 
Contratando 
um profissional 
especializado 
em produzir 
esse tipo de 
equipamento. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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6 RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

Com a implantação do plano de ação e as propostas expostas, é esperado 

que vários benefícios sejam acrescentados na organização, tanto a nível de 

responsabilidade ambiental como na parte estrutural da empresa. O que pode se 

esperar com essas medidas é uma empresa muito mais bem vista com relação a 

gestão ambiental e organizacional. 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção dos gestores e 
colaboradores alusivas à motivação, com base na teoria comportamental, referentes 
às práticas de endomarketing adotadas por uma empresa operadora de planos 
odontológicos. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e a coleta de dados foi 
realizada por entrevistas semiestruturadas, com a participação de gestores e 
colaboradores. O método escolhido foi o da análise de conteúdo e as categorias 
avaliadas foram: Companhia, Custos, Coordenadores e Comunicação. Como 
resultados, observou-se que nem toda ação de endomarketing gera motivação, 
contudo ela pode proporcionar retornos diversos, dependendo de alguns fatores e do 
objetivo desejado. Concluindo, percebe-se que a organização estudada ainda precisa 
aprimorar a percepção dos colaboradores frente às práticas adotadas. 
 
Palavras-chave: Endomarketing. Motivação. Colaboradores. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No cenário atual da indústria 4.0, as organizações passaram a considerar com 

mais atenção às suas identidades corporativas, valorizando itens como a missão 

organizacional, e a sua difusão, para o alcance da visão pretendida, sem esquecer 

dos valores e dos princípios que as norteiam. Nesse ínterim, ao se falar do Brasil, 

áreas funcionais como marketing e gestão de pessoas, de modo conjunto e 

complementar, tornaram-se mais desenvolvidas e exploradas, estrategicamente, na 
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intenção de influenciar positivamente o colaborador e, consequentemente, transmitir 

uma nova e melhor imagem no mercado.  

Nesse contexto, percebe-se que o recebimento de uma remuneração salarial 

condizente, além de melhores condições de trabalho e de maior qualidade, passaram 

a ser elementos significativos para a permanência dos indivíduos em uma 

organização. Em paralelo a isso, o próprio mercado de trabalho, atualmente, procura 

selecionar pessoas mais qualificadas e que possam unir trabalho com dedicação e 

admiração pelas empresas em que trabalham. Para isso, entrou-se em pauta o 

endomarketing, representando a integração dos interesses entre a organização e os 

seus colaboradores, com o objetivo de reforçar o vínculo entre eles, por meio de um 

relacionamento em que a empresa proporcione um clima organizacional coeso de 

maneira que o indivíduo seja visto e tratado como colaborador, mas também como 

cliente (GONÇALVES, 2018). 

Como justificativa, observa-se que as organizações estão cada vez mais 

associando o fator motivação como termômetro de eficiência, observando que o 

colaborador motivado possui entusiasmo, dedicação e proatividade que resultam em 

um rendimento elevado, pontualidade e redução da taxa de absenteísmo. Segundo a 

Revista Melhor (2018), publicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos 

(ABRH), “um trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo, três vezes mais 

criativo e vende 37% a mais em comparação com outros. Além disso, ele acaba 

motivado a atender melhor o cliente, evitar acidentes no trabalho e reduzir 

desperdícios.”  

Nesse sentido, o presente estudo abre a seguinte problemática: Qual a 

percepção dos gestores e colaboradores alusivas à motivação, com base na 

teoria comportamental, referentes às práticas de endomarketing adotadas por 

uma empresa operadora de planos odontológicos? 

Como objetivo geral, o artigo busca analisar a percepção dos colaboradores e 

dos gestores que sejam alusivas a motivação, com embasamento na teoria 

comportamental, referentes às práticas de endomarketing adotadas por uma 

operadora de planos odontológicos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ENDOMARKETING: CONCEITOS, EVOLUÇÃO E APLICABILIDADE  

 

 

 Com o intuito de desenvolver um diferencial no mercado competitivo no 

contexto contemporâneo, o endomarketing é considerado como uma solução de 

desenvolvimento do cliente interno, buscando formas de construir um relacionamento 

de fidelidade. De acordo com Gonçalves (2018) o endomarketing representa ações 

de marketing institucionalizadas que são direcionadas aos colaboradores, também 

conhecidos como público interno, promovendo um comprometimento maior entre o 

trabalhador e o propósito geral da empresa.  

Como complemento, Inkotte (2000) afirma que o endomarketing enxerga o 

público interno como um segmento de mercado, cujas organizações elaboram de 

ações para conquistá-los e motivá-los. Em paralelo, Inkotte (2000) alerta para os 4Ps 

ou Mix de Marketing, quatro áreas de decisões e ações dentro de uma corporação 

que se referem, tradicionalmente, ao marketing externo. Baseando-se nesse contexto, 

surge um novo panorama no qual procura-se adaptar o composto de marketing para 

um composto de endomarketing, criado originalmente por Olga Regina Cardoso, 

originando o Mix de Endomarketing, em que se configura na divisão dos 4C´s.  

Assim, levando em consideração as definições dos 4Cs, pode-se progredir para 

um modo de aplicação em organizações dos mais variados segmentos, mesmo que 

genericamente, devido ao seu caráter ajustável e flexível para as mais diversas 

realidades. Contudo, embora o capital humano possua diferenciações entre si, com 

individualidades e especificidades, o endomarketing não pode ser colocado em pauta 

de maneira leviana, caso contrário resultará em um efeito contrário ao que foi 

proposto, ou, o que é pior, a nenhum.  

Tal fato ocorre mediante ao estilo de ser e ao propósito único que cada 

organização possui, e que em nas suas áreas de atuação, elas direcionam as suas 

ações para os seus consumidores, seja no ambiente externo como no ambiente 

interno. Dessa forma, parte-se do princípio que o desenvolvimento de ações de 

endomarketing acabam por gerar implicações que, de modo positivo, traduzem-se em 
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atitudes motivacionais e que determinam significativamente o rendimento de toda em 

uma equipe de trabalho.  

 

 

2.2 MOTIVAÇÃO: CONCEITOS E TEORIA COMPORTAMENTAL  

 

 

De acordo com Bernardo (2018), cada indivíduo possui ações e maneiras de 

ser que estão embasadas em uma razão de existir, em um propósito, estabelecendo 

um parâmetro que justificam suas atitudes. Essa argumentação pode ser percebida 

ao se analisar o ser humano como possuidor de necessidades, simples e , ao mesmo 

tempo, complexas, pois quando supridas, permitem-no desenvolver atividades de 

maneira mais tranquila.  

Esse propósito pode ou não ser estimulado pelo fator motivacional que, 

segundo Sousa (2014), conceitua-se na explicação do comportamento das pessoas, 

envolvendo metas, objetivos e desejos distintos. Corroborando com tal ideia, Costa 

(2005, p.15) afirma que “na teoria e prática administrativas, existe uma preocupação 

acentuada e constante quanto à motivação para o trabalho.  

Uma das teorias mais lidas e discutidas é a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Abraham Maslow. Conforme Souza (2018), essa teoria parte da 

premissa de que a motivação possui um impulso genérico na intenção de buscar a 

satisfação de necessidades, consideradas com diferentes relevâncias, por isso detém 

uma ordem hierarquizada, iniciando com as necessidades fisiológicas, passando para 

as de segurança, social, estima e, por fim, auto realização. Fundamentando essa 

vertente, o autor admite que, uma vez atingido o nível de satisfação de uma etapa, a 

superior torna-se dominante, até alcançar o topo da pirâmide.  

Em contrapartida, na década de 1950, surgiram as Teorias X e Y de Douglas 

McGregor, que, segundo Pinto e Costa (2009), são teorias de conceitos opostos que 

possuem particularidades bem distintas e delimitadas. A Teoria X, com características 

rígidas e tradicionais, parte do pressuposto que as pessoas exercem o seu trabalho 

apenas como a organização pretende, desprovidas de criatividade, pensamentos 

inovadores e de iniciativas individuais. Esse pensamento acontece devido a crença 

de que elas são indiferentes ao trabalho e que precisam ser controladas como meros 

ativos para produção.  
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2.3 ENDOMARKETING E MOTIVAÇÃO: RELAÇÃO NA ATUALIDADE  

 

 

Na atualidade, existe uma preocupação maior na qualidade de vida do trabalho 

como forma de proporcionar o engajamento do cliente interno por meio da motivação. 

Para tanto, vale ressaltar que existem diferentes tipos e objetivos visados em uma 

ação interna, pois é necessário ter a consciência de que algumas práticas podem 

desenvolver uma motivação passageira, e outras em que a motivação nasce de um 

propósito.  

Nessa ideia, Brum (2010) fala sobre o marketing de incentivos, que, muito 

embora já tenha sido confundido com o endomarketing, hoje entende-se que é apenas 

uma parte importante dele. A autora ainda afirma que esse marketing de incentivos é 

um exemplo de geração da motivação momentânea, justificando isso com o fato de 

que o encantamento vem por meio de estímulos externos, ou seja, no momento em 

que o incentivo encerra, é provável que o colaborador volte a estaca zero. Logo, o 

indivíduo necessita de atividades que envolvam o lado emocional e tragam o 

engajamento de dentro para fora, entendendo que por mais importante que seja uma 

premiação, ocasionalmente o meio em que o caminho ocorra se torne mais instigante. 

 O endomarketing possui diversos componentes, em que a própria motivação 

está incluída, juntamente com a comunicação do que a organização quer passar, a 

valorização do colaborador, o comprometimento e a satisfação (FERNANDES; BRUN, 

2019). Para tanto, adota o objetivo de construir um elo físico e emocional com o 

funcionário, a fim de que ele se sinta parte integrante e importante, desenvolvendo 

suas atividades de modo que afete positivamente o todo, lembrando que uma 

empresa é mais do que apenas atividades mecânicas, é também um sistema que 

precisa possuir vida.  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O estudo tem como propósito verificar a percepção dos colaboradores e dos 

gestores que sejam alusivas a motivação referente às práticas de endomarketing 

adotadas por uma operadora de planos odontológicos. Optou-se por esta temática 
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mediante o seu uso, cada vez mais recorrente na atualidade, entendendo que tal fato 

ocorre devido às suas características naturais na retenção de talentos, assim como 

também na geração de produtividade por parte dos colaboradores, haja visto que esta 

prática traz a sensação de acolhimento e maior segurança dentro do ambiente de 

trabalho.  

Para essa iniciativa, optou-se por trabalhar com uma empresa operadora de 

planos odontológicos da cidade de João Pessoa – PB. Tal decisão se baseou no fato 

de o segmento ser bastante competitivo, pois segundo dados da Agência Nacional de 

Saúde (ANS) (Brasil 2019), só neste município existem 12 empresas ativas no ramo 

com concorrencia direta.  

A partir deste contexto, adotou-se para este trabalho a abordagem qualitativa. 

De acordo com Bauer e Gaskell (2017), a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais e é considerada pesquisa soft. O protótipo mais 

conhecido é, provavelmente, a entrevista em profundidade. Desta forma, tem como 

objetivo, entender os significados dos fenômenos no momento em que os vivenciam 

com relevância no tempo e no espaço de atuação.  

No que concerne à coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturado, com 8 perguntas, exposto em sua totalidade no apêndice, 

fundamentadas na revisão teórica explorada neste trabalho. As entrevistas ocorreram 

em um período de sete dias, em que tanto os gestores como os colaboradores 

puderam expressar suas opiniões acerca de oito perguntas subjetivas. O tempo médio 

de resposta dos primeiros foi de 13 minutos, enquanto os segundos responderam em 

uma média de 10 minutos. 

Foram selecionados 10 participantes (8 colaboradores e 2 gestores) dentro da 

organização pesquisada, levando em consideração as diversas áreas funcionais e 

setores existentes. Prezou-se pela variedade de perfis e funções de modo a perceber 

como os colaboradores distribuídos em áreas distintas enxergam a aplicação do 

endomarketing e qual a sua relação com a questão motivacional. Este número de 

colaboradores foi determinado devido a saturação dos dados, pois verificou-se que a 

coleta de novos dados não trouxe mais esclarecimentos para o objeto estudado, 

conforme defende Minayo (2017).  

Para análise dos dados, o método empregado foi o da análise de conteúdo, 

que, segundo Mozzato e Grzybovski (2011), é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações que possui o objetivo de ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura 
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dos dados coletados, utilizando categorias a priori: visão da companhia, relação dos 

custos, perspectiva sobre os coordenadores e cadeia de comunicação. Todas 

fundamentadas na revisão bibliográfica que apoia a temática pesquisada neste 

estudo. E, por fim, cabe ressaltar que foi utilizado na análise o recurso do Ipsi Litteris 

quanto às transcrições das entrevistas. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 VISÃO DA COMPANHIA 

 

 

 De acordo com o questionamento 1, que trata dos benefícios oferecidos pela 

organização aos seus colaboradores, foram obtidas as seguintes declarações como a 

seguinte: 

 

Entrevistado 7: “O setor que eu trabalhava era o receptivo, agora fui pro 
televendas e isso foi super gratificante, porque viram, né, o meu 
conhecimento, que eu já tinha no setor e me chamaram pra fazer esse 
convite, e isso foi ótimo. [...] Vale transporte, vale alimentação, nossa, o 
plano de saúde me ajudou tanto, eu ficava assim, querendo muito um plano 
de saúde, porque eu não tinha, fazia realmente particular, e agora ta sendo 
uma maravilha”. 
 

Nota-se, por meio das declarações, que a empresa dispõe de diversos 

benefícios, seja aqueles que compõem a legislação trabalhista como outros não 

obrigatórios por lei. Contudo, nem todos são percebidos pelos colaboradores como 

algo de fato benéfico, mas sim como uma “obrigação” da organização. Segundo 

Albuquerque Junior et al. (2019), para que aconteça um progresso nas organizações 

é preciso que haja investimento por parte delas no crescimento dos seus 

colaboradores. Logo, o uso do endomarketing como ferramenta operada nos mais 

diversos tipos de instituições pode auxiliar no alcance de vantagens competitivas.  

A segunda questão, que tratou da percepção em relação ao ambiente de 

trabalho na execução de alguma ação interna, programa ou benefício, obteve as 

seguintes respostas como a seguinte: 
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Entrevistado 8: “Fica bem mais favorável, porque tudo o que vocês propõem, 
tudo o que vocês colocam pra gente, é tudo bem explicado antes, então é 
bem entendido antes, bem explicado, bem aplicado e depois fica tudo mais 
leve, sabe? Não é uma coisa cotidiana que a gente chega aqui e faz aquilo, 
vai embora todo dia, todo dia, sempre tem alguma coisa pra sair do nosso 
cotidiano.” 

 

Nesse contexto, o entendimento do gestor diante do questionamento foi: 

 

Participante 2: “A percepção é de uma satisfação dos colaboradores, e a 
gente vê isso no engajamento. Quando você começa a trazer ações internas, 
você vê uma participação, reflete na satisfação, na qualidade, na 
produtividade do serviço.” 

  

Percebe-se que as ações de endomarketing possuem um efeito deveras 

positivo na organização, cujas pessoas já anseiam pelo próximo acontecimento, a 

ideia que vai surgir e qual o impacto causará na sua atividade. Os elementos que 

envolvem esse primeiro fator são externos ao indivíduo e considerados como 

necessidades básicas, não conseguindo elevar consideravelmente o grau de 

motivação desejado.  

 

 

4.2 RELAÇÃO DOS CUSTOS 

 

 

 No questionamento 3, que avaliou a visão das pessoas em relação ao 

investimento que a empresa proporciona aos colaboradores, foram apresentados 

relatos como o seguinte: 

 

Entrevistado 7: “Eles aproveitam muito o seu potencial, a sua capacidade, 
quase todo mês é uma comemoração, e eles tão sempre ali fazendo uma 
campanha, e isso é muito bom. [...] Em relação a hoje, com a paralisação 
(dos ônibus), eles sempre ajudam a gente com Uber, paga pra gente poder 
vim trabalhar, e isso é muito bom e muito visto pelos colaboradores todinhos” 
 

No cenário discutido, a opinião do gestor perante a questão foi: 

 

Participante 2: “Proporcionamos cursos, proporcionamos momentos de 
aprendizados, com a Viagem do Conhecimento. É um momento desses da 
gente Da empresa pro pessoal aprender. Investimos pagando participação 
em eventos, no estado e fora do estado”. 
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Observa-se que o ambiente de aprendizado proporcionado pela empresa é 

bem destacado pelos colaboradores, onde eles compreendem que é um investimento 

que a empresa faz, com o intuito de desenvolvê-los pessoalmente e 

profissionalmente. Brum (2010) destaca que ao desenvolver uma prática interna, a 

organização concentra-se em oferecer ao pessoal educação, atenção e carinho, 

visando transformar o estado em que se encontra, para um mais evoluído e bem 

preparado, entendendo que ao torná-los mais criativos, eles encantam o cliente 

externo. 

O questionamento 5, que apresenta a relação entre o investimento que a 

empresa aplica e a cobrança de retorno desse investimento, a concepção dos 

colaboradores foi: 

 

Entrevistado 2: “A empresa investe muito no conhecimento, mas ela cobra 
que a gente tenha muito esse conhecimento entre si, eu não vejo essa 
cobrança totalmente de que a gente pegue esse conhecimento e leve pra o 
dia de trabalho, o trabalho em si, mas os conhecimentos que se tem aqui, 
é que a gente leve pra o futuro, pra fora”. 

 

Na concepção da gestora, detêm-se a seguinte resposta: 

 

Participante 1: “Eu não acho que a gente invista em função de uma cobrança 
direta, [...] a gente subentende que ela vai trazer aquele conhecimento pra 
alguma ação ou projeto interno. Mas isso, às vezes, não acontece e a 
empresa não necessariamente cobra, entendeu? É tanto que já acontece, 
a gente é meio que tido que, nós treinamos, nós capacitamos pra o 
mercado”. 

 

No tocante a relação entre investimento e cobrança por parte da organização, 

percebe-se que a maioria dos colaboradores afirmaram recebem constantemente 

conhecimento como forma de agregar e somar ao que já possui. Isso ocorre devido a 

empresa estar disponibilizando e investindo em conhecimento para os colaboradores. 

No entanto, os próprios não reconhecem que podem e devem aplicar aquilo no 

cotidiano.  

Desse modo, é provável que os colaboradores sintam-se confortáveis em um 

ambiente que proporciona ações e aprendizados diversos, com variantes externas a 

eles, ao ponto de não desenvolverem a iniciativa de realizar projetos com o que foi 

adquirido. Uma das causas possíveis pode derivar do fato deles não se apropriaram 

ou não compreenderam o propósito de um ambiente propício para inovação, 
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considerando que terão mais chances de fazer algo assim no mercado, fora da 

organização.  

 

 

4.3 PERSPECTIVA SOBRE OS COORDENADORES 

 

 

 O questionamento 5, que trabalha a opinião das pessoas relacionadas aos 

profissionais que realizam as atividades de endomarketing e suas atividades, obteve 

respostas como a seguinte: 

 

Entrevistado 7: “Eu gosto muito porque assim, é sempre uma novidade, 
todo mês, e assim, a gente fica até meio ansiosa pra esperar o que será que 
vai acontecer, porque quando é uma comemoração ou quando é uma data 
comemorativa, ou um feriado, ou algo assim, eles sempre tem uma 
novidade pra gente”. 

 

A percepção da gestora foi: 

 

Participante 1: “Eu acho que a gente hoje tá com um time de bola cheia, 
sabe? [...] Hoje, a diferença que eu vejo, é que é uma maneira mais 
profissional de ser feita, onde a gente adquire um melhor resultado, 
principalmente envolvimento e engajamento dos colaboradores.  

 

Ao analisar as respostas, foi possível observar que o colaborador gosta do 

cuidado e do relacionamento que as ações de endomarketing trazem, contudo, eles 

não visualizam essas ações como algo além que a organização proporciona, e sim 

como uma composição de suas atividades. Percebe-se esse mindset, devido a junção 

das respostas da primeira pergunta com esta, onde na primeira, eles não 

reconheceram o benefício, mas afirmam nessas respostas que se sentem engajados. 

Na visão de Brum (2010), uma parte bastante importante do endomarketing, é 

o marketing de incentivos, que apesar de ser válido para aplicar em ações, é um 

exemplo de geração de motivação momentânea, tendo em vista que, trabalha 

encantando os colaboradores com estímulos externos, onde o mais provável é que 

com o término do estímulo, encerra-se a motivação. 

Em relação ao questionamento 6, que permite as pessoas se colocarem no 

lugar da pessoa que aplica e desenvolve o endomarketing para saber como seria 

realizada essa tarefa, resultou em respostas como a seguinte: 
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Entrevistado 5: “Eita, não sou muito criativa pra essas coisas, pra você ter 
uma ideia, quando eu penso em fazer alguma ação, só me vem planilhas 
na cabeça! [...] Eu tentava, de uma certa forma quebrar o clima, vamos dizer 
assim, não que o clima todo tempo é pesado, mas eu tentava envolver mais 
as pessoas realmente, e interagir até setores, pra que não tenha essa 
divisão, financeiro e administrativo”. 

 

O gestor enxerga que: 

 

Participante 2: “Eu realizaria fazendo um planejamento, principalmente com 
bastante antecedência, um calendário de ações, procuraria ver quais 
indicadores para medir cada ação, para ver se ela foi eficaz”. 

 

Diante do exposto, analisando as respostas, os colaboradores e os gestores 

parecem bem satisfeitos com as ações recorrentes na organização. Isso ocorre 

porque as ações internas possuem um perfil de incentivar o pessoal, melhorar o clima, 

trabalhar com pessoas e muitas são se sentem capazes de desenvolver esse papel, 

por falta de criatividade ou por não conseguir enxergar abertura para suas ideias.  

Percebe-se que o conceito de endomarketing evidencia que não é necessário 

ter grandes ações para desenvolver a motivação, basta entender o ambiente de 

trabalho e o colaborador, para assim desenvolver algo que o tire da zona de 

insatisfação. Os gestores também parecem bem satisfeitos, contudo foram mais 

críticos e entendedores de como funciona essa vertente.  

 

 

4.4 CADEIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Com base na pergunta 7, que reflete sobre a mensagem que o endomarketing 

deseja passar para os colaboradores, as seguintes respostas foi apresentada: 

 

Entrevistado 1: “De uma forma bem simples, seria: não seja somente mais 
um produto do meio, não faça somente seu trabalho por fazer [...] pode se 
enxergar como ser humano dentro da empresa.” 

 

Simultaneamente, a opinião do gestor foi: 

 

Participante 2: “Até tá passando, mas precisa de melhorias, [...] porque não 
é só passar a mensagem, é saber se a mensagem foi absorvida, ou seja, 
qualquer mensagem tem o emissor e o receptor, a responsabilidade do 
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entendimento é do emissor, então a gente tá numa ação muito espalha 
chumbo, faz e solta pra todo mundo”. 

 

A comunicação normalmente, representa um desafio nas organizações, sejam 

elas de pequeno, médio ou grande porte. Isso porque, quando lida-se com pessoas, 

existem diversas maneiras de passar e receber uma mensagem que, mesmo 

padronizada, não atinge a todos da mesma maneira. Em virtude disso, percebe-se 

que na organização estudada, não é diferente. Os colaboradores entendem que as 

ações desejam proporcionar comemoração com o objetivo de disseminar uma 

valorização que impacta em uma boa qualidade de vida no trabalho. 

Tendo em vista o questionamento 8, que trata da maneira que a mensagem 

deve ser transmitida e quais características deve ter, os relatos apontaram percepções 

como:  

 

Entrevistado 4: “A mensagem deve ser transmitida com o objetivo de, tornar 
as pessoas cada vez mais cientes e conscientes do que a empresa 
representa pra elas. Então, a mensagem, eu acho que ela tem que ser 
passada através de ações, através de frases, não frases, mas através de 
comunicados que sejam humanizados”. 

 

É possível visualizar que os colaboradores divergem de como seria a maneira 

efetiva de passar a mensagem, o que denota que cada um possui sua maneira de 

aprender e de compreender o que está sendo dito. Já o gestor aponta que a empresa 

destaca e prioriza a relação empresa-colaborador e que as ações sejam impactadas 

em todos os níveis organizacionais.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Este estudo buscou investigar e analisar a percepção dos colaboradores e dos 

gestores frente a relação entre o endomarketing e a motivação em uma empresa 

operadora de planos odontológicos em João Pessoa - PB. Partindo desse 

pressuposto, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção dos 

gestores e colaboradores alusivas à motivação, com base na teoria 

comportamental, referentes às práticas de endomarketing adotadas por uma 

empresa operadora de planos odontológicos? 
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 Nota-se que ela realmente é incentivadora de trabalhos humanizados e 

voltados para o colaborador já há alguns anos, contudo nos últimos tempos, o 

investimento tem sido maior e mais direcionado. Os gestores enxergam como algo 

nítido o ato de trabalhar o endomarketing. Todavia, os colaboradores ainda possuem 

dificuldade em enxergar tal prática como um diferencial benéfico da organização. Este 

panorama se apresenta como uma potencial lacuna de exploração de modo a 

desenvolver melhor a visão do colaborador perante as iniciativas propostas pela 

empresa. 

 Assim, verificar a motivação baseada nos pressupostos da teoria 

comportamental, percebe-se que a geração de motivação na empresa tem sido 

baseada na teoria de Herzberg, dos fatores higiênicos, onde o endomarketing age 

com ações que geram motivação, mas com um significado específico por ação e não 

pelo propósito da organização. Consequentemente, os resultados positivos são 

passageiros e a motivação se torna baseada apenas em fatores extrínsecos, apenas 

para evitar a insatisfação.  

