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Editorial 

 
 

A FAI apresenta mais uma edição da Revista Científica, a de número 4, publicação 

que veicula artigos de professores, pesquisadores, estudantes e profissionais das áreas de 

Administração, Informática e Educação desta e de outras instituições de ensino. São 

mestres, doutores e especialistas, que divulgam suas pesquisas e experiências. 

 

Esperamos que a leitura desta Revista possa contribuir para o aperfeiçoamento 

profissional e abrir seus horizontes intelectuais. 

 

Que sua satisfação ao lê-la seja semelhante àquela que tivemos em produzí-la. 

 

 

 

Boa leitura!!! 

 

Conselho Editorial 
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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma introdução à tecnologia de TV digital terrestre, mostrando que os sistemas de TV estão conver- 

gindo para sistemas computacionais, constituindo uma arquitetura com os mais diversos tipos de hardware e software. 

 

Palavras-chave: transmissão de televisão digital; set top box; arquitetura de software e hardware. 

 

 
ABSTRACT 

 
This article introduces the digital TV Terrestrial technology. It shows that TV systems are merging to computer systems, 

thus, building an architecture with several kinds of hardware and software. 

 
Key words: Digital television broadcasting; set top box;  software  and hardware architecture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A televisão tal qual se usa hoje é o resultado da pes- 

quisa de muitos estudiosos e de diversas empresas, inicia- 

da no fim do século XIX. Muitas das pesquisas e dos de- 

senvolvimentos realizados no cinema, no rádio, no telé- 

grafo e na fotografia foram aproveitadas para uso no siste- 

ma televiso, que se tornou operacional na Europa, na déca- 

da de 1940. Inicialmente, as imagens foram transmitidas 

em preto e branco e somente na década de 1960 começa- 

ram as transmissões coloridas. 

No Brasil, as transmissões de televisão em preto e 

branco iniciaram-se na década de 1950 e as coloridas na 

década de 1970, sendo que essa foi a última grande mu- 

dança percebível pelo telespectador brasileiro. 

Nesta última década, um novo sistema de transmis- 

são de televisão terrestre começou a ser delineado com a 

digitalização dos sinais. No sistema analógico, cada canal 

de televisão ocupa uma faixa de 6 [Mhz] no espectro 

alocado pela ANATEL, onde são transmitidos o áudio, o 

vídeo, a crominância e o sincronismo dos sinais de uma 

emissora. 

No sistema digital, o sinal analógico ou natural é 

substituído por dados binários e a unidade de medida pas- 

sa a ser bits/segundos, sendo que para o padrão HDTV (TV 

de alta definição), é necessário transportar algo em torno 

de 20 [Mbits/s] ou 20.000.000 de bits em cada se- gundo. 

Nesse sistema, a qualidade de som e imagem me- lhora, o 

espectro de freqüência é otimizado e há a possibi- lidade 

de se mostrar imagens com uma alta definição nos 

receptores de televisão. Além disso, também podem trafe- 

gar dados que permitem, por exemplo, acesso à Internet, 

educação a distância e  prestação de serviços. 

Existem dois sistemas de Televisão Digital em uso 

comercial no mundo: o Americano e o Europeu. Além 

desses, estão em testes o sistema Japonês e o Chinês, sen- 

do que o primeiro já está em fase adiantada. Em muitos 

países a TV Digital ainda está em fase de estudos, como 

acontece com o Brasil, que criou, em 2003, o Sistema Bra- 

sileiro de TV Digital - SBTVD, cuja coordenação está a 

cargo do Ministério das Comunicações, em conjunto com 

diversos órgãos oficiais e instituições de ensino e pesqui- 

sa. O SBTVD foi criado com diversos objetivos sociais, 

econômicos e tecnológicos e deverá apresentar o padrão a 

ser adotado, o modelo de referência para o sistema, a for- 

ma de exploração do serviço, o período e o modelo de tran- 

sição do sistema analógico para o digital (MINISTÉRIO 

DAS COMUNICAÇÕES, 2004). 

 
A TELEVISÃO ANALÓGICA 

 

O áudio e vídeo captados pelos equipamentos das 

emissoras de televisão, após oseu processamento, sãotrans- 

portadas até o receptor por ondas eletromagnéticas em ca- 

bos ou através do ar. As ondas possuem características im- 

portantes, tais como amplitude, comprimento de onda e 

freqüência. Cada freqüência de onda eletromagnética tem 

uma aplicação adequada, sendo que, por exemplo, as fre- 

qüências de 54 a 72 [MHz], em VHF, são alocadas no Bra- 

sil para transmissão terrestre de sinais de televisão, através 

dos canais 2 a 4. Nessa freqüência e dependendo de diver- 

sos fatores como interferências, topologia da região e po- 

tência de transmissão, osinal de onda eletromagnética pode 

ser transmitido de modo a cobrir uma cidade ou região de 

interesse. No Brasil, cada canal de televisão possui 6 [MHz] 

de largura de faixa distribuídos conforme mostra a Tabela 

1. 

 

Frequência inicial 

(MHz) 

Frequência final 

(MHz) 

Canal 

VHF 

54 60 02 

60 66 03 

66 72 04 

Tabela 1 – Distribuição de freqüências no Brasil. 

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações, 2004 

 

Em cada canal, as informações de som e imagem 

moduladas e de sincronismo são dispostas na faixa de 6 

[MHz] e a seguir moduladas novamente em uma portado- 

ra, no padrão AM-VSB, que será a onda que as transporta- 

rão até o receptor. No caso da imagem, visando a manter a 

compatibilidade com os televisores em preto e branco, nas 

informações transportadas também estão a luminância e a 

crominância, sendo que a primeira contém a imagem em 

tons de cinza e a segunda, as informações de cores. Em um 

dado local, geralmente há mais de uma emissora presente, 

porém as ondas eletromagnéticas não se “misturam” e com 

a devida sintonia no aparelho receptor, consegue-se rece- 

ber o canal desejado, sem as interferências dos canais ad- 

jacentes. No Brasil, o vídeo é modulado em amplitude 

(AM), o áudio em freqüência (FM) e o sinal de crominância 

em fase (PM). 

 

Nesta última década, um novo sistema 

de transmissão de televisão terrestre 

começou a ser delineado com a 

digitalização dos sinais. 
 

 
No receptor de televisão, os sinais de áudio, vídeo e 

sincronismo são restaurados. O sinal de sincronismo é usa- 

do para sincronizar as linhas e os campos da imagem, de 

modo a se ter uma imagem parada na tela. O sinal de vídeo 

recebido é amostrado ponto a ponto, iniciando a sua exibi- 

ção pelo lado superior/esquerdo da tela. A maioria das te- 

levisões ainda utiliza um cinescópio para exibir as    ima- 
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gens. O tubo de imagens é formado basicamente por um 

canhão de elétrons e uma tela de fósforo. Ao atingir a tela, 

o feixe de elétrons acende um ponto de fósforo, que per- 

manece aceso por um determinado tempo. Esse feixe per- 

corre toda a tela de cima para baixo e da esquerda para a 

direita e ao final, retorna ao topo da tela. No padrão brasi- 

leiro PAL-M são exibidos 30 campos a cada segundo, var- 

rendo intercaladamente as linhas pares e ímpares, campo 

após campo e resultando numa taxa de 60 quadros por se- 

gundo, o que garante uma imagem sem cintilação e com 

movimento. A tela do televisor padrão (SDTV) apresenta 

uma largura 25% maior que a altura, caracterizando a rela- 

ção 4:3 e exibindo 525 linhas a cada quadro. 
 

Figura 1 -  Funcionamento do tubo de imagens 

 

A TELEVISÃO DIGITAL 

 
Com a televisão digital, a qualidade do áudio e vídeo 

melhora consideravelmente, pois é possível o transporte 

de imagens de alta definição e som com até 5 ou 6 canais e 

ainda, dados digitais. No sistema analógico, há uma maci- 

ça utilização do hardware, e quase que nenhuma técnica de 

software é empregada. No sistema digital, seqüências de 

dados binários são transmitidas ininterruptamente entre a 

emissora e o aparelho receptor e além do hardware, diver- 

sos softwares são utilizados no transmissor e no receptor. 

Para otimizar a utilização do canal, permitindo que 

mais informações possam trafegar pelo mesmo canal e ga- 

rantir uma melhor qualidade na recepção, técnicas de 

software para compressão de dados, codificação de sinais, 

correção e recuperação de erros são aplicadas aos sinais 

digitalizados de vídeo e áudio. Além disso, a própria 

interface com o usuário e a prestação de serviços, como 

internet, demandam de recursos de software. 

Nos tópicos a seguir, serão apresentadas as técnicas 

de transmissão e recepção e as ferramentas de software em- 

pregadas em TV Digital. 

 
PADRÕES DE DEFINIÇÃO DE IMAGENS EM TE- 

LEVISÃO 

 

Embora não exista uma fronteira muito clara, a Ta- 

bela 2 apresenta alguns padrões de definição para a televisão. 

 

SIGLA DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

SDTV Standard 

Definition 

TV 

Relação de aspecto : 4/3 

(largura/altura da tela). 

Resolução de até 625 linhas no 

analógico ou até 480 linhas no 

digital. 

Sistema de varredura entrelaça 

do Áudio mono ou  estéreo. 

EDTV Enhanced 

Definition 

TV 

Relação de aspecto : 16/9 ou  4/3. 

Resolução de pelo menos 480 

linhas  no sistema digital. 

Sistema de varredura 

progressivo. 

Áudio 5 ou 6  canais. 

HDTV High 

Definition 

TV 

Relação de aspecto : 16/9 (wide 

screen) 

Resolução de pelo menos 720 

linhas  no sistema digital. 

Sistema de varredura 

progressivo. 

Áudio de 5 ou 6  canais 

Tabela 2 – Padrões de definição 

Fonte: Spratling, 1999 

 

A camada middleware é a plataforma 

para a qual as aplicações são escritas. 
 

 
POSSIBILIDADES DE TRANSMISSÃO EM TV 

DIGITAL 

Considerando as definições acima e a largura de 

faixa de 6 [MHz] para cada canal de televisão digital, tem- 

se a seguinte capacidade de transmissão. 

 

Figura 2 – Capacidade de transmissão 

Fonte: Gerência setorial do complexo eletrônico, 2004 

 
TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS 

 
O diagrama em blocos da Figura 3 são ilustradas de 

forma genérica as etapas de processamento, modulação e 

transmissão de sinais televisivos digitais. 
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Figura 3 – Sistema de transmissão de TV digital 

Fonte: Adaptado de MORGUL, 2004 

 

Caso a definição escolhida para a TV seja SDTV ou 

EDTV, é possível transmitir mais de um conjunto de sinais 

de áudio e vídeo no mesmo canal de televisão, con- forme 

pode ser visto no diagrama de blocos. A compres- são dos 

sinais de vídeo e áudio permite que mais informa- ções 

possam trafegar no mesmo canal, aumentando assim a taxa 

de transmissão. Para vídeo, todos os padrões de TV Digital 

adotaram até o momento a codificação MPEG-2. Para o 

áudio usa-se o MPEG-2, Dolby AC-3 e o AAC. Os sinais 

comprimidos são multiplexados no bloco seguinte, 

juntamente com os dados a serem transportados, forman- 

do a “Transport Stream- TS” em formato MPEG-2. No 

próximo bloco, os dados são submetidos às técnicas para 

correção de erros, entrelaçamento e dispersão de energia 

que protegem e previnem o transporte das informações 

contra erros, causados principalmente por ruídos e interfe- 

rências. Para facilitar e sincronizar a demodulação, aos 

pacotes processados são adicionados informações de 

sincronismo. Finalmente, a informação digital é submeti- 

da a técnicas de modulação, como QAM, OFDM, VSB e 

outras, sendo então irradiadas (MORGUL, 2004). 

 

Além da imagem e do som, também 

podem trafegar dados que permitirão, 

por exemplo, acesso à internet, educação 

a distância e prestação de serviços. 
 

No sistema acima não foi considerado o canal de 

retorno de dados, um dos objetivos do SBTVD. Em alguns 

países que já adotaram algum padrão de televisão digital, o 

canal de retorno dos dados é feito através de linha telefôni- 

ca. 

 

 
PADRÕES EXISTENTES 

 
Existem alguns padrões de TV Digital em uso comercial 

no mundo e outros em fase de testes. 

A Tabela 3 mostra os principais padrões mundiais e suas 

características. 
 

 
 

Fonte: Pan Feng, 2004 

Tabela 3 - Padrões mundiais 

 

RECEPÇÃO DE SINAIS EM SISTEMAS TELEVI- 

SIVOS DIGITAIS 

 

O diagrama em blocos da Figura 4 mostra o sistema 

de recepção genérico de televisão digital terrestre. Os cir- 

cuitos e programas de recepção de TV podem estar monta- 

dos dentro do aparelho ou externamente, caracterizando 

assim o Set Top Box - STB. 

O STB é o aparelho que permite que os programas 

transmitidos em sistemas digitais possam ser assistidos em 

aparelhos de televisão analógicos. 
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Figura 4 – Sistema de recepção genérico 

Fonte: adaptado de NICHOLLS, 2004 

 

A seguir são apresentados os principais componen- 

tes do receptor (NICHOLLS, 2004): 

circuito de sintonia de canal: permite ao usuário 

selecionar o canal de TV que deseja assistir. O canal con- 

tém informações de áudio, vídeo e dados. Na saída deste 

circuito tem-se o sinal da banda básica, que pode ser mani- 

pulado mais facilmente pelos estágios seguintes. 

Demodulador: o sinal de banda básica obtido do es- 

tágio de sintonia é demodulado e submetido a técnicas de 

correção e recuperação de erros, que validam ou não a in- 

formação recebida. O sinal de saída deste bloco (TS) é apli- 

cado ao circuito demultiplexador. 

Gerenciador de conteúdo e acesso (GCA): este blo- 

co fornece um serviço que permite à emissora de televisão 

e também ao usuário restringir ou liberar o acesso a deter- 

minado conteúdo, como programas “payper view” ou aque- 

les destinados à determinada faixa etária. Isto geralmente é 

feito através de criptografia das informações, que serão 

recuperadas pelo GCA antes de serem manipuladas pelo 

demultiplexador. Em alguns STBs, a liberação do conteú- 

do pode ser feita com o uso de um cartão do tipo “smart 

card”, que contém o perfil do usuário. Todo o conteúdo do 

canal pode estar bloqueado ou apenas parte dele, como um 

simples programa. 

Demultiplexador: as informações de vídeo, áudio e 

dados da TS são analisadas, desempacotadas e encaminha- 

das para seu respectivo decodificador. Dentro da TS pode- 

rá haver mais de um programa, isto é, dependendo da defi- 

nição escolhida poderá haver até quatro programas (áudio 

com vídeo) dentro de um mesmo canal de 6 [MHz]. 

Decodificadores de vídeo, áudio e dados: as infor- 

mações originais geradas na emissora são recuperadas na 

saída de cada um desses blocos. O decodificador de vídeo 

transforma os pacotes digitalizados de vídeo em uma se- 

qüência de quadros, que serão exibidas na tela do televi- 

sor. O áudio digitalizado e comprimido é apresentado na 

saída deste bloco, pronto para ser aplicado em um amplifi- 

cador de áudio e reproduzido nos alto-falantes. 

Interface com monitor/televisor: atualmente existe uma 

série de padrões elétricos para exibição do vídeo e do áudio 

no televisor. Este bloco adapta  eletricamente o sinal   de 

 

 
áudio e vídeo de modo que eles possam realmente ser mos- 

trados na tela e nos alto-falantes do receptor. 

Circuito microprocessado: formado por um conjunto de 

circuitos e programas de computador, ele realiza as tarefas 

básicas, como o controle, configuração e gerenciamento 

de todo o hardware, busca e armazenamento de dados e 

instruções nas memórias disponíveis. 

 

A Figura 5 a seguir ilustra o diagrama em blocos da estru- 

tura de “hardware” do circuito receptor. 
 

Figura 5 – Estrutura de hardware do circuito receptor 

Fonte: adaptado de NICHOLLS, 2004 

 

ARQUITETURA DE SOFTWARE 

 
A figura 6 representa uma das arquiteturas funcionais de 

software adotadas para os STBs. 
 

Figura 6 - Arquitetura de software de STB 

Fonte: adaptado de MASSEL, 1999 

 
O hardware inclui todos os componentes padrão de 

um STB como o seu microprocessador, decodificadores, 

disco rígido; e os dispositivos periféricos como o controle 

remoto, teclado, mouse, impressoras, leitores de cartão 

magnético, etc. 

A camada imediatamente acima, a do sistema 

operacional, tem a função de compartilhar os recursos de 

hardware, utilizando para isso algorítmos de escalonamento, 
definição de prioridades, tratamento de interrupções e 

drivers de dispositivo. Nessa camada, osistema operacional 

deverá variar de acordo com o tipo de microprocessador 
adotado pelo STB. 
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A camada com os drivers de dispositivo representa 
unidades de software muito específicas que são responsá- 
veis pelo interfaceamento de dados entre o hardware e o 
middleware. 

A camada middleware é a plataforma para a qual as 
aplicações são escritas. Nela estão implementados os 
vários recursos que essas aplicações precisarão para serem 
executadas, como os interpretadores HTML e JavaScript, 
a máquina virtual Java e a renderização de conjuntos de 
caracteres mais complexos. O middleware também permi- 
te manter a consistência da entre as interfaces de usuário 
dos diversos STBs, pois fornece uma série de componen- 
tes para uso pelos desenvolvedores das aplicações. Inte- 
grado nessa camada também estão o módulo de acesso 
condicional e as funções gráficas. O módulo de acesso 
condicional implementa a segurança de acesso ao conteú- 
do e às aplicações oferecidas por meio do modo “pay-per- 
view”. Este módulo também protege o próprio conteúdo 
armazendado pelo telespectador no disco rígido do STB. 
As funções gráficas são chamadas pelos drivers ou pelo 
middleware para fins de visualização, como a apresenta- 
ção de texto com determinada fonte, cor, tamanho e posi- 
ção. 

A última camada representa todas as aplicações 

construídas para interação com o usuário, desenvolvidas 

pelo fabricante do STB ou por terceiros (MASSEL, 1999). 
Essas aplicações possuem diferentes funcionalida- 

des como guia eletrônico de programas (Eletronic Program 
Guide-EPR), para que os telespectadores possam navegar 
e controlar o conteúdo que estão assistindo e os serviços 
em uso, entretenimento, interação emissora-telespectador 
(respostas de perguntas e sistemas de votação), guia de 
compras, etc. 

 

CONCLUSÃO 
 

O sistema de televisão digital é diferente e incom- 
patível com o analógico. Apesar disso, ambos os sistema 
terão que conviver durante algum tempo, após a implanta- 
ção do sistema digital. As emissoras de televisão já traba- 
lham internamente com as informações digitais, porém a 
transmissão ainda é analógica. Para o funcionamento do 
sistema digital é necessário alterar os equipamentos de trans- 
missão e recepção de televisão, gerando assim um custo 
para a sociedade. Por outro lado, a televisão digital traz 
benefícios sociais, econômicos e tecnológicos para o país, 
como a inclusão social e democratização do acesso à in- 
formação, além da melhoria na qualidade de vídeo e áudio. 
Dentre os objetivos do SBTVD estão a capacitação 
tecnológica e o incentivo à indústria nacional de software, 
uma vez que existe a demanda pelo desenvolvimento de 
muitas aplicações. Por essa razão, observa-se o grande de- 
safio e também o novo mercado  que se abre para os pro- 

fissionais da área de informática. 
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RESUMO 

 
Este artigo relata através de uma pesquisa bibliográfica a evolução contemporânea das marcas, definindo os 

conceitos mais relevantes e descrevendo sua importância para o sucesso e continuidade das empresas através do uso de 

ferramentas modernas de gestão da marca. Destaca-se principalmente o valor agregado às marcas (Brand Equity) consi- 

derando que as mesmas têm se tornado atualmente o grande potencial estratégico das empresas. Para tanto se faz neces- 

sário administrar constantemente os principais ativos como, identidade, qualidade, lealdade e conhecimento da marca, 

que originam uma nova filosofia de gestão que atualmente vem sendo utilizada nas grandes corporações e que se deno- 

mina Branding. Essa nova proposta de gestão das marcas, segundo especialistas da área, se bem aplicada torna-se capaz 

de conduzir as organizações ao sucesso. Surge aqui o grande desafio para os detentores e gestores de grandes marcas. 

 
Palavras-chave: Marca, branding, brand equity e sucesso. 

 

 
ABSTRACT 

 
This article relates through a bibliography research the contemporaneous evolution of Brands defining the most 

relevant concepts and describing their importance to the success and continuity of companies by the use of modern tools 

of brand management. It mainly highlights the aggregated value of brands (Brand Equity) considering that brands have 

become nowadays a wide potential strategy of companies. Therefore, it is necessary to constantly manage the main 

assets such an identity, loyalty, and brand awareness that generate a new philosophy of management which has being 

used in big companies nowadays that is called Branding. Acco-ding to experts, this new proposal of manage brands 

whether correctly applied can drive the organizations to success. It is risen here a grand challenge for managers of grand 

brands. 

 
Key words: Brand, branding, brand equity and success. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na era da informação e com o mercado totalmente 

alterado se comparado com muitos anos atrás, onde a ofer- 

ta é maior que a demanda e os consumidores estão mais 

exigentes, cabe a uma empresa divulgar-se pela identidade 

de sua marca, distinta, memorável e única. 

Ande e observe. Em um supermercado, você reco- 

nhecerá de longe a garrafa verde do guaraná, a caixa azul 

do sabão em pó Omo e pegará quase sem ver a embalagem 

amarela das 1001 (mil e uma) utilidades do Bom Bril. Nas 

ruas, um outdoor mostra a Ana Paula Arósio e você logo 

pensa na Embratel. Mais adiante, um luminoso com a letra 

“M” indicará que estamos próximos ao McDonalds. O que 

todos esses produtos possuem em comum são identidades 

que nos dizem algo, que pedem nossa atenção. Essas mar- 

cas estão associadas a benefícios funcionais e emocionais 

desenvolvidos em programas de construção de marcas, que 

lhe dão vantagens sobre as marcas concorrentes. As mar- 

cas citadas têm identidades claras que estabelecem associ- 

ações positivas e geram diferenciações. Com uma identi- 

dade bem elaborada, o posicionamento dessas marcas está 

presente em toda a sua comunicação com o público, com 

base nos símbolos e nas imagens visuais que revelam suas 

essências. 

Assim, faz-se necessário o que atualmente é cha- 

mado de “Branding”, ou seja, administração desta identi- 

dade, marca. Seu conceito original segundo GRACIOSO, 

é o de um processo de desenvolver e manter marcas, tática 

e estrategicamente, com objetivo de criar uma imagem única 

e positiva para um produto ou serviço. 

Alguns teóricos da globalização dizem que o futuro 

das marcas está relacionado ao Branding. Eles acreditam 

que os detentores de grandes marcas mundiais não mais se 

preocuparão com a produção propriamente dita, deixando- 

a a cargo de terceiros. A grande preocupação será com os 

cuidados sob a imagem das marcas que administram. 

Exemplos dessa tendência podem ser observados em casos 

como a Nike e a Adidas, e deverão tornar-se cada vez mais 

numerosos. 

Este artigo descreve através de  uma pesquisa 

bibliográfica, o histórico das marcas, sua definição, 

imagem, valores e também suas tendências futuras. 

 
HISTÓRIA DAS MARCAS 

 
A idéia sobre “marca” é antiga. Surgiu desde o 

tempo dos povos fenícios onde seus mercadores deixavam 

suas marcas em ânforas de barro, encontradas em navios 

náufragos quando levavam suas mercadorias até a 

Inglaterra. 

 
“A palavra marca é de origem germânica e signifi- 

ca aplicar um sinal que identifica a propriedade” 

(GRACIOSO). 

 
A história recente das marcas está diretamente liga- 

da aos EUA século XIX, onde os trailers viajavam pelo 

interior do país para divulgar os tratamentos e tipos de re- 

médios mais modernos que surgiam na época. Aos poucos 

os nomes desses produtos conquistaram o reconhecimento 

regional e posteriormente nacional. As indústrias de cigar- 

ros também foram pioneiras quando surgiu a propaganda 

em massa. 

O período que sucedeu a primeira grande guerra foi 

o marco para consolidação da importância das marcas. A 

propaganda fortalecida tornou-se um importante meio para 

se atingir o consumidor, mostrando a este o sucesso de 

algumas marcas e seus produtos. 

No começo do século XX a Ford e a General Motors 

travaram uma guerra pela preferência do consumidor, a 

GM apostava na diversificação da sua linha de produção 

com diferentes marcas, enquanto, que a Ford depositava 

todas as suas fichas em único modelo, o famoso T. O re- 

sultado veio em 1925 com a General Motors assumindo a 

liderança nas vendas e conquistando a preferência do con- 

sumidor. Em 1931 a Procter & Gamble deu um importante 

passo e contribuição para o surgimento da administração 

das marcas, hoje Branding, quando criou o cargo de geren- 

te de marca. 