 Destarte, examinar a relação entre o endomarketing e a motivação, identifica-

se a existência de uma falha visível na comunicação do que a empresa está querendo 

passar ao colaborador. Observou-se que algumas pessoas entrevistadas sequer 

sabiam o significado de endomarketing, não observavam que era praticado algo 

diferente na organização e, isto posto, não valorizavam as ações. Por esse motivo, 

elas sentem-se confortáveis na posição de receptor de incentivos. Contudo, não 

respondem ao investimento da melhor maneira, pois não sentem a motivação 

intrínseca.  

 E, por fim, percebe-se que os colaboradores não conseguem associar as 

práticas e programas que a organização oferece a um incentivo, de fato. A empresa 

estudada é reconhecida por se preocupar com as pessoas, buscando proporcionar o 

melhor ambiente de trabalho. Todavia, mesmo diante desse cenário, o colaborador 

não consegue desenvolver uma relação necessária com a motivação, o que já foi 

detectado pelos próprios gestores, que estão empenhados em transformar essa 

realidade, alinhando com o propósito organizacional e a meritocracia. 

 Sobre os fatores limitantes, pode-se salientar a divergência e a disponibilidade 

de horários do pessoal, considerando que eles estavam cumprindo sua jornada de 

trabalho e precisavam parar de maneira que não atrapalhasse a atividade e 
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funcionamento da organização, ocasionando em um prolongamento maior no tempo 

de pesquisa. 

 Como sugestão de outros trabalhos, esta pesquisa sugere pesquisas de 

endomarketing voltadas para a atividade do colaborador, assim como também avaliar 

experimentalmente a reação dos colaboradores sobre a prática do endomarketing em 

empresas que não costumam praticar programas, de modo a avaliar o impacto de tais 

ações. 
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RESUMO 

 

 

Os colaboradores de call center enfrentam obstáculos na adaptação diante do cenário 
atípico de pandemia da COVID -19, todavia, buscam na comunicação entre si, 
alternativas de apoio e motivação nesse processo. Objetivou-se nesse estudo, 
investigar as principais dificuldades para os colaboradores de call center na mudança 
para home office da empresa Y. Em relação à natureza do estudo, é classificada como 
pesquisa aplicada, a abordagem utilizada foi à qualitativa, sendo o método descritivo, 
e o procedimento um estudo de caso, tendo como instrumento de coleta de dados 
uma entrevista estruturada. Os resultados evidenciaram a existência das dificuldades 
enfrentadas pelos colaboradores, tal como, a necessidade da aplicação de processos 
de motivação por parte do gestor. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos 
colaboradores, a empresa não possui um plano de melhoria para tornar essa mudança 
mais flexível. 
 
Palavras-chave: Call Center. Home Office. Motivação. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

A motivação deve ser aplicada de forma constante dentro das empresas, 

visando o desenvolvimento dos colaboradores na melhoria da entrega de resultados, 

pois colaboradores desmotivados podem afetar diretamente no desempenho das 

empresas no mercado. As organizações atualmente estão passando por uma grande 

mudança, tendo que se adaptar ao cenário de pandemia de Covid-19 que atingiu de 

forma direta na motivação de colaboradores de call center em home office. Devido ao 

curto prazo para adaptação e a constante cobrança pela entrega de resultados, as 
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empresas tiveram que focar no bem-estar do colaborador, visto que a motivação afeta 

diretamente a entrega de resultados, de acordo com uma matéria de Ventura (2020), 

publicada no Jornal Eletrônico “O Consumerista”. 

Assim, as empresas de call center puseram em prática a expansão do 

atendimento home office, para cumprimento do Decreto 10.282 do Governo Federal, 

publicado no Diário Oficial da União em 22 de março, que insere a atividade de call 

center entre serviços essenciais, acresce em garantir um ambiente seguro aos 

colaboradores, o que proporcionou benefícios tanto para as organizações quanto aos 

colaboradores. Uma pesquisa recente da Robert Half, divulgada pela SA. Varejo 

(2020), mostrou que 53% dos profissionais que estão trabalhando em casa listam o 

tempo ganho e a diminuição do deslocamento como o principal benefício do home 

office. Junto a essa mudança, foi percebido o processo motivacional que as empresas 

tiveram com seus colaboradores, o que impactou diretamente com a satisfação e a 

entrega de resultados.  

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo site SEBRAE em 2019, o tempo 

não gasto durante o trabalho em home office pode ser otimizado em atividades de 

lazer, por exemplo. Esse dado é importante, principalmente porque até pouquíssimo 

tempo atrás a ideia de trabalhar remotamente nem sempre era vista com bons olhos, 

pois muitas empresas achavam que os funcionários ficariam mais distraídos se 

estivessem em casa e, por isso, não conseguiriam entregar bons resultados.  

Todavia, o efeito que esse cenário trouxe aos colaboradores de call center, vai 

de contraponto à teoria de motivação, dispostas em estudos vistos durante o 

desenvolvimento desse artigo, onde pode-se entender a necessidade de identificar as 

dificuldades enfrentadas pelas empresas e por seus colaboradores no ponto de vista 

motivacional. Dessa forma, surge a seguinte problemática: Quais impactos que o 

cenário de pandemia da Covid-19 trouxe a atendentes de call center? 

Visando responder a questão apresentada, o presente artigo tem como objetivo 

geral estudar os principais impactos que contribuíram para adaptação e motivação 

dos atendentes de call center em home office. E ainda traz os objetivos específicos 

que são: (a) analisar a influência dos gestores da motivação para entrega de 

resultados em meio ao cenário de pandemia e (b) averiguar quais ações foram 

desenvolvidas pelos colaboradores para conseguir se adaptar ao novo contexto. (c) E 

apontar as principais dificuldades no trabalho home office. 



234 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

Como justificativa para este artigo, alguns dados apontam que mesmo antes 

da pandemia, o home office já tinha uma presença considerável no Brasil, no qual um 

levantamento feito pela empresa de consultoria BTA (Betania Tanure Associados) 

mostrou que, por conta da pandemia, o modelo de trabalho home office se tornou o 

padrão para ao menos 43% das empresas brasileiras. Na região Sul, 9% da população 

ocupam o posto de tele trabalho e no Nordeste ocupa a menor fração, tendo 7,8% da 

população ocupando o home office.  

Na cidade de João Pessoa, Paraíba, as empresas de call center reduziram 

inicialmente em 50% o quadro de funcionários para realizarem atividades em home 

office (Jornal da Paraíba -2020). A Instant Solutions divulgou um estudo do impacto 

da pandemia Covid-19 junto ao setor de call center, mostrando que antes estava 99% 

concentrado nas instalações físicas das empresas, agora está 95% em home office. 

Se tratando de um serviço essencial a sociedade, a demanda da atividade tem 

impacto direto com a eficácia do serviço, pretendo compreender os fatores de maior 

impacto e estabelecer alternativas para melhoria do nível motivacional dos 

colaboradores. 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 MOTIVAÇÃO 

 

 

 Segundo Knapik (2010), ao que se refere a palavra de motivação, pode-se dizer 

que é o mesmo que mover-se para uma ação, no sentido de se movimentar e buscar 

esforços na busca da realização de uma finalidade, ou seja, motivação é o que faz 

uma determinada pessoa ir a busca de uma ação. A motivação incentiva o homem a 

realizar ações no ambiente de trabalho que estimulam a criatividade e o 

desenvolvimento para alcançar seus resultados. 

 A motivação é algo variável, que vai de pessoa para pessoa, de ambiente para 

ambiente, não tendo algo extremo para que ela possa ser realizada, o que torna mais 

difícil ser mantido no ambiente de trabalho. Segundo Faccin (2016), ao que alude a 
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motivação, se dá quando uma pessoa se direciona a fazer algo, que tenha a intenção 

de ter uma troca, seja de uma gratificação material ou não. 

 Desse modo, um funcionário que se mantém motivado tem um melhor 

desempenho dentro da organização, bem como pode estimular outros funcionários a 

realizarem suas atividades de forma mais eficaz. Segundo Duarte (2019), no âmbito 

organizacional, o funcionário é deixado se levar pela motivação na esperança de ter 

satisfações pessoais, e assim de alcançar os objetivos as empresas. Assim, a 

motivação é um assunto que sempre está em pauta, quando se trata de estudar o 

homem e sua relação com o trabalho, se tornando um desafio constante para os 

gestores. Portanto, é indispensável usufruir de funcionários estimulados para que 

então se tenha sucesso, ao qual os objetivos se tornarão mais acessíveis de serem 

atingidos. Assim com os colaboradores estimulados será mais fácil esperar futuros 

ganhos extras (FACCIN, 2016). 

 

 

2.2 TRABALHO E SUAS RELAÇÕES 

 

 

Desde a origem, o trabalho passou de uma obrigação do homem, a fim de 

alcançar uma interação com a natureza, utilizando recursos para garantir sua 

sobrevivência ao longo do tempo Segundo Anelli e Santarem (2019), partindo do 

princípio protetor, ao qual era feito de modo que o colaborador cedesse na maioria 

dos casos trabalhistas, pois isso espelhava economicamente, tornando-se uma 

barreira para a abertura de novas organizações. Ao passar do tempo, o trabalho vem 

se desenvolvendo e evoluindo de acordo com as questões sociais.  

No que tange esse desenvolvimento e organização, segundo o art. 6° da 

Constituição do Brasil de 1988, o trabalho é disposto como um dos direitos sociais do 

cidadão, garantindo sua valorização e objetivando melhorias em sua situação social 

(BRASIL,1988). A constituição que hoje vigora, introduziu junto a CLT (Consolidação 

das Leis de Trabalho) os principais tipos de contratos de trabalho, bem como direitos 

trabalhistas essências aliados ao cotidiano das relações formais de trabalho. 

Desse modo, um contrato de trabalho tem a finalidade de estar de acordo com 

as previsões das leis trabalhistas vigentes. Os contratos de trabalho podem estar 



236 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

divididos em várias categorias, onde dentre elas pode-se citar: Contrato por tempo 

determinado, indeterminado, intermitente e tele trabalho.  

No que diz respeito ao tele trabalho, alvo do artigo, ele veio em consequência 

ao crescimento tecnológico e outros meios de suporte de mobilidade. Segundo 

GARCIA (2013, p. 231) “é uma modalidade de trabalho a distância, típica dos tempos 

modernos, em que o avanço da tecnologia permite o labor preponderantemente fora 

do estabelecimento do empregador”.  

Posto isto, de acordo com algumas disposições específicas, obteve-se a 

modalidade home office, na qual não há distinção entre o trabalho realizado na 

empresa ou a distância, havendo acordo entre as partes para que possa ser 

executada. 

 

 

2.3 MODALIDADE DE TRABALHO HOME OFFICE 

 

 

 O home office é uma expressão inglesa que quer dizer escritório em casa. 

Desse modo, o home office pode ser percebido como um modelo flexível de trabalho, 

onde as atividades são realizadas remotamente. No Brasil, só em novembro de 2017 

a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) definiu a modalidade como “Tele 

trabalho”. Sendo citado em seu artigo 75-B o Home Office é definido como um serviço 

de prestação, de modo que se sobressai das dependências do colaborador, sendo 

usado por eles os meios tecnológicos e da própria comunicação ao qual seu estado 

natural não se dá como o trabalho externo (BRASIL, 2017). 

A modalidade de trabalho home office é recente e só é possível devido a 

evolução dos processos de tecnologia e comunicação juntamente com as mudanças 

sociais, gerando modificações na área de trabalho. A disponibilidade de ferramentas 

tecnológicas agiliza mais a gestão do trabalho, como computadores pessoais, 

gerenciadores de projetos, vídeo conferencia, entre outros, fazendo com que a 

comunicação seja realizada por qualquer pessoa em qualquer lugar. 

De acordo com o SEBRAE (2019), essa modalidade trouxe algumas vantagens 

para as pessoas, dentre elas pode-se destacar a proximidade com a família, maior 

independência, redução do estresse do trânsito e alimentação mais saudável. Trouxe 

também vantagens para as empresas, onde se destaca: a economia com 
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empregados, oferecimento de produtos e serviços melhores, com custos menores e a 

otimização das atividades. 

Todavia, como em todo tipo de modalidade de trabalho, o home office tem suas 

desvantagens, onde pode-se destacar: perda da privacidade pessoal; possibilidade 

de carga de excesso de trabalho e tendência de isolamento social para as pessoas 

que trabalham nesse modelo. Para as empresas pode-se citar: difícil sucessão, em 

caso de necessidade de transição, interferência de assuntos domésticos nos assuntos 

profissionais e preconceito no mercado formal, em caso de empresa não registrada 

(SEBRAE, 2019). 

Um dos desafios enfrentados pelos trabalhadores que estão em home office é 

conseguir manter a igualdade na ergonomia. Um dos problemas atribuídos pela 

flexibilidade do local de trabalho inerente do home office, é justamente a dificuldade 

de comprovação pelas empresas das condições do dia a dia de cada tele trabalhador 

(FELLIPE, 2018). Desse modo, a falta de equipamentos adequados pode ser um dos 

fatores que dificulta a adaptação para o trabalho realizado em home office. De acordo 

Mello (2011), é necessário considerar algumas características primordiais para que 

exista sucesso no trabalho remoto. Assim, cabe ao gestor realizar uma análise e 

identificar de acordo com o perfil de sua equipe quem terá sucesso na adaptação a 

esse novo cenário. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia, como aspecto da ciência estuda a inferência sobre os 

fenômenos já conhecidos ou a serem investigados e estabelecem processos para a 

construção de proposições e enunciados, objetivando a descrição, a interpretação, a 

explicação e verificações mais precisas (LAKATOS; MARCONI, 2017). Desse modo, 

a metodologia aborda características importantes e relevantes para o contesto da 

pesquisa. 

Quanto à natureza, é considerada como pesquisa aplicada, segundo Fleury e 

Werlang (2017) está empenhada no diagnóstico dos problemas presentes nas 

atividades das instituições, grupos ou organizações, bem como na identificação do 

problema e sua resolução.  
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Com relação aos objetivos, essa pesquisa é do tipo descritiva, pois tende de 

efetuar a descrição de processos, mecanismos e relacionamentos existentes na 

realidade do fenômeno estudado, utilizando, para tanto, um conjunto de categorias ou 

tipos variados de classificações (NEUMAN, 1997). E exploratório citado por Silva 

(2014) onde segundo Saunders, Lewis e Thornhill (2009) enfatizam que os estudos 

exploratórios são desenvolvidos primordialmente por meio de pesquisas 

bibliográficas.  Portanto, o estudo busca informações sobre o fenômeno pesquisado e 

suas principais características. 

Quanto ao procedimento utilizado, o estudo de caso é definido como "uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos" (YIN, 2001, p.32).  

No caso, utilizou-se fontes de pesquisa bibliográfica, com leitura de livros 

paradidáticos, artigos científicos e acesso à internet. A abordagem do artigo foi 

realizada de forma qualitativa, onde Soares e Fonseca (2018) destacam que os 

conceitos levantados são imensuráveis e que se expressa mais através de ideias e 

opiniões, e do entendimento interpretativo que se confere por meio dos dados 

descobertos junto ao problema de pesquisa. 

Referente ao instrumento de coleta de dados utilizado, a entrevista permite a 

“investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 

tratamento de um problema social” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 178). A estratégia 

seguida como instrumento de coleta de dados é uma entrevista estruturada, aplicada 

a cinco atendentes de telemarketing da empresa Y, por intermédio do e-mail no mês 

de outubro, do ano de 2020. 

Quanto à técnica utilizada para análise dos dados, a mesma se deu por meio 

da análise qualitativa, que segundo Bardin (2009) observa a presença ou a ausência 

de uma dada característica que é tomada em consideração, diferentemente da análise 

quantitativa, onde o que serve de informação é a frequência com que surgem certas 

características do conteúdo. 
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3.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA PELA PERSPECTIVA DOS COLABORADORES 

 

 

Objetiva-se por meio do roteiro de entrevista a comprobação das dificuldades 

referentes a adaptação, motivação e entrega de resultados durante a pandemia de 

Covid-19. Diante da entrevista estruturada, as perguntas aplicadas tiveram elaboração 

própria, tal instrumento de coleta se dividiu em três dimensões: motivação, trabalho e 

suas relações e modalidade de trabalho home office. Tais dimensões estão alinhadas 

aos objetivos da pesquisa, a fim de embasar a posterior análise. 

Desta forma, acerca da empresa Y, trata-se de uma empresa de grande porte 

de serviço de call center prestadora de serviço para uma empresa de TV por 

assinatura, tendo mais de 1.000 colaboradores, dentre eles os 5 sujeitos 

entrevistados.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

4.1 INFLUÊNCIA DOS GESTORES 

 

 

Nesse contexto, o primeiro questionamento indaga: “Há quanto tempo está na 

empresa?”. Os entrevistados responderam: Colaborador 1: “há 6 anos e 7 meses. 

Colaborador 2: “há 7 anos e 5 meses. ” Colaborador 4: “4 anos e 7 meses. ” 

Acerca das respostas da primeira questão apresentada do roteiro de entrevista, 

todos os colaboradores possuem tempo de empresa entre 4 a 7 anos, tendo os 

colaboradores 2 e 5 ao mesmo tempo de experiência no cargo. Dessa forma, de 

acordo com a CLT (Lei 13.467/2017) a empresa segue o tipo de trabalho por tempo 

indeterminado, onde o fim do contratado por se dado a qualquer tempo de vigência, 

comparando com a diversidade de tempo dos colaboradores entrevistados. 

De acordo com a segunda abordagem: “Existe orientação dos gerentes ou 

supervisores em apoiar/ motivar o trabalho em Home Office? Indique uma”. Os 

entrevistadores afirmaram:  
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Colaborador 1: “Não existe, pelo contrário cobranças abusivas.”                                                                  
Colaborador 3: “Não, o argumento é que trabalhar em casa é mais tranquilo.”                                                                  
Colaborador 5: “Nenhuma. Apenas no início quando começou a implantar o 
home office auxiliaram os operadores a realizar a instalação do sistema em 
seus notebooks próprios e posteriormente a empresa decidiu disponibilizar a 
instalação do computador na casa de alguns funcionários. ” 

 

Quando questionados sobre o apoio e orientação dos gestores no trabalho 

home office, os entrevistados dizem de forma unanime, que não há apoio ou processo 

de motivação por parte dos gestores, enfatizando que apenas na implementação da 

modalidade home office houve auxilio para instalação dos sistemas e equipamentos 

necessários para o desenvolvimento do trabalho. 

Nesse sentido, é perceptível que os colaboradores não estão motivados para 

desenvolver seu trabalho, onde de acordo com o autor Knapik (2010), afirma que a 

motivação é o que move uma pessoa é o que incentiva a realizar seu trabalho com 

criatividade e estimulo na realização de suas tarefas. 

Diante do terceiro questionamento: “Você acredita que o estímulo por parte dos 

gestores poderia ser a solução para motivar a equipe que está em Home Office? Por 

quê?”. 

 

Colaborador 1: “Sim, devido ao aumento do estresse do ambiente de trabalho 
levado para casa, ergonomia que não temos em casa para o trabalho e 
prejudicando nossa saúde mental e física. ” 
Colaborador 2: “ Sim, porque muitas vezes a falta de estimulo começa 
justamente pela falta de atenção que não recebemos dos gestores que 
apenas se preocupam nas metas que podemos almoçar, e muitas vezes não, 
nos tratam como pessoas, que tem problemas e que por estar trabalhando 
em home office temos muita dificuldade pelo próprio ambiente de trabalho 
atual. ”  
Colaborador 3: “Sim, por que se houver só cobrança as coisas não flui, manter 
um bom relacionamento e ter empatia é de extrema importância, pois no 
momento que estamos vivendo não está sendo fácil, o trabalho já fragiliza o 
psicológico e sem empatia não flui. ” 

  

Acerca do exposto, todos os colaboradores, alegam que acreditam que se 

houvesse estímulo por parte dos gestores, fluiria para o desenvolvimento do trabalho 

em meio ao cenário atípico o qual estão passando. Assim, é perceptível entender que 

um funcionário motivado além de ter melhor desempenho, pode estimular outros 

funcionários, que segundo Duarte (2019), o indivíduo é motivado para buscar suas 

satisfações, bem como alcançar os objetivos da organização.  

Conforme o quarto questionamento: “Incentivos monetários ou não te motivam 

a realizar o Home Office?”.  
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Colaborador 1: “Não, pois o incentivo monetário pela empresa é uma ajuda 
de custo no valor de R$80,00 (internet). ” 
Colaborador 2: “Não de forma alguma. ” 
Colaborador 4: “Sim, para pagar internet. ” 
 

Questionado sobre incentivos monetários ou não, os colaboradores em sua 

maioria informaram não receber atualmente, apenas uma ajuda de custo para arcar 

com a despesa do plano de internet para os funcionários que já possuíam a instalação 

do serviço. Conforme Faccin (2016), a motivação é algo variável e vai de pessoa para 

pessoa, para obter algo em troca seja material ou não, tornando mais difícil de ser 

mantido, pois cada um tem uma visão diferente do que os motiva. 

Perante a quinta questão investigada: “Você consegue identificar pelo menos 

uma ação feita pelo gestor no intuito de ajudar no trabalho em home Office? ” 

 

Colaborador 1: “Nenhuma atitude, pelo contrário os gestores ajudam a fica 
mais difícil de lidar com o trabalho em Home Office.  
Colaborador 5: “Não. Até mesmo porque só pelo fato de estarmos em Home 
office alguns "gestores" acham que é um grande favor que a empresa está 
fazendo a chegar ao ponto de usar tom de ameaças em caso de não entrega 
de resultados voltar a trabalhar na empresa. ” 

 

As respostas acima demonstram que, não existe ou não foi identificada 

nenhuma ação feita pelo gestor, seja como forma de apoio ou algum processo 

inovador para auxilio no trabalho em home office. Assim, seguindo a teoria X de 

McGregor, o gestor segue uma maneira mais tradicional de administrar seus 

colaboradores, não considerada negativa, mas sem amplitude de compreensão, 

deixando os colaboradores pouco satisfeitos com o processo de gestão aplicado. 

 

 

4. 2 ADAPTAÇÃO AO NOVO CENÁRIO 

 

 

Referente à sexta pergunta: “Quais mudanças, em sua casa, você teve que 

realizar para conseguir desenvolver o trabalho em Home Office?” 

 

Colaborador 1: “Ter um espaço específico para trabalhar com mesa e cadeira, 
que seria o quarto, tendo boa iluminação, e o menos de barulho possível para 
realizar o trabalho em Home Office. ” 
Colaborador 4: “Achar um local, horário e as pessoas meu redor tem que se 
adaptar pelo fato de não ter um lugar apropriado. ” 
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Colaborador 5: “Adequar um espacinho da casa exclusivamente para o 
trabalho, manter o máximo de silêncio possível entre os familiares, trocar o 
plano de internet por um melhor. ” 

 

 Em relação às mudanças necessárias do espaço doméstico para realizar o 

trabalho home office, os colaboradores ressaltaram a necessidade de um local 

silencioso, readequação do plano de internet e adaptação de um espaço físico para 

instalação dos equipamentos. Dessa forma, a dificuldade nas condições de trabalho 

em home office é a flexibilização do ambiente onde segundo Felippe (2018) é mais 

um dos fatores que interferem nessa adaptação, não conseguindo manter a igualdade 

na ergonomia assim como é oferecido no ambiente interno da empresa. 

 Ainda, de acordo com a sétima questão: “De que maneira você se relaciona 

com seus pares realizando o trabalho em Home Office?” 

 

Colaborador 1: “Se comunicamos por meio do WhatsApp para ajuda e 
duvidas que temos. ” 
Colaborador 3: “Pelas redes sociais. ” 
Colaborador 5: “Através das ferramentas que permitem diálogos da empresa 
e através do grupo criado pelo WhatsApp que envolve todos da equipe, 
inclusive supervisor. ” 

 

Nesse contexto, os colaboradores utilizam de meios tecnológicos não oficiais 

da empresa para comunicação entre si. Todavia, a empresa Y disponibiliza uma 

ferramenta oficial para comunicação entre o gestor e os colaboradores, a qual já era 

utilizada antes da mudança para home office. Assim, segundo Garcia (2013), junto 

com o home office se deu o crescimento tecnológico e outros meios de mobilidades 

características dos tempos modernos e a necessidade de utilização junto ao cenário 

atual. 

 

 

4.3 HOME OFFICE E SUAS DIFICULDADES 

 

 

E, por fim, no que tange o oitavo questionamento: “Existem dificuldades para o 

trabalho em Home Office? Quais são as dificuldades que você pode apontar? Podem 

ser dificuldades em relação à estrutura, em relação ao psicológico, em relação à 

mudança de rotina. Diante do questionamento, os entrevistados disseram:   
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Colaborador 1: “Nem todas as pessoas possui uma ergonomia 
adequada em casa para o trabalho em Home Office, problemas 
como dores no corpo devido à mesa e cadeira não serem 
adequadas para o trabalho. Com isso acarreta um alto nível de 
estresse levando a maior insatisfação e não sabendo lidar com 
a rotina em casa e trabalho.”  
Colaborador 4: “Relacionado psicológico - não temos apoio da 
empresa, nem dos gestores, é muito difícil conciliar tempo de 
trabalho com descanso, pois nossa mente não trabalha dessa 
forma.  Não estamos preparados para trabalhar em casa, pois, 
não temos um local específico e muito difícil arrumar um local 
adequado. ” 
Colaborador 5: “Com certeza. Não temos os mesmos 
equipamentos adequados para o trabalho, o barulho na 
vizinhança em alguns momentos também atrapalha bastante. A 
pressão psicológica que os operadores passam é enorme dentro 
de diversos call centers, junta pressão psicológica muita 
cobrança ameaças, então isso acredito que só passará quando 
deixarmos de exercer tal função em algum dia.” 