No início da década de 90 surgiram os primeiros 

questionamentos  quanto  à  administração funcional 

 

 
Fonte: BRANCO, João Marcos  -  Revista ESPM – Janeiro / Fevereiro de 2004 
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ganhando força então, o gerenciamento das marcas com 

novas tendências. 

No início, as marcas nasciam e recebiam o nome de 

seus criadores como poderá ser visto na figura abaixo. So- 

mente a General Motors e a General Eletric ousaram colo- 

car nomes descritivos para as empresas, que mais tarde 

foram seguidos pela IBM e American Express. 

 

Do final do século XIX até o início do século XX a 

necessidade do consumidor era tamanha que qualquer pro- 

duto lançado era inovador, o que isentava as empresas de 

criar várias marcas para os produtos. Nesta época a de- 

manda era maior que a oferta e atualmente a demanda é 

menor que a oferta, obrigando os produtores a planejar com 

atenção o nome de um produto visando torná-lo capaz de 

vencer no mercado competitivo. 

No Brasil, devido a forte presença do estado no mer- 

cado, em meados do século XX observou-se a presença de 

nomes descritivos para empresas como CSN - Companhia 

Siderúrgica Nacional. Mas as mudanças para nomes rela- 

cionados à qualidade dos produtos e ao interesse dos con- 

sumidores aconteceram e hoje o país segue as tendências 

globais. 

Marcas são representações visíveis que auxiliam os 

consumidores em suas decisões de compra. É um fenôme- 

no que permite uma comunicação imediata entre fabrican- 

tes (representantes) e consumidores. Portanto, segundo 

KOTLER, uma empresa quando decide sobre uma estraté- 

gia de marca, deve atribuí-la algumas qualidades desejá- 

veis, tais como: 

• Ela deve sugerir algo a respeito dos benefícios 

do produto. Exemplo: Bom Bril, Credicard, etc. 

• Deve sugerir qualidades do produto, como ação 

ou cor. Exemplo: Greenpeace, Viação Cometa, etc. 

• Deve ser fácil de pronunciar, de ser reconhecida e 

lembrada. Exemplo: Omo, Lux, Bic, BMW, etc. 

• Deve ser inconfundível. Exemplo: Kodak, Esso, 

etc. 

• Não deve ter outro significado em países e línguas 

diferentes. Exemplo: O automóvel Nova tem outro signifi- 

cado em países de língua espanhola significa “não vai ou 

não funciona”, Nívea, alguns países latino-americanos di- 

zem “Ni vea” o que significa nem veja. 

Os consumidores tendem a confiar em marcas, di- 

ante da busca por satisfação e isso faz com que geralmente 

as marcas tragam consigo, características específicas, be- 

   nefícios, serviços e até mesmo status. 

O consumidor moderno não quer apenas 

conhecer o produto e experimentá-lo, ele 

precisa acima de tudo confiar no produto, 

na marca e na sua empresa. 
 

 

 
DEFINIÇÃO DE MARCA 

 
“Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou com- 

binação dos mesmos, que tem o propósito de identificar 

bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores 

e de diferencia-los dos concorrentes” (KOTLER). 

 

SEMENIK & BAMOSSY definem a marca como 

sendo uma “palavra, termo, símbolo ou design específico 

e único que virá a significar satisfação nas mentes das pes- 

soas do segmento-alvo”. 

A marca, devido ao fato de os fabricantes produzi- 

rem produtos diferentes para gostos e preferências distin- 

tas, permite aos consumidores, identificar as diferencia- 

ções entre produtos e escolher aqueles que acham mais atra- 

entes e satisfatórios. 

É sem dúvida um relacionamento entre empresa e 

consumidor, capaz de gerar vantagens competitivas para 

as empresas e também influenciar no processo de decisão 

de compra do consumidor, levando-o a experimentar, gos- 

tar, comprar novamente e recomendar um produto aos seus 

amigos. Este relacionamento pode conduzir um produto a 

se tornar uma “paixão” para o consumidor que sempre verá 

a marca como algo de grande valor afetivo e importância. 

Para KOTLER são seis os níveis de significado de uma 

marca: 

 

Atributos: Às vezes uma determinada marca traz certos 

atributos como alto preço, design diferenciado, qualidade, 

durabilidade, elevado prestígio, etc. 

 

Benefícios: Uma marca não deve conter somente atribu- 

tos, o ideal é que os atributos sejam convertidos em bene- 

fícios funcionais ou emocionais como segurança e dife- 

renciação ou requinte por uso da marca. 

 

Valores: A marca deve traduzir também os valores do fa- 

bricante, permitindo que este identifique os grupos de in- 

teresse que procuram exatamente esses valores. Como 

exemplo, os consumidores que procuram roupas da marca 

Levis esperam valores como roupas modernas e duráveis. 

 
Cultura: A marca também representa uma cultura, como 

exemplo, carros japoneses da marca Toyota que traduzem 

a eficiência, modernidade, alta qualidade e compromisso, 

características inerentes à cultura japonesa. 

 
Personalidade: A marca também é capaz de propiciar pro- 

jeções sobre uma determinada personalidade, como exem- 

plo, no Brasil o carro Toyota pode sugerir um indivíduo 

exigente. 

 

Usuário: A marca identifica ou sugere o tipo de consumi- 

dor que compra o produto. Como exemplo, não seria co- 

mum encontramos uma secretária de  20  anos em      um 
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Mercedes. O esperado seria ver um alto executivo de 55 

anos de idade atrás do volante. 

 
Ainda dentro do contexto das seis dimensões, 

KOTLER define como os significados mais consistentes 

de uma marca seus valores, cultura e personalidade. 

Segundo ele essas dimensões definem a essência da marca. 

Para KOTLER, “uma marca é considerada sólida 

ou profunda quando se consegue ter claramente a visão 

destas seis dimensões, caso contrário, se uma ou mais di- 

mensões não ficam bem perceptíveis, a marca é considera- 

da superficial”. 

 
VALOR E PATRIMÔNIO DA MARCA (BRAND 

EQUITY) 

 

Pergunte para quem quiser, qual é a indústria no 

Brasil que produz o tênis Nike ou a maionese Hellaman’s. 

Poucas pessoas saberiam responder corretamente, ou seja, 

Footline e Refinações de Milho Brasil. O desconhecimento 

da maioria dos consumidores sobre o fabricante desses 

produtos de grande popularidade comprova que estes estão 

mais interessados na qualidade e na imagem do que 

compram do que na sua procedência. Esse comportamento 

reforça a idéia de que as marcas são o mais valioso 

patrimônio das empresas. 

GRACIOSO define o patrimônio da marca (Brand Equity) 

como sendo o valor que a marca acrescenta ou agrega a um 

determinado produto. Ativo residual das atividades de 

marketing realizadas. 

Para CZINKOTA o valor da marca é o valor de mer- 

AAKER destaca que o valor patrimonial de uma 

marca (Brand Equity) depende também do grau de reco- 

nhecimento do consumidor com relação à mesma, fatores 

relacionados à qualidade, funcionais e emocionais também 

são levados em consideração bem como patentes e regis- 

tros. 

Para AAKER, do mais baixo ao mais alto nível, a 

lealdade a uma determinada marca está diretamente relaci- 

onada à atitude do consumidor em relação à sua escolha, 

que são: 

• Preço, o consumidor troca de uma marca para ou- 

tra por esta razão, neste nível não há nenhuma lealdade de 

marca. 

• Consumidor satisfeito, portanto não há razão para 

mudar de marca. 

• Consumidor satisfeito, a mudança envolveria cus- 

tos adicionais. 

• O consumidor valoriza a marca e cria certo afeto 

por ela. 

• O consumidor é devoto à marca. 

O valor patrimonial de uma marca segundo 

KOTLER está diretamente relacionado à quantidade de 

consumidores que estão nos níveis 3, 4 e 5. A permanência 

e lealdade dos consumidores, portanto, passa a ser um im- 

portante ativo a se administrar em uma marca. 

 

“A palavra marca é de origem germânica 

e significa aplicar um sinal que identifica 

a propriedade” (GRACIOSO). 

cado de uma marca baseada na sua reputação e na sua cli-    

entela. 

Como a identidade da marca está relacionada a le- 

aldade, que é conquistada graças a uma imagem positiva 

que o consumidor traz consigo sobre uma determinada 

empresa, conclui-se que o Brand Equity não encontra-se 

no produto ou serviço mas sim na mente dos consumido- 

res. O Brand Equity pode ser entendido como sendo um 

monitoramento constante e necessário dos ativos ligados a 

marca que propiciará uma visão sistêmica da administra- 

ção da mesma. Os principais ativos que devem ser 

monitorados são: 

 

Identidade – Define a essência da marca e o relaciona- 

mento entre consumidor e empresa. 

Conhecimento da marca – Representa o quanto uma mar- 

ca é conhecida, é lembrada em determinado setor ou seg- 

mento de mercado ou categoria de produto específico. 

Qualidade – É o principal diferencial que leva o consumi- 

dor a escolher e pagar mais pôr um determinado produto 

ou serviço frente a um concorrente. 

Lealdade à marca – Justificado perfeitamente na medida 

em que clientes fiéis possibilitem substancialmente retor- 

nos maiores e mais previsíveis. 

Por outro lado, a valor patrimonial de uma marca 

fornece também, vantagens competitivas que são: 

• Redução nos custos de marketing devido à sua forte 

presença na mente dos consumidores, o que irá reduzir 

as despesas de propaganda. 

• Maior poder de negociação para os preços de venda. 

• O preço poderá ser maior que o da concorrência devido a 

esta ser reconhecida e preferida pelos consumidores. 

• Facilidade de expansão através de extensões da marca. 

• Proteção à empresa frente à concorrência agressiva de 

preços. 

Devido ao grande avanço tecnológico, os produtos 

tornaram-se cada vez mais parecidos e o grande diferenci- 

al passou a ser a imagem que cada marca transmite ao con- 

sumidor. Especialistas que avaliam e medem essa relação 

dizem que as “Marcas valem muito dinheiro”. Um exem- 

plo recente é a Coca-Cola, líder mundial do ranking de 

marcas, avaliada em US$ 39 bilhões. 

Um fato interessante, considerando a tendência do 

Branding, aprimorar e, sobretudo manter a imagem das mar- 

cas, está relacionado ao “aluguel” das mesmas. Várias 

marcas conhecidas, assim como nomes de personalidades, 
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Fonte: Business Week/Interbrand - Julho de 2003 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fonte: GRACIOSO, Francisco - Revista ESPM 

Março / Abril de 2004 

 

 
personagens de livros e filmes, pelo pagamento de royalties, 

podem ser usados em diversos produtos. Este fato propor- 

ciona lucros para as empresas detentoras das marcas, sem 

que elas tenham qualquer despesa. Como exemplo pode- 

mos citar o filme “O Rei Leão” dos estúdios da Disney. O 

filme representa muito mais do que uma ou duas horas de 

entretenimento. Devido ao seu grande sucesso, a marca 

pode ser encontrada veiculando a venda de produtos como 

bichos de pelúcia, chocolates, mochilas, cadernos, 

lancheiras, etc., todos desejados pelas crianças. Segundo 

dados da Disney, em 1994 a marca “Rei Leão” conquistou 

US$ 1 bilhão em vendas de mercadorias, sendo 5000 (cin- 

co mil) produtos, lançados em 80 (oitenta) países. Outras 

marcas clássicas que muito lucraram e ainda lucram “alu- 

gando” sua imagem são Mickey e Barbie. 

 

 
A IMAGEM DAS MARCAS 

 
Para se entender o valor atual da imagem da marca é 

importante destacar a evolução no perfil do consumidor. Há 

cinqüenta anos atrás o consumidor tinha muito menos acesso 

a informação do que tem nos dias de hoje. As propagandas 

evoluíram, os produtos com a evolução da tecnologia de pro- 

dução se tornaram mais parecidos, o acesso à informação se 

tornou mais democrático, a concorrência se acirrou e os con- 

sumidores em conseqüência ganharam mais alternativas. Sur- 

ge então a diferença dos produtos pela marca e não somente 

pelas suas características tangíveis. 

O consumidor moderno não quer apenas conhecer o 

produto e experimentá-lo, ele precisa acima de tudo confiar 

no produto, na marca e na sua empresa. Observa-se então uma 

mudança no processo que antes considerava a empresa como 

uma pessoa jurídica e agora a vê como uma pessoa jurídica, 

classificando-a da mesma forma como uma pessoa, utilizan- 

do exatamente os mesmos adjetivos: transparência, confian- 

ça, idoneidade, responsabilidade social esolidariedade. 

Em março de 2003 a agência de propaganda SNBB/ 

Novagência encomendou uma pesquisa sobre a reputação das 

empresas e o processo de decisão de escolha na compra de um 

produto, os resultados, mostrados a seguir, nos conduz a uma 

nova variável que se faz presente na mente do consumidor no 

momento da compra que é a cidadania. Quando o consumidor 

faz uma compra não mais influenciada por fatores meramente 

financeiros e sim como cidadão, a pesquisa revela que a compra 

é feita levando-se em conta fatores como envolvimento social, 

reputação, serviços pós-venda e qualidade nos produtos. 

A pesquisa foi realizada entre 17 e 24 março de 2003, 

entre Rio e São Paulo, foram entrevistados 588 pessoas entre 

homens e mulheres com idades entre 18 e 65 anos com pri- 

meiro grau completo ou mais e economicamente ativos. A 

amostra foi dimensionada de forma a possibilitar experimen- 

tos. 
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Veja abaixo algumas perguntas e resultados: 
 

 

Os dados da pesquisa reforçam que para oconsumidor atual 

propaganda e qualidade são os pré-requisitos mínimos para 

que uma empresa se mantenha no mercado, ganhando for- 

ça requisitos voltados para caráter humano e social da em- 

presa. 

Portanto, as empresas cada vez mais percebem que 

a confiança na marca gera a uma imagem positiva da mes- 

ma perante aos consumidores potencializando a fidelização 

e lealdade ao mesmo tempo em que possibilita maiores 

retornos e confirma a importância de gerir a marca com a 

máxima competência possível. 

As marcas com o passar dos anos se tornaram tão 

fortes que não há dúvidas de que elas se tornaram o grande 

diferencial entre os consumidores e o principal ativo de 

uma organização. Para tanto se faz necessário saber admi- 

nistrar a imagem de marcas tãovaliosas. Por isso, para aper- 

feiçoar e manter esta imagem surge uma nova filosofia de 

gestão denominada Branding, que pode garantir o sucesso 

e a continuidade da empresa através da administração cor- 

reta da marca. O Branding vem sendo defendido por espe- 

cialistas que garantem que as grandes marcas de hoje no 

futuro cuidarão muito mais da força de sua imagem do que 

com a cadeia produtiva se tornando empresas orientadas 

para a marca (Brand-Orienteted). 

 

 

 
GESTÃO DA MARCA (BRANDING) 

 
Para SERAGINI, a grande missão do Branding é, 

construir e desenvolver continuamente valores e significa- 

dos para a marca. 

O Branding pode ser entendido como um processo 

de gestão holístico da marca, considerando-a como um ati- 

vo de extremo valor para a empresa e com dimensões glo- 

bais. 
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Fonte: GRACIOSO, Francisco - Revista ESPM - Março / Abril de 2004 

 

Para tanto o Branding se apóia sobre a teoria da 

marca que está fundamentada nas seguintes áreas do co- 

nhecimento: 

Semiótica: ciência que estuda os símbolos e seus signifi- 

cados aplicados na comunicação humana. 

 

Psicologia: estuda sentimentos, emoções, atitudes, com- 

portamentos e motivações relacionadas às necessidades e 

desejos de compra. 

 
Economia: a marca é um patrimônio, um bem econômico, 

capaz de influenciar nos preços. 

 
Marketing: estuda mercado, concorrência e consumido- 

res. Define padrões de comunicação e promoção de valo- 

res e significados da marca. 

dos produtos ou serviços da organização. 

• Crie um elo emocional entre os clientes e a organi- 

zação significando lealdade e melhores preços. 

 

 

 
CONCLUSÃO 

 
A marca representa promessas de valores, expecta- 

tivas, crenças, emoções e inspira comportamentos. Possui 

personalidade própria e fala por seus usuários. Assim, au- 

menta ou diminui o valor agregado de um produto, o que a 

torna um elemento essencial e estratégico no 

posicionamento e a perenidade das empresas. As marcas 

possuem valores para os consumidores e também para os 

investidores,  ganhando  dimensões  mercadológicas. Seu 

   valor inclui outras dimensões, como desempenho, imagem 

O Branding pode ser entendido como um 

processo de gestão holístico da marca, consi- 

derando-a como um ativo de extremo valor 

para a empresa e com dimensões globais. 

 
• O grande desafio do Branding é a união de todas as 

áreas do conhecimento de forma a criar uma sinergia vi- 

sando à criação de uma imagem de marca forte e unificada 

que possibilite que a mesma sempre seja: 

• Um elemento canalizador de novos clientes para a 

organização. 

• Haja como “cartão postal” que lembre os  clientes 

social, valor, fidelidade eidentificação, o que a coloca como 

o principal patrimônio das organizações. Administrar e 

manter este patrimônio tornou-se o grande desafio para os 

próximos anos. Portanto conclui-se que atualmente o prin- 

cipal foco das grandes corporações que detêm as marcas 

mais valiosas está diretamente relacionado ao processo de 

gestão das mesmas. Observa-se que os gestores dessas 

marcas deverão concentrar seus esforços nos valores agre- 

gados à imagem da mesma, deixando a cargo de terceiros 

as atividades produtivas. 

O conceito de gestão da marca ou Branding é tão 

importante e atual que já é sentido até mesmo no setor go- 

vernamental no que tange a gestão da marca-país. 
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RESUMO 

 

Um trabalhador empregado necessita de uma série de competências desafiadoras para manter-se ativo no mercado de 

trabalho. O que se pode dizer, então, em relação às competências necessárias aos empreendedores? Neste artigo, identi- 

ficaram-se as atitudes, conhecimentos e habilidades consideradas essenciais para que os empreendedores da área tecnológica 

possam conduzir suas empresas ao sucesso e, após o levantamento destas qualificações, realizou-se uma pesquisa de 

campo com empreendedores do Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí – MG e esses identificaram quais são as mais 

importantes para o sucesso dos seus negócios. 

 
Palavras-chave: Competência, atitude, conhecimento, habilidade, ordenação. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

An employed worker needs to have a series of challenging skills and competence to keep oneself active in the work 

market. Therefore, what can be said to entrepreneurs concerning their competences? In this paper, attitudes, knowledge, 

and abilities considered essential in the entrepreneurial are were identified. After the analysis of these qualifications, a 

survey among entrepreneurs from Technological Pole of Santa Rita do Sapucaí – MG is carried out in order to elicit the 

most important skills to the success of their business. 

 
Key words: Competence, attitude, knowledge, abilities, ordination. 
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INTRODUÇÃO 

 
Num país onde conquistar e manter ocupada uma 

vaga como empregado no mercado de trabalho representa 

um desafio difícil de ser superado por parcela considerável 

da população com idade adequada para estar profissional- 

mente ativa, discute-se muito a questão da competência. 

Afirma-se que há vagas, o que faltam sãopreten- 

dentes com as qualificações exigidas pelas funções que 

esperam, às vezes muito tempo, pelos respectivos preen- 

chimentos. Falta, portanto, competência aos candidatos. 

Mas, o que seria então competência? Um conhecimento? 

O saber para fazer? Capacidade para mobilizar o conheci- 

mento à resolução de problemas? 

Como o foco deste trabalho não é o estudo teóri- 

co das competências, mas sim empreendedorismo, deixa- 

se para os especialistas no assunto as respectivas defini- 

ções e usa-se a noção que se tem de competência, como 

sendo a capacidade de levar avante um projeto profissio- 

nal ou pessoal, para refletir: se é difícil para o empregado 

reunir capacitação para conquistar uma vaga e manter-se 

ativo no mercado de trabalho, o que se pode dizer a respei- 

to das “competências” necessárias aos empreendedores, 

responsáveis diretos pela disponibilização das vagas ofe- 

recidas por este mercado? 

 
COMPETÊNCIAS DOS EMPREENDEDORES 

 
Para atuar como empreendedor é necessário o 

desenvolvimento de três conjuntos de qualidades, aqui cha- 

madas de competências: 

- atitudes e valores como busca de oportunidades, iniciati- 

va, autoconfiança, persistência, comprometimento com os 

objetivos, desafio à sabedoria convencional; 

- conhecimento sobre o mundo dos negócios, marketing, 

produção, finanças, aspectos técnicos e legais, mudanças 

tecnológicas, princípios econômicos. 

- habilidades de reconhecimento humano, comunicação e 

negociação, adquirir informações, pensamento crítico e 

criativo, tomar decisões, resolver problemas gerenciais e 

organizacionais. 

Segundo MATTAR (1996) existem inúmeras defi- 

nições para atitude, às vezes radicalmente diferentes; por 

isto, propõe a seguinte: “atitude é uma predisposição 

subliminar da pessoa na determinação de sua reação 

comportamental em relação a um produto, organização, 

pessoa, fato ou situação”. 

Tanto as atitudes e valores como o conhecimento 

e as habilidades necessárias ao empreendedor podem ser 

desenvolvidos, mesmo que alguns destes atributos tenham 

origem genética. 

O manual do EMPRETEC, programa de treinamento 

de empreendedores, realizado pelo SEBRAE, descreve com 

detalhes algumas atitudes compatíveis com as característi- 

cas de um comportamento considerado típico para o em- 

preendedor. 

Resumidamente diz que o empreendedor: 

busca oportunidades e tem iniciativa - age de modo a fazer 

as coisas antes de ser forçado pelas circunstâncias; luta para 

expandir os seus negócios a novas áreas; aproveita oportu- 

nidades para começar um negócio e para obter os recursos 

necessários; corre riscos calculados - avalia alternativas e 

calcula riscos deliberadamente; age para reduzir riscos ou 

controlar resultados; coloca-se em situações que implicam 

desafios ou riscos moderados; exige qualidade e eficiência 

- encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido 

e mais barato; procura satisfazer ou exceder padrões de 

exigência para seus produtos ou serviços; luta para que o 

trabalho seja terminado a tempo para cumprir o que fora 

previamente combinado; é persistente - age rapidamente 

diante de um obstáculo; assume responsabilidade pessoal 

para atingir metas e objetivos; comprometido - se for ne- 

cessário, sacrifica-se extraordinariamente para completar 

uma tarefa; colabora com os funcionários para terminar um 

trabalho; esmera-se para manter os clientes satisfeitos; 

busca informações - dedica-se pessoalmente a obter infor- 

mações de clientes, fornecedores e concorrentes; investiga 

pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um 

serviço; procura especialistas para obter ajuda técnica ou 

comercial; estabelece metas - estabelece metas desafiantes 

e com significado pessoal, além de serem claras, bem es- 

pecíficas e mensuráveis; planeja e monitora sistematica- 

mente - tem o hábito de planejar e de revisar constante- 

mente seus planos; mantém registros financeiros e utiliza- 

os para tomar decisões; cria rede de contatos - usa estraté- 

gias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros; 

utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus pró- 

prios objetivos; age para desenvolver e manter relações 

comerciais; age com independência e autoconfiança - bus- 

ca autonomia em relação a normas e controles de outros; 

mantém seu ponto de vista diante da oposição ou de resul- 

tados inicialmente desanimadores; confia na própria capa- 

cidade para enfrentar desafios. 

Numa pesquisa realizada em Santa Catarina a res- 

peito do perfil dos empreendedores dos setores moveleiro 

e têxtil daquele Estado, LONGEN (1997) afirma que para 

operar uma empresa com sucesso, o empreendedor deve 

possuir alguns conhecimentos que são diferenciados em 

cada etapa na qual a empresa se encontra. A pesquisadora 

faz uma descrição dos principais conhecimentos necessá- 

rios para o empreendedor: conhecimento dos aspectos téc- 

nicos relacionados com o negócio – que produto pretende 

produzir ou que serviço pretende prestar e como está o 

mercado para este produto/serviço. Estes incluem vendas, 
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custos, processos de fabricação, meios de produção, 

gerenciamento e outros; experiência na área comercial – 

diz respeito ao atendimento das necessidades dos clientes. 

Incluem distribuição do produto, publicidade, pesquisa de 

mercado, definição de novos produtos; escolaridade – deve 

possuir um nível de escolaridade mínimo, capaz de permi- 

tir que ele responda de maneira adequada às exigências do 

seu negócio. Tanto a alta como a baixa escolaridade, em 

relação ao nível de demanda do negócio, podem prejudi- 

car o andamento das atividades. Os conhecimentos devem 

ser buscados à maneira que cada empreendimento exige; 

experiência empresarial – a experiência é um fator 

diferenciador. A vivência de algumas experiências na área 

empresarial pode facilitar a resolução de problemas 

emergentes;formação complementar – relaciona-se com a 

aquisição de informações ou com o aprimoramento dos 

conhecimentos que já possui. Pode partir de interesse par- 

ticular ou de necessidade do próprio negócio, tais como 

aspectos legais, conhecimentos de economia, ou evolução 

tecnológica do produto/serviço;vivências com situações 

novas – O cotidiano do empreendedor é repleto de proble- 

mas que exigem soluções. A experiência nesta área facili- 

tará sua superação, pois a atitude frente ao problema será 

mais equilibrada do que a daqueles que nunca tiveram a 

mesma experiência; 

Para DOLABELA (1999), não é tão simples ensi- 

nar ao empreendedor os conhecimentos de que necessita. 