 

Segundo pesquisa divulgada no Site do SEBRAE (2019), a modalidade home 

office trouxe algumas vantagens e desvantagens, algumas citadas pelos entrevistados 

como: possibilidade de carga de excesso de trabalho e conciliar tempo de trabalho 

com descanso. Diante deste cenário, os entrevistados compartilham da mesma 

opinião, onde além das mudanças e dificuldades na adaptação por falta da ergonomia 

correta, acarretando problemas de saúde, ressaltam fatores externos que aliados a 

falta de motivação interferem na entrega de resultados. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Investigação as dificuldades no processo de adaptação e motivação do trabalho 

em home office da empresa Y pela perspectiva dos colaboradores foi o principal 

objetivo deste presente artigo. É notório que, acerca das dificuldades enfrentadas 

pelos colaboradores, mesmo com o tempo considerável de experiência na empresa, 

os mesmos relatam a falta de comunicação com o gestor, a falta de disponibilização 

de equipamentos de ergonomia e inexistência de fatores motivacionais, que acarretam 

problemas e dificultam na entrega de resultados. 

Nesse contexto, os objetivos específicos foram obtidos, apontado as principais 

dificuldades na adaptação e motivação em meio ao cenário de pandemia, averiguando 
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quais os fatores desenvolvidos pelos colaboradores para a adaptação, bem como as 

dificuldades enfrentadas. 

 Percebeu-se que, o gestor não realiza nenhum processo de motivação em nível 

de satisfação dos colaboradores, não há iniciativa por parte do gestor em desenvolver 

métodos que agregue valor pessoal e os faça realizar seu trabalho de forma mais 

satisfatória, visto que funcionários satisfeitos com sua função tem maior facilidade na 

entrega de resultados. 

Diante disso, este presente artigo contribui para o contexto acadêmico por 

abordar um tema já debatido, porém em um cenário diferente e pela visão dos 

colaboradores, trazendo novos questionamentos, contribuindo também na esfera 

empresarial, ressaltando que gestores e organizações adotem novas práticas de 

gestão no auxílio da entrega de resultados no que tange o processo de motivação dos 

colaboradores. 

Logo, também traz uma contribuição social, ao passo que a pesquisa em 

questão tem por objetivo estimular a sociedade a enxergar o processo de motivação 

de forma mais abrangente e agregar informações acerca desse processo junto ao 

cenário atual, trazendo empatia aos profissionais de telemarketing. 

 É relevante citar que a pesquisa teve como fatores limitantes o cenário atual de 

pandemia pela proliferação do vírus Covid-19, que limitou a coleta de dados de 

maneira presencial, devido às medidas de segurança adotadas pela empresa Y, 

recomendadas por autoridades de saúde, como a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Assim as entrevistas foram aplicadas digitalmente por intermédio do e-mail. 

 Todavia, no que se refere à sugestão para pesquisas futuras, acerca da 

motivação em home office, tem-se a elaboração de uma pesquisa com uma amostra 

maior de colaboradores, de diferentes empresas e gestores, em um cenário diferente 

do atual, visto que é um cenário atípico, afim de comparar tais dificuldades enfrentadas 

na adaptação e motivação dos colaboradores de call center em home office.  
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RESUMO 

 

 

O propósito de ensinar e desenvolver competências primordiais para a formação de 
gestores e administradores, em discentes do curso superior em administração, é alvo 
de inúmeras discussões e pesquisas que colaboram para o aperfeiçoamento de 
técnicas e instrumentos de ensino que proporcionem o aprendizado de tais 
competências de maneira criativa, prática e dinâmica. Sendo assim, esta pesquisa 
tem o objetivo geral de analisar e evidenciar a importância e necessidade da utilização 
de filmes e séries como meios criativos, dinâmicos e funcionais de aprendizagem das 
competências essenciais para um administrador. Logo, a metodologia fundamentou-
se em uma abordagem quantitativa e na amostragem probabilística aleatória simples, 
atrelados à aplicação de um questionário como coleta de dados e análise estatística 
descritiva dos mesmos, a fim de perceber a conjuntura de discentes em curso ou já 
graduados em administração perante o objeto de estudo em questão, o qual revelou 
que a utilização de filmes e séries no ambiente acadêmico, facilita e dinamiza o 
desenvolvimento das competências necessárias para um administrador. 
 
Palavras-chave: Administração. Competência. Filmes. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ser inovador, saber planejar e ter liderança são algumas das diversas 

competências e habilidades que o discente do curso de administração, se propõe a 

aprender e desenvolver durante todo o seu período de graduação. Com o advento de 

smartphones e aplicativos móveis (Apps) de jogos, músicas, vídeos e mídias sociais 

(Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc.), o ensino destas competências vem 
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se tornando cada vez mais desafiador, já que por um lado, os professores tendem a 

competir pela atenção dos alunos em relação a estes aparatos tecnológicos, e por 

outro, os discentes sentem-se saturados por métodos de ensino convencionais e 

pouco atrativos.  

De acordo com Alves (2016), é da natureza dos seres humanos gostar de 

aprender, contudo, aprendem a não gostar. Isto porque não estudam da maneira 

correta e sem métodos criativos, fazendo com que acabem encarando a prática de 

aprendizado como um martírio. Logo, Silva (2019) afirma que ensinar por meio de 

filmes é ultrapassar o ato de transferir conhecimento, pois ao utilizar o filme como um 

recurso em sala de aula, há a necessidade de pesquisa, rigor metodológico e respeito 

aos métodos e linguagens que serão tratados para a fomentação de saberes nos 

discentes, ou seja, a aplicação de filmes exige senso crítico, curiosidade e noção de 

coerência entre o enredo da narrativa cinematográfica e as expectativas, de aceitação 

ou rejeição, que foram criadas. 

Assim o presente artigo surge com o intuito de responder o seguinte 

questionamento: A aplicação de filmes e séries, no ambiente acadêmico, facilita 

e dinamiza o desenvolvimento das competências necessárias para um 

administrador? O objetivo geral deste artigo é analisar e evidenciar a importância e 

necessidade da utilização de filmes e séries como meios criativos, dinâmicos e 

funcionais de aprendizagem das competências essenciais para um administrador.   

Neste contexto, com o advento e popularização cada vez mais crescente de 

plataformas de serviço streaming de vídeo, que segundo Revoredo (2017), 

possibilitam a reprodução de conteúdos e mídias protegidos por direitos autorais, por 

parte dos usuários, sem a infração dos mesmos, há uma maior adesão e facilidade de 

acesso a filmes e séries por meio de aplicativos como Amazon Prime, Netflix, Hulu, 

PopcornFlix, HBO Now, Telecine Play, Crackle e YouTube. 

Uma pesquisa conduzida pela NetQuest, entre os dias 13 e 15 de janeiro de 

2020, com base nas respostas de 1 mil pessoas, entre 16 e 25 anos, apontou que os 

jovens brasileiros estão se reconhecendo cada vez mais em filmes e séries. Um 

estudo elaborado por uma plataforma de monitoramento de streaming – Conviva – 

mostrou que, em comparação ao primeiro trimestre de 2019, os três primeiros meses 

de 2020 apresentaram um aumento de 79% em horas vistas de vídeos sob demanda, 

onde se encontram a Netflix, Amazon Prime Vídeo e outros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

 

 No Brasil, o curso de graduação em administração tem seus primórdios com a 

chegada da família real portuguesa, em 1808, a qual transferiu para o Rio de Janeiro, 

a capital do império português, tornando a economia brasileira mais complexa, onde 

segundo Barros (2017), após um ano da transferência, há o início das primeiras aulas 

de comércio, que dariam lugar em 1856, ao Instituto Comercial do Rio de Janeiro. Em 

1905, o ensino comercial é institucionalizado e a Academia de Comércio do Rio de 

Janeiro é decretada como modelo e utilidade pública, formando técnicos em guarda-

livros e peritos judiciais, porém, os mesmos não recebiam o título de bacharel como 

os graduados em Direito, Engenharia e Medicina. 

Segundo Grant e Mills (2006), com o intuito de aumentar sua influência na área 

do saber em âmbito global, perante a “ameaça comunista” da União Soviética no 

contexto da Guerra Fria, os EUA iniciam uma estratégia de apoio a diversos países, 

dentre eles o Brasil, com o intuito de estabelecer ou reformar os cursos de 

administração. De acordo com Machado (1996), no Brasil, por intermédio da ONU 

(Organização das Nações Unidas), há a criação do primeiro curso de administração 

com o apoio dos EUA em 1952, na Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas (EBAPE), ligada a FGV (Fundação Getúlio Vargas). 

No entanto, é apenas em 9 de setembro de 1965, por meio da Lei n.º 4.769, 

que o curso de graduação em administração é reconhecido como requisito obrigatório 

para a atividade profissional do administrador, como afirma o Art. 3º “O exercício da 

profissão de Administrador é privativo: a) dos bacharéis em Administração Pública ou 

de Empresas, diplomados no Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, 

oficializado ou reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de 

Educação, nos termos da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961”. 

Por conseguinte, segundo o Parecer CNE/CES nº 438/2020, aprovado em 10 

de julho de 2020, o curso de Administração de Empresas moderno tem o dever de 

propiciar um conteúdo programático que esteja em consonância com a realidade das 

organizações, as quais pertencem a um mercado repleto de mudanças rápidas, novas 
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ferramentas tecnológicas e diversas tecnologias de informação. Posto isto, cabe ao 

curso de graduação em administração desenvolver competências técnicas e 

emocionais em seus discentes, a fim de prepará-los para estas situações desafiadoras 

no mercado do século XXI. 

 

 

2.2 APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS 

 

 

Do latim competentia, (proporção, simetria, concordância, justa relação), 

referindo-se à aptidão e faculdade que o indivíduo apresenta para apreciar e resolver 

um assunto, o termo competência surge, segundo Dias (2010), na língua francesa, 

aparecendo pela primeira vez no século XV, na designação da legitimidade e 

autoridade das instituições incumbidas para a solução de determinados problemas 

políticos e socais, como tribunais. Posteriormente, nos anos 70 do século XX, a 

palavra competência manifesta-se vinculada à qualificação profissional, incorporando-

se ao posto de trabalho e ao coletivo da organização. 

À vista disso, Fleury e Fleury (2001) afirmam que o trabalho passou a não ser 

mais visto simplesmente como um montante de tarefas relacionadas a um 

determinado cargo, mas sim como um prolongamento direto da competência que o 

profissional dispõe em resposta às situações mutáveis e complexas do seu ambiente 

de trabalho, onde o imprevisto torna-se cada vez mais presente e cotidiano. 

Conforme Brandão (2017), para que o sujeito seja capaz de lidar, de maneira 

adequada, com os desafios organizacionais, sociais e econômicos, se faz necessário 

que o mesmo possua uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes, a fim de 

aplicá-los em seu ambiente de trabalho, gerando um bom desempenho profissional, 

que por sua vez é expresso pelos comportamentos manifestados pelo indivíduo e 

convertidos em ações e resultados. 

Neste sentido, de acordo com Fernandes (2018), competência é encarada 

como o conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA) que promove o 

indivíduo a um ser apto a executar um cargo, função ou papel em uma organização, 

oportunizando vantagens competitivas para o negócio em questão. 

No que tange à taxonomia, segundo as ideias de Katz (1974), aperfeiçoadas 

por Yukl (2010), as competências são classificadas em técnicas, conceituais e 
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interpessoais/comportamentais. Logo, a dimensão técnica se refere ao conhecimento 

propriamente dito, relacionado ao entendimento de procedimentos, métodos e 

processos que viabiliza a execução de tarefas de natureza especializada.  

É neste contexto que a Resolução CNE n.º 4, de 13 de julho de 2005, referente 

às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração – 

bacharelado, em seu Art. 4º afirma que o curso em questão deve proporcionar uma 

formação profissional que alcance determinadas competências e habilidades,  

Deste modo, é papel do curso de graduação em administração e seus 

docentes, utilizarem métodos educativos mais criativos e dinâmicos, com o intuito de 

tornar o aprendizado e o desenvolvimento destas competências mais real e prático. 

Assim sendo, segundo Chim-Mik (2019), há uma necessidade constante de mudança 

no ambiente e estrutura do ensino superior, a fim de atender os novos perfis de 

educadores e educandos num mercado inovador e competitivo. 

 

 

2.3 FILMES COMO RECURSOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

No Brasil, o cinema tem seus primórdios datados a partir de 1896, conforme 

aponta Almeida Júnior (2001), onde ocorreu a tentativa de repetição de experiências 

internacionais, como também do desenvolvimento de estilos e temáticas próprios, 

criativos e originais. Porém, só no final da década de 1920 que o filme sonoro (filme 

com som sincronizado ou som tecnologicamente acoplado à imagem) recebe maior 

visibilidade e popularização, impulsionadas pela primeira marca de projetores sonoros 

fabricados no país, a Cinephon, que de acordo com Freire (2018), alavancou o 

desenvolvimento e ampliação da indústria cinematografia no país. 

Neste cenário, não apenas como um recurso de entretenimento visual, mas 

também como um aliado educacional e poderosa ferramenta de cunho social, o 

cinema, segundo Pinheiro (2015), recebeu grande apoio e defesa de intelectuais e 

pedagogos de São Paulo e Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930, como 

Fernando de Azevedo, Jonathas Serrano, Manuel Bergstrom Lourenço Filho e Edgar 

Roquete Pinto. 

É neste contexto que há a regulamentação da Lei nº 13.006 de 26 de junho de 

2014, resultado do Projeto de Lei (PL 185/08) proposto por Cristovam Buarque, o qual 
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acrescenta ao Art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, o inciso § 8º: “A exibição de filmes de 

produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à 

proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 

(duas) horas mensais”. 

Posto isto, segundo Almeida (2017), a utilização de filmes como recurso de 

aprendizagem se mostra como uma excelente ferramenta de ensino, devido ao seu 

fundamento educativo, embasado no fato de que ao assistir um filme no âmbito 

acadêmico, há o envolvimento do indivíduo com um processo psicológico-dinâmico, 

que engloba a capacidade perceptiva, o conhecimento prévio e a experiência, além 

de fazer com que o espectador seja estimulado a construir um senso crítico e intuitivo 

sobre a história que está sendo retratada. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

No tocante ao processo metodológico da presente pesquisa, a mesma 

apresenta uma natureza que se caracteriza como aplicada, pois segundo Silva e 

Menezes (2005) trata-se de um estudo que envolve verdades e interesses locais, com 

o intuito de propiciar e aplicar conhecimentos necessários para a resolução de 

determinados problemas.  

Sendo assim, no que diz respeito aos objetivos, a pesquisa é encarada como 

descritiva, já que de acordo com Pereira (2019), almeja analisar um fenômeno ou 

população, a fim de detalhá-lo por inteiro, enfatizando uma possível relação entre 

variáveis e fatores. 

Desta forma, o estudo em questão utiliza-se da amostragem probabilística 

aleatória simples, que segundo Bolfarine e Bussab (2005) mostra-se como o método 

mais simples e primordial para a determinação de uma amostra, apresentando um 

sistema de referência que descreve cada unidade complementar.  

A coleta de dados se deu através da aplicação de um questionário com 10 

perguntas objetivas e delimitadas, no período de 26/10/2020 a 19/11/2020, as quais, 

segundo Lopes (2012), objetivam receber respostas padronizadas e comparáveis 

sobre o tema exposto. Totalizando um número de 858 respondentes, 750 deste 
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quantitativo dizem respeito ao público alvo (alunos atuais ou já graduados no curso 

de administração), os quais tiveram suas respostas coletadas por meio da ferramenta 

“Formulários Google” e convertidas em gráficos quantitativos para cada pergunta 

disposta. 

Dados estes que posteriormente foram tratados pela análise estatística 

descritiva, a qual, de acordo com Reis e Reis (2002), diz respeito à fase inicial do 

estudo dos dados coletados, a fim de estruturar, sintetizar e caracterizar fatores 

importantes de um conjunto de aspectos observados, além de fazer comparações de 

tais aspectos entre os conjuntos observados, por meio de gráficos, porcentagens e 

índices.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Com o intuito de compreender a relação entre filmes e séries com o processo 

de ensino-aprendizagem de competências em alunos do curso de administração, um 

questionário virtual composto por 10 perguntas de múltipla escolha, as quais tratam 

as temáticas discutidas neste artigo, foi difundido em duas plataformas de mídia virtual 

– Facebook e WhatsApp. 

Sobre a primeira pergunta “Você gosta ou tem o hábito de assistir filmes ou 

séries?”, é perceptível o apreço da maioria da amostra pelo ato de assistir produções 

cinematográficas, ao passo que 95% (712 respondentes) do público afirmou apreciar 

a prática, em oposição a 5% (38) que negou.  

Ao analisar a segunda pergunta “Você tem/paga por algum tipo de serviço 

streaming de vídeo, como Netflix, Amazon Vídeo, Globosat Play, Telecine Play, HBO 

Go, entre outros?”. Ao confrontar o somatório das respostas de “sim” e “não”, é notório 

o fato de que a maioria da amostra (81%) detém algum tipo de serviço streaming de 

vídeo, em contradição a 19% que não possui. 

 

Tabela 1- Vídeos e streaming 
 

PERGUNTAS 
PERCENTUAIS 

SIM NÃO 

Você gosta ou tem o hábito de assistir filmes ou 
séries? 

95% 5% 
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Você tem/paga por algum tipo de serviço 
streaming de vídeo? 

81% 
 

19% 
 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Segundo Revoredo (2017), apesar da presença e popularização de plataformas 

de serviço streaming de vídeo, as quais reproduzem uma imensa variedade de filmes 

e séries, o quantitativo de pessoas que as possuem mostra-se menor em comparação 

ao número de respondentes afirmativos da primeira pergunta, ou seja, ainda que haja 

uma estima considerável por assistir produções cinematográficas, nem todos os 

indivíduos apresentam recursos e meios para visualizá-los com maior facilidade. 

Sobre os resultados da pergunta “Você entende o que é competência na 

administração?”, é possível identificar que apesar de todos os respondentes terem 

contato com o curso de administração, estando em andamento ou já concluído, 32 

(4%) dos mesmos, declararam não saber o conceito de competência, que conforme 

Brandão (2017), trata da capacidade do sujeito lidar, de maneira adequada, com os 

desafios da profissão, bem como da organização. Contudo, é um percentual baixo se 

comparado aos 718 (96%) que afirmaram entender o conceito de competência. 

Todavia, quando os respondentes foram confrontados com a pergunta 4 “Você sabe 

o que significa a sigla CHA?” A porcentagem dos que negaram a ciência deste 

significado, aumentou para 27% (199), ou seja, mesmo que o termo CHA 

(Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) seja o conceito que, de acordo com 

Fernandes (2018), reúne os aspectos primordiais que promovem o indivíduo a um ser 

competente, ainda há uma incompatibilidade de conhecimento e associação entre os 

termos “competência” e “CHA”. Ainda assim, o número dos que afirmaram conhecer 

o significado da sigla foi maior, correspondendo a 73% (551). 

 

Tabela 2- Conhecimentos sobre competências em Administração 
PERGUNTAS PERCENTUAIS 

SIM NÃO 

Você entende o que é competência na 
administração? 

96% 4% 

Você sabe o que significa a sigla CHA? 73%  27%  

Você acredita que apresenta competências 
necessárias para um administrador/gestor? 

90% 10% 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

No que tange a pergunta 5 “Você acredita que apresenta competências 

necessárias para um administrador/gestor, como criatividade, iniciativa, senso crítico, 
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liderança, visão empreendedora?”, nota-se que apesar de 90% (675) revelar-se 

detentora de competências, 10% (75) da amostra, ainda que apresente o 

entendimento completo ou parcial do termo competência, se considera inapta no que 

diz respeito ao domínio de competências necessárias para um administrador. Logo, 

esta porcentagem pode ser justificada por uma série de fatores, dentre eles o fato de 

que a teoria, de forma individualizada, não se mostra capaz suficientemente para 

incorporar competências no perfil e conduta dos discentes, onde segundo a 

Resolução CNE (Conselho Nacional de Educação) n.º 4, de 13 de julho de 2005, em 

seu Art. 5º, afirma que o curso de graduação em administração deve enfatizar em 

seus procedimentos e projetos pedagógicos, conteúdos que também abordem a 

realidade prática do mercado.   

Refletindo o feedback da pergunta 6 “Você acredita que é possível unir filmes 

e séries com o processo de educação?”, fica evidente a concordância de quase 

totalidade da amostra (99%), ou seja, 743 respondentes, em oposição a 1% contrário 

(7 respondentes), de que a junção de filmes e séries com o processo de educação 

manifesta-se como uma combinação atrativa e viável, que de acordo com Sada 

(2015), além de ser encarada como um instrumento pedagógico, revela-se como um 

mecanismo causador de diversas percepções e produções do saber. 

 

Tabela 3- Filmes no processo da educação 
 

PERGUNTAS 
PERCENTUAIS 

SIM NÃO 

Você acredita que é possível unir filmes e séries 
com o processo de educação? 

 
99% 

 
1% 

Você consegue identificar em filmes e séries que 
já assistiu, assuntos relacionados às 
competências do administrador/gestor? 

 
95%  

 
5%  

Você acredita que a utilização de filmes e séries 
na sala de aula, pode facilitar a aprendizagem 
das competências necessárias para um 
administrador/gestor? 

 
 

96% 

 
 

4% 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Ao que se refere à pergunta 7 “Você consegue identificar em filmes e séries 

que já assistiu, assuntos relacionados às competências do administrador/gestor?”, 

observa-se que 713 respondentes (95% da amostra) já identificou em algum filme ou 

episódio de série, competências pertinentes a administradores e gestores, mostrando 

que é real e possível a utilização destas produções cinematográficas em sala de aula. 

Entretanto, o quantitativo equivalente a 5% (37 respondentes) que negou perceber 
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tais competências em filmes e séries, pode ser fruto da falta de estímulo e 

aplicabilidade efetiva dos mesmos no ambiente acadêmico, pois segundo Gunzel et 

al. (2019), é também papel do docente suscitar a reflexão, por parte dos alunos, sobre 

as temáticas que estão sendo trabalhadas em filmes e produções correlatas. 

Sendo a questão que mais se aproxima, de forma direta, do questionamento 

chave deste artigo, a pergunta 8 “Você acredita que a utilização de filmes e séries na 

sala de aula, pode facilitar a aprendizagem das competências necessárias para um 

administrador/gestor?”, mostra, sob a ótica de 96% da amostra (721), contra 4% (29) 

discordante, que a união de filmes e séries com o processo de ensino-aprendizagem 

das competências da administração, funciona como um agente facilitador de 

aprendizado, podendo ser fundamentado pela ideia de que, conforme Almeida (2017), 

ao assistir um filme na sala de aula, o estudante se envolve com um processo 

psicológico-dinâmico, o qual integra capacidade perceptiva, senso crítico e intuitivo, 

conhecimento e experiências.  

Sobre a pergunta 9 “Você acredita que ao longo da sua graduação, foram 

utilizados métodos de ensino dinâmicos e criativos?”, o resultado representa 41% da 

mesma, declara ter presenciado a utilização de meios e instrumentos criativos e 

dinâmicos em sua graduação, porém, em um nível razoável. Já ocupando o segundo 

lugar no ranking de maior porcentagem, 32% dos participantes afirmaram ter um nível 

baixo na aplicação destes métodos, enquanto que 15% informaram um grau mais 

elevado e 12% alegaram a não utilização, este último contradizendo a ideia de que, 

segundo Pereira (2015), o curso de graduação em administração deve instigar e 

aplicar técnicas e recursos didático-pedagógicos, interativos e ativos em seus 

discentes, a fim de gerar conhecimento teórico e prático. 

 

Tabela 4- Graduação em Administração e o uso de filmes 
PERGUNTAS PERCENTUAIS 

MUITO RAZOÁVEL POUCO NÃO 
UTILIZARAM 

Você acredita que ao longo da sua 
graduação, foram utilizados 
métodos de ensino dinâmicos e 
criativos? 

 
15% 

 
41% 

 
32% 

 
12% 

Durante a sua graduação, os 
professores utilizaram filmes ou 
episódios de séries como um 
método de ensino/aprendizagem 
das competências necessárias 
para um administrador/gestor? 

 
 

12% 

 
 

18%  

 
 

38% 

 
 

3% 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
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Por fim, com o objetivo de perceber a realidade da amostra em relação à 

aplicação de filmes e séries como recursos de aprendizagem, a pergunta 10 “Durante 

a sua graduação, os professores utilizaram filmes ou episódios de séries como um 

método de ensino/aprendizagem das competências necessárias para um 

administrador/gestor?”, a análise indica que apenas 12% da amostra, ou seja, 88 

pessoas das 750, tiveram a experiência de visualizar produções cinematográficas 

como recursos educativos com um nível mais elevado de frequência, em detrimento 

a 18% (134 pessoas), ou seja, 6% a mais que negaram a utilização das mesmas, ao 

passo que 38% dos respondentes, maior percentual, afirmaram ter um nível mais 

baixo e 3% alegaram não se lembrar se houve o uso ou não.  

Sendo assim, esta última porcentagem pode ser justificada por dois cenários 

distintos: a própria ausência ou ineficiência da aplicação de filmes e séries na sala de 

aula pelos docentes, ou alunos que não apresentam um grau elevado de frequência 

e participação nas aulas, já que de acordo com Duarte (2002), é necessário que o 

espectador (aluno) faça uma percepção, assimilação e classificação do fluxo 

audiovisual da narrativa cinematográfica, a fim de interpretá-la e captar informações 

relevantes.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa apresentou um objetivo geral pautado em analisar e 

evidenciar a importância e necessidade da utilização de filmes e séries como meios 

criativos, dinâmicos e funcionais de aprendizagem das competências essenciais para 

um administrador. Logo, para o alcance de tal objetivo, um questionário online foi 

compartilhado a fim de coletar dados que embasassem a pesquisa, por meio da 

avaliação de dados percentuais e índices quantitativos.  

O estudo apontou que a utilização de métodos criativos e dinâmicos em sala 

de aula ainda é uma realidade em progresso para muitos discentes, além de perceber 

que grande parte dos participantes apoiam a união de filmes e séries com o processo 

de ensino-aprendizagem, ou seja, esta junção revela-se como um recurso funcional e 

apreciado por discentes em curso e já graduados em administração. 
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Neste sentido, por apresentar uma linguagem audiovisual capaz de capturar a 

atenção do espectador, os filmes e seriados, tal como a sétima arte em si, expressam 

o poder de levar o aluno para outras épocas, realidades e culturas, fazendo-os 

refletirem sobre aspectos anteriormente vistos apenas como ementas teóricas e 

obrigatórias. Com este recurso didático e criativo, o docente tem a oportunidade de 

expor teorias, ferramentas, estratégias e desafios de maneira lúdica, prática e 

divertida, conciliando entretenimento e aprendizado, ao passo que vai moldando o 

perfil e agregando competências aos futuros gestores e administradores. 

Sendo assim, mesmo apresentando uma amostra considerável (750 

respondentes) diante do cenário de pandemia de COVID-19, o mesmo demonstrou-

se como uma limitação, por impedir a propagação física do questionário em turmas 

do curso de administração em instituições superiores de ensino, e consequentemente 

sua abrangência em maior escala. 

No entanto, o presente artigo incita a elaboração de pesquisas futuras que 

especifiquem determinados objetos de estudo tratados nesta pesquisa, como o 

levantamento e seleção de um acervo de filmes e séries com temáticas 

administrativas, lições empresarias e casos de sucesso organizacional (reais ou 

ficcionais), a fim de servir como base de estudo e ensino para docentes e discentes. 

Portanto, conclui-se que a combinação de filmes e séries com o processo de 

aprendizagem das competências no âmbito acadêmico, mostra-se como uma 

ferramenta viável e extremamente apreciada pelo corpo discente, segundo os dados 

coletados.  

Desta forma, cabe ao corpo docente adotar e incrementar esta prática cada vez 

mais em suas rotinas e metodologias de ensino, a fim de explorar o lado criativo, 

inovador e crítico de seus alunos. 
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RESUMO 

 

 

Com o avanço tecnológico e o surgimento das mídias sociais, as pessoas começaram 
a expor na Web seus sentimentos, opiniões, preferências sobre os mais diversos 
temas. Esse fenômeno despertou o interesse da comunidade científica e das 
empresas, devido à possibilidade de extrair informações úteis a partir da imensa 
quantidade de dados gerada. Neste cenário, a Análise de Sentimentos (AS) tornou-se 
um importante tópico de pesquisa, especialmente no contexto das redes sociais. O 
objetivo da AS é investigar técnicas capazes de identificar opiniões expressas em um 
texto. Neste trabalho, investigou-se a aplicação de técnicas de Processamento de 
Linguagem Natural (PLN) e algoritmos de Aprendizado de Máquina (AM) para a tarefa 
de análise de sentimentos em textos escritos em português do Brasil. Experimentos 
foram realizados para avaliar o desempenho de cinco algoritmos de AM em conjunto 
com diferentes combinações de técnicas de PLN. Dois conjuntos de dados anotados 
(T-Sent e T-Kaggle), contento textos extraídos do Twitter foram adotados nos 
experimentos. Os resultados experimentais com base na medida-F demonstraram que 
o algoritmo de regressão logística obteve os melhores resultados globais, alcançando 
um desempenho superior à 80% na tarefa de classificação binária.  
 
Palavras-Chave: Análise de Sentimentos. Processamento de Linguagem Natural. 
Aprendizado de Máquina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a expansão da internet, cada vez mais usuários têm sido impulsionados a 

consumir e produzir conteúdo disponibilizados de maneira online na Web. Neste 

contexto, as pessoas costumam expor suas opiniões e experiências acerca dos mais 

diversos temas, seja um local que visitaram, um produto que compraram ou um 

serviço adquirido, entre outros. Desta forma, os usuários podem ser influenciados 

pelos relatos de outros, que servem como uma informação adicional que pode ser 

decisiva na obtenção final de um determinado produto ou serviço.  

O fenômeno descrito anteriormente, conhecido como retroalimentação 

(feedback), pode ser útil e tem despertado o interesse da comunidade científica e das 

empresas, devido à possibilidade de extrair informações a partir da imensa quantidade 

de dados que é gerada atualmente (KAUER, 2016). Segundo uma pesquisa no portal 

Statista48 realizada em março de 2018, 65% dos entrevistados no Brasil afirmaram 

que seu comportamento de compras online foi influenciado pela leitura de avaliações, 

comentários e feedback presentes nas mídias sociais.  

As opiniões nas redes sociais, se forem recolhidas e analisadas de forma 

apropriada, permitem compreender e explicar diferentes fenômenos sociais 

complexos, assim como prevê-los (BENEVENUTO, RIBEIRO E ARAÚJO, 2015). Há 

uma grande necessidade de extração de informações e opiniões úteis, que possam 

ser analisadas e em seguida utilizadas para tomadas de decisões, porém essa tarefa 

é complexa. Com isso surgiu a Análise de Sentimentos (Sentiment analysis) ou 

Mineração de Opinião (Opinion Mining) é a área de estudo que propõe técnicas 

computacionais capazes de identificar opiniões, sentimentos, avaliações e atitudes 

das pessoas com relação a diferentes tipos de segmentos - que podem ser produtos, 

serviços, organizações, individuais, eventos, tópicos, problemas e seus respectivos 

atributos (LIU, 2012).  

Um dos conceitos mais comuns para tarefas relacionadas a detecção de 

sentimentos é o de polaridade, que consiste em identificar o grau de positividade ou 

negatividade de determinado texto, como por exemplo, postagens em redes sociais. 

                                                           
48 Disponível em: https://www.statista.com/statistics/297006/internet-users-expert-opinions-before-
purchase/. Acesso em: 08 abr.201914 
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Segundo Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015), a polaridade pode ser tratada como 

um resultado discreto binário (positivo e negativo) ou ternário (positivo, negativo e 

neutro). Por exemplo, a frase “Que dia mais feliz” é considerada positiva, enquanto a 

frase “A prova de ontem foi péssima” é considerada negativa, e a frase “O dia da 

independência do Brasil é um feriado nacional” é considerada neutra, já que não 

possui polaridade identificável. Existem diversas abordagens que podem ser utilizadas 

para a tarefa de análise de sentimentos textuais, sendo as duas principais 

fundamentadas pelo uso de Aprendizado de Máquina (AM) e a de recursos 

linguísticos, como dicionários léxicos. Cada abordagem possui suas vantagens e 

desvantagens, e o foco desse trabalho é explorar o uso de algoritmos de AM para a 

tarefa de análise de sentimentos em textos escritos em português do Brasil. Mediante 

o exposto, este estudo teve por objetivo analisar o desempenho de algoritmos de 

aprendizado de máquina e técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) 

para tarefa de Análise de Sentimentos em tweets escritos em português do Brasil. 

 

 

2 ABORDAGEM DESENVOLVIDA 

 

 

A abordagem de análise de sentimentos desenvolvida neste trabalho 

caracteriza-se pela aplicação de algoritmos de aprendizado supervisionado para 

classificar a polaridade de tweets presentes na rede social Twitter, em categorias, 

como por exemplo, positivo e negativo, presente em um dado texto de entrada. Um 

dos desafios da análise de sentimentos é tratar os textos de entrada (tweets) que 

estão escritos em linguagem natural. É importante ressaltar que documentos escritos 

em linguagem natural estão em um formato não estruturado, sendo esses destinados 

à leitura e interpretação por seres humanos. Por isso, existe a necessidade da 

aplicação de técnicas de PLN para inicialmente representar esses textos de forma 

estruturada e, posteriormente, aplicar os algoritmos de AM. Na Figura 1 é apresentada 

uma visão geral das três etapas principais utilizadas na abordagem desenvolvida 

neste trabalho, sendo elas: pré-processamento, extração de características, 

treinamento e aplicação do modelo. 
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Figura 1. Etapas da abordagem proposta. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Nas seções a seguir são apresentados mais detalhes do funcionamento das 

etapas da abordagem desenvolvida. 

 

 

2.1 ETAPA DE PRÉ-PROCESSAMENTO 

 

 

Esta etapa desempenha um papel essencial para o desenvolvimento dessa 

abordagem, pois é nela que são realizados os tratamentos iniciais dos tweets para dar 

continuidade às próximas etapas. Para o pré-processamento dos tweets foram 

selecionadas as seguintes tarefas de processamento de linguagem natural: divisão de 

sentenças, tokenização, etiquetagem das classes gramaticais, do inglês Part-of-

Speech (POS) tagging, eliminação de stopwords e stemming. A ferramenta spaCy49 

foi utilizada para implementar as técnicas de PLN adotadas neste trabalho. A spaCy 

é uma biblioteca de código aberto escrita na linguagem de programação Python que 

possui suporte para diversos idiomas e funcionalidades com foco em tarefas de PLN. 

                                                           
49 Disponível em: https://spacy.io. Acesso em: 16 mai. 20 

https://spacy.io/
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Além disso, foi utilizada a biblioteca Natural Language Toolkit (NLTK)50 para realizar 

o processo de stemming. 

Os tweets representam um desafio para a análise de sentimentos por serem 

textos curtos e informais. Com isso, diversos fenômenos são identificados na escrita, 

como erros ortográficos, abreviações, repetição de letras para dar ênfase, entre 

outros. Além disso, existe a presença de elementos, como nomes dos usuários, 

hashtags, endereços de Uniform Resource Locator (URL), emojis e emoctions. Para 

mitigar a presença dos fenômenos supracitados, antes de executar as tarefas de pré-

processamento, foram realizados alguns tratamentos iniciais, sendo eles: remoção de 

hashtags, nomes de usuários e urls, tradução dos emojis e dos emoctions. 

Emojis podem ser considerados como pictogramas, ou seja, imagens que 

expressam ideias de uma palavra. Eles são muito usados no Twitter pelos seus 

usuários para expressar diferentes sentimentos ou emoções. Buscando capturar a 

intenção representada pelos emojis nos textos dos tweets, foi utilizada a biblioteca 

emoji51 desenvolvida na linguagem Python para converter os emoji, que são imagens 

presentes nos textos, para palavras em inglês. Dessa forma, podemos usar as 

palavras representado os emojis no processo de análise de sentimentos. Assim como 

os emojis, no Twitter é muito comum a utilização de emoticons que são uma forma de 

comunicação paralinguística. Um emoticon é uma sequência de caracteres 

tipográficos, como :), :(, entre outros, que são usados para expressar emoções ou 

sentimentos. Para tentar capturar o sentimento expressado pelo emoticons foi 

utilizado um dicionário52 com os pictogramas associados a palavras em português 

representando o sentimento que ele representa. 

Após os tratamentos do texto dos tweets, é iniciada a tarefa de divisão de 

sentenças que consiste em dividir o texto de entrada em uma ou mais frases. 

Posteriormente, a tarefa de tokenização é realizada para fragmentar cada frase em 

uma lista de palavras. A tarefa de etiquetagem das classes gramaticais é responsável 

pela categorização de cada palavra identificada, com sua respectiva classe gramatical 

(substantivo, verbo, adjetivo, pronome, entre outros). 

                                                           
50 Disponível em: https://www.nltk.org/. Acesso em: 16 mai. 20 
51 Disponível em: https://pypi.org/project/emoji/. Acesso em: 16 mai. 20 
52 Disponível em: https://towardsdatascience.com/twitter-sentiment-analysis-using-fasttext-

9ccd04465597. Acesso em: 16 mai. 20 

https://www.nltk.org/
https://pypi.org/project/emoji/
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A tarefa de eliminação das stopwords tem por objetivo remover palavras que 

isoladamente não agregam informações relevantes para classificar a polaridade do 

texto. Em geral, palavras como artigos, preposições que são muito frequentes em 

qualquer texto podem ser removidas. A tarefa de stemming ocorre através da redução 

de uma determinada palavra ao seu radical. Essa tarefa torna-se importante para o 

pré-processamento, pois consegue identificar similaridades através da morfologia das 

palavras e com isso, reduz o número de atributos no texto (considerando que palavras 

que possuem morfologia semelhantes geralmente representam o mesmo significado). 

 

 

2.2 ETAPA DE EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

O objetivo da etapa de extração de características é transformar a 

representação criada na etapa de pré-processamento em um vetor numérico contento 

os elementos textuais e escores que representam a relevância desses elementos para 

a tarefa de análise de sentimentos. Para isso, foi adotada a tradicional representação 

baseada em palavras, do inglês Bag-Of-Words (BOW). No modelo de BOW, constrói-

se uma matriz para representar uma coleção de documentos e suas palavras. Nessa 

matriz, cada linha representa um documento e as colunas representam as palavras 

presentes nesses documentos. Cada célula da matriz é preenchida com um valor 

numérico representando um escore de relevância de cada termo. Esse modelo apesar 

de ser simples tem apresentado bons resultados na literatura na tarefa de análise de 

sentimentos e demanda um baixo custo computacional. 

Para construir a matriz de representação dos documentos, inicialmente é 

necessário identificar um vocabulário contendo todas as palavras existentes nos 

documentos considerados para análise. Em abordagens usando aprendizado 

supervisionado, esse processo é feito utilizando a base de documentos de 

treinamento. Posteriormente, para cada palavra do vocabulário é gerado um escore 

de relevância que pode ser gerado de diversas maneiras. Em geral, três métodos 

simples são comumente usados, sendo eles: Frequência do Termo, Frequência 

Binária e TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency). 

A Frequência do Termo (FT) computa o número total de ocorrências em que 

uma palavra se encontra presente no texto. Na Frequência Binária (FB), se um termo 



267 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

está presente em um determinado documento, esse termo recebe uma atribuição de 

valor 1 (um) para indicar essa ocorrência, caso contrário é atribuído o valor 0 (zero) 

para indicar a ausência. 

O TF-IDF é uma combinação do método de frequência do termo e da frequência 

inversa do documento. O TF-IDF é uma medida estatística tradicional utilizada na área 

de recuperação de informação que tem por objetivo analisar a importância de um 

termo de um documento em relação aos demais documentos da coleção. O valor do 

TF-IDF de uma palavra aumenta à medida que ela ocorre muitas vezes em um 

documento e poucas vezes em outros documentos da coleção. Foi utilizada a 

implementação do TF-IDF disponibilizada na biblioteca scikit-learn que utiliza a norma 

euclidiana para normalizar os valores do TF-IDF e também um fator de normalização 

somando um ao resultado da operação logarítmica. Maiores detalhes podem ser 

encontrados na documentação oficial da biblioteca em53.  

A partir dos elementos linguísticos extraídos das frases na etapa de pré-

processamento, é gerado um vocabulário contendo todas as palavras presentes nos 

dois textos considerados. É importante ressaltar que a construção desse vocabulário 

pode ser realizada de várias formas, por exemplo, desconsiderando stopwords, 

usando a raiz das palavras identificadas pelo processo de stemming, sem nenhum 

pré-processamento, entre outras técnicas. 

 

 

2.3 ETAPA DE TREINAMENTO E APLICAÇÃO DO MODELO 

 

 

Nesta etapa, os vetores de características dos tweets são usados para treinar 

um modelo de classificação de polaridade usando algoritmos de AM, como por 

exemplo, os algoritmos Naive Bayes, Regressão Logística, Árvore de decisão, entre 

outros que podem ser utilizados. Utilizando algoritmos de aprendizado supervisionado 

é preciso, inicialmente, treinar um modelo de classificação de forma que ele seja capaz 

de a partir de um conjunto de vetores de características representando diversos tweets 

junto com suas respectivas polaridades. Desta forma, o objetivo do algoritmo de AM 

é aprender uma função que consiga realizar o mapeamento do vetor de características 

                                                           
53 Disponível em: https://scikit-learn.org/. Acesso em: 16 mai. 20 

https://scikit-learn.org/
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para a sua respectiva polaridade. Uma vez treinado o modelo, o mesmo pode ser 

aplicado para dado um novo vetor de características representado um tweet, ele possa 

estimar sua polaridade. Neste trabalho, ambos os processos de treinamento e 

aplicação do modelo foram implementados usando a biblioteca scikit-learn.   

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Segundo Gil (2017), a pesquisa pode ser definida como um processo de caráter 

racional e sistemático, que fornece respostas ao problema investigado. Considerando 

esta concepção e observando que a solução do problema será validada através de 

uma comparação de desempenho entre diferentes técnicas de PLN e algoritmos de 

para a tarefa de Análise de Sentimentos. Desta forma, pode-se classificar a pesquisa 

como experimental pois “busca determinar se um tratamento específico influencia um 

resultado” (RICHARDSON, 2017). O método adotado é o indutivo pois “parte da 

premissa dos fatos observados para chegar a uma conclusão que contém informações 

sobre fatos ou situações não observadas” (RICHARDSON, 2017). Com relação ao 

objetivo do estudo, este trabalho utiliza de diversas características e técnicas de pré-

processamento para a tarefa de classificação de polaridade usando algoritmos AM.  

Este trabalho pode ser considerado como exploratório, dado que “os estudos 

exploratórios são realizados para desenvolver, refinar e testar procedimentos e 

técnicas de mensuração” (RICHARDSON, 2017). Por último, como serão necessárias 

medidas estatísticas para realizar a avaliação dos resultados, será escolhida a 

pesquisa do tipo quantitativa para comparação das abordagens investigadas.  

As etapas da metodologia adotada para a execução deste trabalho foram 

realizadas da seguinte forma. Inicialmente foi necessário realizar uma pesquisa 

bibliográfica a respeito da tarefa de Análise de Sentimentos para compreender os 

conceitos acerca desse assunto. Posteriormente, foi realizado um estudo buscando 

identificar quais são as principais técnicas de PLN utilizadas na literatura. Em seguida, 

foi feito uma catalogação de diferentes corpora com textos escritos em português do 

Brasil para a análise de sentimentos. Após a identificação dos corpora, o próximo 

passo foi identificar quais as principais características usadas em abordagens 

utilizando AM na literatura para a classificação da polaridade na tarefa de AS. A partir 
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das análises realizadas, foi desenvolvido um sistema de análise de sentimentos para 

textos escritos em português do Brasil utilizando técnicas de PLN para representação 

dos textos e algoritmos de AM para categorização da polaridade. Por fim, 

experimentos foram realizados para avaliar configurações do sistema desenvolvido. 

 

 

4 EXPERIMENTOS 

 

 

Neste trabalho foram utilizados dois corpora compostos por tweets escritos em 

português do Brasil, sendo eles: O TweetSentBR8 e um outro corpus disponível na 

plataforma Kaggle9. O TweetSentBR (T-Sent) é um corpus originalmente composto 

por 15.000 tweets (BRUM e NUNES, 2017) escritos em português brasileiro. O corpus 

foi desenvolvido a partir de textos coletados do Twitter entre janeiro e julho de 2017. 

Para isso, os autores usaram hashtags sobre famosos programas de televisão. Os 

tweets coletados foram anotados manualmente em relação a sua polaridade em duas 

categorias (positivo e negativo) por sete pessoas que falam português fluentemente. 

Por questões privacidade do Twitter, os autores não disponibilizam o texto do tweet, 

mas um identificador com o qual é possível recuperar o seu conteúdo. Como texto dos 

tweets são essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário 

implementar um módulo para coletar os textos usando a Application Programming 

Interface (API) fornecida pelo Twitter. Após o processo coleta, foi possível recuperar 

11.537 tweets, distribuídos em relação à sua polaridade da seguinte maneira: 5.221 

positivos e 3.390 negativos. 

O segundo corpus (T-Kaggle) usado neste trabalho está disponível na 

plataforma do Kaggle. Esse corpus possui tweets escritos em português do Brasil 

coletados entre agosto e outubro de 2018, e categorizados nas classes: positiva e 

negativa. O processo de coleta e rotulação dos tweets positivos e negativos foi 

realizado de forma automática usando um método de supervisão distante a partir do 

uso de emoticons que são comumente usados em tweets positivos e negativos. 

Os seguintes algoritmos disponíveis na ferramenta scikit-learn foram 

considerados por serem comumente usados na literatura e também por não 

demandaram um alto processamento computacional. Os cinco algoritmos avaliados 

foram: Árvore de Decisão (QUINLAN, 1986), uma versão do algoritmo Naive Bayes 
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(NB) com uma distribuição gaussiana e outra multinomial (MANNING; RAGHAVAN e 

SCHUETZE, 2008), Regressão Logística (KLEINBAUM, 2002), e o algoritmo de 

Floresta aleatória do inglês Random Forest (BREIMAN, 2001).  

Os experimentos foram realizados seguindo a metodologia de validação 

cruzada estratificada (Stratifield K-Fold) que consiste em dividir o conjunto de dados, 

neste trabalho os tweets, em k subconjuntos de tamanhos similares, mantendo a 

mesma proporção entre as classes do conjunto de dados original. Em seguida, os 

dados das k - 1 partições são utilizados para treinar um modelo de classificação. O 

conjunto de dados não selecionado para treinamento é usado para avaliar o modelo 

treinado. Esse processo é repetido k vezes de forma que cada subconjunto seja usado 

k-1 vezes para treinamento e uma única vez para teste. A avaliação do modelo de 

classificação é dada a partir da média do seu desempenho nas k execuções usando 

uma ou mais medidas de avaliação. Neste trabalho, definiu-se o valor k como sendo 

dez, ou seja, os tweets do corpus são divididos em dez subconjuntos. Esse valor foi 

escolhido por ser comumente utilizado na literatura. A medida-F foi adotada como 

pontuação de avaliação porque ela que consiste na média harmônica entre as 

medidas de precisão e cobertura.  

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste experimento, a análise de sentimento foi tratada como uma tarefa de 

classificação binária, considerando duas classes: positiva e negativa. Cada um dos 

cinco algoritmos avaliados foi utilizado em conjunto com seguintes cenários para 

construção do vocabulário: (i) sem remoção de stopwords e aplicação de stemming; 

(ii) utilizando stemming; (iii) removendo stopwords; e (iv) aplicando stemming e 

removendo stopwords. Na Tabela 1 são apresentados os resultados das médias das 

medidas-F obtidos na avaliação dos algoritmos sem a remoção de stopwords e 

aplicação de stemming. Os melhores resultados em cada e método de ponderação 

das palavras estão destacados em negrito. De maneira geral, com exceção do 

algoritmo NB Gaussiano, os demais algoritmos apresentaram resultados superiores a 

70% de medida-F. O algoritmo de Regressão logística usando o método de TF-IDF 

para vetorização apresentou o melhor desempenho (96,2%) no corpus do T-Kaggle. 
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Já no corpus T-Sent, o algoritmo NB Multinomial com vetorização binária apresentou 

o melhor resultado atingindo 82,4% de medida-F.  

 

Tabela 1. Resultados da classificação binária com base na medida-F (%) e desvio padrão (entre 
parênteses) sem remoção de stopwords e aplicação de stemming. 

Algoritmos 

 

Binária Frequência TF-IDF 

T-Sent (%) T-Kaggle 

(%) 

T-Sent 

(%) 

T-Kaggle 

(%) 

T-Sent 

(%) 

T-Kaggle 

(%) 

Árvore de 

Decisão 

74,0 

(1,8) 

95,0  

(0,8) 

73,9  

(1,2) 

94,8 

(0,7) 

71,0  

(1,8) 

95,0  

(0,8) 

NB 

Gaussiano  

56,7  

(1,5) 

58,9  

(1,2) 

57,1  

(1,5) 

59,0  

(1,2) 

60,2  

(1,3) 

59,4  

(1,2) 

Regressão 

Logística 

81,7  

(1,3) 

96,1 

 (0,7) 

81,5  

(1,2) 

96,0  

(0,8) 

80,5  

(1,3) 

96,2  

(0,6) 

NB 

Multinomial 

82,4  

(1,1) 

94,7  

(0,6) 

82,3  

(1,3) 

94,5  

(0,5) 

78,0  

(1,2) 

89,4  

(0,9) 

Random 

Forest 

78,3  

(1,2) 

96,1  

(0,8) 

78,4  

(1,3) 

96,1  

(0,6) 

77,2 

 (1,1) 

96,1  

(0,7) 

Fonte: Próprio Autor 
 

Neste segundo cenário apresentado na Tabela 2, são avaliados os 

desempenhos dos algoritmos utilizando o processo de stemming e sem a remoção de 

stopwords para a construção do vocabulário. É importante ressaltar que utilizando o 

algoritmo de stemming o tempo de processamento dos algoritmos é reduzido, já que 

o tamanho do vocabulário usado é menor porque palavras com o mesmo radical são 

utilizadas uma única vez. No corpus T-Sent, os algoritmos de Regressão logística e 

NB Multinomial usando frequência binária obtiveram o melhor desempenho, com 

ambos apresentando 82,2% de medida-F. No corpus T-Kaggle, o melhor resultado 

(96,1%) foi obtido pelos algoritmos de Regressão logística e Random Forest, ambos 

usando TF-IDF. 