Para ele, “o conhecimento que interessa ao empreendedor 

é aquele que possa ser aplicado na sua empresa. O princi- 

pal conhecimento do empreendedor não está nos livros, 

mas à sua volta, nas pessoas, no mercado, no mundo. O 

que o conduz ou não ao sucesso é a leitura que ele faz do 

meio ambiente. Por isto, é importante que o empreendedor 

aprenda a aprender, para que saiba buscar, sozinho, o co- 

nhecimento necessário ao sucesso da sua empresa”. 

O sucesso de uma empresa também depende das 

habilidades do empreendedor. Segundo LONGEN (1997), 

“habilidades correspondem às facilidades para utilizar as 

capacidades que a pessoa possui”. A autora relaciona as 

seguintes, dentre as inúmeras habilidades consideradas 

necessárias para a operação de uma empresa, independen- 

temente do seu tamanho: 

Habilidade de identificação de novas oportunidades – 

relaciona-se com a habilidade de perceber o que os outros 

não percebem e de visualizar mais longe que os demais; o 

indivíduo com esta habilidade está sempre atento às infor- 

mações que possam aumentar o conhecimento relativo ao 

seu empreendimento, para criar, desenvolver e implantar 

novas soluções. Este processo depende fortemente da 

criatividade e da capacidade de pensar de forma inovado- 

ra; 

Habilidade de valorização de oportunidade epensamen- 

to criativo – é a habilidade de se atribuir valor àquilo que 

se apresenta como uma oportunidade. Não basta perceber 

o que os outros não percebem. É necessário atribuir valor 

àquilo que se apresenta como oportunidade; 

habilidade de comunicação persuasiva – é a habilidade de 

convencer os outros a respeito da pertinência de uma idéia. 

Os empreendedores geralmente começam com apenas uma 

idéia na cabeça. Para transformar esta idéia em realidade 

precisam, primeiramente, convencer os amigos, parentes, 

patrocinadores, a acreditar e investir em seu novo negócio. 

Mais tarde, porém, com o empreendimento montado, o 

empreendedor deverá persuadir as pessoas a fazerem o que 

ele acredita que seja importante; 

Habilidade de negociação – é a habilidade de convencer 

os outros, através da comunicação, a respeito da pertinência 

da idéia; aquisição de informações – é a habilidade de se- 

lecionar, coletar, reunir e agrupar informações. A posse de 

informações sobre mercados, processos gerenciais, avan- 

çostecnológicos, entreoutros, apresenta-seintrinsecamente 

relacionada com a posição comparativamente mais sólida 

e saudável que o empreendimento venha a adquirir, sendo 

um fator diferenciador no desempenho geral da empresa; 

Habilidade para resolver problemas – é a habilidade de 

utilizar sistematicamente operações mentais a fim de en- 

contrar respostas para os desafios e superar os obstáculos. 

A criação e o desenvolvimento de um empreendimento gera 

um conjunto de problemas, desafios e crises. Cabe ao em- 

preendedor desenvolver o seu estilo próprio para enfrentá- 

lo, gerando soluções inovadoras. 

Além das habilidades descritas acima, achou-se importan- 

te relacionar mais duas: 

Habilidade para tomar decisões e habilidade para pen- 

sar crítica e criativamente. Durante as entrevistas, um 

empreendedor acrescentou outras duas, que serão 

identificadas no quadro 5, adiante. 

É possível notar que, tanto a partir das atitudes, habilida- 

des e conhecimentos necessários para que o empreendedor 

possa obter sucesso através do seu empreendimento, quanto 

das características descritas como peculiares dos empreen- 

dedores, há um número reduzido de pessoas que possuem 

esse conjunto de “competências”. 

“O empreendedor de novas composições é fun- 

ção especial e constitui privilégio de um tipo de pessoa 

muito menos numeroso que todas aquelas que têm a possi- 

bilidade ́ objetiva´ de a desempenhar. Afinal, os empreen- 

dedores constituem um tipo especial eoseucomportamento 

um problema específico, a força motriz de um grande nú- 

mero de fenômenos importantes” (SCHUMPETER, 1961). 

Para que se conhecesse como pensam os empre- 

endedores do Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí 

– MG, o “Vale da Eletrônica”, a esse respeito, realizou-se uma 

pesquisa de campocom a metodologia descrita a seguir. 
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ATITUDES Nível de importância atribuído 

(1 para a mais importante, ... ,  5 para a menos importante) 
TOTAIS 

 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
O estudo realizou uma pesquisa descritiva, atra- 

vés do método estatístico, que de acordo com BOYD & 

WESTFALL (1978), é a melhor maneira de descrever as 

características de determinada população. 

O levantamento de dados foi feito através de entre- 

vistas, suportadas por um questionário, sendo que a popu- 

lação alvo constituiu-se de proprietários de empresas de 

base tecnológica associadas à AISRS – Associação Indus- 

trial de Santa Rita do Sapucaí. Tais empresas pertencem a 

empreendedores solitários (que não têm sócios) ou a soci- 

edades que variam de 2 a 4 donos. Foram 75 os empreen- 

dedores, proprietários das 50 empresas de base tecnológica, 

considerados pela pesquisa para fazerem parte da popula- 

ção-alvo. 

A amostra constituiu-se de 30 empreendedores, 

sendo um de cada empresa, o que representou 40% da po- 

pulação estudada. Metade da amostragem foi obtida atra- 

vés da escolha justificada, abrangendo 15 empreendedo- 

res, um de cada uma das 15 maiores empresas associadas 

da referida Associação Industrial. 

Os 15 restantes foram sorteados entre as demais 

empresas de menor porte. 

As questões respondidas pela pesquisa tinham o 

objetivo de identificar, perante a apresentação aos empre- 

endedores entrevistados de listas específicas de atitudes, 

habilidades e conhecimentos, quais eles achavam mais 

importantes para que o empreendedor possa ter sucesso 

com o seu empreendimento. 

Atitudes, conhecimentos e habilidades necessárias 

ao empreendedor da área tecnológica. 

Foram apresentadas aos respondentes, para serem 

classificadas em ordem decrescente de importância, segun- 

do as suas percepções, as seguintes características de com- 

portamento empreendedor, aqui chamadas de atitudes, na 

seguinte ordem: 

1. Busco oportunidades constantemente e tenho iniciativa. 

2. Corro riscos calculados. 

3. Exijo qualidade do(s) produto(s) que fabrico/serviço(s) 

que presto e eficiência dos meus colaboradores. 

4. Sou persistente. 

5. Sou comprometido. 

6. Busco informações. 

7. Estabeleço metas. 

8. Planejo e monitoro sistematicamente. 

9. Crio rede de contatos. 

10. Ajo com independência e autoconfiança. 

 
A classificação obtida é mostrada no quadro 1. 

Observe que as atitudes acima são identificadas no quadro 

pelos respectivos números para otimização do espaço: 

 

 

Quadro 1: Resultado da classificação das atitudes 

 

 

 
 1 2 3 4 5  

1 10 08 04 02 00 24   

2 00 02 05 03 06 16   

3 05 04 03 05 03 20   

4 0_4 0_4 0_3 0_4 0_1 1_6 

5 0_2 0_1 0_3 0_2 0_4 1_2  

6 0 04 02 02 04 15   

7 0 03 05 02 08 21   

8 0 01 02 03 01 08   

9 0 01 01 01 02 07   

10 0 02 02 06 01 11   

TOTAIS 30 30 30 30 30 150 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 
 

Atribuindo-se 5 pontos para cada vez que uma atitude foi 

classificada como número 1; 4 pontos para cada vez que 

recebeu o número 2; 3 pontos para cada vez que recebeu o 

número 3; 2 pontos para cada vez que recebeu o número 4 

e 1 ponto para cada vez que recebeu o número 5, foi possí- 

vel classificar, tomando como base o quadro 1, as 10 ca- 

racterísticas de comportamento empreendedor apresenta- 

das aos respondentes. 
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Quadro 2: Classificação segundo a percepção dos respondentes 

 

Atitudes  Pontuação Classificação 

1. Bus_co opor_tuni_da_des cons_t_ant_ement_e e t_enho i_ni_ci_at_i_va 
 

98 pontos 1º l_ugar 

2. Cor_r_o ri_s_cos ca_l_cul_ados  35 pontos 6º l_ugar 

3. Exi_jo qua_li_da_de do(s_) pr_odut_o(_s) que fa_bri_co/   se_rvi_ço(_s que   

pr_es_t_o    e ef_ic_i_ênci_a  dos meus col_abor_ador_es 

4. Sou per_si_st_e_nte 

 6 pontos 

54 pontos 

2º l_ugar 

3º l_ugar 
 

5. Sou comprome_ti_do  31 pontos 7º l_ugar 

6. Bus_co i_nf_or_maçõe_s  45 pontos 5º l_ugar 
 

7. Est_abel_e_ço met_as  5   pontos 4º l_ugar 

8. Pl_anej_o e moni_t_oro s_i_st_emat_i_came_nte  2  pont_os 9º l_ugar 
    

9. Cri_o r_ede de c_onta_t_os  21  
pont_os 10º l_ugar 

10. Ajo com independência e autoconfiança  27 pontos 8º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Apesar de ter havido empate, em número de pon- 

tos, entre as opções “4. sou persistente” e “7. estabeleço 

metas”, optamos pela ordem acima porque a primeira foi 

classificada como número 1 quatro vezes e a segunda 3 

vezes. 

Embora a classificação pelos empreendedores tenha sido 

feita atribuindo-se números de 1 a 10 às opções que lhes 

foram apresentadas, segundo a ordem de importância de 

cada afirmativa, para efeito desta classificação foram con- 

sideradas apenas as atribuições de números 1 a 5. 

O mesmo se fez em relação aos conhecimentos 

considerados importantes para o empreendedor de suces- 

so. A lista mostrada a seguir foi apresentada aos 

respondentes para ser classificada em ordem decrescente 

de importância, segundo as suas opiniões/experiências, e 

não segundo as suas características pessoais, como no caso 

das atitudes. 

O resultado encontra-se no quadro 3. 

1. Conhecer aspectos técnicos relacionados com o negó- 

cio. 

2. Possuir experiência na área comercial. 

3. Possuir graduação na área em que desejava empreender. 

4. Ser experiente na área empresarial (Marketing, Finan- 

ças, Produção e Recursos Humanos). 

5. Ter vivência com situações novas. 

6. Conhecer os aspectos legais que envolvem a empresa. 

7. Entender de economia. 

8. Acompanhar a evolução tecnológica. 

 

Quadro 3: Resultado da classificação dos conhecimentos 
 

CONHECI- 

MENTOS 

NÍVELDEIMPORTÂNCIAATRIBUÍDO 

(1 PARAOMAIS IMPORTANTE, ..., 5PARAOMENOS IMPORTANTE) 

 

TOTAIS 

1 2 3 4 5  
1 1_3 0_5 0_5 0_4 0_3 3_0 

2 0_3 0_3 0_5 0_4 0_6 2_1 

3 0_0 0_1 0_3 0_3 0_3 1_0 

4 0_6 0_1 0_4 0_4 0_6 2_1 

5 0_3 1_0 0_4 0_4 0_1 2_2 

6 0_1 0_3 0_4 0_6 0_5 1_9 

7 0_0 0_0 0_0 0_1 0_1 0_2 

8 0_4 0_7 0_5 0_4 0_5 2_5 

TOTAIS 30 30 30 30 30 150 

Fonte: Dados coletados pelo autor 



27 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 4, n. 1, p. 22-32, 2004 

Empreendedorismo 
 

 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
 

Do mesmo modo, atribuindo-se 5 pontos para cada vez que 

um conhecimento foi apontado como número 1; 4 pon- tos 

para o número 2; 3 pontos para o número 3; 2 pontos para 

o número 4 e 1 ponto para cada vez que recebeu o 

número 5, foi possível classificar os 8 tipos de conheci- 

mentos apresentados aos respondentes com base nos nú- 

meros do quadro 

 
 

Quadro 4: Classificação da importância dos conhecimentos 
 

CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

C_o_n_h_e_c_e_r _a_s_p_ec_t_o_s_t_é_c_n_ic_o_s_r_e_l_ac_i_o_n_a_d_o_s_c_o_m o n_e_g_ó_c_io 1_1_1_p_o_n_t_o_s 1_º_lu_g_a_r 

P_o_ss_u_i_r_e_x_p_e_r_iê_n_c_ia n_a_á_r_e_a_c_o_me_rc_i_a_l 5_6_p_o_n_t_o_s 5_º_lug_ar 

P_o_ss_u_i_r_g_r_a_d_u_a_çã_o n_a_á_r_e_a_e_m q_u_e d_e_se_j_a_v_a_e_mp_re_e_n_d_e_r 2_2_p_o_n_t_o_s 7_º_lu_g_a_r 
  

S_e_r _e_x_p_e_ri_e_n_te n_a_á_r_e_a_e_mp_re_s_a_r_ia_l_(_Mar_k_e_t_in_g_,_F_i_n_a_n_ç_a_s,   
 

P_r_o_d_u_ç_ão e_Re_c_u_rs_o_s_Hu_m_a_n_o_s_. 6_0_p_o_n_t_o_s 4_º_lu_g_a_r 
 

 

T_e_r _v_iv_ê_n_c_i_a_c_o_m s_i_tu_a_ç_õ_e_s_n_o_v_a_s 7_6_p_o_n_t_o_s 3_º_lu_gar 

C_o_n_h_e_c_e_r _o_s_a_s_p_e_c_to_s le_g_a_is q_u_e_e_n_v_o_l_v_e_m a_e_mp_re_s_a 4_6_p_o_n_t_o_s 6_º_lu_g_a_r 
  

E_n_te_n_d_e_r d_e_e_c_o_n_o_mia 3 p_o_n_to_s 8_º_l_u_g_a_r 

Acompanhar a evolução tecnológica 76 pontos 2º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Houve empate novamente, em número de pontos, 

entre as opções “8. acompanhar a evolução tecnológica” e 

“5. ter vivência com situações novas”. Estabelecemos a 

classificação acima porque a primeira foi indicada como 

número 1 quatro vezes e a segunda 3 vezes. 

Procedimento idêntico adotou-se em relação às ha- 

bilidades. A lista de habilidades abaixo, consideradas pela 

literatura como necessárias para que o empreendedor pos- 

sa ter sucesso na área tecnológica, foi apresentada aos 

respondentes para ser classificada em ordem decrescente 

de importância, segundo as suas percepções. O resultado 

encontra-se no quadro 4. 

1. Habilidade de identificação de novas  oportuni- 

dades. 

2. Habilidade de atribuir valor a uma oportunidade 

identificada. 

3. Habilidade de comunicação persuasiva. 

4. Habilidade de negociação. 

5. Habilidade para aquisição de informações úteis. 

6. Habilidade para resolver problemas. 

7. Habilidade para tomar decisões. 

8. Habilidade para pensar crítica e criativamente. 

 

Quadro 5: Resultado da classificação das habilidades 
 

Habilidades Nível de i 

(1 para a 

mportância atri 

mais important 

buído 

e, ... ,  5 para a 

 
menos import 

 
ante) 

 
Totais 

 1 2  4 5  
1 1_6 0_4 2 0_1 0_3 2_6 

2 0_1 0_7 8 0_2 0_2 2_0 

3 0_1 0_2 2 0_5 0_3 1_3 

4 0_2 0_5 7 0_3 0_4 2_1 

5 0_2 0_3 3 0_6 0_3 1_7 

6 0_4 0_3 1 0_4 0_4 1_6 

7 0_3 0_3 4 0_4 0_7 2_1 

8 0_1 0_3 3 0_5 0_3 1_5 

9 0_0 0_0 0 0_0 0_1 0_1 

Totais 30 30 30 30 30 150 

Fonte: Dados coletados pelo autor 
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Ã 

  

 
 

Na opção 9, um empreendedor acrescentou duas 

outras habilidades: a de antecipar-se aos problemas e a de 

construir e coordenar equipes. 

Adotando-se o mesmo critério utilizado para a clas- 

sificação das atitudes e dos conhecimentos, as referidas ha- 

bilidades foram classificadas conforme o quadro a seguir: 

 
Quadro 6: Classificação segundo a percepção dos respondentes 

 

H_AB_I_LIDAD_ES PO_NT_UAÇ_ O CL_AS_S_I_FICAÇ_ÃO 
 

1_. H_a_b_i_li_d_a_d_e d_e id_e_n_t_i_fi_c_a_ç_ã_o_de_n_o_v_a_s o_p_o_r_t_u_n_idade_s 1_0_7 p_o_nto_s 

 

1_º lu_g_a_r 

2_. H_a_b_i_li_d_a_d_e d_e_a_t_r_ibu_ir v_a_lo_r a_u_ma o_p_o_r_tu_nid_a_d_e i_d_e_n_ti_f_ic_a_d_a 6_3 p_o_n_t_o_s 2_º lu_g_a_r 
      

3_. H_a_b_i_li_d_a_d_e d_e c_o_m_u_nic_a_ç_ã_o p_e_r_sua_si_v_a 3_2                          p_o_n_t_o_s 8_º lu_g_a_r 

4_. H_a_b_i_li_d_a_d_e d_e n_e_g_o_c_ia_ç_ã_o 6_1                   p_o_n_t_o_s 3_º lu_g_a_r 

5_. H_a_b_i_li_d_a_d_e p_a_r_a_a_q_u_i_s_iç_ã_o d_e info_r_ma_ç_õ_e_s_ú_t_e_i_s 4_6 p_o_n_t_o_s 6_º lu_g_a_r 
   

6_. H_a_b_i_li_d_a_d_e p_a_r_a_r_e_s_o_l_v_e_r _p_r_o_b_l_e_m_a_s 4_7 p_o_n_t_o_s 5_º lu_g_a_r 

7_. H_a_b_i_li_d_a_d_e p_a_r_a_t_o_ma_r _d_e_c_i_sõe_s 5_4 p_o_n_t_o_s 4_º lu_g_a_r 
  

8. Habilidade para pensar crítica e criativamente 39 pontos 7º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

 

Separando-se os respondentes em três grupos, de 

acordo com os ramos de atividade das empresas (eletrôni- 

ca, telecomunicações e informática), e repetindo-se os es- 

tudos feitos para classificar a importância das atitudes, co- 

nhecimentos ehabilidades dos empreendedores, obtiveram- 

se os seguintes resultados: 

 

 

Quadro 7: Quadro comparativo das classificações – Atitudes 

 

 

 Eletrônica Telecomunicações Informática 

1. Bu_sc_o o_por_t_u_ni_d_ad_es co_ns_t_a_nt_e_me_nt_e e t_e_nh_o i_ni_c_i_a_t_i_va 1º l_ug_ar 5º l_ug_ar 3º l_ug_ar 

2. Co_r_r_o   r_i_s_co_s c_alculado_s 5º l_u_gar 6º l_ug_ar 6º l_ug_ar 

3. Ex_i_j_o        q_ua_l_i_da_de do_(s_) p_ro_du_t_o(_s_)  que f_ab_r_i_co (_ou s_e_r_vi_ç_o(_s_) 
   

que pr_e_s_t_o) e ef_i_c_i_ên_ci_a d_os me_us co_l_ab_or_a_dor_e_s 2º l_u_ga_r 10º l_u_ga_r 1º l_ug_ar 

4. S_ou  p_er_s_i_s_t_en_t_e 3º l_ug_ar 1º l_ug_ar 2_º l_ug_ar 

5. S_ou c_ompr_omet_ido 9º l_u_gar 3º l_ug_ar 8_º l_ug_ar 

6. Bu_sc_o i_n_f_or_ma_ç_ões 6º l_u_ga_r 8º l_ug_ar 4_º l_ug_ar 

7._Est_a_be_l_eç_o metas 4º l_u_ga_r 2º l_ug_ar 7º l_ug_ar 

8. P_l_an_ej_o e monit_or_o s_i_s_t_e_ma_t_i_ca_me_nt_e 7_º l_ug_ar 9º l_ug_ar 5_º l_ug_ar 

9._Cr_i_o r_ed_e d_e c_ontat_o_s 10º l_u_ga_r 7º l_ug_ar 9_º l_ug_ar 

10. Ajo com independência e autoconfiança 8º lugar 4º lugar 10º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

 
 

Nota-se que há semelhança entre as classificações 

feitas pelos empreendedores das áreas de eletrônica e de 

 

informática, mas não em relação àquela feita pelos da área 

de telecomunicações. 
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m 

Habilidades Classificação 

Eletrônica Telecomu-  Informática 

nicações 

CONHECIMENTOS CLASSIFICAÇÃO 

5._  e_r  v_i_v_ên_c_i_a c_om sit_u_aç_õ_es_no_va_s 

6.    onhecer os aspect_os l_egai_s  que envolve a empr_esa 

7._ n_t_e_nd_e_rd_eec_o_no_mi_a 

8. Acompanhar a evolução tecnológica 

2_ºl_u_ga_r 

3º l_ugar 

8º_l_u_ga_r 

4º lugar 

1_º l_u_g_ar 

6º lugar 

- 

5º lugar 

2º_l_u_ga_r 

3º lugar 

8º_l_u_ga_r 

4º lugar 

 

 

 
 

Quadro 8: Quadro comparativo das classificações – Conhecimentos: 
 

 El_e_t_r_ôn_i_c_a Te_l_e_c_o u_n i_c_a_çõ_e_s I_nf_o_r_má_t_i_c_a 

1._Con_h_ec_e_r a_s_p_ec_t_o_s t_é_c_n_i_c_os relac_i_o_n_ad_o_s co_m o n_eg_ó_cio 1º_l_u_ga_r 2_º l_u_g_ar   1º_l_u_ga_r 

2._Po_s_s_ui_r_e_xp_e_r_i_ê_nc_i_a n_a á_r_e_a co_me_r_cial 7º_l_ug_a_r 4_º l_u_g_ar   7º_l_u_ga_r 

3._Po_s_s_ui_r_grad_u_aç_ã_o na á_r_e_a e_m qu_e d_es_e_j_a_v_a e_mp_r_e_e_nd_e_r 5_ºl_u_ga_r -   6º_l_u_ga_r 

4._Se_r e_x_pe_r_i_e_n_t_e n_a ár_e_a e_mp_r_es_a_r_i_a_l      

(_Ma_r_ke_t_i_n_g_, F_i_n_an_ç_a_s, _P_r_od_uç_ã_o e Re_c_ur_s_o_s Hu_man_o_s). 6º_l_u_ga_r 3_º l_u_g_ar   5º_l_u_ga_r 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

 
 

O fenômeno se repete em relação aos conhecimen- 

tos, isto é, há semelhança entre as classificações feitas pe- 

los empreendedores das áreas de eletrônica e de informática, 

mas não em relação a que foi feita pelos da área de teleco- 

municações, queatribuíram importâncias muitobaixaspara 

os conhecimentos “3. 

Possuir graduação na área em que desejava empre- 

ender” e “7. Entender de economia”. 

 

 

 
Quadro 9: Quadro comparativo das classificações – Habilidades 

 

 

 

 
 

1_.H ab_i_l_i_d_ad_e d_e ide_nt_i_f_i_c_aç_ã_o d_e n_ov_as op_or_t_u_ni_d_a d_es 1º l_u_ga_r 1_º l_ug_ar 4º_l_ug_ar 

2_.H ab_i_l_i_d_ad_e d_e a_t_r_i_b_ui_r v_al_o_r a uma o_por_tunida_de i_de_nt_i_f_ica_da 2º l_u_ga_r 2_º l_ug_ar 6º_l_ug_ar   

3_.H ab_i_l_i_d_ad_e d_e c_omun_i_ca_ç_ão pe_r_su_as_i_v_a  6º l_u_ga_r 5_º l_ug_ar 5º lug_ar   

4_.H ab_i_l_i_d_ad_e d_e     n_eg_oc_i_a_çã_o  3º l_u_ga_r 6_º l_ug_ar 7º_l_ug_ar   

5_.H ab_i_l_i_d_ad_e p_ar_a a_quisi_ç_ã_o d_e i_n_f_or_maç_õe_s út_e_i_s  8º l_u_ga_r 3_º l_ug_ar 2º_l_ug_ar   

6_.H ab_i_l_i_d_ad_e p_ar_a r_es_o_l_ve_r pr_o_bl_e_ma_s  5º l_u_ga_r 7_º l_ug_ar 1º_l_ug_ar   

7_.H 
8. H 

ab_i_l_i_d_ad_e 
abilidade 

p_ar_a t_oma_r de_ci_s_õ_es 
para pensar crítica e criativamente 

 4º l_u_ga_r 
7º lugar 

4_º 
8º 

l_ug_ar 
lugar 

3º_l_ug_ar  
8º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

 

 

Em relação às habilidades, há semelhança maior 

entre as classificações feitas pelos empreendedores das áreas 

de eletrônica e de telecomunicações, do que a feita pelos 

da área de informática. 

Separando-se novamente os respondentes em dois 

grupos, de acordo com as suas idades (mais novos, empre- 

endedores com idades menores que a mediana e menos 

novos os demais), e repetindo-se os estudos feitos para clas- 

sificar a importância das atitudes, conhecimentos e habili- 

dades dos empreendedores, a fim de verificar se as opini- 

ões mudam de acordo com a faixa etária, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 
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Quadro 10: Quadro comparativo das classificações – Atitudes 

 

Atitudes Classificação 

Respondentes 

mais novos 

Respondentes 

menos novos 

1. Busco oportunidades constantemente e tenho iniciativa 1º lugar 1º lugar 

2. Corro riscos calculados 6º lugar 5º lugar 

3. Exijo qualidade do(s) produto(s) que fabrico 

(ou serviço(s) que presto) e eficiência 

dos meus colaboradores 

 

 
4º lugar 

 

 
3º lugar 

4. Sou persistente 5º lugar 2º lugar 

5. Sou comprometido 9º lugar 7º lugar 

6. Busco informações 2º lugar 8º lugar 

7. Estabeleço metas 3º lugar 4º lugar 

8. Planejo e monitoro sistematicamente 10º lugar 6º lugar 

9. Crio rede de contatos 8º lugar 10º lugar 

10. Ajo com independência e autoconfiança 7º lugar 9º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

 

Além da classificação idêntica para os 1ºs lugares, 

pode-se notar que os empreendedores maisnovos priorizam 

a busca de informações e o estabelecimento de metas, en- 

quanto que os menos novos são mais persistentes e mais 

exigentes em termos de qualidade dos seus produtos e ser- 

viços. 

 

 

 
Quadro 11: Quadro comparativo das classificações – Conhecimentos 

 

Conhecimentos Classificação 

Respondentes 

mais novos 

Respondentes 

menos novos 

Conhecer aspectos técnicos relacionados com o negócio 1º lugar 1º lugar 

Possuir experiência na área comercial 6º lugar 3º lugar 

Possuir graduação na área em que desejava empreender 

Ser experiente na área empresarial (Marketing, Finanças, 

8º lugar 7º lugar 

Produção e Recursos Humanos). 4º lugar 5º lugar 

Ter vivência com situações novas 3º lugar 2º lugar 

Conhecer os aspectos legais que envolvem a empresa 5º lugar 6º lugar 

Entender de economia 7º lugar 8º lugar 

Acompanhar a evolução tecnológica 2º lugar 4º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

 

 

 

Pode-se verificar que há grande semelhança entre as duas 

classificações, exceto para a experiência na área comerci- 

al, que foi considerada mais importante pelos empreende- 

dores mais experientes. 
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Quadro 12: Quadro comparativo das classificações – Habilidades 

 

Habilidades Classificação 

Respondentes 

mais novos 

Respondentes 

menos novos 

1. Habilidade de identificação de novas oportunidades 1º lugar 1º lugar 

2. Habilidade de atribuir valor a uma oportunidade identificada 2º lugar 5º lugar 

3. Habilidade de comunicação persuasiva 8º lugar 8º lugar 

4. Habilidade de negociação 3º lugar 2º lugar 

5. Habilidade para aquisição de informações úteis 4º lugar 6º lugar 

6. Habilidade para resolver problemas 5º lugar 3º lugar 

7. Habilidade para tomar decisões 6º lugar 4º lugar 

8. Habilidade para pensar crítica e criativamente 7º lugar 7º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

 

 

Novamente pode-se verificar que há semelhança 

entre as duas classificações, exceto para a habilidade de 

atribuir valor a uma oportunidade identificada, que foi con- 

siderada mais importante pelos empreendedores mais no- 

vos. 

Separaram-se novamente os respondentes em dois 

grupos, de acordo com os níveis de escolaridade (médio e 

superior), e repetiram-se os estudos feitos acima para 

verificar se há correlação entre o nível de escolaridade e os 

conhecimentos que os empreendedores acham necessários 

para se obter sucesso com empresas de base tecnológica. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

 
Quadro 13 : Classificação da importância dos conhecimentos segundo o nível de escolaridade 

 

Conhecimentos Nível de escolaridade 

médio Superior 

Conhecer aspectos técnicos relacionados com o negócio 1º lugar 1º lugar 

Possuir experiência na área comercial 6º lugar 4º lugar 

Possuir graduação na área em que desejava empreender 7º lugar 7º lugar 

4. Ser experiente na área empresarial (Marketing, Finanças, 

Produção e Recursos Humanos). 

 
3º lugar 

 
5º lugar 

5. Ter vivência com situações novas 4º lugar 3º lugar 

6. Conhecer os aspectos legais que envolvem a empresa 5º lugar 6º lugar 

7. Entender de economia 8º lugar 9º lugar 

8. Acompanhar a evolução tecnológica 2º lugar 2º lugar 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 
Verifica-se que praticamente não há diferença entre as classificações, coincidindo, inclusive, os 1ºs e 2ºs lugares. 



Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 4, n. 1, p. 22-32, 2004 32 

Competências que fazem o sucesso do empreendedor 
 

 

 
 

CONCLUSÕES 

 

Sobre os três atributos estudados, considerados pela 

literatura como importantes para que o empreendedor ob- 

tenha sucesso, fez-se uma classificação, pela ordem de im- 

portância atribuída pelos entrevistados, com os seguintes 

resultados: 

 
Atitudes: 

1º Lugar – Buscar oportunidades constantemente e 

ter iniciativa; 

2º Lugar – Exigir qualidade dos produtos que fabri- 

cam ou serviços que prestam e eficiência dos seus colabo- 

radores. 

A opinião dos empreendedores da área de eletrôni- 

ca foi decisiva para que as atitudes pesquisadas tivessem 

esta classificação. 

Conhecimentos: 

1º Lugar – Conhecer aspectos técnicos relaciona- 

dos com o negócio; 

2º Lugar – Acompanhar a evolução tecnológica. 

Quando esta mesma classificação foi feita separan- 

do-se os empreendedores por ramo de atividade das res- 

pectivas empresas, o conhecimento relativo à vivência com 

situações novas também apareceu com destaque. 

 
Habilidades: 

1º Lugar – Habilidade de identificação de novas 

oportunidades; 

2º Lugar – Habilidade de atribuir valora uma opor- 

tunidade identificada. 

Quando a mesma classificação foi feita separando- 

se os empreendedores por idade, a habilidade de negocia- 

ção também se destacou. 

A pesquisa realizada no Pólo Tecnológico de Santa 

Rita do Sapucaí - MG demonstrou que para ter maior pos- 

sibilidade de levar sua empresa ao sucesso, o empreende- 

dor da área tecnológica deve possuir, dentre outras, as se- 

guintes competências: ser constantemente pró-ativo eexi- 

gente em relação à qualidade dos produtos/serviços de sua 

empresa; conhecer profundamente os aspectos tecnológicos 

relativos ao seu negócio e aos produtos/serviços envolvi- 

dos; e, possuir habilidades para identificar oportunidades 

e atribuir os respectivos valores a elas. 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. Vale da Eletrônica. Santa Rita do Sapucaí, 1997. 

Catálogo de exposição. 

 

BOYD, H. W.; WESTFALL, R. Pesquisa mercadológica: texto e casos. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1978. 

DOLABELA, F. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores Associados,  1999. 

DONAIRE, D. Normas para elaboração de monografias, dissertações e teses. Apostila de uso do curso: Seminários 

de Dissertação. São Paulo:  Universidade Cidade de São Paulo, 2000. 

 
FOWLER, F. R. Programas de desenvolvimento de empreendedorismo: PDEs. Um estudo de casos: FEA,USP, 

DUBS. São Paulo: FEA/USP, 1997 (Dissertação de Mestrado em Administração). 

 

LONGEN, M. T. Um modelo comportamental para o estudo do perfil do empreendedor. Florianópolis: UFSC, 

1997 (Dissertação de mestrado em Engenharia de Produção). 

 
MAIA, E. A. Competências gerais básicas ao desempenho profissional. Santa Rita do Sapucaí: FAI, 2002 (Monografia 

para especialização em Informática na Educação). 

 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. Edição compacta. São Paulo: Atlas, 1996. 

 
PEREIRA, J. C. Considerações sobre o perfil do empreendedor e a interação existente no ambiente de negócios do 

Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, MG: O Vale da Eletrônica. 2001. 195 p. (Dissertação Mestrado em 

Administração,UNICID-SP). 

 
SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. 

UNITED NATIONS, SEBRAE e ABC. Manual do EMPRETEC. 



33 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 4, n. 1, p. 33-39, 2004 

 

 

 

 

 

O Valor Econômico Agregado 

de Empresas Brasileiras Selecionadas 
 

Vinícius Antônio Montgomery de Miranda 

Engenheiro eletricista, mestre em Engenharia de Produção pela 

Unifei, MBA em Gerência Financeira e Controladoria pela Unital, 

professor da Faculdade Santa Marta e da Pós-graduação em Gestão 

Financeira e Auditoria da FAI. 

 

 

 
RESUMO 

 
A liberalização econômica, a globalização, a crescente interdependência econômica entre países e redes de empresas, 

a evolução tecnológica e a proliferação do uso das redes digitais como meio de comunicação tem tornado cada vez mais 

competitivo o ambiente no qual as empresas estão inseridas. Pode-se dizer que a competição antes local ou regional 

tornou-se global em praticamente todos os segmentos econômicos na maioria dos países. Partindo do pressuposto que 

essas transformações no ambiente empresarial tornou mais acirrada a concorrência entre empresas, é vital que essas se 

ajustem ao novo ambiente, reagindo às mudanças e se possível, se antecipando a elas. Nesse contexto, o EVA – Economic 

Value Added é um importante sistema de gestão que visa direcionar todos os esforços da empresa para a criação de 

riqueza a seus acionistas, tendo para isso que buscar a melhor forma de se relacionar com seus clientes, fornecedores, 

funcionários, investidores e a sociedade em geral. 

 
Palavras-chave: Valor econômico agregado (EVA), valor, valor de mercado agregado (MVA), sistemas de gestão 

financeira, custo de capital. 

 
ABSTRACT 

 

The economic liberalization, the globalization, the world wide web and the information society brought up by the 

revolution in telecommunication have made business environment a fierce field of battle. The local and regional competition 

changed to a global one in almost all economic sectors in almost every country. In that scenario, the firm adjustment to 

the new environment is vital to its survival. The firms must react to changes and if possible anticipate to them. So, the 

EVA – Economic Value Added is an important management system which aims to join all efforts to generate richness to 

the stockholders. To reach that, the firm must look for a great relationship with customers, suppliers, employees, investors 

and the society around it. 

 
Key words: Economic value added (EVA), market value added (MVA), value, finance management system, 

cost of capital. 
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INTRODUÇÃO 

 
A gestão de empresas no atual ambiente 

competitivo tem avançado gradualmente da postura 

convencional da busca pelo lucro e rentabilidade, para o 

enfoque da busca de valor para os acionistas. 

Atualmente existem várias ferramentas e métodos 

baseados no valor que poderiam ser utilizados para a gestão 

das empresas. Entretanto, dentre esses métodos, o EVA se 

destaca por ser um sistema de gestão relativamente simples, 

com grandes chances de sucesso em sua implementação. 

Trata-se de um método de gestão que envolve 

todos os níveis da empresa, da gerência aos funcionários 

auxiliares, passando pela produção, compra de matérias- 

primas, venda de produtos e serviços, além do 

relacionamento com acionistas e credores. 

 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
A gestão baseada no valor busca fundamental- 

mente a eficiência no relacionamento da empresa com o 

seu ambiente exterior (clientes, fornecedores, credores, 

acionistas, etc.) e em cada uma das atividades empresariais. 

Alcançar eficiência, porém, não é uma meta fácil, dado o 

dinamismo com que novos produtos são lançados pela 

concorrência e o crescente nível de exigência de 

consumidores que buscam produtos e serviços com preços 

uma empresa que deseja ser competitiva deve primar pela 

eficiência operacional em todas asatividades que compõem 

o seu negócio (compra de matérias-primas, processos de 

produção, transporte de materiais, vendas e prazos), assim 

como no seu relacionamento com o ambiente externo 

(clientes, fornecedores, credores e acionistas). 

Nesse sentido, o papel da governança corporativa 

é fundamental na definição de políticas e estratégias que 

busquem a criação de valor. Uma empresa bem gerida busca 

que suas decisões sejam eficazes, identificando a maior 

quantidade possível de novas estratégias operacionais e 

financeiras que agreguem valor ao negócio. São essas 

estratégias e as capacidades diferenciadoras que formarão 

as vantagens competitivas da empresa e garantirão a 

continuidade do empreendimento. 

 

“EVA se destaca por ser um sistema de 

gestão relativamente simples, com grandes 

chances de sucesso em sua implementação. 

Trata-se de um método de gestão que 

envolve todos os níveis da empresa, da 

gerência aos funcionários auxiliares, 

passando pela produção, compra de 

matérias-primas, venda de produtos e 

serviços, além do relacionamento com 

acionistas e credores”. 

competitivos e de qualidade. GARVIN (1984) afirma que    
a qualidade não deve ser restrita aos atributos de um produto 

ou serviço, mas deve envolver sua durabilidade, seus 

atributos, sua confiabilidade, sua beleza e o seu valor 

intrínseco para satisfazer as necessidades do consumidor. 

Assim, a estratégia competitiva de qualidade da empresa 

deve contemplar o oferecimento de produtos e serviços ao 

consumidor que atenda as suas necessidades; pelo preço 

em que ele esteja disposto a pagar (ASSAF NETO, 2003). 

À medida que os clientes se tornam mais sofisticados 

e passam a exigir a qualidade abrangente de Garvin, 

agregar valor mediante o aumento de lucros provenientes 

de preços de vendas mais elevados ou maior participação 

no mercado, passa a ser uma tarefa cada vez mais difícil. 

Além disso, o ambiente competitivo impõe grandes 

dificuldades às empresas por exigirem investimentos 

pesados, muitas vezes de difícil recuperação, na busca de 

participação adicional de mercado, qualidade 

do produto, lançamento de novos produtos, etc. 

Essa pressão por resultados muitas vezes induz à 

busca desmedida pelo corte de custos e despesas, que nem 

sempre proporciona vantagem competitiva. O verdadeiro 

diferencial competitivo de uma empresa diante de sua 

concorrência encontra-se em descobrir suas ineficiências 

antes de seus competidores (ASSAF NETO, 2003). Ou seja, 

Entretanto, um grande obstáculo para a 

implementação de novas técnicas de gestão é a resistência 

às mudanças nos procedimentos, nas rotinas de trabalho e 

nas relações de poder entre pessoas. Assim, para se 

conseguir implementar uma nova forma de gestão e 

alcançar a eficiência é preciso vincular a remuneração de 

funcionários e da gerência à criação de riqueza, de forma 

que todos possam visualizar a possibilidade de se beneficiar. 

Pode-se dizer que a ênfase na criação de valor para os 

acionistas e o ambiente de intensa competição e de risco 

nos negócios é um meio fértil no qual os planos de 

remuneraçãobaseadonosresultados florescem (DESSLER, 

1999). 

 
EHRBAR (1999) define o EVA como um sistema 

corporativo interno que motiva todos os gerentes e 

funcionários a trabalhar de forma cooperativa e 

entusiasmada para que alcancem o melhor resultado 

possível. 

 
Além de poder ser usado como uma ferramenta 

de gestão que busque eficiência e que premia a excelência, 

outra vantagem importante da  utilização do  EVA é      a 
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eficácia com que se transmite a acionistas, credores, 

clientes, fornecedores e funcionários a informação de 

criação de riqueza. 

 
DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO EVA 

 
A implementação de um sistema de gestão 

baseado na geração de valor não é uma tarefa fácil conforme 

se constata das experiências reportadas, já que é preciso 

mudar a mentalidade para transitar da cultura tradicional 

para a nova metodologia de avaliação de resultados. Assim, 

torna-se fundamental a participação e a motivação dos 

envolvidos, além da criação de incentivos à medida que os 

resultados são alcançados. Normalmente a reação contrária 

ao novo sistema de gestão parte daqueles que desconhecem 

o conceito de valor e que se baseiam exclusivamente nos 

demonstrativos financeiros convencionais para a avaliação 

de desempenho. Essa reação negativa ocorre principalmente 

porque algumas medidas de gestão baseadas no conceito 

de valor, podem até reduzir o lucro contábil, apesar de estar 

criando valor; pois, nesse caso, apresentar lucro não 

necessariamente significa criar valor. 

só gera valor se o mesmo for positivo após descontado o 

custo de oportunidade do capital aplicado. Caso contrário 

haverá destruição de riqueza dos proprietários da empresa. 

Em outras palavras, a criação de valor em qualquer 

sistema produtivo somente ocorrerá se houver um lucro 

residual após descontados todos os custos envolvidos, 

inclusive o custo de fornecer aos acionistas um retorno acima de 

suasexpectativas, dadooriscoa que estão sujeitos. Esse lucro 

residual é chamado de lucro econômico. A esse lucro 

econômico positivo chama-se Economic Value Added (EVA). 

Quando uma empresa apresenta lucro econômico 

positivo ao longo do tempo, o seu valor supera o valor da 

realização de seus ativos (investimentos), indicando uma 

agregação de riqueza conhecida pelo mercado por Market 

Value Added (MVA) ou goodwill2 . 

 

 

Uma empresa estará criando valor para seus 

proprietários quando for capaz de oferecer a 

eles uma remuneração acima de suas 

expectativas mínimas de ganhos 

De forma geral, as empresas que adotam a gestão    

baseada  no  valor  têm  uma  visão  mais  direcionada  à 

concepção dos negócios, à continuidade do 

empreendimento e ao objetivo de maximização da riqueza 

de seus acionistas. Portanto, criar valor não se resume a 

cobrir os custos explícitos dos produtos vendidos ou dos 

serviços prestados, gerando lucro como ocorre na 

contabilidade tradicional. É preciso também, contemplar o 

custo de oportunidade1 do capital investido (custos 

implícitos) na apuração dos resultados, aferindo então, a 

verdadeira criação de riqueza dos acionistas. 

Embora BIDDLE et (1997) afirmem que o 

resultado operacional de um negócio esteja mais 

correlacionado com o valor da empresa que o EVA, esse 

sistema de gestão tem se destacado por medir a criação de 

valor melhor que qualquer outra medida de desempenho 

contábil tradicional. 

 
A GERAÇÃO DE VALOR 

 
Uma empresa estará criando valor para seus 

proprietários quando for capaz de oferecer a eles uma 

remuneração acima de suas expectativas mínimas de 

ganhos. Isso ocorrerá quando o resultado gerado pelo 

negócio superar a taxa de remuneração exigida pelos 

credores, aofinanciarem parte dos ativos, e pelos acionistas, 

em suas decisões de investimento de risco. Assim, o lucro 

Uma empresa destroi valor quando, mesmo 

apurando um lucro contábil, o montante do resultado não 

consegue cobrir o custo mínimo de oportunidade do capital 

investido (lucro econômico negativo). Ou seja, o resultado 

não consegue ter a rentabilidade desejada pelo acionista, 

face aos riscos assumidos. Nesse caso, o valor de mercado 

da empresa seria inferior ao montante da realização de seus 

ativos. 

É interessante notar que o valor é identificado nos 

próprios resultados levantados pela empresa e expresso em 

seus diversos relatórios financeiros, comoconseqüência das 

várias estratégias e políticas adotadas. A riqueza, por sua 

vez, refere-se principalmente ao valor de mercado formado 

com base nas expectativas dos investidores em ações. Toda 

decisão da empresa de investimento em projetos que 

apresentem um Valor Presente Líquido (VPL) positivo, 

agrega valor à empresa. Esse valor agregado é incorporado 

pelo mercado na avaliação das ações, gerando riqueza aos 

acionistas, principalmente se a empresa for competente em 

repassar a informação e transmitir credibilidade aos 

investidores. 

Dessa forma, o valor é considerado uma medida 

mais completa que o lucro ou que qualquer outra medida 

de desempenho de uma empresa, pois leva em consideração 

em seus cálculos, a geração de caixa operacional atual   e 

 
 

 
1 Custo de oportunidade é o retorno da melhor alternativa de investimento abandonada em troca da aceitação de outra oportunidade de investimento de risco 

equivalente. 
1 O MVA considera os investimentos a preços corrigidos, e o goodwill propõe com maior rigor, valores de reposição. Porém, os dois conceitos são muito 

semelhantes (Assaf Neto 2003). 
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futura, a taxa de atratividade do capital e o risco associado 

ao investimento. Ele transmite uma visão de longo prazo, 

vinculada à continuidade do empreendimento, indicando o 

poder de ganho e a viabilidade do negócio. Além disso, 

indica a capacidade da empresa em competir, ajustar-se 

aos mercados em transformação e agregar riqueza aos seus 

proprietários. 

levantados pela empresa e aplicados em seu negócio 

(capital de giro mais capital fixo); 

• O Custo Médio Ponderado de Capitais (WACC) é a média 

ponderada da taxa de remuneração do capital tomado 

para investimento. 

 
O EVA além de associar o custo de oportunidade 

   do capital ao investimento realizado, aponta inúmeras outras 

Uma empresa destroi valor quando, mesmo 

apurando um lucro contábil, o montante do 

resultado não consegue cobrir o custo 

mínimo de oportunidade do capital investido 

(lucro econômico negativo) 

oportunidades de ganhos econômicos, como a melhor 

gestão do risco, a escolha da melhor estrutura de capital, 

maior giro, entre outros; não normalmente vislumbradas 

pelos indicadores financeiros tradicionais. 

A seguir será apresentada uma aplicação da 

metodologia EVA para o cálculo do valor agregado   por 

   empresas brasileiras selecionadas, nos anos de 2000, 2001 

e 2002. 

CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(WACC) 

 
Para se calcular o EVA é necessário conhecer o 

Custo Médio Ponderado de Capitais (WACC) da empresa, 

que éa remuneração média exigida por credores eacionistas 

em suas aplicações de capital de maneira a remunerar o 

risco assumido no negócio. 

 
O Custo Médio Ponderado de Capitais define  a 

 
CÁLCULO DO EVA DE ALGUMAS EMPRESAS 

BRASILEIRAS SELECIONADAS 

 

Os dados consolidados de Balanços Patrimoniais e 

Demonstrações de Resultados utilizados nas tabelas a 

seguir, para o cálculo do EVA estão disponíveis ao público 

no site da Bovespa (2003). As empresas escolhidas, ao 

acaso, para a análise foram: a Embraer, a Cemig e a Sadia. 

menor  taxa de atratividade que os  projetos da   empresa    

devem apresentar para que possam ser considerados 

economicamente viáveis. Ou seja, projetos que apresentem 

rentabilidade inferior a essa taxa mínima de atratividade 

(TMA) sãoinsuficientes para remunerar as fontes de capital 

obtidas para sua execução. Nessecaso, se aceitos, destruirão 

valor da empresa. 

 
EVA – Valor Econômico Agregado 

 
Para o cálculo do Valor Econômico Agregado 

(EVA), são necessárias algumas adaptações nos 

demonstrativos de resultados da empresa, procurando, entre 

outras medidas, evidenciar sua parte operacional, o Imposto 

de Renda (IR) sobre os resultados da atividade e os 

benefícios fiscais provenientes da utilização de capital de 

terceiros (ASSAF NETO, 2003). 

 
Analiticamente, pode-se apurar o EVA da seguinte forma: 

EVA = (ROI – WACC) x Investimento (1) 

Onde: 

• ROI é o retorno sobre o investimento, formado pelo 

produto do giro do investimento pela margem 

operacional; 

• Investimento é o total de recursos próprios e de terceiros 

O EVA além de associar o custo de 

oportunidade do capital ao investimento 

realizado, aponta inúmeras outras 

oportunidades de ganhos econômicos, 

como a melhor gestão do risco, 

a escolha da melhor estrutura de capital, 

maior giro, entre outros; não normalmente 

vislumbradas pelos indicadores financeiros 

tradicionais 
 

Para o cálculo do EVA foi ainda considerada uma 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 16% ao ano 

indistintamente para cada uma das empresas analisadas, 

para efeito de simplificação da análise. Porém, é evidente 

que cada empresa tem seu Custo Médio Ponderado de 

Capitais, que define a TMA de seus projetos, de acordo 

com sua estrutura de capital. Além disso, não se pode 

esquecer que essa estrutura é variável e dependente das 

fontes de capital escolhidas para financiar cada projeto a 

ser executado pela empresa. 

 
As tabelas a seguir apresentam as principais contas 

do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 

do Exercício e o cálculo do EVA das empresas selecionadas. 
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Sadia S.A. 