 

Tabela 2. Resultados da classificação binária com base na medida-F (%) e desvio 
padrão (entre parênteses) utilizando stemming e sem remoção de stopwords. 

Algoritmos 
 

Binária Frequência TF-IDF 

T-Sent (%) T-Kaggle 
(%) 

T-Sent 
(%) 

T-Kaggle 
(%) 

T-Sent 
(%) 

T-Kaggle 
(%) 

Árvore de 
Decisão 

74,0 
(1,8) 

95,0  
(0,8) 

73,9  
(1,2) 

94,8 
(0,7) 

71,0  
(1,8) 

95,0  
(0,8) 

NB 
Gaussiano  

56,7  
(1,5) 

58,9  
(1,2) 

57,1  
(1,5) 

59,0  
(1,2) 

60,2  
(1,3) 

59,4  
(1,2) 

Regressão 
Logística 

81,7  
(1,3) 

96,1 
 (0,7) 

81,5  
(1,2) 

96,0  
(0,8) 

80,5  
(1,3) 

96,2  
(0,6) 

NB 
Multinomial 

82,4  
(1,1) 

94,7  
(0,6) 

82,3  
(1,3) 

94,5  
(0,5) 

78,0  
(1,2) 

89,4  
(0,9) 



272 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

Random 
Forest 

78,3  
(1,2) 

96,1  
(0,8) 

78,4  
(1,3) 

96,1  
(0,6) 

77,2 
 (1,1) 

96,1  
(0,7) 

Fonte: Próprio Autor  
 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos no terceiro cenário de 

avaliação com remoção de stopwords e sem aplicação de stemming. O tamanho do 

vocabulário usado para representar os tweets é reduzido significativamente utilizando 

a remoção de stopwords já que palavras classificadas como artigos, preposições, 

determinantes, entre outras classes, são removidas. O algoritmo de NB Multinomial 

usando frequência binária e frequência normal obteve o melhor resultado (81,1%) no 

corpus T-Sent. No corpus T-Kaggle, o melhor resultado (96,1%) foi obtido pelo 

algoritmo Regressão logística usando o método de TF-IDF. 

 

Tabela 3. Resultados da classificação binária com base na medida-F (%) e desvio 
padrão (entre parênteses) com remoção de stopwords e sem aplicação de stemming. 

Algoritmos 
 

Binária Frequência TF-IDF 

T-Sent (%) T-Kaggle 
(%) 

T-Sent (%) T-Kaggle 
(%) 

T-Sent (%) T-Kaggle 
(%) 

Árvore de 
Decisão 

75,6 
(1,7) 

95,2 
(0,5) 

75,6 
(1,3) 

95,3 
(0,5) 

73,2 
(2,1) 

95,0 
(0,9) 

NB 
Gaussiano  

56,2 
(1,4) 

58,7 
(1,2) 

56,6 
(1,3) 

58,7 
(1,2) 

59,6 
(1,1) 

59,0 
(1,1) 

Regressão 
Logística 

79,6 
(1,6) 

95,8 
(0,8) 

79,4 
(1,5) 

95,9 
(0,8) 

78,6 
(1,5) 

96,1 
(0,7) 

NB 
Multinomial 

81,1 
(1,2) 

94,1 
(0,8) 

81,1 
(1,3) 

94,1 
(0,7) 

78,0 
(1,4) 

89,2 
(1,1) 

Random 
Forest 

77,7 
(1,3) 

95,8 
(0,9) 

77,9 
(1,1) 

95,7 
(0,8) 

76,4 
(1,3) 

95,9 
(0,6) 

Fonte: Próprio Autor 

 

Neste último cenário, apresentado na Tabela 4, avaliou-se o desempenho dos 

algoritmos com a remoção de stopwords e aplicação de stemming. Usando ambas as 

técnicas, o vocabulário usado para representar os tweets é reduzido 

significativamente se comparado com os avaliados anteriormente. O algoritmo de NB 

Multinomial usando frequência obteve o melhor resultado (81,1%) no corpus T-Sent. 

No corpus T-Kaggle, o melhor desempenho (96,1%) foi obtido pelo algoritmo Random 

Forest usando o método TF-IDF. 

 

Tabela 4. Resultados da classificação binária com base na medida-F (%) e desvio 
padrão (entre parênteses) com remoção de stopwords e aplicação de stemming. 

Algoritmos Binária Frequência TF-IDF 
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 T-Sent (%) T-Kaggle 
(%) 

T-Sent (%) T-Kaggle 
(%) 

T-Sent (%) T-Kaggle 
(%) 

Árvore de 
Decisão 

75,7 
(1,4) 

94,6 
(0,6) 

75,4 
(1,2) 

94,6 
(0,6) 

74,5 
(2,0) 

94,9 
(0,6) 

NB 
Gaussiano  

49,6 
(1,7) 

53,9 
(2,6) 

50,1 
(1,6) 

54,0 
(2,6) 

2,8 
(1,7) 

55,0 
(2,3) 

Regressão 
Logística 

80,6 
(1,8) 

95,7 
(0,6) 

80,6 
(1,6) 

95,9 
(0,7) 

79,8 
(1,5) 

96,1 
(0,6) 

NB 
Multinomial 

81,1 
(1,5) 

94,2 
(0,5) 

80,9 
(1,6) 

94,2 
(0,5) 

79,5 
(1,4) 

89,3 
(0,8) 

Random 
Forest 

79,0 
(1,3) 

95,7 
(0,6) 

79,1 
(1,2) 

95,7 
(0,6) 

78,1 
(1,1) 

95,9 
(0,6) 

Fonte: Próprio Autor 
 

Analisando os resultados experimentais obtidos em todos os cenários de 

avaliação considerados neste experimento, é possível notar os seguintes aspectos. 

Os algoritmos de Regressão logística, NB Multinomial e Random Forest obtiveram, 

em muitos cenários, resultados similares entre eles, mas, em geral, superiores aos 

algoritmos de Árvore de Decisão e NB Gaussiano. No corpus T-Kaggle, o melhor 

resultado (96,2%) foi obtido pelo algoritmo de Regressão logística usando o método 

de TF-IDF, sem remoção de stopwords e aplicação de stemming. No corpus T-Sent, 

o NB Multinomial apresentou o melhor desempenho com 82,4%, considerando o 

método de frequência binária, sem remoção de stopwords e aplicação de stemming. 

Em relação aos métodos de vetorização (Binária, Frequência e TF-IDF), não foi 

possível observar uma grande diferença nos resultados obtidos entre eles. Dessa 

forma, como o método de frequência binária é mais simples de ser computado, ele 

pode ser uma boa escolha para vetorização. Em geral, nos cenários contento a 

remoção de stopwords é possível observar uma queda do desempenho dos 

algoritmos. Isso pode ter acontecido porque palavras, como “não”, que geralmente 

são classificadas como stopwords são importantes para a tarefa de análise de 

sentimento. O cenário utilizando stemming e sem remoção de stopwords pode ser 

considerado com o melhor custo benefício entre desempenho e custo computacional. 

O processo de stemming reduziu o vocabulário usado para representar os 

documentos, reduzindo o tempo de execução dos algoritmos, sem impactar 

significativamente no desempenho dos algoritmos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho investigou-se uma abordagem utilizando aprendizado de 

máquina para a tarefa de análise de sentimentos em textos escritos na língua 

portuguesa do Brasil. Utilizando a abordagem desenvolvida foi possível realizar uma 

análise comparativa entre o desempenho de algoritmos de aprendizado de máquina 

em conjunto com diferentes técnicas de processamento de linguagem natural para 

tarefa de análise de sentimentos a partir de tweets. Este tipo de análise é importante 

porque a representação dos textos usando diferentes técnicas de PLN é uma etapa 

essencial, e que influencia diretamente no desempenho dos algoritmos de AM. 

A abordagem desenvolvida é composta por três etapas sendo elas: pré-

processamento, extração de características, treinamento e aplicação do modelo. A 

primeira etapa realiza o pré-processamento dos tweets aplicando técnicas de PLN. A 

segunda etapa é a extração de características, que realiza a extração de uma coleção 

de elementos textuais dos tweets, como palavras, n-gramas, criando um vetor de 

características (atributos) representando cada tweet, dos quais foram utilizados como 

entrada para criação do modelo de classificação de polaridade. A terceira etapa é o 

treinamento do modelo de classificação de polaridade, que utiliza os vetores de 

características criados na etapa anterior e os seus respectivos rótulos contendo a 

polaridade dos tweets. 

Diversos experimentos foram realizados utilizando os corpora do TweetSentBR 

(BRUM e NUNES, 2017) e do Kaggle. Foram executados experimentos abordando o 

problema de identificação da polaridade dos tweets como uma tarefa de classificação 

binária com as classes positiva e negativa. Foram analisados cinco algoritmos de AM 

para classificar a polaridade dos tweets. Os resultados dos experimentos 

evidenciaram que o algoritmo de Regressão logística foi o que obteve melhor 

desempenho dentre os analisados. 
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APLICAÇÃO DA VISÃO COMPUTACIONAL PARA OBTENÇÃO DA 

RESISTÊNCIA EM RESISTORES DE QUATRO FAIXAS 
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Hugo Vieira Lucena de Souza 

 

 

RESUMO 

 

 

Considerando a grande utilização de resistores axiais em circuitos eletrônicos assim como a 

necessidade de identificar as cores de suas faixas, a má interpretação desse código pode ser 

crítica. Tal dificuldade pode ser enfrentada por motivo de desgaste natural na superfície dos 

resistores ou por problemas visuais enfrentados pelo montador de placas de circuito 

eletrônico. A fim de reduzir o problema da má interpretação desse código, é proposto neste 

trabalho uma aplicação baseada em visão computacional para obtenção das cores que 

servem para determinar o valor da resistência em resistores de quatro faixas. Nesse contexto, 

um breve levantamento do que é visão computacional e dos atuais sistemas de cores mais 

utilizados digitalmente são apresentados. Posteriormente, é apresentado um código baseado 

em visão computacional que realiza através de uma câmera a leitura do código de cores e 

exibe o valor da resistência. Como resultado é possível identificar as faixas, assim como suas 

respectivas posições e o valor da resistência resultante da combinação das cores presentes 

na superfície de vários resistores. No entanto, nos resistores que têm uma ou mais faixas 

pretas os resultados obtidos no processo de leitura não foram satisfatórios, por causa da 

similaridade com cor da base usada para transporte do resistor 

 

Palavras Chave: Visão computacional , resistores, tabela de cores, segmentação.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

Os resistores são componentes eletroeletrônicos utilizados com frequência, 

estando presentes desde dispositivos eletrônicos até quadros de comandos 

industriais, sua operação consiste em transformar energia elétrica em energia térmica. 

“Em qualquer circuito eléctrico, um aumento da resistência significa um obstáculo à 

passagem de corrente, gerando calor e, portanto, aumento de temperatura. Este 

fenômeno chama-se efeito Joule, em homenagem ao físico inglês James Prescott 

Joule” (GONÇALVES, 2011, p.16). 

Com o tempo é comum que as faixas coloridas que identificam os valores da 
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resistência desses componentes fiquem com uma visibilidade prejudicada 

inviabilizando sua leitura de forma apenas visual, esse tipo de problema pode 

prejudicar o processo de montagem e manutenção, afetando muito mais pessoas 

portadoras de problemas visuais como Miopia ou Daltonismo. 

As faixas coloridas que servem para indicar o valor de resistência e a tolerância dos 

resistores são bastante pequenas, problemas como a fadiga ou deficiências visuais podem 

causar a montagem trocada desses componentes, ocasionando retrabalho e em alguns casos 

ou até a perda dos dispositivos como um todo. 

Pensando na automação desse processo e com intuito de reduzir os problemas 

relacionados anteriormente, buscou-se conhecer e aplicar conceitos relacionados a visão 

computacional, com o objetivo de desenvolver uma aplicação capaz de obter o valor da 

resistência em resistores de quatro faixas. 

Ao final conclui-se que os objetivos foram parcialmente atendidos, pois constatou-se 

que boa parte dos resistores testados apresentaram o valor de resistência exatamente 

conforme o esperado, confirmando a hipótese de que é possível encontrar o valor de 

resistência através de visão computacional em resistores axiais de quatro faixas. A única 

exceção foi para resistores que contêm a faixa preta, pois dada a estrutura de testes atual 

não foi possível a detecção dessa cor. 

Buscando encontrar uma solução para os problemas citados anteriormente e 

observando-se o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos e consequentemente o aumento 

do desempenho dos dispositivos computacionais, vê-se a possibilidade da utilização da 

inspeção automatizada através de um sistema de visão computacional. Esse ramo da 

informática basicamente busca e processa informações a partir de uma imagem.  

Um sistema baseado em visão computacional além de excluir a possibilidade da fadiga 

por esforço repetitivo e gerar um reconhecimento mais acurado das cores, pode também 

proporcionar uma maior agilidade no processo do reconhecimento.  

A partir da aplicação desse processo, entende-se que em um ambiente com iluminação 

controlada, utilizando-se uma câmera de baixo custo e uma distância padrão para obtenção 

do melhor foco durante a utilização do sistema, torna-se possível a captação e processamento 

das imagens.  

Este trabalho é desenvolvido, mantendo seu foco, com base no objetivo geral e nos 

objetivos específicos. Como objetivo geral, é definido por implementar um sistema capaz de 

reconhecer as cores presentes na superfície dos resistores, possibilitando assim a sua 

classificação com base no código de cores padrão. Os objetivos específicos da pesquisa são: 

• Descrever os resistores e o seu código de cores. 

• Falar sobre visão computacional e identificar algumas das formas de tratamento de 
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cores dentro do âmbito digital, suas abordagens e como é realizado a segmentação. 

• Desenvolver um código em Python capaz de realizar a leitura e identificação das cores 

presentes nos resistores. 

 

Para realização desse trabalho utilizou-se então a metodologia da pesquisa experimental 

devido ao uso de ambientes controlados de laboratório criados em um simulador 

computacional. Além disso, a pesquisa é classificada por descritiva e exploratória pois 

descreve as características e funções dos resistores e da visão computacional, mas também 

explora uma nova forma de aplicá-los. Para alcançar e verificar os resultados que eram 

esperados, utilizou-se uma abordagem qualitativa e com o procedimento de pesquisa 

bibliográfica. 

A metodologia da pesquisa foi dividida em três etapas sendo a primeira uma pesquisa 

bibliográfica sobre os resistores, onde coleta-se informações sobre o que são e os tipos de 

resistores, assim como sobre o código de cores. Ainda na mesma seção, trata-se do conceito 

de visão computacional assim como do seu funcionamento e como acontece o processamento 

e a segmentação dos principais sistemas de cores no âmbito digital. 

A segunda etapa foi dedicada a exploração do Python no que diz respeito ao 

processamento de imagens, assim como dos outros materiais utilizados na montagem dos 

circuitos eletrônicos utilizados para a realização do experimento. Por último são demonstrados 

como foram realizados os testes para verificação do funcionamento do sistema.  

 

 

2 RESISTORES E VISÃO COMPUTACIONAL 

 

 

Os resistores são componentes bastante utilizados na eletroeletrônica para regular a 

passagem de corrente elétrica em determinados pontos do circuito. De acordo com Gussow 

(2009) dá-se o nome de resistência à oposição gerada ao fluxo da corrente elétrica.  

Apesar de não ter uma presença tão expressiva quanto a dos resistores fixos, os 

resistores variáveis são bastante utilizados. De acordo com Robbins (2010) os resistores 

variáveis têm uma larga aplicação nos dispositivos que utilizamos diariamente, entre elas, 

pode-se destacar o controle de volume do rádio ou o Dimmer54 utilizado para controle de 

iluminação, seu uso também se aplica a fornalhas e fogões no controle da temperatura. 

                                                           
54 Santos (2001) explica que dimmer é o nome dado ao dispositivo que tem como objetivo controlar a 
intensidade luminosa das lâmpadas elétricas. 
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Os resistores fixos, por sua vez, estão presentes na grande maioria dos equipamentos 

eletrônicos e em bastante aplicações elétricas. Gussow (2009) explica que eles são 

caracterizados por não haver variação do valor de sua resistência, desde que este permaneça 

sob condições normais, para esse tipo de resistor os mais comuns são os de carbono ou fio 

enrolado. 

 

Figura 1: Imagem de vários resistores fixos e variáveis 

 

Fonte: (Translatorscafe, 2020) 

 

 

2.1 RESISTORES VARIÁVEIS 

 

 

A resistência variável tem muita utilidade quando se faz necessária a variação da 

corrente elétrica por meio da interação com o usuário, pois “A resistência variável é aquela 

que possui uma haste para o ajuste manual do valor da resistência entre os seus terminais. 

(CRUZ, 2007, p.71)”, logo torna-se compreensível sua larga utilização em equipamentos de 

som e iluminação. 

Apesar de ser dividida em dois tipos principais, as resistências variáveis têm 

basicamente o mesmo tipo de funcionamento.  
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2.2 RESISTORES FIXOS 

 

 

Diferentemente dos resistores variáveis, os resistores fixos podem variar dentro de 

certa tolerância predeterminada. Segundo Robbins (2010) os resistores fixos são 

diferenciados dos resistores variáveis por possuírem um valor fixo de resistência. Atualmente 

há uma larga escala de tamanhos e potências disponíveis.  

 Com relação a sua composição, os resistores fixos são construídos de vários 

materiais, no entanto, poucos tipos são usados comercialmente. Entre os tipos mais comuns 

Filho (2019) afirma que os resistores mais conhecidos são os de carvão (carbono), os de 

película metálica e os resistores de fio. Entre esses resistores, os de carvão são largamente 

utilizados. 

 Os resistores de carbono que também são conhecidos como “resistores de grafite” são 

baratos e geralmente abrangem a faixa de 1 a 22MΩ (Mega ohms55). Robbins explica (2010) 

que apesar dos resistores de carbono serem baratos, eles estão sujeitos a maiores variações 

por motivo da temperatura. No entanto, esse tipo de resistor ainda é um dos mais utilizados 

em circuitos eletrônicos. 

 

 

2.3 VISÃO COMPUTACIONAL 

 

 

O tratamento de imagens é uma realidade, seja ele através de vídeos ou fotos. O 

 que possibilita esse avanço, é a capacidade de manipular imagens através do 

computador. “A visão computacional procura emular a visão humana, portanto também possui 

como entrada uma imagem, porém, a saída é uma interpretação da imagem como um todo, 

ou parcialmente. (MARENGONI; STRINGHINI, 2009, p.126)”.  

 O tratamento de imagem pode acontecer de várias formas e de acordo com os 

objetivos mais diversos. Atualmente o uso da visão computacional como uma ferramenta tem 

sido usado na mecânica de precisão, na medicina, na agricultura entre outros. Esse 

tratamento pode ocorrer pela seleção de objetos na imagem com base em sua forma, cor, 

dimensões etc. 

                                                           
55 De acordo McRoberts (2018) a resistência é medida em Ohms, e é representada pela letra Ω. É comum 
indicar a resistência também pela letra R, como por exemplo 330R. 
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 Uma das formas mais comuns de tratamento de imagens, é o tratamento com base na 

cor em determinadas partes dela. Segundo Leta et al. (2016) O estudo e progresso com 

relação a caracterização de cores por parte dos sistemas computacionais, se deu com 

aumento contínuo do uso de cores nos ambientes industriais. 

 

 

2.4 OPENCV E ESTRUTURA DE TESTES 

 

 

Para realizar a captura e processamento das imagens foi utilizada a linguagem Python 

e uma pequena estrutura mecânica. A linguagem Python é bastante utilizada com esse 

objetivo, suas bibliotecas dão suporte a uma grande variedade de funções o que simplifica o 

processo de desenvolvimento. Utilizou-se a linguagem de programação Python para 

manipulação de imagens com a biblioteca Opencv. A utilização do Python acarreta vários 

benefícios, além de ser de fácil compreensão é uma linguagem que pode ser usada de forma 

gratuita para fins acadêmicos e comerciais. 

 

 

2.5 DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DE HARDWARE UTILIZADA 

 

 

A parte eletrônica é composta apenas de uma câmera, que é o componente 

fundamental na captura das imagens, uma fonte de 5V, um resistor e de um LED. Para 

trabalhos futuros, recomenda-se utilizar mais um LED, para que seja possível uma iluminação 

difusa que atinja uma maior parte do ambiente. 

 

 

2.5.1 Câmera 

 

 

A câmera utilizada foi uma webcam com resolução de 640 X 480, foi necessário retirar 

parte do gabinete dela para que ela fosse adaptada a estrutura da câmera escura onde foi 

realizada a captura das imagens. A Figura 8 mostra a câmera que foi utilizada. 
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Figura 2: Câmera utilizada na aquisição das imagens 

 

 Fonte: Próprio autor. 

2.5.2 LED 

 

 

Foi utilizado apenas um LED (5mm) branco adaptado a estrutura para que fosse 

possível identificar as faixas presentes no resistor. Para ligar o LED, foi soldado em um dos 

seus terminais um resistor de 330 Ω e uma fonte de 5V. Pela simplicidade de sua ligação 

eletrônica, não foi necessário nenhum circuito adicional.  

 

Figura 3: Circuito eletrônico 

 

Fonte: Próprio autor. 
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3 ANÁLISE DE RESULTADOS DA APLICAÇÃO 

 

 

Na busca de avaliar os resultados obtidos a partir da aplicação desenvolvida, procurou-

se realizar cinco testes com cada uma das cores, no entanto foram realizados testes com no 

mínimo três amostras para cada cor. A quantidade de amostras foi limitada pelo número de 

resistores disponíveis, assim como pela impossibilidade de aceso a outros modelos 

disponíveis. 

 Alguns problemas discutidos no tópico a seguir impossibilitaram a leitura da cor preta, 

não permitindo que a leitura dessa faixa fosse realizada em qualquer uma das posições que 

ela viesse a assumir. Apesar de ser uma característica a ser melhorada, o processo ainda 

serve para inúmeros outros resistores e pode ser adaptado e recalibrado em um momento 

futuro. 

São consideradas variáveis dependentes aquelas que sofrem influência direta de outras 

partes do projeto. Entre todas as variáveis que podem ser citadas como dependentes, 

observa-se que algumas têm maior influência, são elas: A quantidade de testes com 

problemas; A quantidade de testes bem-sucedidos; A quantidade de testes realizados. Estes 

são resultados que obterão o sucesso ou a falha influenciada diretamente pela qualidade de 

outros pontos do projeto como a iluminação por exemplo. 

Tem-se como variáveis independentes desse sistema aquelas que podem ser 

manipuladas e que podem causar impacto nos resultados. Entre elas, para o sistema em 

questão pode-se destacar: A cor do LED; A intensidade do LED; O foco da câmera. Estes são 

pontos de controle que podem ser alterados para uma melhor resposta do sistema. Alguns 

problemas podem ser considerados ameaças ao funcionamento do sistema, entre eles é 

possível observar que mudanças na versão da biblioteca Opencv assim como na versão do 

próprio Python. 

 Algumas ameaças internas também podem ser citadas, como por exemplo, um foco 

de luz adicional, o deslocamento da câmera no momento da captura ou a movimentação da 

lente de foco, todos esses problemas podem comprometer a aquisição de imagens com a 

qualidade mínima necessária. 

Foram realizados trinta e sete testes envolvendo todas as cores com exceção do preto, 

o percentual e mais algumas das principais informações sobre o índice de acerto no 

reconhecimento das cores pode ser visto Tabela 1. O teste da aplicação consiste em comparar 

os valores de resistência lidos através da câmera e compará-los aos resultados medidos no 

multímetro, assim como aos resultados obtidos através da leitura visual da tabela de cores. 
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Todos os valores relativos à comparação podem ser visualizados na tabela que está no 

apêndice B56. 

 

Tabela 1: Percentagem e acertos no reconhecimento das cores. 

Cor Quantidade de 

testes 

realizados 

Testes bem-

sucedidos 

Teste com 

problemas 

Percentual de 

acertos 

Preto 0 0 0 0 

Marrom 5 5 0 100 

Vermelho 5 5 0 100 

Laranja 8 6 2 75 

Amarelo 5 5 0 100 

Verde 3 1 2 33 

Azul 3 3 0 100 

Violeta 5 5 0 100 

Cinza 4 4 0 100 

Branco 2 2 0 100 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Na Tabela 1, é possível observar que o índice de acerto com relação a quantidade de 

testes realizados foi bem mais expressivo que o índice de cores com problemas, nota-se que 

a cor verde foi a que apresentou o menor índice de acertos. Em alguns casos essa cor foi 

confundida com outras cores durante o processamento. Ainda com relação a iluminação, o 

LED que usado foi colocado de forma que o foco da luz cobrisse toda a área do resistor lido, 

no entanto, diante da necessidade de subir ou descer um pouco o resistor para uma melhor 

captura da imagem, ele sai da área coberta pela iluminação mais intensa escurecendo um 

pouco a cor nas extremidades, o que pode causar uma má interpretação da cor lida.  

 Por último verificou-se que a base na cor preta, apesar de facilitar a aquisição das 

outras cores, inviabiliza a aquisição dela mesma durante o processo de captura. Para 

próximos trabalhos, deve-se encontrar uma base em uma cor que não faça parte da tabela de 

cores que serve como base para leitura da resistência. Foram testados ao todo quinze 

resistores, desses apenas três apresentaram problemas na obtenção da resistência total 

devido a leitura incorreta das cores. Uma tabela completa com todos os valores lidos e 

comparados pode ser vista no apêndice B57, A tabela 2 traz um resumo dessas informações. 