Balanço Patrimonial Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Ativo Total (R$ mil) 3.280.327 3.457.318 5.131.905 

Ativo Circulante 1.255.731 1.603.985 2.792.836 

Ativo Realizável a longo prazo 925.564 816.475 1.316.621 

Ativo Permanente 1.099.032 1.036.858 1.022.448 

Passivo Total (R$ mil) 3.280.327 3.457.318 5.131.905 

Passivo Circulante 1.656.864 1.336.604 2.553.549 

Passivo exigível a longo prazo 1.316.339 998.582 674.962 

Patrimônio Líquido 998.113 1.121.599 1.261.654 

Tabela 1 – Balanços Patrimoniais da Sadia 

 

Sadia S.A. 

Demonstração de Resultados    

 Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 3.257.944 4.017.076 4.689.274 

Deduções da Receita Bruta (376.931) (382.251) (450.431) 

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.881.013 3.634.825 4.238.843 

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (2.177.430) (2.359.521) (2.938.999) 

Resultado Bruto 703.583 1.275.304 1.299.844 

Despesas/ Receitas Operacionais (644.529) (1.018.417) (1.055.923) 

Resultado Operacional 59.054 256.887 243.921 

Provisão para IR e Contribuição Social (1.358) (38.895) 325 

Lucro Operacional 57.696 217.992 244.246 
 

Tabela 2 – Demonstrações de Resultados da Sadia 

 

Sadia S.A. 

Cálculo do EVA Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Lucro Operacional (NOPAT) 57.696 217.992 244.246 

Capital Investido 1
 1.494.318 2.011.366 2.466.814 

Custo do Capital (TMA) 0,16 0,16 0,16 

Retorno Sobre o Investimento 0,0386 0,1084 0,0990 

EVA (181.395) (103.827) (150.444) 

Tabela 3 – EVA da Sadia 
 

Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais 

Balanço Patrimonial Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Ativo Total (R$ mil) 10.612.159 13.215.471 13.813.886 

Ativo Circulante 1.023.744 1.690.574 1.819.772 

Ativo Realizável a longo prazo 1.464.742 3.525.926 3.462.579 

Ativo Permanente 8.123.673 7.998.971 8.531.535 

Passivo Total (R$ mil) 10.612.159 13.215.471 13.813.886 

Passivo Circulante 1.351.224 1.776.150 2.960.646 

Passivo exigível a longo prazo 1.443.402 4.537.265 5.172.357 

Patrimônio Líquido 7.817.533 6.902.056 5.680.883 

Tabela 4 - Balanços Patrimoniais da Cemig 
 

1 O cálculo do capital investido contido nessa tabela, segue a orientação dada em Assaf Neto (2003) de subtrair do ativo total, os passivos não- 

onerosos ou de simplesmente somar o patrimônio líquido aos passivos onerosos. 
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Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais 

Demonstração de Resultados Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 4.940.103 6.167.632 6.751.960 

Deduções da Receita Bruta (1.234.379) (1.315.261) (1.633.298) 

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 3.705.724 4.852.371 5.118.662 

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0 0 

Resultado Bruto 3.705.724 4.852.371 5.118.662 

Despesas/ Receitas Operacionais (3.295.014) (4.157.979) (5.208.659) 

Resultado Operacional 410.710 694.392 (89.997) 

Provisão para IR e Contribuição Social (118.030) (229.016) (70.910) 

Lucro Operacional 292.680 465.376 (160.907) 

Tabela 5 – Demonstrações de Resultados da Cemig 

 

 

Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais 

Cálculo do EVA Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Lucro Operacional (NOPAT) 292.680 465.376 (160.907) 

Capital Investido * 8.916.760 8.951.662 8.231.374 

Custo do Capital (TMA) 0,16 0,16 0,16 

Retorno Sobre o Investimento 0,0328 0,0520 (0,0195) 

EVA (1.134.002) (966.890) (1.477.927) 
 

Tabela 6 – EVA da Cemig 

 

 

Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

Balanço Patrimonial Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Ativo Total (R$ mil) 5.150.051 7.726.238 11.243.380 

Ativo Circulante 4.029.430 5.935.718 8.494.741 

Ativo Realizável a longo prazo 313.135 597.268 1.080.040 

Ativo Permanente 807.486 1.193.252 1.668.599 

Passivo Total (R$ mil) 5.150.051 7.726.238 11.243.380 

Passivo Circulante 2.670.124 3.951.920 5.501.218 

Passivo exigível a longo prazo 941.201 1.317.451 2.414.961 

Patrimônio Líquido 1.538.726 2.456.867 3.327.201 

Tabela 7 - Balanços Patrimoniais da Embraer 

 

 

Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

Demonstração de Resultados Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 5.230.743 6.989.221 7.836.858 

Deduções da Receita Bruta (131.394) (98.560) (88.747) 

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 5.099.349 6.890.661 7.748.111 

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (3.519.123) (4.025.903) (4.293.664) 

Resultado Bruto 1.580.226 2.864.758 3.454.447 

Despesas/ Receitas Operacionais (842.306) (1.415.988) (2.162.834) 

Resultado Operacional 737.920 1.448.770 1.291.613 

Provisão para IR e Contribuição Social (274.647) (460.794) (531.447) 

Lucro Operacional 463.273 987.976 760.166 

Tabela 8 – Demonstrações de Resultados da Embraer 
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Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

Cálculo do EVA Dez/00 Dez/01 Dez/02 

Lucro Operacional (NOPAT) 463.273 987.976 760.166 

Capital Investido * 1.716.231 3.025.797 4.415.786 

Custo do Capital (TMA) 0,16 0,16 0,16 

Retorno Sobre o Investimento 0,2699 0,3265 0,1721 

EVA 188.676 503.848 53.640 
 

Tabela 9 – EVA da Embraer 

Ao observar a tabela 3, constata-se que a Sadia vem 

consistentemente apresentando EVA negativos, embora 

tenha apresentado lucro operacional nos três anos 

analisados, conforme tabela 2. 

Este fato reforça que as medidas convencionais de 

desempenho não são suficientes para que a administração 

e os acionistas saibam se há criação de riqueza na empresa. 

Como as medidas convencionais não consideram o 

custo de oportunidade do capital próprio e o risco do 

negócio, mesmo que a demonstração de resultados 

apresente um lucro operacional positivo, poderá estar 

havendo a destruição de valor, como é o caso dessa empresa. 

A Cemig apresenta EVA negativos nos três anos 

analisados, além de ter apresentado um lucro operacional 

negativo em 2002. 

Os valores de EVA negativos encontrados podem 

ser conseqüência da grave crise energética pela qual as 

empresas brasileiras do setor passaram após as mudanças 

de hábito da população ante o racionamento energético de 

2001. 

A Embraer é a única empresa analisada a 

apresentar EVA positivo nos três anos analisados, 

demonstrando a força dessa empresa de aviação regional, 

mesmo após a crise mundial do setor de aviação, com os 

atentados terroristas em 2001, e da batalha comercial contra 

a sua principal concorrente internacional nesse setor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar de algumas imperfeições já detectadas e 
da necessidade de reavaliação das demonstrações contábeis 
convencionais para o cálculo correto do valor econômico 
agregado, é importante reconhecer os méritos do modelo 
EVA na avaliação da riqueza gerada e a sua superioridade 

sobre outros modelos gerenciais. Ele permite que as 
empresas avaliem melhor suas estratégias financeiras e 
capacidades diferenciadoras de modo a desenvolver 

vantagens competitivas e adicionar valor aos proprietários. 
Para o sucesso na implantação do modelo, entretanto, 
é indispensável a criação de incentivos e compensações 

vinculados ao valor criado pelas atividades da empresa, 
de forma a quebrar as possíveis resistências que possam 

surgir, além de criar a motivação   necessária 
para que a equipe se adapte ao novo. 

Finalmente, embora seja amplamente utilizado na 
análise de empresas, o lucro convencionalmente calculado 
pela contabilidade é uma medida limitada da capacidade 
de competitividade da empresa, devendo ser restrito à 
análise de curto prazo. O EVA por sua vez, ao considerar a 
remuneração exigida pelos proprietários do capital, 
constitui-se numa das melhores medidas de avaliação, pois 
se preocupa com o sucesso e a continuidade da empresa, 
além de permitir que sejam identificados aqueles ativos 
destruidores de riqueza, que se eliminados ou substituídos, 
tornam os investimentos mais atraentes e mais valorizados 
pelo mercado. 
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RESUMO 

 
Estratégias típicas de crescimento e capitalização de empresas serão analisadas através do enfoque nas parcerias, 

fusões e incorporações, buscando discutir sua importância como movimentos competitivos. O entendimento e a aplicação 

dos conceitos que permeiam tais movimentos, normalmente mais comuns às grandes empresas e aos mercados mais 

desenvolvidos, serão extrapolados de forma a incluir os seus efeitos potenciais para os Pólos Industriais de Pequenas e 

Médias Empresas (PME) de Tecnologia (clusters) com vistas à sua sobrevivência, enquanto submetidas à competição 

global. Uma reflexão particular sobre tais efeitos no Pólo de Tecnologia do Vale da Eletrônica no sul de estado de Minas 

Gerais - Brasil, em busca de maiores esclarecimentos sobre a nova realidade competitiva destas empresas, será também 

apresentada. 

 
Palavras-chave: Crescimento, capitalização, competição, parcerias, fusões, incorporações, PME. 

 
ABSTRACT 

 
The typical growing and capitalization strategies of companies will be analyzed by focusing on joint-ventures, 

acquisition and merger scopes in order to discuss their importance as competitive moves. The understanding and the 

application of such moves, generally involving major enterprises and developed markets, will be extrapolated to include 

potential effects to technology SMB (Small and Medium Business) clusters and their survival while exposed to global 

competition. A particular analysis of such effects on the cluster so called Vale da Eletrônica, located in the south of 

Minas Gerais State in Brazil, this particular analysis intends to look for futher clarification about the new competitive 

enviroment,will also be presented. 

 
Key words: Growing, capitalization, competition, joint-ventures, mergers, acquisitions, SMB. 
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INTRODUÇÃO 

 
De acordo com GIACOMINI Fo. (2000), não há 

consenso sobre a origem da formação de parcerias e fusões 

corporativas. É provável que a Companhia da Índia do 

Leste, formada em 1604, teria sido uma das primeiras 

“holding”, a qual conciliou interesses de diversos 

empresários ingleses. No Brasil, com uma cultura de 

empresa familiar e um número menor de grupos de 

empresas que buscavam o expansionismo como estratégia 

de negócio, o sistema de “holding” caracterizou-se mais 

pelo ingresso de empresas transnacionais. O CADE 

(Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econô- 

mico), que foi efetivamente criado em 19621 , inspirado nas 

leis antitruste americanas, foi a primeira iniciativa oficial 

brasileira no sentido de empreender um controle maior das 

atividades de conglomerados corporativos. 

A partir dos anos oitenta, os mercados 

desenvolvidos dos Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental 

e também os mercados do Sudeste Asiático que se 

expandiam, começaram a vivenciar de forma mais 

consistente as práticas de parcerias, fusões e incorporações. 

Os grupos nacionais privados tomariam a mesma diretiva 

somente a partir da segunda metade dos anos noventa. 

 

No Brasil, com uma cultura de empresa 

familiar e um número menor de grupos de 

empresas que buscavam o expansionismo 

como estratégia de negócio, o sistema de 

“holding” caracterizou-se mais pelo ingresso 

de empresas transnacionais. 

é por meio de convênio: acordo de vontades com 

características próprias. No ato coletivo, as partes desejam 

o mesmo: realizar conjuntamente uma ou várias operações 

comuns: seus interesses, ainda se diferentes, caminham na 

mesma direção”. 

Já oconceito de “Fusão”, segundo BULGARELLI 

(1998, pp. 50-52), possui um detalhamento técnico maior: 

“Ato de natureza corporativa ou social, por meio do qual 

duas ou mais sociedades, ante a dissolução de alguma ou 

de todas elas, confundem seus patrimônios e agrupam-se 

em uma só sociedade”. “A fusão implica um processo 

societário (duas ou mais sociedades), absorção de umas 

por outra ou união entre elas para uma nova, transmissão 

global do patrimônio, incorporação dos acionistas, extinção 

das incorporadas”. 

A lei das Sociedades por Ações L-006.404-1976, 

Art. 227 define “Incorporação” (merger, no direito inglês) 

como a operação pela qual uma ou mais sociedades são 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos 

e obrigações. A incorporação não dá origem a uma nova 

sociedade, pois a incorporadora absorve e sucede a uma ou 

mais sociedades. Por outro lado não ocorre, na 

incorporação, uma compra e venda, mas a agregação do 

patrimônio da sociedade incorporada ao patrimônio da 

incorporadora, com sucessão em todos os direitos e 

obrigações. 

ROSMUSSEN (1999, pp. 14), justifica as alianças 

empresariais com a questão da “organização não estar 

vinculada aos riscos de investimentos de implantação, pois 

a parceria levaria em conta certa experiência e know how 

dos pares em processos a serem dinamizados”. Ele conclui 

que na nova realidade da economia internacional, as 

estratégias e as táticas da aquisição, da fusão empresarial e 

   das parcerias sãoferramentas de aceleração de movimentos 

competitivos, onde uma empresa ou um grupo econômico 

Em 1994, foi promulgada a atual legislação 

antitruste nacional, a Lei 8.884/94, que dentre outras 

disposições, vem delimitando conceitos, atos que afrontam 

a livre concorrência, remodelando e estabelecendo 

competências administrativas ao CADE, bem como a SDE 

e a SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico do 

Ministério da Justiça), órgãos que compõem o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC. O papel 

destes órgãos é de grande importância na análise e defesa 

da ordem econômica nacional, juntamente com as agências 

reguladoras, como por exemplo a ANATEL, que tem 

atuação direta em casos relativos à concentração de mercado 

no ramo específico de telecomunicações. 

No campo dos conceitos e definições, segundo 

PIETRO (1999, pp. 177-178), “Parceria designa formas de 

sociedade que, sem formar uma nova pessoa jurídica, 

organizam-se para a consecução de determinados fins”. 

“Uma das formas de se manifestar formalmente a parceria 

pode penetrar em mercados em curtíssimo prazo sem 

necessidade de esperar a maturidade dos seus investimentos 

de implantação. 

 
FUSÕES E INCORPORAÇÕES – IMPACTOS DA 

MUDANÇA 

 

Segundo MARQUES (2002), especialmente a 

partir de 1994 com a introdução do “Plano Real’, houve 

redução da inflação, manutenção de juros altos e o mercado 

consumidor adquiriu um nível maior de exigências diante 

das amplas ofertas e acesso a produtos antes inacessíveis. 

Com toda a desregulamentação e privatizações que se 

sucederam, muitas empresasnacionais em situação de risco 

de solvência, se viram diante de oportunidades latentes de 

salvar seu negócio (ou parte da riqueza dos acionistas) a 

partir de uma sucessão de fusões e incorporações, fazendo 

com que nos dias atuais a globalização dos negócios    no 

 
 

1 A primeira tentativa de criação um organismo com este perfil foi em 1946, o qual foi extinto três (3) meses depois, com a queda de Getúlio 

Vargas. 
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Brasil se encontrasse em pé de igualdade com os centros 

mais avançados da economia globalizada e enfrentasse as 

conseqüências sociais que o processo acaba trazendo. 

O seguinte quadro pode ser visualizado da situação 

do mercado de trabalho no contexto das parcerias, fusões e 

incorporações: 

• Retração da oferta de emprego. 

• Surgimento de programas de demissão voluntária. 

• Terceirização de atividades não essenciais; 

• Elevação do nível de exigência para novas contratações. 

• Migração do setor de bens e consumo para o setor de 

serviços. 

• Surgimento de cooperativas de trabalho como forma de 

flexibilização dos vínculos empregatícios. 

• Profissionalização das empresas familiares. 

• Surgimento de um contingente de 5 a 10 por cento da 

população economicamente ativa dedicado a atividades 

da chamada economia informal. 

 
“Exportação de empregos” através da contratação de 

produtos e serviços no país de origem das detentoras dos 

controles acionários de empresas outrora nacionais. 

 
Além dos aspectos relativos ao mercado de 

trabalho, há  o  processo de  adaptação dos empregados 

trabalho de comunicação específico junto a trabalhadores 

e sindicatos. Além disto, o abandono da localidade afeta a 

comunidade em que a empresa está estabelecida, a qual 

precisa ser informada dos planos da nova corporação, caso 

de sua saída ou não, caso de demissões, caso de mudança 

de perfil de produção e serviços etc.. Envolve também 

interesses de prefeituras, estados, escolas, estabelecimentos 

comerciais e muitos outros. 

A exclusão e criação de marcas e produtos sãodecisões 

que afetam clientes, pois muitos artigos fazem parte do 

estilo de vida das pessoas. As marcas contam com um valor 

de imagem que pode ser deteriorado. 

A comunicação deve, portanto, ser um trabalho 

contínuo até que a integração seja assimilada 

adequadamente pelas partes interessadas. 

 

O CADE (Conselho Administrativo de 

Desenvolvimento Econômico), que foi 

efetivamente criado em 1962   e inspirado 

nas leis antitruste americanas, foi a primeira 

iniciativa oficial brasileira no sentido de 

empreender um controle maior das 

atividades de conglomerados corporativos. 

remanescentes no  “dia   seguinte” de   uma   fusão  ou    
incorporação. Há a questão do discernimento necessário 

sobre quais competências preservar (seus pontos fortes), 

quais esquecer (aquelas que não agregam mais valor) e, 

quais antecipar (frente às novas exigências). Os 

trabalhadores reagem aos desafios da mudança buscando 

se posicionar tipicamente como: 

 
• Pró-ativos – “arquitetos do futuro”, tomam iniciativa e 

se antecipam aos fatos, colocando-se “aonde a bola vai 

chegar”. 

• Coativos – atuam bem em equipes, constituindo-se em 

importante elo de ligação entre os pró-ativos e os 

reativos. 

• Reativos – “engenheiros de manutenção de obras feitas”, 

estãosempre lidando com situações criadas pelos outros, 

“apagando incêndio” ou “enxugando gelo”. 

• Inativos – agem apenas nocírculo vicioso de seus hábitos 

arraigados. Diante de um cenário de mudanças, sentem- 

se desestabilizados pela ameaça da perda de seu status 

quo e dificilmente agarram qualquer nova oportunidade 

que apareça. 

 

GIACOMINI Fo. (2000) analisa os impactos da 

comunicação durante o processo de mudança estabelecido 

durante a implementação da fusão ou incorporação 

societária. Segundo ele, o desemprego é uma das potenciais 

conseqüências práticas da fusão já que deve haver um 

equacionamento dos recursos humanos, tendo como 

desdobramento demissões. Este aspecto demanda      um 

GRUPOS BRASILEIROS EM PERSPECTIVA 

GLOBAL 

 

De acordo com COLLIT (2004), em análise feita 

para o Financial Times, as principais empresas brasileiras 

estão se expandindo e abrindo filiais no exterior. A recente 

fusão entre a Ambev e a Interbrew, para formar a maior 

cervejaria do mundo, salientou a crescente 

internacionalização de empresas brasileiras nos últimos 

anos. O Brasil tornou-se um competidor internacional em 

vários setores tais como siderurgia, mineração, bancário, 

aeronáutica, além de papel e celulose. É possível afirmar 

que haverá mais alianças no futuro, apesar de nem sempre 

envolver controle gerencial. 

Vide alguns exemplos: A Embraer, quarta maior 

produtora de aviões do mundo, entrou na China e nos EUA 

e está desafiando a líder canadense Bombardier nomercado 

de jatos regionais. A Petrobrás, a maior empresa listada em 

bolsa da América do Sul, fez aquisições significativas nos 

últimos três anos na região e controla grande fração da 

produção e distribuição de petróleo argentino. A empresa 

atualmente está procurando outras operações na África e 

no Oriente Médio. A Companhia Vale do Rio Doce, maior 

produtora de minério de ferro, também fez várias alianças 

estratégicas, tanto no exterior quanto no país. Em seu mais 

recente acordo, a Vale deve investir US$ 1,4 bilhão (cerca 

de R$ 4,2 bilhões) em uma siderúrgica integrada de aço no 
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nordeste do Brasil, em parceria com a Shanghai Baosteel 

Group, maior siderúrgica da China. A Gerdau, outra grande 

siderúrgica, adquiriu bens importantes nos EUA, Canadá e 

vários países da América Latina. 

Além destes exemplos, segundo a Gazeta 

Mercantil de 21 de Junho de 2004, o grupo nacional EMS 

Sigma Farma, em parceria com investidores globais, 

começa a operar em Portugal a partir de Julho de 2004. 

Collit conclui que uma das motivações da busca brasileira 

por alianças internacionais é oacesso a crédito mais barato. 

Mesmo com a queda do risco país nos últimos meses, as 

empresas brasileiras continuam pagando ao menos 500 

pontos base a mais do que suas concorrentes internacionais. 

Em alguns casos, o valor de mercado das empresas 

brasileiras mais do que dobrou no último ano, e assim elas 

conquistaram peso para adquirir ou trocar bens no exterior. 

De qualquer forma, há vários obstáculos detendo 

o potencial de fusões e aquisições. MESQUITA (2004) 

observa que regulamentação brasileira e a falta de controle 

corporativo (governança) são  um  grande problema.    A 

a tipologia proposta por Sengenberger (1985) e considera 

quatro categorias: 

 

 

Com toda a desregulamentação e 

privatizações que se sucederam, muitas 

empresas nacionais em situação de risco de 

solvência, se viram diante de oportunidades 

latentes de salvar seu negócio (ou parte da 

riqueza dos acionistas) a partir de uma 

sucessão de fusões e incorporações, fazendo 

com que nos dias atuais a globalização dos 

negócios no Brasil se encontrasse em pé de 

igualdade com os centros mais avançados da 

economia globalizada e enfrentasse as 

conseqüências sociais que o 

processo acaba trazendo. 

diferença na avaliação das diferentes classes de acionistas,    
freqüentemente, dá  uma grande desvantagem para    os 

acionistas minoritários. Por exemplo, enquanto as ações 

ordinárias da Ambev subiram 8% depois do anúncio do 

acordo com a Interbrew, suas ações preferenciais caíram 

15%. Estas ações não têm direito a voto e são 

freqüentemente absorvidas em fusões e incorporações. 

Longos atrasos e imprevisibilidade do CADE, agência 

antitruste do Brasil, são outro grande problema. O CADE 

aprovou a fusão de 1997 que deu a Ambev uma grande 

fração do mercado, mas, recentemente, vetou a aquisição 

de uma produtora brasileira de chocolate pela Nestlé, dois 

anos após o anúncio do acordo. 

 

A partir dos anos oitenta, os mercados 

desenvolvidos dos Estados Unidos, Japão, 

Europa Ocidental e também os mercados do 

Sudeste Asiático que se expandiam, 

começaram a vivenciar de forma mais 

consistente as práticas de parcerias, 

fusões e incorporações. 
 

 

TIPOLOGIA DAS PMES 

 
De forma a entender como as PMEs (Pequenas e 

Médias Empresas) entram neste contexto global a passam 

a ser afetadas por eles, é importante entender a sua forma 

de inserção na atividade produtiva. Segundo LAS CASAS 

(1998), a complexidade de atuação das PMEs não permite 

uma caracterização definitiva e única de sua forma de 

inserção na atividade produtiva. LAS CASAS (1998) cita 

a) PMEs em Mercados Competitivos 

 
Nesta categoria a concorrência se dá via preços 

em estruturas produtivas com menor valorização e 

remuneração dos fatores de produção, especialmente 

salários. Este segmento é também caracterizado por 

absorver grande volume de mão de obra, sendo objeto de 

políticas governamentais que visem à geração de emprego. 

São também utilizadas por grandes empresas em períodos 

de crise para subcontratação de atividades que não lhes 

sejam centrais. A abordagem observada na China pode 

exemplificar este modelo. Estas PMEs se inserem no 

mercado global com estruturas independentes e 

relativamente adversas aos processos de fusões e 

incorporações, pois em geral são objeto das políticas 

industriais de governo, com incentivos e proteção. 

 

 

 
b) PMEs Independentes em Estruturas Industriais 

Dinâmicas 

 

A inserção deste tipo de PMEs se dá, basicamente, 

através da capacidade do empreendedor de perceber 

oportunidade de inovação que gera um alto lucro transitório, 

período no qual não existem significativas barreiras à 

entrada para novastecnologias. Asobrevivência da empresa 

está ligada fortemente à contínua capacidade de inovar e 

conseguir acesso às linhas de financiamento. A 

concorrência se dá, portanto, não exclusivamente via 

preços. Como exemplos cita-se empresas de tecnologia, 

incluindo software e automação. Estas PMEs podem se 

tornar  alvos  de  grandes  empresas  para  processos  de 
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aquisição para absorção de novas tecnologias oriundas da 

inovação de forma mais rápida e evitação de ameaças ainda 

que vindas de pequenos empreendimentos. No Brasil cita- 

se exemplos parciais dos pólos tecnológicos de Campinas 

e São José do Campos em São Paulo e Ilhéus na Bahia, 

além do Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí, Minas 

Gerais. 

Com as novas tecnologias de fabricação com 

enfoque na especialização flexível, esta trajetória se 

intensificou, pois as grandes empresas tendem, cada vez 

mais, a implantarem parcerias, sub-contratações, franquias, 

etc.. A tecnologia da informação assegura que a grande 

empresa manterá o controle das empresas satélites, bem 

como a qualidade nos produtos e processos. A escala e a 

sobrevivência das PMEs, criadas especialmente      para 

   atender demanda específica, são determinadas pela grande 

As empresas incubadas, certamente em sua 

totalidade, e as PMEs estabelecidas, 

certamente a maioria, não possuem um 

processo de governança corporativa 

implantado, de forma que, devido a isto, 

aquisições por ou parcerias com empresas 

maiores, como forma de alavancar os 

negócios, ficam comprometidas pela 

ausência ou deficiência da 

transparência das sociedades. 

empresa. A localização das PMEs pode variar, mas nos 

casos mais consolidados, as mesmas se localizam dentro 

da planta da grande empresa. Casos mais comuns mostram 

localizações no “site” da grande empresa reduzindo ainda 

de forma importante os custos de logística. Exemplos no 

Brasil são as novas plantas automobilísticas da Ford em 

Camaçari (Bahia) e da Volkswagen em Resende (Rio de 

Janeiro). Neste modelo, as PMEs já estão associadas de 

uma forma dependente com a grande empresa e uma 

aquisição ou fusão não é tão comum, somente para 

reintegração de algum processo que antes fora terceirizado 

e  depois repensado como estratégico para o      “core” 

   tecnológico da grande empresa. 
 

 
c) Modelo Comunitário 

 

A associação de PMEs em redes, agrupadas 

geográfica e setorialmente, beneficiando-se das economias 

de integração e sinergia, eficiência e cooperação são as 

características principais deste tipo. Utilizam-se de mão de 

obra especializada, fornecedores especializados e 

tecnologia, formando os distritos industriais citados em 

MARSHALL (1985). Exemplos típicos e bem sucedidos 

são a III Itália e o Vale do Silício (EUA). No Brasil, da 

mesma forma que omodelo independente, cita-se omesmos 

exemplos dos pólos tecnológicos de Campinas e São José 

dos Campos em São Paulo e Ilhéus na Bahia, além do Vale 

da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. 

Estas PME´s tem se tornado alvo de grandes grupos 

transnacionais, especialmente enfocados em manufatura de 

produtos de tecnologia. Tais produtos das PMEs, ainda que 

tecnológicos, quando são classificados como commodities 

do ponto de vista do mercado internacional, possuem 

processos de fabricação com alto grau de replicabilidade 

para outros locais. Neste caso, a competição se dará pelo 

custo e a parceria ou fusão com algum grupo industrial 

maior pode ser uma saída viável para sobrevivência ou 

crescimento da PME. 

 
d) Modelo de Coordenação 

 

O modelo de coordenação é semelhante ao 

Comunitário, porém se distingue pela existência de uma 

grande empresa em torno da qual gravita uma grande 

quantidade de PMEs. 

PÓLOS INDUSTRIAIS E PMES NA INDÚSTRIA 

MINEIRA 

 

Os pólos ou aglomerações industriais referem-se 

a concentração geográfica da produção industrial, podendo 

ser mais ou menos especializadas em determinadas 

atividades. Um pólo pode ser composto por um único 

município ou por mais de um, desde que haja uma grande 

proximidade entre eles (aproximadamente 50 Km), de tal 

modo a caracterizar um conjunto de indústrias providas 

por uma mesma rede de serviços urbanos (LAS CASAS, 

1998). Há otipo de aglomeração que possui exclusivamente 

PMEs que atuam em uma mesma atividade ou em atividades 

conexas - modelo comunitário; há o tipo no qual as PMEs 

gravitam em torno de uma grande empresa - modelo de 

coordenação; há o tipo que caracteriza-se pela presença de 

PMEs em um mesmo espaço geográfico, beneficiando-se 

difusamente de economias de aglomeração que não são 

específicas de uma atividade e há o tipo de pólo formado 

por uma ou mais grande empresa, em que as PMEs não são 

articuladas à grande empresa. De acordo com o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no que se 

refere ao tamanho das empresas, as mesmas podem ser 

classificadas em: 

 

 
Tipo de Estabelecimento Número de empregados 

Micro até 4 

Pequeno de 5 a 19 

Médio de 20 a 99 

Grande de 100 a 999 

Muito grande de 1000 a mais 
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a) A Importância das PMEs na Indústria Mineira 

 
As PMEs em Minas Gerais são importantes pois 

contribuem fortemente para a geração de emprego, podendo 

ser analisadas sob este fator e também considerando o 

número de estabelecimentos e os salários pagos. Segundo 

LAS CASAS (1998), as PMEs detêm 97,22% do total de 

estabelecimentos, emprega 43,25% do total da mão de obra 

e apenas 24,47% da massa de salários da indústria mineira. 

Apesar de pagarem salários mais baixos, sua contribuição 

tem crescido, entre outras coisas, porque as grandes 

empresas têm diminuído, em contrapartida. Isto se deve 

provavelmente por programas de terceirização de 

atividades. 

As PMEs ganham importância diferenciada quando se 

organizam em pólos ou conglomerados com especialização 

produtiva baseado em um padrão locacional estratégico, 

tais como o Vale da Eletrônica, na cidade de Santa Rita do 

Sapucai. 

 

 

O fato é que a globalização de mercados não 

mais ignora os pequenos e médios 

competidores de clusters de tecnologia 

espalhados pelo mundo e não poderia ser 

diferente no Brasil. Desta forma, estratégias 

de crescimento comuns, aplicadas nos 

mercados de países desenvolvidos, tais como 

Estados Unidos, Alemanha e Itália 

serão cada vez mais observadas 

em pólos como o do Vale da Eletrônica 
 

 

 
REFLEXÕES SOBRE OS EFEITOS DAS FUSÕES E 

INCORPORAÇÕES NAS PMES DO PÓLO 

TECNOLÓGICO DO VALE DA ELETRÔNICA 

 

O seguinte modelo, formado a partir dos conceitos 

abordados anteriormente, pode ser desenvolvidopara opólo 

do Vale da Eletrônica: 

O pólo apresenta um perfil parcial do tipo 

comunitário no sentido de que as PMEs são agrupadas 

geográfica e setorialmente com enfoque no setor de eletro- 

eletrônica, beneficiando-se das economias de integração e 

sinergia (cliente–fornecedor). Por outro lado, o pólo 

apresenta características fortes do tipo de PMEs 

Independentes em Estruturas Industriais Dinâmicas, pois 

há uma cultura empreendedora forte com incubadoras 

consolidadas tanto no ambiente acadêmico (ex.: Núcleo de 

Empreendendorismo - NEMP – INATEL), como no 

ambiente da administração pública municipal (Incubadora 

Municipal).  Tal  cultura  empreendedora  somente gerará 

frutos se o empresário perceber continuamente 

oportunidades de inovação, assegurando relativa 

sobrevivência do negócio. 

Uma pesquisa observacional realizada pelo autor 

de Janeiro a Abril de 2004, reforçada com entrevistas 

realizadas, concorrentemente, junto a quatro (4) 

empreendedores localizados nas incubadoras e dois (3) 

diretores presidentes de PMEs estabelecidas no pólo, 

revelou que: 

 

a) Dificuldades de acesso às linhas de financiamento de 

menor custo são um desafio crescente para asempresas 

incubadas de tecnologia. Quando o segmento de 

mercado em que elas atuam apresenta um ou mais 

competidores estabelecidos, com maior capacidade de 

retorno financeiro e, portanto, com maior atratividade 

para os investidores, há uma lacuna que se forma entre 

o potencial real do novo empreendimento e a sua 

capacidade de alavancar fundos financeiros para 

mudar de patamar e serem vistas como objeto de 

aquisição por ou parceria com empresas maiores, 

multinacionais ou não, como é muito comum com as 

empresas “start-ups” no mercado americano. 

b) As empresas incubadas, certamente em sua totalidade, 

e as PMEs estabelecidas, certamente a maioria, não 

possuem um processo de governança corporativa 

implantado, de forma que, devido a isto, aquisições 

por ou parcerias com empresas maiores, como forma 

de alavancar os negócios, ficam comprometidas pela 

ausência ou deficiência da transparência das 

sociedades. 

 
c) Por outro lado, dificuldades de financiamento de baixo 

custo, têm sido parcialmente debeladas por iniciativas 

locais de atração de investidores do mercado, públicos 

e privados, através de eventos como o “Investvale”, 

ocorrido pela primeira vez em 2003. 

 

d) Um fator que tem se transformado no pólo (e que não 

se caracteriza no tipo de PMEs com inserção 

independente) é que aquelas PMEs que foram tomadas 

pela globalização com suas linhas de produtos 

“commoditizadas”, passaram a enfrentar uma 

concorrência que se dá exclusivamente via preços e 

economias de escala. Qualidade e produtividade são 

requisitos básicos de entrada nomercado. Assim, estas 

PMEs passaram a ser alvos a até mesmo buscar 

parcerias inicialmente (joint-ventures) com empresas 

estrangeiras. Mais recentemente, especialmente a 

partir do ano 2000, passaram a ser alvos de fusões e 

incorporações por grupos industriais multinacionais, 

especialmente do sudoeste da Ásia. Há casos, 

observados pelo autor, de PMEs originadas no Vale 

da Eletrônica de segmentos “commoditizados” tais 

como o de conversores de energia de uso doméstico, 
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que evoluíram suas negociações a partir das parcerias 

estratégicas iniciais (joint-ventures) para serem 

fundidas ou incorporadas por empresas de grande porte 

desta mesma região da Ásia, com transferência do 

controle do capital. 

 

e) As empresas originadas na China, Taiwan ou Hong 

Kong têm se mostrado mais presentes no âmbito da 

efetivação das negociações mais recentes no pólo, para 

os produtos “commoditizados”. 

 
f) O mesmo relatado no item d) não ocorre hoje com 

PMEs do segmento de equipamentos de TV e rádio- 

transmissão ou do segmento de automação industrial, 

segmentos estes que ainda possuem certas linhas de 

produto com maior valor agregado, não 

“commoditizados”. Estas empresas foram alvo de 

investidas por grandes grupos multinacionais na 

década 90, para parcerias e eventuais fusões ou 

incorporações, especialmente competidores 

americanos e europeus de países como Alemanha e 

Itália. No caso destes segmentos de mercado, para 

algumas PMEs, os processos de integração mais 

desenvolvidos permitiram troca de tecnologia, mas não 

fecharam a fusão ou incorporação devido a entraves 

financeiros. Os fatos relatados na pesquisa do autor 

revelam que as ofertas das grandes empresas eram, 

em geral, bem abaixo do patrimônio líquido das PMEs. 

 

g) De forma geral, percebe-se que, especialmente para 

os produtos de segmentos de mercado com o perfil de 

“commodities”, onde a eficiência e os baixos custos 

de produção passam a ser os principais fatores 

competitivos, novas incursões devem ainda ocorrer 

no mercado local além das aquisições efetivas que já 

se materializaram, com a  passagem do      controle 

acionário para as empresas estrangeiras. E no caso dos 

segmentos de mercado para produtos que ainda 

mantém um maior valor agregado, há uma 

estabilização em baixa das negociações de fusões e 

incorporações, com potencial que venham a aumentar 

e se efetivar à medida que o próprio país se torne ainda 

mais atrativo para os investidores que priorizam a 

produção. 

 
CONCLUSÃO 

 
Estes fatos têm dinamizado as discussões tanto no 

meio acadêmico como no meio empresarial do Vale da 

Eletrônica e podem estar revelando um desdobramento 

efetivo de práticas competitivas comuns para crescimento 

e capitalização, freqüentemente utilizadas em mercados 

mais desenvolvidos, em pólos de tecnologia. 

O fato é que a globalização de mercados não mais 

ignora os pequenos e médios competidores de clusters de 

tecnologia espalhados pelo mundo e não poderia ser 

diferente no Brasil. Desta forma, estratégias de crescimento 

comuns, aplicadas nos mercados de países desenvolvidos 

tais como Estados Unidos, Alemanha e Itália serão cada 

vez mais observadas em pólos como o do Vale da 

Eletrônica. Nos EUA, é comum que pequenas empresas 

incubadas (start-ups) sejam adquiridas por grandes 

conglomerados quando seus produtos ou serviços 

complementam ou competem com o amplo portfólio das 

grandes empresas bilionárias, sem nenhum aspecto 

impeditivo relativo às origens dos proprietários ou sua 

interação e influência na sociedade local. Estas 

características são mais percebidas em culturas como a 

brasileira onde a empresa familiar é como um ativo ou 

patrimônio da sociedade local, envolvendo mesmoaspectos 

sentimentais, perfil este que ainda se percebe nas empresas 

do pólo. 
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RESUMO 

 

O mito da satisfação total do cliente que leva as empresas a investirem, de forma equivocada, na máxima satisfa- 

ção de toda a sua base de clientes, é questionado nesse artigo, com base em uma análise dos conceitos de satisfação, 

fidelidade e lucratividade do cliente e da relação existente entre eles. Buscando quebrar o paradigma da satisfação total, 

o artigo mostra que, apesar da sua importância, ela não deve ser vista como um fim em si mesma, mas como um meio 

para se alcançar a meta final de geração de lucros. Ou seja, antes de investir em um programa de satisfação, a empresa 

deve primeiro conhecer e gerenciar a relação entre a satisfação do cliente e a lucratividade. 

 

Palavras-chave: Satisfação do cliente, fidelidade do cliente, lucratividade do cliente, valor do cliente, pirâmide 

de clientes. 

 

 
ABSTRACT 

 
Waving the banner of “Total Quality Management”, companies are preaching the joys of 100 percent customer 

satisfaction. The underlying myth is that offering “perfect” service will lead naturally to maximum profitability. With an 

analysis of satisfaction, loyalty and profitability theories, this article ask the “total satisfaction myth” and demonstrates 

that despite pleasing customers is something every business must still, the problem is how far they take the satisfaction 

and how much it costs to carry it out. In other words, before embarking on a 100 percent customer satisfaction program, 

a company must still ask one question: What is the relationsheep between customer satisfaction and profitability? 

 
Key words: Customer satisfaction, customer loyalty, customer profitability, customer value, customer pyramid 
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INTRODUÇÃO 

 
O foco no cliente e na qualidade do atendimento e 

dos serviços foi ocentro das atenções das empresas aolongo 

das décadas de 80 e 90, período onde o termo “satisfação 

do cliente” se transformou no termo da moda. 

Artigos como o da revista Fortune de 1989, “Getting 

Customers to Love You”1 , recomendavam às empresas que 

investissem seus esforços na satisfação e retenção dos 

clientes, alegando que os custos resultantes dessa estratégia 

correspondiam à quinta parte dos investimentos necessários 

à captação de novos clientes. 

Movidos então pelo “mantra gerencial” da qualidade 

de atendimento, as empresas passaram a investir 

maciçamente na satisfação total de todos os seus clientes, 

acreditando que estavam adotando uma estratégia rentável. 

Com base em uma revisão bibliográfica sobre o tema, 

esse artigo busca quebrar o paradigma da satisfação total 

do cliente, analisando erespondendo as seguintes questões: 

• Quais são os determinantes da satisfação do cliente? 

 

Satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação 

do desempenho (ou resultado) percebido de 

um produto (ou serviço) em relação às 

expectativas do comprador. 

satisfaçãoestá diretamenterelacionado com valor e geração 

de expectativas. 

Segundo KOTLER (2003), as decisões de compra são 

tomadas com base nas expectativas criadas pelos clientes 

sobre o valor de uma determinada oferta que, se conseguir 

atender adequadamente a essas expectativas, deixará o 

cliente satisfeito.Caso contrário, ele ficará insatisfeito e 

dificilmente voltará a comprar da mesma empresa. Ou seja, 

“satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho 

(ou resultado) percebido de um produto (ou serviço) em 

relação às expectativas do comprador” (Kotler, 2000, 

p.58). 

De acordo com KOTLER (2003), o cliente pode 

experimentar três níveis de satisfação – satisfeito, 

insatisfeito e muito satisfeito - dependendo da relação obtida 

entre o desempenho final do produto e as suas expectativas 

iniciais: 

 

desempenho = expectativa => cliente satisfeito 

desempenho < expectativa => cliente insatisfeito 

desempenho > expectativa => cliente muito satisfeito 

 

É fundamental, portanto, que se conheça como as 

expectativas dos clientes são formadas. KOTLER (2003) 

afirma que elas se baseiam nas experiências anteriores de 

compra, nas opiniões de terceiros e nas informações e 

promessas do fornecedor e concorrentes. Indo um pouco 

   mais  além,  VAVRA  (1993)  identifica  um  conjunto de 

fatores responsáveis pela formação das mesmas – produto, 

• Quais são as relações existentes entre satisfação, fidelidade 

e lucratividade? 

• Até onde a empresa pode e deve satisfazer seus clientes? 

 
O QUE É SATISFAÇÃO? 

É consenso geral entre os autores que o conceito de 

cultura, propaganda, vendas, boca-a-boca, atividades pós- 

marketing-, conforme representado na Figura 1 a seguir. 

VAVRA (1993) observa que as expectativas podem variar 

de acordo com o tipo de cliente e da situação/ocasião de 

compra, podendo exibir graus relativos de importância e, 

ainda, mudar ao longo do tempo. 

 

 
 

1 Sellers, Patricia. Getting Customers to Love You. Fortune: March 13, 1989, p.38-49. 
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Reforçando a relação direta entre expectativas e 

satisfação e afirmando que o conhecimento profundo dos 

clientes por meio da construção de relacionamentos é a 

“pedra fundamental da satisfação”, Sudharshan (1995) 

utiliza um modelo baseado em relacionamentos para 

explicar o conceito de satisfação, conforme a Figura 2 a 

seguir. As idéias-chave ressaltadas nesse modelo são: 

I. “A satisfação ou insatisfação do cliente é baseada 

no “gap1 ” existente entre suas expectativas e suas 

experiências. 

II. As expectativas do cliente têm dois componentes 

principais: uma expectativa em relação ao produto 

/ serviço propriamente dito (EE – exchange entities 

ou entidades de troca) e uma expectativa em relação 

à forma como ele será tratado (RM – relationship 

mode ou forma de relacionamento). 

III. As expectativas são formadas para satisfazer os 

valores desejados pelos clientes (CV – customer 

value ou valor do cliente). 

IV. Os valores dependem do estágio (S) do 

relacionamento referente ao produto, serviço ou 

organização de marketing (inicial, intermediária ou 

final). 

V. A satisfação do cliente pode mudar tanto o estágio 

de relacionamento quanto as expectativas. 

VI. A gestão do relacionamento antecipa as expectativas 

do cliente (explicitamente ou implicitamente). 

VII. Baseado na antecipação das expectativas e nas 

necessidades identificadas, a empresa decide e 

disponibiliza uma oferta adotando uma forma 

particular de relacionamento ( de transação simples 

até parceria ou aliança estratégica). 

VIII. A decisão tomada e a ação correspondente levam à 

experiência do cliente. 

IX. A experiência comparada com as expectativas 

resulta na satisfação ou insatisfação docliente (idem 

I). 

X. A reação do cliente pode indicar a necessidade de 

alguma mudança no processo. 

XI. Mudanças realizadas no processo (se houver), 

juntamente comnovasantecipações de expectativas, 

levam a mudanças nas decisões gerenciais. E o ciclo 

continua sucessivamente” (SUDHARSHAN, 1995, 

p.145-146). 

 

Em um aprofundamento sobre o conceito satisfação 

do cliente, GIESE & COTE (2000), analisando as definições 

disponíveis na literatura e comparando-as com a visão dos 

próprios clientes, identificam três elementos comuns: 

resposta, foco e tempo. 

Baseando-se nos resultados desse estudo, os autores 

propõem a seguinte definição para satisfação do cliente: “é 

uma resposta afetiva de intensidade variada, determinada 

em um momento específico e de duração limitada, 

direcionada para os aspectos focados na aquisição ou 

consumo do produto/serviço ” (p.3-4). 

Os estudos de GIESE & COTE (2000) indicam 

também que a satisfação e a insatisfação devem ser 

consideradas sob dimensões diferentes, visto que os clientes 

podem ficar satisfeitos com alguns aspectos do produto/ 

serviço mas insatisfeitos com outros. 

Ampliando o conceito de satisfação, alguns autores defi- 

nem ainda a satisfação total ou acumulada, diferencian- 

do-a da satisfação pontual ou isolada, conforme as cita- 

ções a seguir: 

 

 
 

Figura 2. Modelo geral dos relacionamentos com clientes 

Fonte: Sudharshan, 1995, p.145 
 

2  Termo em inglês que significa defasagem, normalmente adotado na sua forma original. 
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• “Satisfação total (ou acumulada) é uma avaliação geral 

baseada na experiência total de compra e consumo com 

um produto ou serviço ao longo do tempo” 

(ANDERSON et al.,19941 apud GARBARINO & 

JOHNSON, 1999, p.71). 

• “A satisfação acumulada se distingue da satisfação do 

cliente resultante de uma transação específica, a qual 

corresponde a uma avaliação imediata pós-compra ou 

uma reação afetiva à mais recente experiência 

transacional com a empresa” (OLIVER, 19932 apud 

GARBARINO & JOHNSON, 1999, p.71). 

• “A satisfação geral é um conceito cumulativo, resultado 

da soma da satisfação obtida com os produtos e serviços 

da empresa e com os demais fatores organizacionais, 

como por exemplo as facilidades físicas” (CZEPIEL ET 

AL., 19743   apud GARBARINO& JOHNSON, 1999, p.71). 

 
A SATISFAÇÃO DO CLIENTE DEVE SER 

MENSURADA PELAS EMPRESAS? 

 

Apesar de estar no âmago do trabalho do marketing, 

só há pouco tempo as empresas têm se esforçado em medir 

sistematicamente o grau de satisfação dos seus    clientes. 

 
atendida confiará mais na empresa, conforme comprovam 

os estudos realizados por LASH4 (1990, apud LAMBIN 

2000) e pela TARP5 (1986, apud Lambin 2000) 

apresentados a seguir: 

• “Para os clientes satisfeitos, a taxa de recompra é de 92%. 

• Para os clientes insatisfeitos que não comunicam a sua 

insatisfação, a taxa de recompra cai para 78%, uma perda 

de 14%. 

• Para os clientes insatisfeitos que reclamam erecebem uma 

má resposta da empresa, a taxa de recompra cai para 

46%. 

• Finalmente, para os clientes insatisfeitos que reclamam e 

recebem uma boa resposta da empresa, a taxa de 

recompra é de 91%” (p.217). 
 

Pelo fato de normalmente existir uma 

diferença substancial entre aquilo que a 

empresa julga que o comprador deseja e 

aquilo que o comprador realmente quer, faz- 

se necessário interrogar diretamente o 

comprador e medir formalmente o seu grau 

de satisfação e insatisfação. 

Pelo fato de normalmente existir uma diferença substancial    
entre aquilo que a empresa julga que o comprador deseja e 

aquilo que o comprador realmente quer, faz-se necessário 

interrogar diretamente o comprador e medir formalmente 

o seu grau de satisfação e insatisfação. 

De acordo com LAMBIN (2000), estudos 

desenvolvidos junto aos consumidores de diferentes 

categorias de produtos indicaram que: 

• “Somente 3% das transações de uma empresa dão origem 

a reclamações que lhe são dirigidas diretamente. 

• Em média, 15% das transações são objeto de reclamações 

emitidas por via indireta: junto à equipe de vendas, 

vizinhos ou amigos. 

• Além disso, 30% das transações geram problemas aos 

compradores, mas sem chegar a qualquer forma de 

comunicação com a empresa.” (p.217) 

 

Considerando-se que os 30% de insatisfeitos que não 

participam a sua insatisfação são exatamente os que podem 

causar o maior dano a uma empresa, é preciso adotar uma 

atitude pró-ativa, medindo-se regularmente o grau de 

satisfação/insatisfação dos clientes e identificando-se as 

suas causas. Esse tipo de análise é essencial, visto que, na 

maioria  dos  casos,  um  cliente que vê  a sua reclamação 

A partir desses dados, LAMBIN (2000) conclui que 

é fundamental que a empresa identifique ativamente o grau 

de satisfação ou de insatisfação dos seus clientes e que, 

uma reclamação em si, não é um instrumento negativo, 

representando “uma fonte importante de informações que 

permite conhecer as expectativas dos compradores e a 

qualidade percebida dos produtos e serviços da empresa” 

(p.218). 

Complementando as conclusões de LAMBIN (2000), 

VAVRA (1996) identifica sete razões que, isoladas ou 

conjuntamente, justificam a adoção de programas para 

mensurações externas da satisfação dos clientes, quais 

sejam: 

• “Satisfação do cliente é freqüentemente igualada com 

qualidade. 

• O compromisso por um programa de satisfação de clientes 

demonstra liderança em uma categoria de negócios. 

• Mensurações internas de satisfação de clientes podem 

ser inadequadas ou impróprias. 

• Ouvindo os clientes, as empresas podem se beneficiar e 

passar a ser voz ativa no mercado. 