                                                           
56 Link Apêndice B: https://tinyurl.com/7747x77s  
57 Link Apêndice B: https://tinyurl.com/7747x77s  

https://tinyurl.com/7747x77s
https://tinyurl.com/7747x77s
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Tabela 2: Demonstrativo de acertos na leitura da resistência 

Resistores Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Status de 

acerto 

300Ω Laranja Laranja Marrom Falhou 

470Ω Amarelo  Violeta Marrom Ok 

560Ω Verde Azul Marrom Falhou 

680Ω Azul Cinza Marrom Ok 

750Ω Violeta Verde Marrom Falhou 

820Ω Cinza Vermelho Marrom Ok 

3.9KΩ Laranja Branco Vermelho Ok 

4.7KΩ Amarelo Violeta Vermelho Ok 

6.8KΩ Azul Cinza Vermelho Ok 

9.1KΩ Branco Marrom Vermelho Ok 

18KΩ Marrom Cinza Laranja Ok 

33KΩ Laranja Laranja Laranja Ok 

47KΩ Amarelo Violeta Laranja Ok 

470KΩ Amarelo Violeta Laranja Ok 

1.1MΩ Marrom Marrom Verde Ok 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde o início do trabalho, tem-se procurado desenvolver um método de aplicar a 

visão computacional para verificação do valor de resistência em resistores de quatro faixas. 

Essa proposta tem como objetivo auxiliar na montagem e reparo de circuitos eletrônicos que 

fazem uso de resistências desse tipo. Diante dos resultados obtidos, observa-se que o 

objetivo de implementar um sistema com essas características e que possibilite a classificação 

com base no código de cores padrão está atingido, apesar de ser possível a realização de 

melhorias. 

Durante esse processo foi realizada a descrição do que são resistores e seus tipos, 

assim como a descrição do código de cores que o compõe. Foi também apresentado o 

conceito de visão computacional e como é realizada a abordagem para tratamento de 

imagens com segmentação baseada em cor. Por fim, para confirmar a hipótese levantada 
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inicialmente, foi produzido um código que é capaz de identificar as cores presentes na 

superfície de resistores. 
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A ABUSIVIDADE DO TELEMARKETING ATIVO POR VIOLAÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS DE CONSUMIDORES 

 

THE ABUSIVENESS OF ACTIVE TELEMARKETING BY VIOLATION 

OF PERSONAL DATA OF CONSUMERS 
 

Estevão Cardoso58 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo perquire sobre a natureza abusiva do telemarketing ativo, prática 

caracterizada por ligações não autorizadas de fornecedores para consumidores, para 

oferecimento de produtos e serviços. Nas últimas décadas, as relações comerciais no 

Brasil têm se expandido rapidamente, mediante utilização de novos meios de contatar 

e prospectar clientes. Dentre estas práticas, merece destaque o chamado 

telemarketing ativo. Efetuado na maioria das vezes por empresas terceirizadas que 

efetuam incessantes ligações em nome de fornecedores de produtos e serviços, tal 

prática pode configurar verdadeiro assédio comercial, mediante ligações telefônicas 

reiteradas e persistentes, em horários inoportunos e inadequados, sem a autorização 

ou mesmo contra a vontade dos destinatários, causando aborrecimentos e 

comprometendo a paz e o sossego dos consumidores. Embora já existam no Brasil 

acordos firmados e até mesmo um código de ética seguido por algumas empresas do 

setor de telemarketing, o fato é que tais iniciativas não lograram diminuir na natureza 

abusiva das ligações indevidas, de modo que o Poder Judiciário, lastreado pela 

doutrina consumerista, já produziu vários precedentes coibindo os abusos do 

telemarketing ativo. Neste contexto, são necessários o estudo e a reflexão sobre a 

natureza abusiva do telemarketing ativo. 

 

Palavras-chave: Direito do consumidor. Práticas abusivas. Telemarketing ativo. 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study brings up one of the most discussed subjects by countless Brazilians in the 

last decades, due to the achievements and evolutions of globalization, commercial 

relations in Brazil have been expanding rapidly, and countless companies and 

corporations that seek to achieve even better results. innovating in the way and means 

of contacting and prospecting new customers. However, obviously, like many other 

                                                           
58 Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). E-mail: estevao736@gmail.com; 
Orientador/a: Prof./a Dr./a ou Msc. ALFREDO RANGEL RIBEIRO e-mail: arangel@hotmail.com  
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companies in different segments and commercial activities, they go beyond all possible 

and imaginable limits, in order to reach at all costs aggressive results in an increasingly 

faster way, standing out among the most effective ways of contact with possible 

consumers. and buyers of a particular service or product, the direct and fierce contact 

of the so-called "active telemarketing", which in most cases is made by third-party 

companies that make incessant calls on behalf of such corporations. It is not difficult 

to know that someone has suffered this commercial harassment, through telephone 

calls produced against their will, repeatedly and persistently, at inappropriate and 

inappropriate times, causing annoyance and even relativizing the individual's peace 

and tranquility in their home. Although there are already signed agreements in Brazil 

and even a code of ethics between some of these commercial and service sectors, it 

is not uncommon to find someone dissatisfied with the contacts made without even 

being asked by the consumer. In view of the above, we have the real intention of taking 

reflection and discussion to some means of standardizing, regulating and restricting 

such conduct that, without a doubt, seriously undermines social treatment, 

constitutional principles and violates laws precisely because of the legislative gap that 

did not specifically cover this conduct. 

 

Keywords: Consumer law. Abusive practices. Active telemarketing. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo averiguar a natureza abusiva do 

telemarketing ativo, prática caracterizada por ligações não autorizadas de 

fornecedores para consumidores para oferecimento de produtos e serviços.  

Antes de qualquer coisa, nos compete ressaltar que o advento da globalização, 

tornou possível verificar e vivenciar as metamorfoses no modo de acumulação e 

produção capitalistas, que transformam o mundo do trabalho e a viabilização de 

objetivos bem definidos a partir da lógica da sociedade de consumo através do 

chamado “telemarketing ativo”. Deste modo, o artigo científico tem o escopo de 

examinar a relação entre normas, decisões e vivências de consumidores e a nova 

forma de prospecção e intermediação por parte do comércio em geral, pois não é mais 

possível ignorar esse cenário em uma sociedade que se tornou invasora porque 

reduziu distâncias, tornando-se pequena, e por isso, poderosa na promiscuidade que 

propicia. 

Neste ponto, analisaremos a classificação de dados, bem como as formas em 

que o Estado vem interferindo visando o tratamento e a proteção perante alguns 
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setores da economia do país, no tocante a transmissão e veiculação destes, sem o 

consentimento de seus proprietários e detentores, o que resulta em abusividade e 

violação de direitos fundamentais. 

De forma qualitativa, optamos pela pesquisa de normas já existentes e em 

tramitação no Congresso Nacional, tendo em vista que por mais que a Lei 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor, estivesse alinhada em manter tais direitos 

resguardados, nos dias atuais ainda são constantemente violados, contrariando o 

mandamento constitucional do artigo 5º, inciso X, onde assegura ao ser humano o 

direito de obstar à intromissão na sua vida privada. Daí ser desnecessário enfatizar 

as ameaças à vida privada que nasceram no curso da expansão e desenvolvimento 

dos meios de comunicação em massa conforme mencionado anteriormente. 

Recentemente, houve a propositura de um projeto de lei do Senado Federal 

(PLS nº 48/2018) que visa amenizar tais condutas, pois não é forçoso reconhecer que 

o telemarketing ativo se tornou o principal meio de contato e abordagens entre 

empresas e consumidores. A proposta visa criar regras de convivência, minorando as 

abordagens agressivas do telemarketing ativo. Por certo, a previsão da manifestação 

de interesse do consumidor, também traria maior assertividade às empresas, visto 

que não estariam atuando a esmo, para um público desinteressado nos produtos ou 

serviços apresentados. 

Traremos a exposição de algumas decisões judiciais prolatadas, bem como 

entendimentos jurisprudenciais acerca da temática proposta para estudo junto a 

alguns Tribunais do país, e por ser um tema pouco explorado doutrinariamente, nosso 

trabalho basicamente irá se debruçar no ordenamento jurídico pátrio, nos tratados 

entre as próprias organizações e empresas deste segmento, em Leis 

infraconstitucionais e normativos de órgãos como os Procons locais que visem coibir 

tais condutas, incluiremos apontamentos do direito comparado sobre informações e a 

tutela judicial dos dados através da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, em especial ao capitulo II, art. 7º e 8º, que diz respeito sobre as liberdades, 

em especial o respeito pela vida privada e familiar, assim como a proteção de dados, 

o que acrescentará com dados importantes ao presente estudo, e o entendimento de 

alguns Tribunais do país e decisões sobre a temática abordada. 

Existem algumas práticas abusivas que não foram mencionadas no CDC (tais 

como a não entrega do orçamento, a violação do sistema de preços controlados), e 

assim também são consideradas. A rigor, as chamadas práticas abusivas previstas 
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no art. 39 e seguinte do CDC, têm apenas um elenco mínimo ali estampado. Há outras 

espalhadas pelo CDC. Por exemplo: a desconsideração da personalidade jurídica em 

caso de abuso do direito (art. 28), a cobrança constrangedora (que é regulada no art. 

42, c/c o art. 71), a negativação nos serviços de proteção ao crédito de maneira 

indevida (que o art. 43 regulamenta), o anúncio abusivo e enganoso, previsto nos 

parágrafos do art. 37 entre outros. Porém em relação a prática do telemarketing ativo 

e abusivo houve uma lacuna legislativa, razão a qual surigiu nossa problemática. 

Este será o portifólio que servirá de base para a realização de nosso estudo. 

 

 

2 DADOS PESSOAIS COMO BENS JURÍDICOS 

 

 

 Cumpre-se antes de qualquer coisa, determinar e conceituar o que são dados. 

Segundo disciplina a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) que 

havia previsão legal de vigência a partir de agosto de 2020, porém com a publicação 

da Medida Provisória nº 959 no dia 29 de abril de 2020, alterou sua vigência para maio 

de 2021, onde classifica os dados em três categorias: dados pessoais; dados 

anônimos; e dados sensíveis. 

 Os dados pessoais dizem respeito às informações que podem ser ligadas a 

uma pessoa. Representa qualquer dado que possa ser associado a um indivíduo, 

fazendo com que a aplicação da norma se concentre sobre o poder que o indivíduo 

tenha sobre o seu próprio dado. A definição de dado pessoal pode influenciar o 

equilíbrio de poder entre o cidadão e aquele que coleta e utiliza seus dados. 

Consistem nas informações que possibilitam o reconhecimento de uma pessoa ou 

retrate o seu comportamento. 

 Já os dados anônimos por sua vez, são dados que se referem a pessoas que 

não podem ser identificadas – como dados estatísticos, por exemplo. Um dado 

anônimo, ainda que seja referente a uma pessoa (ou grupos de pessoas), não permite 

a identificação de seu titular. 

 Dados sensíveis são dados cujo tratamento pode ensejar a discriminação do 

seu titular – por se referirem, por exemplo, à opção sexual, convicções religiosas, 

filosóficas ou morais, ou opiniões políticas. Os dados sensíveis, pelo potencial 
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discriminatório que apresentam, de acordo com a proposta em questão, deveriam ser 

protegidos de forma mais rígida. 

 A discussão é pertinente nos dias atuais em relação à proteção de dados e a 

privacidade de dados por toda sociedade, razão em que há uma crescente e 

importante preocupação quanto a temática. Pessoas querem saber o que empresas 

e os governos fazem com essas informações e os legisladores de todo o mundo 

despertaram para esse tema. Não à toa, termos a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD). 

 Valendo-se do direito comparado, apresentamos em nosso estudo a 

importância em relação à proteção de dados através do que preconiza a Carta de 

Direitos Fundamentais da União Européia, que passou a vigorar em 2009 com efeito 

vinculativo, em razão do Tratado de Lisboa, o qual enfatiza que: 

 

Art. 8º. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal 

que lhes digam respeito. Esses dados devem ser objeto de um tratamento 

legal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou 

com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o 

direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a 

respectiva retificação. (FRANÇA, 2000). 

 

 No que diz com a proteção do sigilo de dados, duas leis devem ser 

mencionadas. A primeira é a Lei Complementar nº 105 de 2001, dando ao Fisco e 

outros órgãos do Poder Executivo o acesso direto a dados do contribuinte que 

constem do acervo de informações de instituições financeiras, independentemente de 

autorização judicial, sendo que a lei estabelece que, uma vez detentores das 

informações desejadas, deverão mantê-las em sigilo: 

 

Art. 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, 

livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas 

de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo 

administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames 

sejam considerados indispensáveis pela autoridade; administrativa 

competente. 

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos 

a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a 

legislação tributária. (BRASIL, 2001). 
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 A Lei Complementar 105/2001 (BRASIL, 2001) teve sua constitucionalidade 

contestada perante o Supremo Tribunal Federal, por ter estendido a quebra do sigilo 

aos dados e por ter eliminado a necessidade de autorização judicial. 

 A segunda é a Lei 12.965/14 (BRASIL, 2014), mais conhecida como o Marco 

Civil da Internet,foi considerada uma resposta aos crescentes problemas envolvendo 

violações de dados e comunicações que afetam a vida privada e intimidade dos 

cidadãos. Na elaboração do marco, o legislador infraconstitucional buscou soluções 

de plena eficácia para disciplinar o uso das novas tecnologias de comunicação 

digitais, calcado nos princípios de universalidade, neutralidade e descentralização da 

rede mundial de computadores. 

 Frisando novamente que em virtude da Medida Provisória nº 959, a Lei de 

Proteção Geral de Dados (que tinha previsão para entrar em vigor ainda no ano de 

2020), postergou sua vigência para 2021. Lei essa que visa garantir e proteger ainda 

mais os dados, a intimidade e a privacidade, e de certo modo “modernizando” o Marco 

Civil da Internet (Lei 12.965/14). 

 

 

3 TELEMARKETING ATIVO E VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

 

 Paralelamente à LGPD, existem outras normas que, em tese, também podem 

impedir a violação de dados pessoais. A Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), através do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações (RGC), estabelece limites para a propaganda feita por meio de 

SMS e mensagens gravadas de voz. Em 2012, a agência obrigou as operadoras a 

enviarem SMS aos usuários oferecendo a opção de bloqueio dessas mensagens. 

Atualmente, é possível fazer a solicitação enviando a palavra “sair”, por torpedo, à 

operadora. 

 Em matéria publicada no ano de 2017 pela revista Tribuna do Advogado, da 

OAB do Rio de Janeiro, entre os anos de 2009 e 2016, o número de reclamações por 

causa de telemarketing abusivo quadruplicou, segundo dados levantados junto ao 

Procon de São Paulo. Por essa razão, desde 2009, uma lei paulista de bloqueio a 

essas ligações – conhecida como “Não perturbe” – criou um cadastro para usuários 

que não querem recebê-las. Ao longo destes onze anos, o Procon-SP já registrou 
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cerca de 1,5 milhões de números de telefone no cadastro. Mesmo assim, não tem sido 

suficiente para inibir a ação agressiva por parte de algumas empresas. No ano de 

2017 foram computadas 7.065 denúncias até maio, o que corresponde a quase 70% 

das 10.418 reclamações feitas ao longo de 2016. 

 Usando como parametro o exemplo paulista, os Procons do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Piauí, 

Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal já possuem normas de “não perturbe” 

para tentar conter o telemarketing abusivo.No entanto, os dispositivos legais têm 

alcance distinto – não são todos, por exemplo, que possuem cadastro online de 

clientes que desejam bloquear as chamadas. Nos locais onde o sistema não é 

oferecido, as pessoas podem pedir diretamente às operadoras de telefonia que 

bloqueiem as ligações. Porém, mesmo com a criação destes dispositivos o cenário se 

agrava na medida em que a proteção de dados pessoais e a garantia de privacidade 

na era digital ainda são assuntos que merecem melhor análise no Brasil (analisaremos 

em capítulo específico). 

 Em 2019 no município do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella sancionou 

a Lei 6.523/19, autorizando a criação de cadastro para bloqueio do recebimento de 

ligações de telemarketing, visando impedir que essas empresas de telemarketing ou 

estabelecimentos que utilizem este serviço efetuem, de forma não autorizada, 

ligações telefônicas, envios de mensagens eletrônicas por meio de sinal telefônico ou 

pela rede mundial de computadores - internet e similares, para os usuários nele 

inscritos conforme menciona o art. 1º do dispositivo: 

 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, o cadastro para 

o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. 

§ 1º O cadastro tem por objetivo impedir que as empresas de telemarketing 

ou estabelecimentos que utilizem este serviço efetuem, de forma não 

autorizada, ligações telefônicas, envios de mensagens eletrônicas por meio 

de sinal telefônico ou pela rede mundial de computadores - internet e 

similares, para os usuários nele inscritos. 

§ 2º Para efeitos desta Lei, considera-se telemarketing a modalidade de oferta 

ou publicidade comercial ou institucional de produtos ou serviços mediante 

ligações telefônicas. (RIO DE JANEIRO, 2019). 

 

 Aqui no estado da Paraíba, desde 2019 o Procon estadual disponibiliza o 

serviço não pertube de forma simples e de fácil acesso, através do 
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site:https://naoperturbe.procon.pb.gov.br/, onde o cidadão preenchendo todos os 

campos com seus dados informa que não tem o interesse em ser incomodado.  

 É notorio em que as práticas do telemarketing ativo irritam muitos brasileiros, 

pelo fato da insistência, ligações em momentos inconvenientes, pertubando a paz e o 

sossego do consumidor, que na grande maioria das vezes não tem a menor noção 

sobre como seus dados chegam até essas empresas. Através de alguns exemplos 

pudemos demonstrar que os Procons espalhados pelo país tem procurado a todo 

custo proteger o consumidor desses constrangimentos. 

 Para vender produtos e oferecer serviços, as empresas usam o telemarketing 

como a “fórmula mágica” para chegar rapidamente ao consumidor a qualquer hora, 

dia e momento. O Código de Ética do Telemarketing, implantado em 2019 no Brasil, 

é mais um instrumento para evitar abusos nas práticas comerciais. Como podemos 

perceber a preocupação evidenciada através do art. 7º do referido documento: 

 

Art. 7º. Os responsáveis pelo serviço devem utilizar as informações dos 

consumidores de maneira adequada e respeitar o seu desejo em retirar estas 

informações das bases de dados. 

§ 1º. A Central de Relacionamento deve remover ou solicitar a remoção do 

nome de consumidores que não desejarem figurar nas listas. (BRASIL, 2019). 

 

 O texto é fruto da criação do Programa Brasileiro de Auto-regulamentação, o 

PROBARE. De iniciativa das três entidades representantes do setor: Associação 

Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), Associação Brasileira das Relações Empresa 

Cliente (ABRAREC), e Associação Brasileira de Teleserviços (ABT). 

 

 

4 RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL DA ABUSIVIDADE DAS LIGAÇÕES 

INDEVIDAS 

 

 

 O instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial tem três funções básicas: 

compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera 

personalíssima; punir o agente causador do dano; e, por último, dissuadir e/ou 

prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Essa prevenção ocorre tanto 

https://naoperturbe.procon.pb.gov.br/
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de maneira pontual em relação ao agente lesante, como também de forma ampla para 

sociedade como um todo. 

 Uma das funções é dirigida à pessoa que sofreu o dano; a outra atinge o 

responsável ela ocorrência do dano e a última dispõe que tanto o responsável pelo 

evento danoso não deve repeti-lo como também a sociedade, razão pela qual esta 

também é denominada de pedagógica ou educativa. Em síntese, as funções do dano 

extrapatrimonial podem ser representadas por três verbos: compensar, punir e 

dissuadir. 

 Assim, compensar significa amenizar, atenuar o dano de maneira a minimizar 

suas conseqüências e satisfazer a vítima com uma quantia econômica, que servirá 

como consolo pela ofensa cometida. A função compensatória da reparação por danos 

morais não guarda relação de equivalência absoluta com o dano, até mesmo em 

virtude do seu caráter não econômico, sendo impossível sua exata aferição. 

 De outro modo, cabe ressaltar que a fixação do dano moral esta respaldado em 

outra função bem peculiar que é a função dissuasora ou preventiva. Esta função tem 

duplo objetivo: dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma 

modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante. A 

primeira afeta o agente lesante, ao passo que o outro reflete na sociedade em geral, 

que é advertida por meio da reação da justiça frente à agressão dos direitos da 

personalidade. Em virtude desses efeitos é também chamada de função pedagógica 

ou educativa, e na grande maioria das vezes tem sido mencionada na jurisprudência. 

 Dentre algumas dificuldades enfrentadas na configuração do dano em relação 

às relações consumeristas, é saber quando o "mero aborrecimento" se perfaz em 

dano moral tendo em vista que a linha que os divide é muito tênue. O dano moral 

então é extremamente subjetivo, apresentando-se em uma interferência no bem estar 

do lesionado ante a sociedade a sua volta que só pode ser observado no caso 

concreto. 

 Consumidores por todo o país têm buscado tutela jurisdicional diante as 

condutas abusivas por parte das empresas de telemarketing, que mesmo com 

manuais de regulamentação por órgãos e entidades de classe proibindo tais condutas, 

bem como o amparo legale prevenção as práticas abusivas estarem amparadas em 

capitulo específico no CDC, continuam de forma insistente a tirar a paz e o sossego 

das pessoas. Em detrimento disso, iremos analisar algumas decisões prolatadas 
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sobre a temática. Vejamos a seguir algumas decisões prolatadas no Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. 

Telefonia. Alegação de recebimento de ligações diárias e incessantes de 

telemarketing da empresa de telefonia. Autor que junta relatórios das ligações 

recebidas, bem como protocolos de reclamações na Anatel e na própria Vivo; 

além de notificação extrajudicial enviada à ré. Situação que teria perdurado 

por aproximadamente dois anos. Ré que, na contestação, deixa de impugnar 

especificamente os fatos imputados, passando a fazê-lo apenas em 

apelação. Inovação da defesa operada em sede recursal que impede o 

conhecimento de parte do recurso. Autor que logrou demonstrar a contento 

os fatos constitutivos do direito alegado. Dano moral caracterizado. Conduta 

da ré que extrapolou a prática comercial tolerável, caracterizando verdadeiro 

abuso de direito. Valor arbitrado em R$30.000,00 que se mostra exagerado, 

comportando redução para R$5.000,00, valor que melhor atende às 

particularidades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. 

Sucumbência que se mantém por força da Súmula 326/STJ. Litigância de má-

fé não verificada. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido parcialmente. 

(TJ-SP – AC: 10252287920188260114 SP 1025228-79.2018.8.16.0114, 

Relator Ruy Copolla, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 05/06/2019).  

 

DIREITO DO CONSUMIDOR - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS - 

INCESSANTES - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - CESSAÇÃO - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR 

DEMONSTRADOS - PUBLICIDADE ABUSIVA - MÉTODOS COMERCIAIS 

COERCITIVOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO 

MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a sentença que julgou 

procedente a ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos, porquanto 

o dano moral está excepcionalmente configurado em razão da violação da 

Lei Estadual n. 3.641/09 e do desrespeito com o consumidor que foi 

importunado por diversas vezes com oferecimento de serviços indesejados, 

abalando a tranquilidade do autor, por meio de insistentes ligações 

telefônicas. 2. Há que se considerar que a parte autora tomou todas as 

medidas possíveis para que houvesse a suspensão das ligações, mas nem 

mesmo com reclamação na Anatel a requerida absteve-se de realizar as 

ligações de telemarketing para o número da parte autora. 3. A requerida não 

comprovou que as ligações realizadas são para cobrança débitos pendentes 

em nome do autor, muito pelo contrário, sequer comprova a existência de tais 

débitos, limitando-se a juntar documentos unilaterais, insuficientes para 

provar o alegado. Não obstante a isso, a mídia juntada pelo autor comprova 

que o teor das ligações eram ofertas de telemarketing, serviços indesejados 

pela parte, de tal forma que o pedido da recorrente não merece prosperar. 4. 

No tocante ao quantum indenizatório fixado, este não comporta redução, pois 

mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, sem causar 

enriquecimento ilícito da parte e atende à dúplice finalidade do instituto da 

indenização (punitiva e reparadora). 5. Recurso conhecido e não provido, 

mormente por seu quantum estar afinado com o princípio da 

proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com 

súmula de julgamento servindo como acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 

nº 9.099/95. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor 
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da condenação. (TJ-SP – Recurso Inominado Cível:1003819-

88.2018.8.26.0650, Relator (a) Renata Oliva Bernardes de Souza, Data do 

Julgamento: 06/12/2019, 6ª Turma Cível do Colégio Recursal - Campinas, 

Data de Publicação: 12/12/2019). 

 

 Todas as decisões acima colacionadas têm em comum o fato de buscarem 

claramente o caráter pedagógico da indenização por danos morais. Ademais, visam 

garantir a paz e o sossego do cidadão nas relações de consumo, balizando o quantum 

indenizatório nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Vale ressaltar 

que os Juizados Especiais Cíveis seguem a mesma linha jurisprudencial.  

 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefone cadastrado como 

canal de atendimento da empresa OI S/A. Ligações telefônicas diárias de 

forma abusiva. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassa os 

transtornos admissíveis na vida em sociedade. Valor fixado em R$ 3.000,00, 

em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da 

peculiaridade do caso. Multa cominatória. Ausência de demonstração do 

descumprimento por parte da ré. Pedido afastado. Recurso parcialmente 

provido. Unânime. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007962244, Relator: Jerson 

Moacir Gubert, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais. Data de 

Publicação em 29/11/2019). 