• Muitosclientes não reclamam abertamente porque podem 

 
 

3 Anderson, James C. et al. Customer satisfaction, market share and profitability: findings from Sweden. Journal of 

Marketing: 58, p.53-66, july 1994 
4 Oliver, Richard L. Cognitive, affective and attribute bases of the satisfaction response. Journal of Consumer Research: 

20, p.418-430, december 1993. 
5 Czepiel, John A et al.. Perspectives on cinsumer satisfaction in AMA Educators’ Proceedings. Chicago: American 

Marketing Association, p.119-123, 1974. 
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achar que nada vai ser feito. 

• Um programa de satisfação de clientes é uma poderosa 

ferramenta para estimular a melhoria dos produtos ou 

serviços. 

• Os concorrentes podem já ter adotado programas  bem 

sucedidos de satisfação de clientes” (p.170-171). 

 
Comométodo para medida da satisfação/insatisfação, 

LAMBIN (2000) propõe um modelo multi-atributos onde 

são avaliadas, por um lado, a importância de cada atributo 

e, por outro, o grau da presença percebida do atributo 

(satisfação) para o produto avaliado. Os dados são obtidos 

através de entrevista direta com os clientes e plotados num 

gráfico, onde oeixo horizontal representa os valores médios 

de satisfação e o vertical representa o desvio padrão dos 

valores observados. O ponto de interseção é o resultado 

médio das avaliações gerais das empresas do setor ou o 

resultado do principal concorrente. 
 

 

A verdadeira essência de qualquer 

instituição comercial duradoura e bem 

sucedida está na criação de valor 

e na conseqüente lealdade. 
 

 
O QUE É FIDELIDADE E QUAL A SUA RELAÇÃO 

COM A SATISFAÇÃO? 

 

Dentre todos os benefícios que podem ser produzidos 

pela satisfação dos clientes, a fidelidade é uma questão de 

fundamental importância para o ambiente competitivo atual. 

Existem diferentes interpretações para o conceito de 

fidelidade à marca, produto ou empresa. A mais comum e 

mais difundida se refere apenas aos comportamentos 

repetitivos de compra, o que não satisfaz uma visão mais 

ampla e aprofundada desse conceito. 

Oliver6 (1997 apud BROWN 2000) define, ainda de 

forma limitada, que fidelidade é “um compromisso forte 

em recomprar ou repatrocinar um produto ou serviço 

preferido consistentemente no futuro, apesar das 

influências circunstanciais e tentativas de marketing, que 

podem acarretar um comportamento de troca” (p.53). 

ROCHA & VELOSO (1999), por sua vez, definem 

fidelização como o processo de “transformação de um 

comprador eventual em um comprador freqüente, por meio 

da criação de um relacionamento de longo prazo, 

estabelecido sobre bases sólidas o suficiente para resistir 

à pressão do tempo e do mercado” (p.48). 

JAKOBY  &  KYNER7    (1973, apud LAMBIN, 

2000) propõem uma definição ampla de fidelidade que 

contempla seis condições a serem atendidas: “a fidelidade 

a uma marca é (1) a resposta comportamental, (2) não 

aleatória, (3) expressa através do tempo, (4) por uma 

unidade de decisão a (5) uma ou mais marcas face a um 

conjunto de múltiplas marcas e que resulta (6) de um 

processo psicológico de evolução” (p.213). 

A relação entre satisfação e fidelidade foi 

estabelecida experimentalmente por Jones e Sasser (1995 

apud LAMBIN 2000 e Kotler, 2003), indicando que ela é 

muito mais complexa do que uma esperada relação linear, 

variando conforme a situação competitiva do mercado, 

como descrito na Figura 3 a seguir. Enquanto nos mercados 

não competitivos (curva superior esquerda), o grau de 

satisfação tem pouco impacto sobre a fidelidade (falta de 

opção de escolha dos clientes), nos mercados competitivos 

(curva inferior direita), onde a concorrência é intensa, 

existem grandes diferenças na taxa de fidelidade dos clientes 

“satisfeitos” e “totalmente satisfeitos”. 

Estudos mais recentes conduzidos por 

GARBARINO & JOHNSON (1999), demonstram que o 

papel da satisfação na obtenção da fidelidade varia 

conforme o nível de relacionamento existente entre 

fornecedor e cliente. Relações mais fracas, baseadas apenas 

em transações, são mais diretamente influenciadas pela 

satisfação do cliente enquanto que, para relacionamentos 

de longo prazo, a fidelização depende mais de outros 

fatores, como confiança e comprometimento, do que 

propriamente da satisfação. 

Ampliando a visão sobre a fidelidade do cliente 

(que o autor chama de lealdade) e colocando-a no contexto 

da gestão estratégica, REICHHELD (1996) identifica nela 

três dimensões “poderosas, abrangentes e 

interdependentes” (p.3): a lealdade do cliente, a lealdade 

do funcionário e a lealdade do investidor. Com uma 

abordagem inovadora, REICHHELD (1996) posiciona a 

fidelidade no centro de integração de todas as dimensões 

de uma empresa e a relaciona diretamente com a criação 

de valor: “a criação de valor para o cliente gera lealdade 

e essa, por sua vez, gera crescimento, lucros e mais valor” 

(p.3). 

Trazendo uma mudança de paradigma para a teoria 

tradicional dos negócios, que vê o lucro como objetivo 

principal, REICHHELD (1996) afirma que “a verdadeira 

essência de qualquer instituição comercial duradoura e 

bem sucedida está na criação de valor e na conseqüente 

lealdade” (p.3), onde o lucro é visto como resultado natural 

e não como um propósito e tem a sua base no capital humano 

da empresa - estoque de clientes, funcionários e 

investidores. 

 
 

6 Lash, M.L. The complete guide to customer service. NY: J. Wiley & Sons, 1990. 
7  Technical Assistance Research Programs Institute 
8Oliver, Richard L. Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. New York: McGrawHill, 1997. 
9  Jakoby, J. & Kyner, D.B. Brand loyalty versus repeat purchasing behavior. Journal of Marketing. 
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Figura 3. Relação entre satisfação e fidelidade do cliente 

Fontes: Jones & Sasser, 1995, p.93 

Nessa teoria, a lealdade é adotada como a principal medida 

de desempenho da empresa, visto que olucro, isoladamente, 

não representa uma medida confiável, podendo ser 

resultado de um ganho em curto prazo associado a uma 

liquidação do capital humano, chamado por REICHHELD 

(1996) de “lucro destrutivo”. De acordo com o autor, o 

único lucro que a empresa deve buscar é aquele por ele 

denominado como “lucro virtuoso”, resultado da criação e 

compartilhamento de valor e do desenvolvimento do ativo 

da empresa. 

Entendendo que para garantir a rentabilidade desejada 

(“lucro virtuoso”) a empresa precisa “gerenciar um ciclo 

virtuoso de lealdade, aprendizado e criação de valor” (p.5), 

Reichheld (1996) propõe um modelo de gestão baseado na 

lealdade onde, metaforicamente, a lealdade é vista como a 

“força que governa as inter-relações e os estados de 

energia das partículas elementares de um sistema de 

negócios (clientes, funcionários e investidores)” (p.21). De 

acordo com esse modelo, a lealdade inicia uma série de 

efeitos econômicos em cascata assim descritos: 

I. “A receita e a participação no mercado aumentam à 

medida em que os melhores clientes entram nos 

negócios da empresa, desenvolvendo vendas repetidas 

e referências. 

II. O crescimento sustentável permite à empresa atrair 

e reter os melhores funcionários. 

III. Os funcionários que estão na empresa há algum 

tempo aprendem, no trabalho, a reduzir custos e 

melhorar mais ainda a proposição de valor para o 

cliente e geram altos níveis de produtividade. 

IV. A produtividade crescente, associada à maior 

eficiência ao se lidar com clientes leais, gera o tipo 

de vantagem de custo que a concorrência tem grande 

dificuldade de igualar. 

V. Investidores leais comportam-se como parceiros, 

financiando investimentos que aumentarão o 

potencial de criação de valor da empresa” (p.21-22). 

 

Apesar da concordância geral sobre a impor- 

tância da fidelidade do cliente para os negóci- 

os, a grande maioria das empresas ainda não 

conhece o valor financeiro dessa  fidelidade. 
 

 
O crescimento e o desenvolvimento da fidelidade 

dos clientes pode ser representado pela “escada da 

lealdade”, um modelo criado por CONSIDINE E 

RAPHAEL10    (BICKERT,  1990  apud  VAVRA,  1993 e 

BRETZKE, 2000) e apresentado na Figura 4 a seguir. De 

acordo com VAVRA (1993), este modelo ilustra o processo 

que as empresas devem usar para intensificar o 

relacionamento com seus clientes, levando-os a subir os 

degraus da lealdade. 
 

 

10 Bickert J. Adventures in relevance marketing. Denver: National Demographics & Lifestyles Inc, 1990 (de acordo com 

Vavra, Bickert dá créditos a Considine e Raphael). 
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Figura 4.  Escada da lealdade 

Fontes: Vavra (1993) p.97 e Bretzke (2000) p.97 

 

 

RELAÇÃO ENTRE FIDELIDADE E LUCRO 

 

Após o entendimento do conceito de fidelidade e da 

sua relação direta com a satisfação, algumas questões ainda 

precisam ser analisadas e respondidas, quais sejam: 

• Quanto valor a fidelidade cria (e vice-versa)? 

• Como quantificar a ligação entre fidelidade e lucro? 

• Como quantificar a vantagem de se manter um cliente ao 

longo do tempo? 

Apesar da concordância geral sobre a importância da 

fidelidade do cliente para os negócios, a grande maioria 

das empresas ainda não conhece o valor financeiro dessa 

fidelidade. De acordo com Rust et al. (2001), as evidências 

mais convincentes relacionando satisfação do cliente com 

lucratividade vieram de alguns estudos de segmentos 

empresariais que descrevem a seguinte cadeia de efeitos: 

• “Um esforço para melhorar o atendimento produz um 

patamar mais alto de satisfação do cliente no nível de 

processo ou de atributo” (Bolton & Drew, 199111  apud 

Rust et al., 2001). 

• “A maior satisfação do cliente no nível de processo ou de 

atributo leva a uma maior satisfação geral do cliente” 

(Rust et al., 199512   apud Rust et al., 2001). 

• “A qualidade de atendimento ou satisfação do cliente mais 

altas levam ao aumento de intenções comportamentais, 

como intenção de recompra e intenção de aumentar o 

uso”. (Zeithaml et al13 .,1996 apud Rust et al., 2001). 

• “Asintençõescomportamentais maioreslevamaoimpacto 

comportamental, inclusive à recompra ou à retenção do 

cliente, ao boca a boca positivo e ao aumento do uso”. 

(Bolton, 199814   apud Rust et al., 2001). 

• “O impacto comportamental leva ao aumento de 

lucratividade e a outros resultados financeiros” (Zahoric 

& Rust, 199215   apud Rust et al., 2001). 

 
Estudos conduzidos por Reichheld (1996), em 

diferentes setores de atividade, demonstram resultados 

surpreendentes como mostra a Figura 5 a seguir. O gráfico 

 
 

 

11 Bolton, Ruth & Drew, J. A longitudinal analysis of the impact os service changes on customer attitudes. Journal of 

Marketing, 55, p.1-9, 1991. 
12 Rust, Roland, Zahorik, A J. & Keiningham, T.L. Return on quality: measuring the financial impact of your 

company´s quest for quality. Burr Ridge, IL: Irwin, 1994). 
13 Zeithaml, Valarie, Berry, L. & Parasuraman, A. The behavioral consequences of service quality. Journal of 

Marketing, 60, p.31-46, 1996. 
14 Bolton, Ruth. A dynamic model of the duration of the customer´s relationship with a continuous service provider: 

the role of satisfaction. Marketing Science, 17, p.45-65, 1998. 
15 Zahoric, Anthony & Rust, R. Modeling the impact of service quality on profitability: a review. Greenwich, CT: 

JAI Press, p.247-276, 1992. 
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indica o aumento do valor presente líquido de um cliente 

médio, em váriossetores diferentes, referente a um aumento 

de cinco pontos percentuais no índice de retenção de 

clientes. No caso de uma agência bancária, por exemplo, 

ao reter mais 5% de seus clientes por ano, os lucros totais 

no tempo de vida de um cliente típico aumentarão, em 

média, 85%. 

Para REICHHELD (1996), esses índices são um 

resultado da ação de duas forças econômicas relacionadas 

com a lealdade dos clientes: o impacto da lealdade sobre o 

aumento do estoque de clientes de uma empresa e o efeito 

do lucro do cliente. 

O aumento do estoque de clientes pode ser medido 

pela relação direta entre a taxa de retenção de clientes e a 

média do seu tempo de vida. 

O gráfico da Figura 6 (CHRISTOPHER, 1999) 

demonstra o quanto o índice de retenção é importante para 

a criação de valor refletida na duração do relacionamento 

com os clientes: uma taxa de retenção de clientes de 90% 

corresponde à duração média de dez anos de cada cliente 

e, um aumento de apenas 5% nessa taxa (95% de retenção), 

dobra o tempo médio de vida dos clientes, passando-o para 

vinte anos. 

 

 

 

Figura 5. Impacto de um aumento de cinco ptos percentuais no índice de retenção sobre o valor presente líq.do cliente 

Fonte: Reichheld (1996) p.39 

 

 

 

 

 

Figura 6. Impacto da taxa de retenção de clientes no tempo de vida dos mesmos 

Fonte: Bain and Company apud Christopher(1999) p.45 
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O efeito do lucro do cliente, por sua vez, é obtido 

pelo cálculo do chamado valor presente líquido de um 

cliente, que representa o total dos valores de consumo do 

cliente ao longo de sua vida de consumo em uma 

determinada empresa. É também conhecido como LTV 

(lifetime value) - valor do tempo de vida do cliente (RUST 

ET AL. 2001; CHRISTOPHER, 1999; CANNIE,  1995), 

LCVC - lucro do ciclo de vida do cliente (KOTLER, 2000), 

VPC – valor patrimonial do cliente (VAVRA, 1993) e valor 

vitalício do cliente (GORDON, 2000). 

De acordo com CHRISTOPHER (1999), para se 

calcular o valor do tempo de vida de um cliente é necessária 

uma estimativa do fluxo de caixa que o cliente deve 

proporcionar se atingir um nível médio de fidelidade. Em 

outras palavras, se uma determinada conta dura em média 

dez anos, é preciso calcular o valor atual líquido dos lucros 

que fluiriam desse cliente por mais dez anos. 

KOTLER (2000) simplifica assim o cálculo para o 

que ele denomina de LCVC, lucro no ciclo de vida do 

cliente: 
 

CANNIE (1995) propõe um método de cálculo mais 

detalhado, que leva em consideração os efeitos da retenção 

do cliente relacionados com a oferta de valor, já 

mencionados anteriormente no modelo de RIECHHELD 

(1996), como aumento das vendas, diminuição dos custos 

e indicações,  conforme abaixo: 
 

 

Para GORDON (2000), o valor vitalício de um cliente 

potencial é simplesmente o resultado projetado das suas 

compras, diminuído dos custos da empresa para fornecer o 

produto (custos de fabricação) e para atender e manter cada 

cliente (custos do relacionamento). 

Para representar os efeitos econômicos mais 

importantes da lealdade do cliente que refletem no valor 

do seu ciclo de vida, ou seja, na sua lucratividade, 

REICHHELD (1996) apresenta o modelo da Figura 7 a 

seguir, desenvolvido com base em resultados práticos 

obtidos de estudos conduzidos ao longo de cinco anos em 

empresas de diferentes setores. 

 

Figura 7. Por que os clientes leais são mais rentáveis 

Fonte: Reichheld (1996) p.42 
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Referências 

Economias 
de custo 

Aumento 
de receita 

Lucro básico 

Custo de 
aquisição 

LCVC: 

receita anual com o cliente x número médio 

de anos de  fidelidade x margem 

de lucro da empresa 

(p.163) 

Lucro bruto do cliente: 

compra média anual do cliente x retorno médio de 

vendas x número médio de anos de fidelidade 

(p.23) 

Tempo de vida (TVC): 

lucro bruto do cliente + aumento das compras do 

cliente a cada ano + diminuição anual média dos 

custos da empresa + valor em $ das indicações do 

cliente a cada ano + preço excedente que a empresa 

pode cobrar a cada ano sem perder os clientes fiéis 

(p.23) 
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O comportamento desses fatores econômicos da lealdade 

é assim explicado por REICHHELD (1996): 

• Custo de aquisição: custos totais referentes à atração de 

novos clientes, como por exemplo, publicidade dirigida 

aosnovos clientes, comissões de vendas, custos indiretos 

com a força de vendas e assim por diante. 

• Lucro básico: lucro correspondente às compras  básicas 

do cliente, ou seja, preço pago diminuído dos custos. 

• Aumento da receita: normalmente, os gastos do cliente 

tendem a aumentar com o tempo por meio de vendas 

horizontais “cross-selling”) everticais(“up-selling”). As 

vendas horizontais correspondem à inclusão de novos 

itens aos produtos ou serviços já adquiridos pelo cliente, 

enquanto as verticais representam um incremento na 

quantidade vendida, mudança de categoria de produto 

ou novas vendas em períodos menores (Kotler, 2003). 

• Custos operacionais: diminuição dos custos de 

atendimento e aumento da produtividade devido aos 

maiores conhecimento e experiência que o cliente passa 

a ter da empresa. 

• Referências:clientes satisfeitos recomendam a empresa a 

outras pessoas. Reichheld (1996) ainda observa que esses 

novos clientes indicados tendem a ser mais rentáveis do 

que aqueles atraídos por campanhas ou outros meios. 

• Preço diferenciado: na maioria dos setores, os clientes 

mais antigos pagam efetivamente preços maiores do que 

os novos clientes devido às promoções especiais para 

atração desses últimos ou até, pelo maior valor percebido 

dos primeiros, que se tornam menos sensíveis ao preço 

à medida que evoluem no seu relacionamento com a 

empresa. 

 
Com relação a esse último fator econômico da lealdade 

– preço diferenciado -, é importante observar que, muitas 

vezes, ele é utilizado de forma irresponsável e desleal pelas 

empresas, fora do contexto “ganha-ganha” de um processo 

de relacionamento (FOURNIER ET AL., 1998). De acordo 

com REICHHELD (1996), é importante que as empresas 

tenham consciência das verdadeiras margens de lucro 

geradas pelos clientes de longo prazo e dividam com eles 

esse valor superior sob a forma de melhores serviços ou 

menores preços. 

 
DESMISTIFICANDO A SATISFAÇÃO TOTAL 

 

Os conceitos e as relações analisados até aqui 

permitem o questionamento de dois mitos de marketing 

apresentados por Clancy & Shulman (xxx). São eles: 

(1) “A satisfação total do cliente é uma meta lucrativa 

para a empresa” (p.244) 

(2) “A empresa deve investir na retenção de todos os seus 

clientes de um ano para o outro” (p.249) 

 
Com relação ao Mito (1), pode-se derrubá-lo 

afirmando que, na verdade, antes de se buscar a satisfação 

do cliente, é preciso saber quanto se pode investir para 

satisfazer clientes específicos. Ou seja, é preciso analisar 

quanto esse cliente representa financeiramente para a 

empresa, de forma a não se investir além do retorno que 

será obtido. Como afirma REICHHELD (1996), a empresa 

precisa entender que existe uma conexão entre o nível de 

satisfação e o fluxo de caixa, canalizando seus 

investimentos apenas na satisfação do cliente com o maior 

potencial de criação de valor. 

“O desafio não é deixar os clientes satisfeitos; vários 

concorrentes podem fazer isso. O desafio é conquistar 

clientes fiéis” (GITOMER16 , 1998 apud KOTLER, 2000). 

Essa frase sozinha derruba o mito da busca da 

satisfação pela satisfação, que ainda leva muitas empresas 

a cair na armadilha de enxergar a satisfação como um fim 

e não como um meio para a obtenção da fidelidade e da 

lucratividade. Em algumas organizações, a pontuação 

obtida nas pesquisas de satisfação é considerada uma meta 

mais importante do que os próprios lucros. 

É importante ressaltar que a satisfação do cliente 

continua sendo importante. O problema está na forma, no 

contexto e na prioridade da sua medição. Estudos 

conduzidos por REICHHELD (1996) indicam que as 

pesquisas de satisfação não refletem o comportamento do 

cliente: 60 a 80% dos clientes perdidos das empresas 

pesquisadas haviam respondido anteriormente que estavam 

“satisfeitos” ou “muito satisfeitos”. Quer dizer, a única 

medida significativa de satisfação é a lealdade na hora da 

recompra. 

REICHHELD (1996) observa que uma outra 

armadilha inerente aos programas de satisfação não 

associados à lealdade e aos lucros, é que eles podem cair 

em descrédito, quando deveriam ser um dos principais 

instrumentos de medição e melhoria no valor oferecido aos 

clientes. 

Concluindo, pode-se afirmar que o que importa não é 

o nível de satisfação do cliente (100% satisfeito ou menos), 

mas o número de clientes satisfeitos e rentáveis que a 

empresa consegue manter. 

O segundo mito - investir na retenção de todos os 

clientes – é uma complementação da questão anterior 

relacionada com a satisfação e a fidelidade e diz respeito à 

gestão de um sistema de negócios baseado na lealdade. A 

empresa deve investir seus recursos de forma a encontrar, 

adquirir e manter os clientes certos e não todo e qualquer 

cliente. 

 
 

 

16 Gitomer, Jeffrey. Customer satisfaction is worthless: customer loyalty is priceless. How to make customers love you, 

keep them coming back and tell everyone they know. Austin: Bard Press, 1998. 
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Mas quem é o cliente certo? De acordo com 

REICHHELD (1996), “é o cliente que oferece fluxos de 

caixa constantes e um retorno rentável para o investimento 

da empresa nos próximos anos, cliente cuja lealdade pode 

ser conquistada e mantida” (p.69). 

Para KOTLER (2000), o cliente certo é o cliente 

lucrativo, definido por ele como “uma pessoa, residência 

ou empresa que, ao longo do tempo, rende um fluxo de 

receita que excede por margem aceitável o fluxo de custos 

de atração, venda e atendimento da empresa relativo a 

ele” (p.77). Afirmando que uma empresa não deve ir atrás 

de todos os clientes e satisfazê-los, LANNING & 

PHILLIPS17 (1991, apud KOTLER 2000)recomendam“uma 

escolhadisciplinadade quaisclientesatendere qualcombinação 

específica de benefícios e preço entregar a eles (e qual negar- 

lhes)” (p.77). 

DAY (2001) afirma que cliente importante é “aquele 

identificado pelo seu valor significativo para toda a vida – 

baseado em uma combinação de altas receitas anuais, 

lucratividade e potencial alongo prazo” (p.149). De acordo 

com DAY (2001), além de identificar e investir nos clientes 

importantes, a seleção de clientes inclui também 

desencorajar ou não buscar ativamente alguns outros. 

Considerando as diferenças básicas existentes entre 

os clientes de uma empresa, REICHHELD (1996) apresenta 

as três regras que devem ser observadas na gestão da 

lealdade, a saber: (1) alguns clientes já são naturalmente 

leais, preferindo relacionamentos estáveis e   duradouros; 

(2) alguns clientes são mais rentáveis do que outros: gastam 

mais e demandam menos serviços; (3) alguns clientes 

valorizam mais os produtos e serviços recebidos de uma 

empresa em relação aos ofertados pela concorrência. 

A conhecida “regra 80-20” (KOTLER, 2000; 

CHRISTOPHER, 1999; RUST ET AL., 2001; CURRY & 

STORA, 1996), afirmando que vinte por cento dos clientes 

são responsáveis por oitenta por cento dos seus lucros, já 

indica às empresas que existem diferenças entre os clientes 

que precisam ser conhecidas e gerenciadas. 

Entretanto, muitas empresas ainda perdem dinheiro com 

alguns dos seus clientes. Baseado nesse fato, SHERDEN18 

(1994, apud KOTLER, 2000) sugere alterar essa regra para 

“80-20-30”, acrescentando que a metade dos lucros gerados 

pelos vinte por cento melhores é gasta com os trinta por 

cento piores clientes. 

A Figura 8 a seguir ilustra a curva de distribuição de 

lucros resultante da distribuição desigual de receitas e custos 

em toda a base de clientes, desenvolvida por 

CHRISTOPHER (1999) com base na “regra 80-20”, onde 

se observa uma faixa de clientes improdutivos que 

contribuem para a diminuição do lucro total. 

Reconhecendo que diferentes segmentos de 

lucratividade exigem ênfases e recursos diferentes no 

atendimento a eles prestado, RUST et al. (2001) também 

propõem uma pirâmide de clientes dividida em camadas 

com níveis diferentes de lucratividade. Argumentando que 

a divisão em apenas duas camadas conforme a “regra 80- 

20” pode não ser suficiente para uma gestão de clientes 

mais eficaz, pois não distingue os diferentes tipos de clientes 

que podem existir na mesma camada, RUST et al. (2001) 

sugerem uma pirâmide ampliada com quatro camadas, 

conforme a Figura 9 a seguir. 