 

 O julgado acima demonstra um erro crasso por parte da operadora de 

telecomunicações OI. O fato se dá na divulgação do número de telefone privado da 

consumidora, como um dos canais de atendimento da OI, o que ocasionou ligações 

incessantes em seu telefone, provado nos autos através de “print” junto ao site de 

busca Google. Não surtindo efeito as inúmeras solicitações de exclusão do numero, a 

detentora do direito viu-se obrigada de socorro judicial, o que foi reconhecido em duplo 

grau de jurisidição. 

 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE 

TERCEIRO VIA REPETIDAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. RÉ QUE DEVE 

SE ABSTER DE DIRECIONAR AS COBRANÇAS À REQUERENTE. Dano 

moral configurado. Prova dos autos a demonstrar o recebimento de inúmeras 

ligações diariamente. Fato admitido pela ré, que entende estar em exercício 

regular de direito por constar o telefone da autora como contato dos 

financiados. dano moral evidente ante a importunação diária da autora, 

inclusive no seu horário de trabalho. Quantum fixado em R$5.000,00 que 

merece redução para R$3.000,00. Recurso provido em parte. (TJRS – 

Recurso Cível Nº 71008128050, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais. Data de Publicação 

em 08/03/2019). 

 



299 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

 Outra pratica muito comum e que a algum tempo vem sendo enfrentada por 

muitos Tribunais do país, diz respeito ao abuso no exercício do direito de cobrança. O 

acórdão acima demonstra que terceiros (parentes e familiares da parte autora) estão 

sendo cobrados pelo débito, bem como recebendo mensagens e ligaçõestelefônicas 

incessantes da requerida,a prejudicando até mesmo em seu local de trabalho. Ao final 

postulou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e 

suspensão das ligações para seu celular. 

 Vejamos mais uma decisão prolatada sobre a mesma prática pelo Tribunal de 

Justiça do Paraná: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - DÍVIDA DEVIDA - ABUSO NO EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE COBRANÇA EVIDENCIADO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE 

ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS - DEVER DE REPARAR PRESENTE - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO 

- REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA 

REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Art. 42, CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. 2. "qualquer esforço de cobrança há que ser dirigido contra a 

pessoa do devedor. Não podendo envolver terceiros (a não ser aqueles que 

garantem o débito), nem mesmo os familiares do consumidor. Daí que são 

inadmissíveis as práticas de cobrança que, direta ou indiretamente, afetem 

pessoas outras que não o próprio consumidor. É um seríssimo indício do 

intuito do credor de envergonhar ou vexar o inadimplente. Significa, em 

outras palavras, violação do art. 42, caput" (BENJAMIM, Antonio Herman 

de Vasconcellos. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado 

pelos Autores do Anteprojeto. 7ª ed. p.341). 3. No caso, evidencio o abuso 

no direito de cobrança que gera o dever de reparar os danos advindos. A 

uma, porque o credor efetuou de 05 a 06 ligações telefônicas para a irmã 

da devedora cobrando a dívida. A duas, porque efetuar 13 ligações 

telefônicas em um único dia para a cobrança de dívida extrapola o conceito 

de exercício regular do direito. A três, porquanto o credor telefonou diversas 

vezes durante o horário comercial, enquanto a autora estava em seu 

ambiente de trabalho. E, por fim, porque as cobranças eram feitas em dias 

úteis e durante os finais de semana, a partir das 07h23min até as 19h58min, 

restando caracterizado o abuso no exercício do direito de cobrança. 

Igualmente, irrefutável o abalo moral sofrido pela suplicante, vez que teve a 

sua situação de devedora exposta a terceiro não integrante da relação 

jurídica e foi alvejada por inúmeras ligações telefônicas de cobrança, sem 

qualquer filtro de horário e dia a serem realizadas, restando evidenciada 

situação que extrapola os limites de um mero aborrecimento do dia a dia. 4. 

A fixação do montante devido a título de dano moral fica ao prudente arbítrio 

do Juiz, devendo pesar nestas circunstâncias, a gravidade e duração da 

lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano, e as condições do 

ofendido, cumprindo levar em conta que a reparação não deve gerar o 

enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da 
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mesma espécie. (TJPR – Apelação Cível Nº 1.620.324-4, Relator: Luiz 

Lopes, 10ª Câmara Cível. Data de Publicação em 20/06/2017). 

 

 De certo que a inadimplência de obrigação de fazer de direito líquido e certo, 

é plenamente cabível que o credor tente reaver a adimplência dessa obrigação. 

Porém, o CDC estabelece na Seção V – Da Cobrança de Dívidas, um mecanismo 

de freio a essas condutas abusivas, estabelecendo limites na cobrança exercida pelo 

credor, ou empresa terceirizada que exerça a cobrança em seu nome, motivo o qual 

se reveste a decisão acima citada. 

 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS 

INDEVIDAS REALIZADAS POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E 

MENSAGENS DE TEXTO. DÍVIDA DE TERCEIRA PESSOA. Abusividade da 

conduta empregada pela requerida. Afronta à tranquilidade do autor. 

Transtornos que ultrapassaram o limite da razoabilidade. Dano moral 

configurado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum arbitrado 

em R$2.000,00. Recurso provido em parte. (TJRS – Recurso Cível Nº 

71007539356, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/04/2018). 

 

 Nos termos do art. 187 do Código Civil, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

sul corrobora e ratifica a tese do excesso de direito nas relações abusivas do 

teleserviço ativo, inclusive de suas terceirizadas nas excessivas ligações, 

principalmente quando não há vinculo na relação comercial e consumerista, causando 

a pertubação do sossego e da paz do individuo. 

 Ratificando o exposto no capítulo anterior, vejamos um exemplo claro em que 

a jurisprudência vem reconhecendo as medidas administrativas adotadas pelos 

Procons locais, neste caso do Procon do estado de São Paulo: 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 

TELEMARKETING. Ligações para consumidores inscritos há mais de 30 dias 

no "cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing". 

Prática abusiva, nos termos do artigo 39, caput, do CDC e Lei Estadual 

13.226/08. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo. Multa 

aplicada de acordo com os critérios estabelecidos pelos arts. 56, I e 57, do 

CDC e Portaria Normativa 26/06. Sentença mantida. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJSP – Apelação Cível 1019366-53.2017.8.26.0053; Relator (a): 

Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro: 29/02/2020). 
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 Da pesquisa jurisprudencial acima colacionada, conclui-se que o Poder 

Judiciário reconhece a abusividade das ligações indevidas para consumidores, ora 

impondo ao fornecedor que as realiza a obrigação de as fazer cessar, ora impondo a 

estes o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais que tal prática abusiva 

acarreta. 

 

 

5 PROPOSTAS LEGISLATIVAS PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO EM FACE DE LIGAÇÕES ABUSIVAS 

 

 

 No Congresso Nacional, diversas iniciativas pretendem regular o telemarketing 

abusivo. O Projeto de Lei (PL) 3.307 de 2015 foi aprovado em novembro do mesmo 

ano pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, e considera 

abusiva qualquer abordagem via telemarketing sem consentimento, iniciativa que 

constava no PL 8.092/17 (apensado) e foi incluído na versão final pelo relator, Rodrigo 

Martin do PSB/PI que manteve, ainda, o artigo do projeto principal obrigando as 

operadoras a oferecer opção de receber ou não SMS com conteúdo publicitário ou 

informativo. 

 A proposta foi analisada em novembro de 2019 pelas comissões de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), e de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC). No mesmo ano, a comissão aprovou parecer para outro projeto 

sobre o tema, o PL 8.195/17 (com o PL 8.230/17 apensado), o que já havia feito em 

agosto com o relatório sobre o PL 7.665/17, que cria um cadastro nacional de restrição 

de ligações de telemarketing. 

 De autoria do então Deputado Federal Roberto Muniz (PP/BA), dispensaremos 

maior tempo em dedicar atenção e análise ao Projeto de Lei nº 9.942/2018 (PL 

48/201859 Texto original), que de certo, pode trazer soluções interesantes em relação 

a problemática apresentada no presente estudo. 

                                                           
59 Art. 41-A. Considera-se abusivo o telemarketing ativo que não observar as regras a seguir estipuladas: 
I. É obrigação dos fornecedores a observância dos horários para realizações das ligações entre dez horas e 
dezenove horas de segunda-feira a sexta, e de dez horas as treze horas de sábado; 
II. É obrigação dos fornecedores a disponibilização de canal direto e facilitado, por meio telefônico e a custo de 
ligação local, com o consumidor para retirada ou inserção da manifestação de interesse nos produtos ou nos 
serviços oferecidos pelas empresas; 
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 O objetivo do projeto de lei, consiste em acrescer o art. 41-A ao Código de 

Defesa do Consumidor, justamente na específica Seção IV – Das Práticas abusivas  

no Capítulo V – Das Práticas Comerciais, no referido diploma legal. Este Projeto de 

Lei vem sendo discutido a pelo menos 15 anos pela sociedade brasileira, em razão 

da grande quantidade de demandas administrativas que chegam aos Procons 

regionais, bem como as demandas judiciais em diversos Tribunais do Brasil. 

 O PL 9.942/2018 visa coibir e limitar tais condutas, tipificando como  infração 

penal o telemarketing ativo nas seguintes hipoteses: a observância pelo fornecedor 

sob no horário de ligação e os dias – de segunda a sexta de dez horas às dezenove 

horas, e aos sabádos das dez horas às treze horas, sendo vedade qualquer ligação 

no domingo; a disponibilização obrigatória de canal direto com o fornecedor para 

manifestação de interesse ou não do consumidor nos produtos ou serviços oferecidos; 

sempre que entrar em contato com o consumidor, o operador de telemarketing deve 

se identificar, bem, como identificar a empresa com o numero do telefone para contato, 

perguntando se é do interesse do consumidor seguir ou não o contato, sendo vedado 

qualquer pretexto ludibriando o consumidor visando a venda; a disponibilização de 

tecla interruptiva da chamada seja no contato direto ou através de ligações gravadas, 

retirando o seu telefone de cadastro pelo período de 6, e neste período o consumidor 

não poderá ser contatado a não ser que o consumidor entre em contato; a proibição 

de contato telefônico de numero que não possa receber chamada de retorno do 

                                                           
III. É dever dos fornecedores, quando em contato com o consumidor, a imediata identificação do operador do 
telemarketing, do nome fantasia da empresa que este representa, a apresentação do número telefônico de 
contato no caso de retorno, momento que deverá ser aferido a vontade do consumidor no prosseguimento do 
atendimento sendo vedada a utilização de pretexto de pesquisa, sorteio ou serviço similar, quando o 
verdadeiro objetivo for à venda; 
IV. É dever dos fornecedores, quando em contato telefônico com o consumidor, seja em chamada com voz 
presencial, gravada, mecanizada ou digital, a disponibilização de tecla interruptiva da mesma e que retira o 
contato do consumidor do cadastro do telemarketing da empresa pelo período de 6 (seis) meses, prazo no qual 
o contato será vedado, salvo o quanto disposto no inciso II; 
V. Não é permitido a realização de telemarketing ativo através de números telefônicos que não possam receber 
chamadas de retorno; 
VI. Não é permitido aos fornecedores a realização, por meio eletrônico ou telefônico, de contato com 
consumidor para oferecer produtos ou serviços por este cancelado, pelo prazo de 12 (doze) meses após o 
encerramento do contrato, salvo se o consumidor consentir com a disponibilização de seus dados e contatos 
no cadastro conforme inciso II; 
VII. É proibido a reiteração da mesma oferta de produto ou serviços, seja por meio de contato telefônico, com 
o consumidor que tenha recusado a oferta de produto ou serviço, salvo o quanto disposto no inciso II; 
VIII. É proibido ultrapassar três chamadas telefônicas para um mesmo consumidor no mesmo dia, vedada a 
prática de chamadas aleatórias ou para números sequenciais. 
Parágrafo único. A inobservância dos fornecedores faz incidir o quanto disposto no art.57 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990. (BRASIL, 2018). 



303 
TCCendo Saberes 2019-2020 – Série Direito e Ubtech – ISBN 978-65-86735-26-0 

consumidor; se o consumidor cancelar um produto ou serviço, fica proibido o contato 

da empresa nos próximos doze meses, a não ser que o próprio consumidor dê 

consentimento; se houver recusa do consumidor sobre oferta ou proposta, fica 

proibida a encaminhar a mesma oferta ou proposta, salvo quando o consumidor 

consentir; a limitação em no máximo tres chamadas telefonicas para um mesmo 

consumidor ao dia, ficando vedado a prática de chamadas aleatórias ou para  número 

sequenciais. 

 Ainda no parágrafo único do PL 9.942/2018, estão previstos os critérios quanto 

a fixação das penas de multa quando houver a inobservância por parte dos 

fornecedores. São tres os critérios eleitos pelo CDC para a determinação do valor da 

pena de multa estabelecidos pelo art. 57: a gravidade da infração; a vantagem 

auferida; e a condição econômica do fornecedor. 

Os recursos recolhidos a título de multa, são destinados pelo art. 57 do CDC ao Fundo 

de Defesa dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei 7.347/85, o qual tem por 

finalidade “a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagistico, por infração à 

ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos”.        

Obviamente que este projeto de lei foi concebido para frear uma realidade que hoje 

incomoda muitos brasileiros, os quais são diariamente assediados comercialmente 

mediante ligações telefônicas produzidas contra sua vontade, de forma reiterada e 

persistente e em horas inoportunas e inapropriadas. 

 Essa forma de convencimento comercial invade o espaço privado do 

consumidor, bem como sua intimidade e privacidade, não podendo ser admissível tal 

forma de assédio comercial, pois o exagero e a reiteração persistente desta prática, 

sem dúvida, desrespeitam os direitos constitucionais à intimidade e à vida privada, 

assim entendido o direito constitucional fundamental do indivíduo de estar tranquilo 

em seu lar (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal). 

 Dentre as regras previstas no projeto de lei, destaca-se o princípio a 

observação da manifestação de interesse do consumidor. Não é incomum empresas 

possuírem cadastros positivos de potenciais clientes que efetivamente desejam 

receber ofertas de produtos e serviços daquela natureza. Com isso, o projeto de lei 

torna por obrigação à observância das operadoras de telemarketing do cadastro, 

oportunizando ao consumidor um canal para desligamento do mesmo, quando não 

interessar mais a abordagem. 
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 Outro ponto interessante é a limitação de horário. Ligações inconvenientes em 

horários inoportunos também acontecem rotineiramente. A intenção neste ponto é de 

aproximar e adequar à atuação do telemarketing ativo ao horário comercial. No 

mesmo sentido, limitam-se também os contatos diários, e ainda a proibição de ofertas 

de produtos ou serviços ao consumidor que tenha recusado anteriormente. 

Outro aspecto relevante, diz respeito ao contato com consumidor que já foi adquirente 

de um produto ou usuário de um serviço cancelado, somente poderá acontecer após 

doze meses do encerramento do contrato, ao menos que o consumidor venha assentir 

o contato da empresa. 

 Pensou também o legislador originário no inconveniente das ligações 

automatizadas, digitais, gravadas e mecanizadas que são realizadas por telefones 

que sequer recebem ligações de retorno. Ora, são contatos que o consumidor já não 

reconhece o número e, quando não atende, ao tentar retornar, se depara com número 

inexistente. 

 A intenção legislativa visa criar regras de convivência, minorando as 

abordagens agressivas do telemarketing ativo. Por certo, a previsão da manifestação 

de interesse do consumidor, também traria maior assertividade às empresas, visto 

que não estariam atuando a esmo, para um público desinteressado nos produtos ou 

serviços apresentados. 

 Vale ressaltar que algumas das regras estão em consonância com o Código de 

Ética do Programa de Auto-Regulamentação do setor de relacionamento 

(PROBARE60), coordenado pela Associação Brasileira de Marketing Direto, 

Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente e Associação Brasileira de 

Telesserviços, que embora preveja muitas normas protetivas aos consumidores, são 

costumeiramente inobservadas pelas operadoras de telemarketing ativo. 

 

 

 

 

 

                                                           
60 PROBARE – Programa Brasileiro de Auto Regulamentação. O PROBARE é uma iniciativa das três entidades 
representantes do mercado de Relacionamento com Clientes, Consumidores e Empresas no país – ABEMD, 
ABRAREC e ABT, que identificaram a necessidade das definições de parâmetros de auto-regulamentação no 
segmento, de forma a consolidar e aprimorar o atendimento aos Consumidores e aos Clientes Contratantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Assim como os avanços tecnológicos, as relações de produção e consumo 

também vem se adequando ao longo do tempo, algo que enxergamos positivo, na 

medida em que o ser humano tem necessidades de consumo. Porém, nas últimas 

décadas vem se constatando um fenômeno muito importante, que habita no fato de 

empresas buscarem resultados mais expressivos e agressivos, através da praticidade 

do contato telefônico. 

 Com a grande revolução tecnológica que originou a internet e a globalização 

no inicio da década de 90, facilitou no Brasil o acesso a milhões de dados de 

consumidores e potenciais consumidores indistintamente, pelo simples fato das bases 

de contato e cadastro junto a bancos, lojas, comércios etc, sendo que este universo 

ainda era algo arcano para o Legislativo pátrio, que mesmo com a criação da Lei. 

8.078/90 (CDC), não abarcou todos os direitos nas relações de consumo, inclusive no 

tocante à proteção de dados. 

 De lá para cá, e diante a omissão Legislativa, inúmeras reclamações 

envolvendo a temática, passaram a eclodir nos Tribunais do país. Porém, somente no 

ano de 2014 com a edição da Lei 12.965/14 (Marco Civil da internet) houve matéria 

com o viés de tutelar tais direitos, que são garantias fundamentais do ser humano, 

previstos na Constituição Federal de 1988 (paz, sossego, intimidade, e a vida privada). 

 Concluímos o presente estudo afirmando que dados fundamentais do individuo 

devem ser protegidos, mas na pratica não é o que vem acontecendo por parte do 

telemarketing ativo, no trato destes dados como bens jurídicos, seja na promiscuidade 

de veiculação entre órgãos e estabelecimentos comerciais, sem haver o menor 

consentimento de seus detentores, nas ligações realizadas em horários inapropriados, 

na quantidade de contatos feitos sem algum consentimento dos proprietários dos 

dados, ou simplesmente não respeitando o desejo manifesto dos consumidores em 

não serem perturbados. Fato que fica evidenciado pela natureza abusiva das ligações 

indevidas ao consumidor, que devem ser coibidas pelo poder judiciário por meio de 

imposição de obrigações de não fazer e por indenização por danos morais, assim 

como o rol de decisões que explicitamos no presente estudo. 
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O CASAMENTO INFANTIL E OS SEUS EFEITOS NOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A 

PERSPECTIVA DE GÊNERO 
 

IRANALHA CARVALHO DE SOUZA61 
 

 

RESUMO 

 

 

O presente artigo visa analisar o casamento infantil e os seus efeitos sobre os direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes por uma ótica de gênero, pois percebe-se 
que essa prática ainda é comum na sociedade brasileira. Destaca-se que, mesmo o 
ordenamento jurídico brasileiro possuindo um vasto arcabouço normativo de proteção 
à infância e juventude, estudos demonstram que esse grupo sofre violações em suas 
liberdades individuais decorrente do casamento precoce, que afeta, sobretudo, as 
meninas. O trabalho vale-se metodologicamente de uma abordagem quanti-
qualitativa, com procedimentos e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, 
método hipotético-dedutivo, procedimento bibliográfico, com utilização de livros, 
artigos, leis, doutrina e estudos de casos já realizados, bem como o método estatístico 
como auxiliar.Desse modo, conclui-se que trabalhar sobre essa temática é imperioso, 
pois o Brasil necessita dar muitos passos para a eliminação e prevenção dessa 
prática, tendo em vista a escassez de políticas públicas de combate às uniões 
precoces. 
 
Palavras-chave: Casamento infantil; Direitos fundamentais; Políticas públicas. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O instituto do casamento sempre esteve presente na experiência humana, 

constituindo-se pelo vínculo solene entre duas pessoas com finalidades comuns. No 

contexto da infância e adolescência, compreende-se como casamento infantil a união 

formal ou informal entre um cônjuge menor de dezoito anos e outro maior de idade, 

conforme entende a Convenção Sobre os Direitos da Criança (CDC), ratificada pelo 

Brasil.  
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O casamento infantil é, pois, uma realidade global e comum na história da 

humanidade, sobretudo nas sociedades onde essa prática decorre de fatores 

culturais, como na Ásia e África. Nessas regiões, os principais fatores que ocasionam 

o casamento precoce são econômicos, religiosos e sociais.  Entretanto, esse 

fenômeno não é uma realidade distante, podendo ser verificado no contexto brasileiro.  

Conforme estudo divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para Infância 

(UNICEF), o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking internacional de uniões conjugais de 

crianças, ficando atrás apenas da Índia, Bangladesh e Nigéria, e está entre os cinco 

países da América Latina e Caribe com maior número de casos. Globalmente, cerca 

de 15 milhões de crianças se casam por ano, com maior incidência entre as meninas.  

Diante disso, vislumbra-se que esse fenômeno encontra-se muito presente na 

sociedade brasileira e é considerado como uma violação aos direitos humanos de 

crianças e adolescentes, apresentando-se também como um problema de gênero, 

pois atinge preponderantemente o público feminino. Convém salientar que o 

ordenamento jurídico internacional e nacional condena tal prática e este último possui 

diversos instrumentos normativos de proteção à infância e juventude, entretanto, o 

elevado número de uniões precoces revela uma nítida ofensa às liberdades individuais 

desse grupo vulnerável.  

Desse modo, o presente trabalho fará uma análise dos efeitos do casamento 

infantil sobre os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, com ênfase no 

público feminino. O principal questionamento a ser levado em consideração, é: 

Percebe-se que, mesmo com todo um arcabouço normativo de defesa à infância, o 

casamento infantil ainda persiste no Brasil. Assim, quais os principais impactos que 

ele gera sobre as liberdades fundamentais de crianças e jovens meninas no referido 

país? 

Para o desenvolvimento do artigo, utiliza-se uma abordagem quanti-qualitativa, 

com procedimentos e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, método 

hipotético-dedutivo, procedimento bibliográfico, com utilização de livros, artigos, leis, 

doutrina e estudos de casos já realizados, além do método auxiliar estatístico. Ao 

longo do trabalho, ao utilizar os termos menino, menina, criança, jovem ou 

adolescente, estará sendo feita uma abordagem sob a ótica da CDC, que considera 

criança toda pessoa com menor de dezoito anos de idade. 

Nesse sentido, o presente trabalho se divide em 6 seções: Introdução, 4 

Seções,2 Subseções, Considerações finais e Referências. A primeira seção abordará 
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o contexto histórico do instituto do casamento, com uma subscção aprofundando esse 

percurso no contexto da infância e juventude; na segunda,será apresentado como 

essa realidade se verifica sob uma ótica de gênero na sociedade brasileira, trazendo 

os respectivos dados estatísticos; ato contínuo, na terceira seção, será tratado sobre 

as violações aos direitos fundamentais desse grupo vulnerável, em nível nacional e 

internacional; por fim,na quarta seção, se falará sobre a atuação do  Estado na criação 

de políticas públicas visando à eliminação do casamento na infância, com uma 

subseção onde será dado relevo ao papel da Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável que tem como uma de suas metas eliminar todas as formas de casamento 

infantil.  

Nessa esteira, é fundamental que essa discussão proporcione uma reflexão 

política,social e jurídica acerca da importância de se proteger à dignidade humana de 

crianças e adolescentes, pois a infância é o estágio fundamental de formação do ser 

humano  que determina a construção de um presente e futuro melhor para toda a 

sociedade, por isso todos os seus direitos merecem o devido respeito. E assim, com  

a tríplice parceria entre Estado, família e sociedade, propor os meios efetivos para 

eliminar todas as formas de casamento infantil.  

 

 

2 O CONTEXTO HISTÓRICO DO INSTITUTO DO CASAMENTO NA SOCIEDADE 

 

 

O casamento é uma das tradições mais antigas do mundo, sendo amplamente 

valorizado inicialmente no âmbito religioso, decorrente sobretudo dos costumes 

cristãos. Mas, ao longo da história, esse instituto também foi utilizado como um 

instrumento para a manutenção de relações de ordem econômicas,e de conservação 

do poder entre povos, através da junção não apenas de pessoas, mas da formação 

de verdadeiros negócios familiares.  

No Brasil, o casamento civil foi instituído no período republicano, em 24 de 

janeiro de 1890, através do Decreto nº 181 de 1890, expedido pelo então Chefe de 

Governo Marechal Deodoro da Fonseca, e desde então esse instituto sofreu diversas 

mudanças legislativas até alcançar a forma atual, em virtude da transição dos 

costumes sociais. Atualmente essa entidade é protegida pelo ordenamento jurídico, 

encontrando-se presente na Constituição Federal, em seu Art. 226, §1º ao §6º 
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(BRASIL, 1988) e predominantemente no Código Civil,por estar estreitamente ligado 

às relações de direito privado, bem como  é abordado transversalmente em 

legislações esparsas.   

Conforme leciona Tartuce (2020, p. 1779) “ O casamento consiste na união de 

duas pessoas, reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de 

constituição de uma família e baseada no afeto”.No contexto das uniões do ponto de 

vista da infância e da adolescência, é importante esclarecer que o conceito de 

casamento infantil utilizado neste artigo terá como base àquele reconhecido pela 

Convenção dos Direitos das Crianças (CDC) e Adolescenetes, adotada no Brasil, que 

entende o casamento infantil como a união formal ou informal entre um cônjuge menor 

de dezoito anos e outro maior de idade, isto porque a referida convenção considera 

como criança “todo ser humano com menos de dezoito anos de idade” (BRASIL,1990). 

É necessário fazer tal ponderação, posto que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) elege uma idade diferente para a classificação da criança e do 

adolescente, a saber: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade” (BRASIL, 1990). Então foi optado analisar a primeira definição, com base na 

CDC, por ser mais abrangente, entretanto as demais acepções não estão descartadas 

do presente trabalho.  

 

 

2.1 O FENÔMENO DO CASAMENTO NO ÂMBITO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

 

 

Após os devidos esclarecimentos, cumpre aprofundar o contexto histórico 

desse fenômeno no âmbito da infância e adolescência. Quando se pensa em infância, 

é importante reconhecer que essa categoria nem sempre recebeu a devida 

valorização e proteção do Estado e da sociedade. “Na sua origem epistemológica, o 

termo infância deriva do latim infants, cujo significado é sem linguagem” (NUNO, 

2018), ou seja, é aquele que não fala, destituído de racionalidade.  

Tal definição demonstra a indiferença experimentada por esse grupo vulnerável 

ao longo de séculos em face do Estado e da sociedade, pois foi apenas em 1924, com 

a Declaração de Genebra, que foi instituído o primeiro instrumento jurídico 
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internacional que concede um tratamento especial a esses indivíduos, ocasião em que 

nasce também  a CDC.  

Com a CFRB/88, ocorreu a adesão aos diversos instrumentos jurídicos de 

proteção a infância elaborados pela comunidade internacional, visando assegurar a 

essa categoria direitos imprescindíveis ao seu desenvolvimento, materializando-se no 

Art. 226, §1º ao §6º (BRASIL, 1988).Posteriormente, é sancionada a lei nº 13 de julho 

de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem  como norma 

regulamentadora dos direitos prescritos como prioridade absoluta constitucional, 

tendo como ponto de partida a Doutrina da Proteção Integral (VERONESE, 2019). 

Esse marco proporcionou um grande avanço na tutela do menor.  

A partir disso, a criança passou a ser reconhecida como um sujeito de direitos, 

dotada de sentimentos e valores, porque antes ela recebia o tratamento semelhante 

ao de um adulto, realizando trabalhos rigorosos e atividades que não correspondia ao 

seu desenvolvimento físico e psicológico. É nessa esteira que surge também os 

casamentos prematuros, pois esses indivíduos por serem tratados como adultos ainda 

muito jovens, eram considerados aptos para iniciar a vida conjugal muito cedo.  

Desse modo, é possível enxergar em todas as sociedades a existência de 

casamentos precoces, pois esse tratamento dado ao público infantil era presente em 

toda a humanidade. Entretanto, existem alguns países onde essa situação se dá em 

larga escala, porque deriva de fatores econômicos, sociais e religiosos e 

educacionais. São exemplos, as tradições arraigadas existentes na Ásia e a pobreza 

extrema presente na África Subsaariana, que são fatores influenciadores na contração 

de casamentos prematuros.   

Ao adentrar na situação do Brasil, é cabível uma reflexão mais aprofundada 

sobre as causas que contribui para que as uniões precoces ainda persistam, posto 

que a legislação brasileira é consideravelmente avançada no que diz respeito à 

proteção da infância. No sistema jurídico pátrio, a idade permitida para iniciar a vida 

conjugal é a partir dos dezoito anos, porém a própria legislação faz ressalvas quanto 

aos relativamente incapazes, a partir dos dezesseis anos, desde que com a 

autorização dos responsáveis legais. Antes disso, é proibido casar e em se 

relacionando sexualmente com pessoas de até quatorze anos de idade, comete o 

crime de estupro de vulnerável, previsto no Art. 217-A do Código Penal. 

Além disso, vale salientar a recente inovação legislativa que ocorreu no Código 

Civil (CC) com o advento da Lei nº 13.811/19, que alterou o art. 1.520 do CC. 
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Anteriormente era permitido o casamento de quem não atingiu dezesseis anos, nos 

casos em que fosse para evitar imposição de pena criminal ou na hipótese de 

gravidez. O novo dispositivo aboliu essas duas exceções, pois agora não é permitido, 

em nenhuma hipótese, a união de um menor que não alcançou a idade núbil. Embora 

tal alteração tenha ocorrido tardiamente, demonstra o cuidado que a legislação tem 

dispensado à infância e adolescência.  

Diante disso, do ponto de vista técnico e jurídico, observa-se uma legislação 

avançada que visa tutelar esse grupo vulnerável, porém em termos práticos o 

casamento infantil formal ou informal é uma realidade vivenciada por milhares de 

criaças e adolescentes brasileiros e consentida socialmente, o que revela que apesar 

dessa prática ser claramente ilegal, a aplicação da lei pode ser uma óbice, pois muitas 

dessas uniões não são registradas.  

 

 

3 O CASAMENTO INFANTIL NO BRASIL SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO 

 

 

O fenômeno do casamento infantil é uma realidade global e comum na história 

humana. E embora essa prática afete crianças e adolescentes do gênero feminino e 

masculino, as meninas são significativamente mais vulneráveis a essa experiência, 

classificando-se, pois, também como um problema de gênero e uma violação aos 

direitos humanos.  

De acordo com o estudo Casamento na Infância e Adolescência no Brasil, 

realizado pelo Instituto Promundo Brasil, o referido país ocupa o 4º lugar no mundo 

em números absolutos de mulheres casadas até a idade de 15 anos, com 877 mil 

mulheres com idades entre 20 e 24 anos que se casaram até os 15 anos . Além disso, 

o país também ocupa o 4º lugar no mundo em números absolutos de meninas que 

contraíram uniões  antes dos 18 anos, correspondendo a cerca de três milhões de 

mulheres (TAYLOR et al., 2015). 

As principais motivações que justificam o casamento precoce no Brasil são 

várias, mas foram priorizadas as mais comuns nos estudos analisados sobre esse 

fenômeno, sobretudo no que se refere ao estudo sobre o Casamento na Infância e 

Adolescência no Brasil, realizado pelo Instituto Promundo Brasil. A primeira diz 

respeito à gravidez precoce, que é muito comum na adolescência. Dados divulgados 
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pelo relatório publicado em 2018 pela Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF) e Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), mostram 

que que 18 % dos brasileiros nascidos por ano são filhos de mães e pais adolescentes 

(AMB, 2019).  

Um outro fator está ligado ao controle da sexualidade, oportunidade em que se 

prioriza a formação de uniões prematuras, para evitar o sexo  na fase considerada 

como de solteira. Também a necessidade da menina e da família de ter uma 

segurança financeira, visto que a maioria dessas crianças e adolescentes estão em 

um contexto de extrema pobreza e sem perspectivas de futuro, colocando no  parceiro 

a expectativa de melhor qualidade de vida que o relacionamento pode gerar 

restringindo a liberdade feminina no âmbito familiar. Tais fatos revelam a presença do 

machismo estrutural presente na sociedade, que coloca meninas constantemente em 

situação de vulnerabilidade.  

Nesse sentindo, Satiago (2017, p.1) afirma que “É preciso colocar em questão 

as normas sociais de gênero, que produzindo papéis tradicionais, confinam meninas 

à ideia de objeto a ser consumido por homens adultos”. Ainda, essa concepção nega 

a humanidade e a cidadania plena, não reconhecendo crianças do sexo feminino 

enquanto pessoas em situação de desenvolvimento.  

Nesse sentido, afirma-se, portanto que trata-se de uma união forçada. 

Consoante dispõe o estudo Tirando o Véu, Estudo Sobre o Casamento Infantil no 

Brasil, realizado pela Plan International (2019, p.6), compreende-se por casamento  

forçado: 

 

Define-se ainda como [casamento] forçado para ressaltar as desigualdades 
estruturais que propiciam esta realidade para meninas no mundo todo, bem 
como as condições que determinam se constituir um casamento ou união 
implica realmente uma “escolha” ao levarmos em conta as baixas 
perspectivas existentes para as meninas [...] 

 

Destarte, diferentemente do que observa-se  nas uniões onde os cônjuges 

possuem estabilidade financeira, emocional e social para decidirem o momento 

oportuno para iniciar a vida a dois, nos casamentos infantis as condições externas  

mencionadas acima  são determinantes para a sua constituição. Assim, tem-se que o 

afeto e a liberdade de escolha, elementos presentes no instituto do casamento, são 

comumente negligenciados nessas situações.  
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4 O CASAMENTO INFANTIL E A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

 

O casamento infantil é internacionalmente reconhecido como uma violação aos 

direitos humanos, visto que afeta “ a dignidade dos infantes, enquanto seres em 

condição peculiar de desenvolvimento, contrariando os princípios basilares do Direito 

da  Criança: o da proteção integral e do melhor interesse” (Crestani, p.2, 2019). 

Associado a isto, também ocorre uma grave ofensa a toda a normativa internacional 

e nacional de tutela da infância e adolescência.  

No sistema jurídico moderno, a criança possui um tratamento especial, pois 

está em fase de desenvolvimento físico, psíquico e social e, portanto, mais vulnerável 

a fatores danosos que venham a comprometer o seu estágio de vida. Por isso, é 

necessário todo um aparato protetivo para assegurar que os seus direitos sejam 

garantidos. Nessa esteira, emerge com a CDC, a Doutrina da Proteção Integral, que 

na normativa brasileira está insculpida no Art. 227, caput, da CRFB (BRASIL, 1988), 

assim como perpassa todo o ECA, e conforme leciona Amin et al. (2019, p.62), está 

fundada em três pilares, a saber: 

 

Reconhecimento da peculiar condição da criança e jovem como pessoa em 
desenvolvimento, titular de proteção especial; 2) crianças e jovens têm direito 
à convivência familiar; 3) as Nações subscritoras obrigam-se a assegurar os 
direitos insculpidos na Convenção com absoluta prioridade. 

 

Desse modo, visualiza-se a importância que a normativa constitucional confere 

à referida doutrina. Assim, ao refletir sobre a temática do casamento infantil, vê-se que 

a mesma entra em conflito com as premissas fundamentais da Teoria da Proteção 

Integral. Nesse caminho, é necessário mencionar novamente o Art. 227, caput, da 

CRFB.O supracitado dispositivo elenca direitos fundamentais pertencentes a toda e 

qualquer criança e adolescente que nasce no Brasil e que devem ser tratados com 

prioridade absoluta “através de sua trilogia de responsabilidade compartilhada entre: 

família, sociedade e Estado” (VERONESE, 2019, p.23),mas quando se pensa em 

uniões matrimoniais precoces, constata-se que tais direitos são constantemente 

feridos, em especial o direito à saúde, à educação e à segurança.  
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O direito constitucional à educação, previsto no Art. 205, caput, da CRFB é um 

dos pilares para o desenvolvimento da pessoa humana em sociedade. Ocorre que, no 

âmbito do casamento infantil, quando a ausência desse  direito não é a causa para a  

constituição das uniões precoces, ele é completamente afetado no decorrer dos 

relacionamentos conjugais e atinge preponderantemente à classe feminina. 

De acordo com os estudos realizados por TAYLOR et al., (2015), o casamento 

precoce afeta a educação das meninas de três modos, que se exterioriza através do 

abandono escolar, a interrupção dos estudos por longos períodos, bem como a baixa 

regularidade de presença nas redes de ensino. Por consequência, pode se afirmar 

que essa realidade implica em baixas perspectivas de um futuro profissional, pois as 

chances de iniciar um curso superior e obter um trabalho formal e com boa 

remuneração são baixas.   

Paralelamente, um outro direito que é violado com frequência dentro desse 

contexto, é o direito fundamental à saúde, constante no Art. 196, caput, da CRFB .Isso 

porque muitas crianças e adolescentes casadas engravidam precocemente, quando 

os seus corpos ainda estão em fase de amadurecimento, acarretando problemas de 

saúde materna, neonatal e infantil. Um levantamento feito pela UNFPA (2013), aponta 

que 95 % dos partos de adolescentes no mundo ocorrem em países em 

desenvolvimento [como o Brasil] e desses, nove em cada dez nascimentos acontecem 

dentro de um casamento ou união precoce.O mesmo estudo demonstra ainda que 

cerca de 70  mil adolescentes morrem anualmente de causas relativas a gravidez e 

ao parto.  

Esse dado é preocupante, porque revela o estágio de vulnerabilidade que 

essas jovens se encontram e o desrespeito aos seus direitos humanos básicos, dado 

a exposição a qual ficam submetidas, a maiores chances de mortalidade devido a 

complicações na gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê; a realização de 

abortos inseguros, assim como os danos psicológicos decorrentes da falta de 

assistência familiar, médica e social.  

Ainda no que tange aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, o 

Art. 227 da CRFB declara que esses indivíduos devem ser colocados a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(BRASIL, 1988). Evidencia-se, pois, a preocupação do legislador constituinte na 

elaboração da norma de modo a assegurar o direito à segurança.  
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Isso porque tudo o que ocorre de prejudicial a uma pessoa durante a infância 

possui sérios impactos no ser humano que ela irá se tornar, pois ela ainda não possui 

discernimento suficiente para enfrentar determinadas situações. Conforme 

sabiamente afirma Patto (2013, p.17) “Quem mais precisa ser defendido é quem não 

é capaz de se defender por si próprio. É nesses casos que vale a advertência 

evangélica sobre o amor ao ‘mais pequeno dos meus irmãos’”, ressaltando a 

importância de proteção da vida humana dos mais vulneráveis, no caso do trabalho 

em tese, a da criança.  

Ademais, é necessário mencionar que todas as experiências violentas 

vivenciadas nas uniões precoces decorrem fundamentalmente da desigualdade de 

gênero sofrida pela classe feminina. Isso se dá principalmente porque nas uniões 

precoces há a relação desigual de poder, posto que normalmente o homem da relação 

é consideravelmente mais velho, uma faixa de 9 anos a mais do que as meninas, as 

quais geralmente contam com idades em torno de 15 anos, conforme aponta o estudo 

“Ela vai no Meu Barco”: Casamento na infância e Adolescência no Brasil, através dos 

dados coletados nos Estados do Pará e Maranhão.   

É comum nessas situações que essas jovens fiquem proibidas de frequentar a 

escola, visitar os familiares ou manter os relacionamentos de amizade, sendo, 

portanto, privadas de construir vínculos sociais, pois são obrigadas a dedicarem 

tempo exclusivo aos afazeres domésticos, cuidado com os filhos e “deveres” relativos 

ao casamento, como à satisfação sexual do esposos. Em se contrapondo a essas 

imposições, ficam mais vulneráveis a sofrerem todos os tipos de violência física, 

sexual e psicológicas.  

Destaca-se, portanto, o quanto essas meninas que se encontram em uniões 

conjugais prematuras sofrem restrições em suas liberdades individuais, não podendo 

exercer direitos básicos garantidos constitucionalmente e em tratados internacionais, 

como o direito de ir e vir, à igualdade, à segurança e direitos correlatos.  
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5 A ATUAÇÃO DO ESTADO NA CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO 

À PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DO CASAMENTO INFANTIL NO BRASIL 

 

 

O Brasil é um país reconhecido mundialmente pela sua legislação avançada. É 

nessa sociedade que se encontra uma das constituições mais completas do mundo 

em termos de proteção de direitos fundamentais, mas um grande desafio 

experimentado no país está relacionado a criação de instrumentos adequados para a 

concretização dessas leis. É nessa esteira que entra a necessidade da criação de 

políticas públicas, porque elas são os verdadeiros instrumentos capazes de alcançar 

determinados problemas que por si só, a legislação não consegue.  

Em relação ao casamento infantil, os números mostram que a infância e a 

juventude é frequentemente violada em seus direitos fundamentais porque há 

carência de meios adequados para protegê-las. Essa problemática se justifica porque 

o fenômeno do casamento infantil não consta nem mesmo na agenda política do 

Governo como uma prática a ser combatida, justamente por ser uma ação tão 

naturalizada e “invisível”, que passa despercebida. Conforme aponta Taylor et al. 

(2015, p. 11) 

 

Apesar de elevados números absolutos e prevalência do casamento 
na infância e adolescência no Brasil, o problema não tem sido parte 
constitutiva das agendas de pesquisa e de formulação de políticas 
nacionais de proteção dos direitos das meninas e das mulheres[...] 

  

Observa-se que não há preocupação por parte do Estado com a formação das 

uniões conjugais precoces, mas não só por parte deste, também pela sociedade civil, 

visto que àquele reflete o seu povo. Desse modo, é necessário transformar o 

casamento infantil em uma pauta que suscite debate, inconformismo, anormalidade e 

desperte o Governo, a sociedade e as famílias para este problema, pois assim é 

possível movimentar a agenda política visando elaborar políticas sociais adequadas à 

prevenção e eliminação desse fenômeno.  

Para tanto, é fundamental compreender que para evitar a formação das uniões 

precoces, não basta pensar em políticas que recaiam sobre os efeitos decorrentes 

dessa práxis, ainda que válidas e eficazes, mas é necessário, sobretudo, ir até as 

raízes do problema de modo a evitá-lo. Desse modo, se faz imprescindível um 
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conjunto de esforços que perpassa por uma educação de qualidade, aliado ao 

fornecimento de serviços de saúde, segurança, empregabilidade e a transformação 

de normas sociais que perpetuam a desigualdade gênero.   

 Nelson Mandela (2003) sabiamente afirmou que “A educação é a arma 

mais poderosa que pode mudar o mundo”. Por isso, quando se trata do casamento 

infantil, a chave para reduzir significativamente esses alto índice no Brasil está na 

presença de jovens e adolescentes nas escolas. É só através de políticas que 

incentivem o fortalecimento de uma formação inclusiva e contínua durante a infância 

e adolescência, que torna possível às meninas, em especial, mas também aos 

meninos, vislumbrar novas perspectivas de vida. 

É necessário promover espaços de aprendizagem para que essas crianças e 

adolescentes tenham uma formação humanizada, com oportunidades para 

desenvolver suas potencialidades, para quando adultas realizarem suas próprias 

escolhas com liberdade e consciência. Além disso, o investimento em ações positivas 

permite a essas jovens obter uma formação superior e/ou técnica aptas a entrarem no 

mercado de trabalho, gerando emprego e renda e o consequente crescimento 

econômico para todo país, evitando, assim, a perpetuação do ciclo de pobreza, 

vulnerabilidade, exclusão e dependência de familiares ou maridos, bem como atuando 

na quebra de parâmetros machistas que definem o papel social da mulher.  

Ainda nessa perspectiva, é fundamental que as escolas ofereçam educação 

sexual objetivando a proteção das crianças e adolescentes, possibilitando a elas 

conhecerem seus corpos e preservá-los de quaisquer danos ou abuso. Saliente-se 

que a educação sexual não se trata do estímulo à prática do sexo, como muitas 

pessoas costumam interpretar, mas representa o cuidado que todos devem possuir 

com os seus corpos, sobretudo as mulheres, que são mais propícias a sofrerem 

violências. 

Outro aspecto igualmente importante quando se trata da prevenção das uniões 

conjugais precoces, mas também após a sua formação, é o oferecimento de serviços 

de saúde apropriados e não discriminatórios, facilitando às meninas a  obtenção de 

informações sobre os seus direitos reprodutivos, orientações de prevenção a gravidez, 

bem como o direito ao acompanhamento médico durante o período gestacional, 

através do pré-natal, durante o parto e no pós-natal.  

Apesar desses direitos existirem na teoria, é sabido que as mulheres ainda 

encontram muitas dificuldades para usufruí-los, porque dentro do sistema de saúde 
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ainda há muita discriminação de gênero quando se trata na oferta de serviços de 

saúde da mulher.  

Além disso, é fundamental garantir a defesa das crianças e adolescentes de 

todas as formas de violências no âmbito do casamento infantil, sendo este a própria 

violência. Por isso que se faz tão necessário a inserção dessa temática na agenda 

política nacional, pois é através da realização de estudos e da obtenção de dados 

específicos sobre a formação dessas uniões que é possível identificar os meios 

adequados para proteger esse grupo vulnerável de toda espécie de crueldade, 

exploração e restrição das liberdades individuais.  

Por fim, aliado a tudo isso, é função do poder judiciário a aplicação de todo o   

arcabouço jurídico de proteção da infância e da juventude, de modo a fazer  valer a 

doutrina da proteção integral, tendo como norteadores os princípios da prioridade 

absoluta e  do o melhor interesse da criança e do adolescente insculpidos na CRFB e 

no ECA, assim como o previsto  na legislação internacional aderidos pelo Brasil. 

Por todo o exposto, se extrai que o Estado é deficiente na atuação da criação 

de políticas públicas de prevenção e eliminação do casamento infantil no Brasil, pois 

como visto, acabar com esse fenômeno requer um aglomerado de ações conectadas 

e abrangentes- as quais não foram esgotadas nesse trabalho, que devem ser tratadas 

com primazia e em colaboração com a família e sociedade. 

 

 

5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE E A 

AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, UMA META DE 

ELIMINAR TODAS AS FORMAS DE CASAMENTO INFANTIL   

 

 

A erradicação de todas as formas de uniões conjugais precoces está dentro de 

um projeto global, qual seja: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento sustentável. 

Esta é fruto do compromisso universal com o desenvolvimento sustentável assumido 

pelos 193 países que compõe a Organização das Nações Unidas da qual faz parte o 

Brasil.  

Além disso, essa agenda traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), composto por 167 metas que devem ser atingidas até o ano de 2030.Dentre 

esses objetivos, o 5º tem como propósito “alcançar a igualdade de gênero e 
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empoderar todas as mulheres e meninas” (GTAGENDA, 2015), cuja meta 5.3 é a 

eliminação de “todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados 

e de crianças e mutilações genitais femininas”. Nesse sentido, o Brasil assumiu 

perante a ONU o compromisso de direcionar esforços na criação de políticas públicas, 

visando cumprir com todos os ODS, incluindo o mencionado. 

No entanto, o estudo “Casamento na Infância e Adolescência: A educação das 

meninas e a legislação brasileira”, revela que no ano de 2000 o número de uniões 

precoces era de 21,9 %, reduzindo apenas para 19,7 % em 2015, ou seja, ocorreu 

uma diminuição de 2,2 % em quinze anos (WONDON, et al., 2019). Isso demonstra 

que apesar dos avanços sociais que ocorreram durante esse período, a taxa de 

casamento infantil no Brasil baixou lentamente, despertando preocupação, porque 

significa que o Estado não está aderindo as medidas devidas para eliminar esse 

fenômeno.  

O estudo conclui, portanto, que se o país não adotar políticas públicas 

imediatas para os próximos dez anos, não logrará êxito quanto ao cumprimento do 

ODS nº 5, meta 5.3 que corresponde a eliminação de uniões forçadas até o ano de 

2030, continuando a perpetuar a violação à dignidade humana de milhares de crianças 

e adolescentes e obstando a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Destaque-se ainda que a erradicação do casamento infantil em nível mundial 

possui um custo acessível a todos os países onde o fenômeno tem maior incidência. 

Em 2019, foi realizado um estudo pela UNFPA, juntamente com Universidade Johns 

Hopkins, com apoio da Universidade Victoria, a Avenir Health e Universidade de 

Washington, concluiu que erradicar esse fenômeno até 2030, nos sessenta e oito 

países onde esta realidade se faz mais presente, custa em torno de 35 bilhões de 

dólares, (UNFPA BRAZIL, 2020) 

 Diante disso, extrai-se que com empenho e dedicação por parte dos 

Estados e da sociedade é possível erradicar essa prática maléfica que afeta os direitos 

fundamentais de tantas crianças, sem demandar custos altos, permitindo a estas 

usufruírem de suas infâncias de forma saudável e em plenitude.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O presente trabalho possibilitou fazer uma análise do fenômeno do casamento 

infantil no Brasil. Ao longo do estudo, pretendeu-se fazer uma contextualização 

histórica do instituto do casamento, buscando compreender as raízes da incidência 

dessa prática no seio da infância e juventude, permitindo uma reflexão acerca do 

processo de valorização e tutela de direitos das crianças e adolescentes no decorrer 

da evolução das sociedades.  

Posteriormente, foi constatado através da exposição de dados estatísticos que 

a ocorrência das uniões precoces prevalece sobre o público feminino. Além disso, se 

identificou que o fenômeno do casamento infantil é banido nacional e universalmente 

por meio do vasto arcabouço jurídico de proteção da infância 

Nesse diapasão, se observou também que o Estado brasileiro vem falhando na 

elaboração de políticas públicas de prevenção e erradicação das uniões precoces no 

país, principalmente nas áreas educacional, de saúde, segurança e na promoção da 

igualdade de gênero. Outrossim, revela-se que há uma preocupação em escala global 

com a prevenção e eliminação das uniões prematuras, presente na Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável.  

Diante do exposto, conclui-se que o casamento infantil não pode ser mais 

tolerado, pois constitui um atentado à dignidade humana de milhares de crianças e 

adolescentes, e proteger esse grupo vulnerável é um imperativo constitucional que 

obriga a todos assumir essa responsabilidade como própria. Ressalte-se que a 

finalidade deste trabalho não é a de promover uma crítica negativa ao instituto do 

casamento em si. Pelo contrário, a este deve-se dispensar respeito e valorização, pois 

é através dele que se constituem famílias que contribuem para a construção de uma 

sociedade sadia, onde os indivíduos possuem a sua primeira formação como ser 

humano.  

O que se buscou ao longo desta pesquisa foi proporcionar a compreensão de 

que crianças e adolescentes necessitam de espaços para se desenvolverem como 

pessoa, terem os seus direitos assegurados e a oportunidade amadurecerem com 

qualidade de vida, para se tornarem agentes ativos que possam fazer as suas 

escolhas com liberdade e consciência. 
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