Na pirâmide de clientes de RUST et al. (2001), a 

camada de platina corresponde aos clientes mais lucrativos 

da empresa, geralmente aqueles que são grandes usuários 

do produto, menos sensíveis a preço e mais comprometidos 

e fiéis. A camada de ouro difere da camada de platina nos 

índices de lucratividade e de lealdade. A camada de ferro 

contém os clientes ditos essenciais, responsáveis pela 

utilização da capacidade produtiva da empresa mas que 

não apresentam níveis satisfatórios de lealdade e 

lucratividade. Finalmente, a camada de chumbo consiste 

nos clientes que estão dando prejuízo à empresa, exigindo 

mais atenção e investimentos do que o correspondente 

retorno em compras e lealdade. 

 

 
Fonte: Christopher(1999) p.93 

 

17  Lanning, Michael J. & Phillips, L.W. Strategy shifts up a gear. Marketing: p.9, out 1991. 
18  Sherden, William. Market ownership: the art & science of becoming nº 1. NY: Amacon, 1994. 

Figura 8.  Rentabilidade do cliente 



Satisfação do cliente: mito ou meta lucrativa para a empresa? 

58 Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 4, n. 1, p. 47-60, 2004 

 

 

 

 

 

Figura 9.  A pirâmide de clientes ampliada 

Fonte: Rust et al. (2001) p.191 
 

Considerando a importância de também se 

identificar quais os clientes que serão (ou poderão ser) 

lucrativos amanhã, Gordon (2000) propõe mapear o 

conjunto de clientes em uma matriz conforme a Figura 10 

a seguir. 

 

 
 

Figura 10. Carteira de segmentação de clientes 

Fonte: Gordon (2000) p.67 

 

GORDON (2000) explica assim os quatro elementos   da 

carteira de segmentação de clientes: 

• Recompensa e investimento: clientes ideais hoje e que 

indicam ser lucrativos também no futuro devem receber 

os maiores investimentos e recompensas da empresa. 

• Administração: clientes atualmente lucrativos, mas que 

podem se tornar menos lucrativos ou não-lucrativos no 

futuro, precisam ser administrados pela empresa. 

• Disciplina: clientes atuais não-lucrativos que podem “ser 

tornados” lucrativos por meio de diminuição de custos 

de atendimento ou diferenciação de preço. 

• Demissão: clientes que não são e nunca serão lucrativos, 

comprometendo a rentabilidade da empresa, devem ser 

retirados da carteira da empresa. 

A utilização de uma pirâmide ou matriz de clientes é 

fundamental quando existem clientes que diferem em 

lucratividade mas que recebem os mesmos níveis de 

investimento em atendimento e serviços, preenchendo uma 

ou mais das condições abaixo, conforme definidas por Rust 

et al. (2001): 

• “Clientes querem serviços ou níveis de serviços diferentes. 

• Clientes estão dispostos a pagar por diferentes níveis de 

serviços. 

• Os recursos de atendimento, inclusive o tempo dos 

funcionários, são limitados. 

• Os clientes definem valor de maneiras diferentes. 

• Os clientes podem ser separados uns dos outros. 

• Os diferenciais de serviço podem levar os clientes a 

subirem de nível” (p.202-205) 
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CONCLUSÃO 

 
O desenvolvimento da satisfação do cliente está no 

centro da obtenção da lucratividade a longo prazo e, à 

medida que os clientes vão se tornando mais experientes, 

os administradores têm que estar constantemente 

monitorando suas capacidades, para que possam ser capazes 

de satisfazer níveis elevados de satisfação. 

Por outro lado, num ambiente de negócios cada vez 

mais complexo e competitivo, uma venda eficiente precisa 

aumentar o valor não só para o cliente (em relação ao preço), 

mas também para o vendedor (em relação aos custos). Para 

isso, além da necessidade de se agregar valor em cada fase 

do processo de conquista e manutenção de clientes, torna- 

se imprescindível que a empresa possua um gerenciamento 

interno rigoroso que assegure que os custos de investimento 

nesse processo não ultrapassem o benefício da realização 

da venda e, ainda, propiciem um aumento de lucratividade. 

Esse artigo, derrubando o paradigma da satisfação pela 
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RESUMO 

 
Diante da necessidade do curso de licenciatura em Matemática de desenvolver um ambiente onde o licenciando 

exercite a capacidade criativa e o trabalho em equipe, discute-se no presente artigo o papel do “Laboratório de Educação 

Matemática” esua contribuição para o desenvolvimento de duas abordagens paraa formação de professores de Matemática: 

o desenvolvimento profissional tratado neste artigo como sendo a análise do ciclo de vida do profissional considerando 

aspectos práticos, profissionais esociaise asconseqüências destes sobre a formação do profissional. ASegunda abordagem 

é a do Professor Pesquisador, onde o professor investiga a sua própria prática. 

 

Palavras-chave: Laboratório de Educação Matemática, formação inicial de professores, desenvolvimento pro- 

fissional, professor pesquisador. 

 

 
ABSTRACT 

 
Due to the needs of developing an environment where the student is able to exercise skills on creative capacity 

and team work in Mathematics undergraduate courses, the role of the a Mathematics Education Laboratory is discussed 

in this paper. Moreover, it is also verified here the Mathematics Education Laboratory contribution on the development 

of two approaches in the process of a teacher formation: the professional Development in which the teacher’s life is 

analysed considering practical, professional, and social aspects as well as on the consequences of these aspects upon the 

professional formation, and, finally, the research teacher´s. Where the teacher nimself carries out his own practice. 

 

Key words: Mathematics Education Laboratory, initial teacher´s formation, professional development, research 

teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A FOR- 

MAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATE- 

MÁTICA 

 

“O melhor Mestre não é o que se impõe, o que se 

afirma como dominador do espaço mental, mas, muito 

pelo contrário, o que se torna aluno do seu aluno (...) 

 
Mário Tourasse Teixeira 

 

 
Ensinar a ser professor implica, para além dos as- 

pectos de aprendizagem das matérias disciplinares, a apren- 

dizagem dos aspectos de como ensinar e de como se inse- 

rir no espaço educativo escolar e na profissão docente. No 

entanto, se o todo não é a soma das partes, também aqui, 

esta síntese não é efetuada da melhor forma, porque co- 

nhecer profundamente os conteúdos científicos de uma 

especialidade, embora seja um requisito fundamental, não 

garante automaticamente o domínio de algumas categori- 

as do conhecimento pedagógico de um professor, como o 

conhecimento curricular ou oconhecimento didático. Neste 

sentindo podem ser destacadas asseguintes orientações para 

a formação inicial de professores: 

A formação inicial constitui a componente base da 

formação do professor e precisa ser articulada. O desen- 

volvimento profissional é um processo contínuo de aper- 

feiçoamento até se atingir o estágio do especialista, o pon- 

to mais elevado da competência pedagógica e da 

profissionalidade. A formação de um professor está longe 

de acabar na formação inicial, sendo esta, no entanto, uma 

etapa fundamental porque orienta o percurso posterior. Isto 

só será possível se a formação inicial do professor for apoi- 

práticas de ensino deixam, marcas no entendimento do que 

é ser um bom professor, apresentar uma boa aula e ter uma 

boa relação com os alunos. Embora seja intuitiva, esta 

aprendizagem funciona como um mecanismo de reprodu- 

ção das práticas. Os novos professores, na falta de experi- 

ência de ensino, recorrem as imagens e recordações das 

estratégias e procedimentos de ensino de professores com 

quem se identificam, às suas recordações como alunos, dos 

seus interesses e níveis de habilidade para definir seu com- 

portamento em sala de aula. 

 
A formação inicial tem a responsabilidade de pro- 

mover a imagem do professor como profissional reflexivo, 

empenhado em investigar sobre sua prática profissional 

de modo a melhorar sua capacidade de ensinar. Uma for- 

ma de integrar nos programas de formação de professores 

a transformação da dimensão pessoal das concepções e 

crenças dos estudantes, respondendo a novas dinâmicas 

sociais, políticas e culturais da formação de professores, 

pode ser desenvolvida pela aplicação da prática reflexiva. 

Esta têm o mérito de considerar a dimensão investigativa 

como uma componente importante em nível e princípios e 

processos de aprender a ensinar. 

 

 

A formação inicial não deve gerar “produtos 

acabados” mas, sim, deve ser encarada como 

a primeira fase de um longo processo de 

desenvolvimento profissional onde a 

reflexão, a cooperação, o trabalho 

colaborativo, a solidariedade sejam fatores 

sempre presentes na vida do professor 

pesquisador. 

ada por uma sólida formação ética, cultural, pessoal e so-    
cial. 

A formação inicial deve proporcionar um conjunto 

coerente de saberes estruturados de forma progressiva, 

apoiados em atividades de campo e de iniciação à prática 

profissional, de modo a desenvolver as competências pro- 

fissionais. É importante salientar a multiplicidade dos sa- 

beres necessários ao pleno desempenho do professor nas 

dimensões: sala de aula, escola e comunidade. Esta 

multiplicidade de competências deve ser progressivamen- 

te construída. Assim, a formação inicial deve privilegiar a 

construção de uma matriz básica de saberes e competênci- 

as necessárias à docência. O conhecimento profissional do 

professor deve ser orientado para o exercício de sua ativi- 

dade. A formação inicial tem de necessariamente contem- 

plar uma componente prática que proporcione uma apro- 

ximação gradual do mundo da escola. 

A formação inicial tem de partir das crenças, con- 

cepções e conhecimentos dos candidatos a professores. Os 

anos em sala de aula e a experiência com  professores   e 

 

A formação inicial deve contemplar uma diversi- 

dade de metodologias de ensino, aprendizagem e avalia- 

ção do desempenho do formando. Os formandos devem ter 

oportunidades, ao longo do seu percurso formativo, de 

trabalhar segundo metodologias de ensino e de aprendiza- 

gem diversificadas, de modo a desenvolver uma variedade 

de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e de valo- 

res. Esta exposição a diferentes métodos também funciona 

como um mecanismo de aprendizagem. Da mesma forma, 

a avaliação de desempenho deve contemplar um conjunto 

diversificado de modalidades e de tarefas de avaliação. 

(Ponte, 2000) 

Estas orientações norteiam a discussão realizada 

neste artigo, no sentido de se pensar a formação inicial do 

professor de Matemática. Deve-se discutir como que estas 

propostas podem ser colocadas em prática e quais são as 

melhores abordagens para se faze-lo. 
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ABORDAGENS PARA A FORMAÇÃO INICI- 

AL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA QUE PO- 

DEM SER DESENVOLVIDAS NOLEM 

 

PEREZ (1999, p.271) reforça as necessidades de 

mudança no processo de formação ao afirmar que talvez 

seja necessária uma perspectiva utópica na formação de 

professores de matemática, que sugere retórica de certos 

discursos vazios, mudando o paradigma de um professor 

introduzido em um processo preestabelecido e normativo 

ao professor competente e compromissado que controle 

por si mesmo seu processo profissional e os recursos que 

necessita para ativar esse processo. Ainda segundo este au- 

tor, a formação inicial deve proporcionar aos licenciados 

um conhecimento que gere atitude que valorize a necessi- 

dade de uma atualização permanente em função das mu- 

danças que se produzem, fazendo-os criadores de estraté- 

gias e métodos de intervenção, cooperação, análise, refle- 

xão e construir um estilo rigoroso e investigativo. 

Portanto o licenciando deve desde a sua formação 

inicial desenvolver competências que o leve a adotar essa 

atitude. Uma das soluções possíveis é a utilização do La- 

boratório de Educação Matemática (LEM) no desenvolvi- 

mento destas competências. 

 

A formação inicial não deve gerar 

“produtos acabados” mas, sim, deve ser 

encarada como a primeira fase de um longo 

processo de desenvolvimento profissional 

onde a reflexão, a cooperação, o trabalho 

colaborativo, a solidariedade sejam fatores 

sempre presentes na vida do 
professor pesquisador. 

dadãos críticos, atuantes e livres, que liberem energia em 

atividades em grupo, no pensar e fazer modernos, que se- 

jam questionadores. 

A formação do professor deverá constituir novos 

domínios de ação e investigação, desenvolvendo compe- 

tências não só de ordem cultural, científica e pedagógica, 

mas também de ordem pessoal e social. Muitos trabalhos 

que presentemente se realizam sobre formação têm por 

detrás a idéia de desenvolvimento profissional, ou seja, a 

idéia que a capacitação do professor para o exercício de 

sua atividade profissional é um processo que envolve múl- 

tiplas etapas e que, em última análise, está sempre incom- 

pleto. 

Com base nessas considerações serão analisadas 

duas abordagens para a formação do professor de matemá- 

tica: O desenvolvimento profissional; O professor pesqui- 

sador. 

 

 
O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 
CANDAU (1996, p.149) define o desenvolvimen- 

to profissional como sendo a análise do ciclo de vida pro- 

fissional dos docentes com o desafio de romper com os 

modelos padronizados e de criar sistemas diferenciados que 

permitam aos professores explorar e trabalhar os momen- 

tos distintos de sua prática profissional de acordo com ne- 

cessidades específicas. 

IMBERNÓN (1994) nos remete ao conceito de de- 

senvolvimento profissional incluindo a formação do pro- 

fessor tanto inicial como permanente, como um processo 

dinâmico e evolutivo da função docente, englobando pro- 

cessos que melhoram o conhecimento profissional, as ha- 

bilidades e as atitudes. 

Segundo ALMEIDA (1999, p.45) a idéia de desen- 

   volvimento profissional permite redimensionar a   prática 
profissional do professor, colocando-a como resultante da 

É necessário que a formação inicial do professor de 

matemática seja flexível e que desenvolva uma atitude crí- 

tica no licenciando de maneira cooperadora, já que a for- 

mação inicial tem de preparar para uma profissão que de- 

manda continuar estudando durante toda a vida profissio- 

nal. Esta formação, no entanto, deve abandonar segundo 

IMBERNÓN (1994), o conceito de professor tradicional 

cuja função primordial é a transmitir conhecimentos medi- 

ante a aplicação rotineira de receitas e procedimentos de 

intervenção propostos por outras pessoas. Propõe-se um 

papel mais ativo do professor nos projetos, desenvolvimen- 

to, avaliação e reformulação de estratégias e programas de 

intervenção educativa. 

Segundo PEREZ (2002, p.59), o quadro atual da 

educação brasileira reflete uma profunda insatisfação, le- 

vando a necessidade de uma “nova educação” que em lu- 

gar de formar indivíduos com habilidades específicas, al- 

meje “criar ambientes”, que possam preparar e educar ci- 

combinação entre o ensino realizado pelo professor e sua 

formação contínua permeada pelas condições concretas que 

determinam ambos. Também pressupõe a articulação dos 

professores com as condições necessárias ao seu desempe- 

nho e a sua formação e a quebra do isolamento profissio- 

nal que impede a transmissão de conhecimentos entre os 

professores. Entendida dessa forma, a prática profissional 

implica então na atuação coletiva dos professores sobre 

sua condição de trabalho, incitando-os a se colocarem em 

outro patamar de compromisso com o coletivo profissio- 

nal e com a escola. 

Nota-se que o desenvolvimento profissional procu- 

ra ampliar as noções de formação inicial e continua, bem 

como as dimensões pessoais e profissionais dos professo- 

res. O desenvolvimento profissional procura combinar a 

prática cotidiana dos professores com sua formação contí- 

nua, sabendo que são mutuamente determinantes. Por fim 

pressupõe a articulação das ações dos professores ante as 
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condições vividas no exercício profissional. 

Com base nestas definições o desenvolvimento pro- 

fissional será tratado neste trabalho como sendo a análise 

do ciclo de vida do profissional considerando aspectos prá- 

ticos, profissionais e sociais e as conseqüências destes so- 

bre a formação do profissional. 

 

 
O PROFESSOR PESQUISADOR 

 
A abordagem professor pesquisador apresenta al- 

guns questionamentos que são essenciais para a discussão 

da contribuição para a formação do professor de matemá- 

tica, entre elas destacam-se: 

• É possível a articulação entre pesquisa e prática no traba- 

lho e na formação de professores? 

• Como acontece a formação do professor pesquisador? 

• Qual o tipo de pesquisa que seria conduzido pelo profes- 

sor pesquisador? 

• Que cuidados devem ser adotados para o sucesso desta 

abordagem? 

 

O desenvolvimento profissional procura 

combinar a prática cotidiana dos professores 

com sua formação contínua, sabendo que são 

mutuamente determinantes. Por fim 

pressupõe a articulação das ações dos 

professores ante as condições vividas no 

exercício profissional. 
 

 

 
Para ANDRÉ (2001, p.55) existe um consenso na 

literatura educacional de que a pesquisa é um elemento 

essencial na formação do professor de matemática. Existe 

também uma idéia, que vem sendo defendida nos últimos 

anos, de que a pesquisa deve ser parte integrante do traba- 

lho do professor, ou seja, que o professor deve se envolver 

em projetos de pesquisa nas escolas ou salas de aula. 

A Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial 

de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível 

Superior (2001), elaborada pelo Conselho Nacional de 

Educação inclui a pesquisa como elemento essencial na 

formação profissional do professor. 

Destaca a importância de uma atitude reflexiva no 

trabalho docente; o domínio, pelo professor, de procedi- 

mentos de investigação científica como registro, a siste- 

matização de informações, a análise e comparação de da- 

dos, o levantamento de hipóteses e verificação, por meio 

dos quais poderá produzir e socializar conhecimento peda- 

gógico. 

Ressalta ainda que faz parte do papel do professor 

desenvolver uma postura investigativa em seus alunos. O 

documento explica que “a pesquisa constitui um    instru- 

mento de ensino e um conteúdo de aprendizagem na for- 

mação, especialmente importante para a análise dos con- 

textos em que se inserem as situações cotidianas da escola, 

para construção de conhecimentos que ela demanda e para 

compreensão da própria implicação na tarefa de educar”. 

O documento também põe em destaque a    impor- 

tância de que o futuro professor tenha “noções básicas dos 

contextos e dos métodos de investigação usadas nas dife- 

rentes ciências, para que não se tornem meros repassadores 

de informações” e que “tenha acesso aos conhecimentos 

produzidos pela investigação acadêmica”. 

Segundo CONTRERAS (1997), a pesquisa pode 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia do pro- 

fessor porque ela: 

permite articular conhecimento e ação como partes 

de um mesmo processo; 

b) tem como sujeitos os próprios implicados na prá- 

tica que se investiga superando a separação entre quem 

produz o conhecimento e quem atua como docente; 

c) possibilita modificar a maneira como os profes- 

sores entendem erealizam a prática, criando condições para 

transformá-la; 

d) possibilita questionar a visão instrumental da prá- 

tica, segundo a qual é possível a produção de um conheci- 

mento teórico a ser aplicado pelos professores. 

Essa visão, evidentemente, supõe uma visão 

transformadora das práticas sociais, uma vez que o ensino 

existe em estruturas institucionais e recebe as influências 

do contexto social mais amplo. Pela sua própria natureza, 

a formação de professores pesquisadores tem uma pers- 

pectiva a respeito da mudança social, já que se posiciona 

contra os modelos de ingerência social, em que os especi- 

alistas é que detêm o conhecimento para a atuação docen- 

te. 

OLIVEIRA (1983, p.32) reforça esta visão aoafir- 

mar que 

“o professor deve ser um pesquisador para que 

o objetivo do ensino seja o de evolução, comperspecti- 

vas de que o licenciando busque um processo contínuo 

de aprendizado”. 

 

 
O LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATE- 

MÁTICA 

 

São novos tempos. Tempos de mudança, de buscas 

de identidade, de globalização. Surgem novos rumos re- 

forçando o papel da Universidade como espaço de recons- 

trução de novos paradigmas. O “fazer conhecendo” e o “conhe- 

cer fazendo” nos impulsiona a uma pesquisa constante. 

Reconhecendo a urgente necessidade de um espaço 

de formação inicial e continuada de professores de mate- 

mática, privilegiando-se a pesquisa e a troca de experiên- 

cias, percebe-se a necessidade de um “Laboratório de Edu- 

cação Matemática” – LEM. 
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Perez (1993), salienta que tradicionalmente um la- 

boratório denota um local onde se realizam experiências 

com materiais didáticos. Os exemplos mais comuns são os 

de Física, Química e Biologia, nas escolas de Ensino Fun- 

damental e Médio. Todavia, o que é sugerido é a existên- 

cia de um Laboratório de ensino da Matemática, tratado 

aqui como “Laboratório de Educação Matemática” (LEM), 

que, além de se constituir num espaço físico destinado a se 

guardar materiais didáticos, deve ser um ambiente agradá- 

vel, onde os presentes se sintam a vontade e dispostos a 

pensar, criar, construir e descobrir estratégias de Educação 

Matemática que visem a melhoria do ensino-aprendizagem 

de Matemática. Nesse ambiente, é importante que o aluno 

produza o seu material, com a orientação do professor, e 

não apenas manipule materiais didáticos ou jogos, adqui- 

ridos já prontos. Essa construção pode ser feita a partir de 

sucatas, chegando até a materiais construídos com madei- 

ra ou equivalente, se for possível. 

Um laboratório se justifica se o licenciando estiver 

particularmente envolvido em projetos e execução de ex- 

periências, com oportunidades de correlacionadas teorias 

da Psicologia com métodos didáticos, fazendo, portanto, a 

síntese de sua formação pedagógica e teórica e simultane- 

amente a aplicação das teorias em uma situação real. Um 

laboratório na área de Matemática visa preparar novos pro- 

fessores com uma formação mais próxima das pesquisas 

recentes e imbuídas de um sentimento de indagação e pro- 

cura. 

Ao analisar a relação do aluno com a matemática 

percebe-se que as situações cotidianas fazem com que o 

mesmo desenvolva uma inteligência essencialmente práti- 

ca, que permite reconhecer problemas, buscar e selecionar 

informações, tomar decisões, descobrir regularidades e, por- 

tanto, despertar uma ampla capacidade para lidar com a 

atividade própria dessa ciência. Quando essa capacidade é 

potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta me- 

lhor resultado. 

Quanto ao aspecto social, nota-se respeito à opinião 

do outro, possibilitando as vantagens da argumentação e 

da comprovação de resultados. 

O professor, por sua vez, desempenha o papel de 

facilitador e mediador da aprendizagem, estimulando a 

cooperação entre os alunos e a confrontação daquilo que 

cada aluno pensa com o que pensam seus colegas, seus 

professores e demais pessoas com quem convive, não mais 

agindo de maneira individualizada. 

 

O Laboratório de Educação Matemática 

deve ser um ambiente agradável, onde os 

presentes se sintam a vontade e dispostos a 

pensar, criar, construir e descobrir 

estratégias de Educação Matemática 

que visem a melhoria do 

ensino-aprendizagem de Matemática. 

Assim sendo, juntamente com LORENZATO    

(2002), não acredita-se na afirmação de que material aju- 

da o professor a esconder sua incompetência; ao contrário, 

o mau uso ou o não uso do material já revela a sua incom- 

petência. 

O LEM e a sua importância 

Considerando todas essas vantagens e o fato de os 

licenciados precisarem vivenciar uma prática docente que 

os prepare eficazmente para o exercício do magistério, o 

Laboratório de Educação Matemática (LEM) passa a re- 

presentar um espaço para reflexão e vivência que possibi- 

litem o seu aprimoramento, através da comprovação das 

teorias matemáticas, de forma lúdica (Figura 1). 

O laboratório tem como metas principais a pesqui- 

sa e a confecção de materiais que possibilitem a aplicação 

e fixação dos conceitos matemáticos. 

Na busca de atingir uma outra meta não menos im- 

portante, o LEM oferece aos que procuram a possibilida- 

de de ampliarem e solidificarem seus conhecimentos aca- 

dêmicos, oportunidades para o desenvolvimento da cons- 

ciência crítica, responsabilidade e gosto pela pesquisa – 

qualidades tão importantes para a formação do bom edu- 

cador. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figura 1: alunos produzindo atividades no LEM 

O que determina a existência do laboratório não é o 

material nele contido, mas o Projeto de Melhoria da Quali- 

dade de Ensino da Matemática que, fundamentado na Te- 

oria Construtivista do Conhecimento impulsiona a busca 

desse espaço onde os alunos podem re-construir os con- 

ceitos matemáticos para si, desmistificando essa ciência, 

melhorando a sua compreensão e o seu ensino. Daí a pro- 

posta de que eles próprios construam situações, materiais, 
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jogos que os levem, por meio do seu fazer e de sua refle- 

xão, à descoberta dos conceitos pretendidos. Assim, o LEM 

deve possuir uma certa quantidade de peças, jogos, carta- 

zes, materiais didáticos e textos construídos pelos próprios 

alunos que se constituem menos em produtos acabados para 

o uso de terceiros do que em processos de construção do 

saber matemático. 

mitam a refutação ou aceitação das hipóteses. 

A obtenção de dados sugere a experimentação e esta 

leva a um conhecimento melhor de uma determinada rea- 

lidade. 

A constante indagação leva, além do aprender a 

aprender, à aprendizagem do cooperar com o outro, propi- 

ciando a criação de atitudes de pesquisa, pois, numa socie- 

   dade em  mudança tão acelerada  como a  atual, somente 
aquele que indaga permanece atualizado. 

Com o uso do LEM os licenciandos podem 

desenvolver atividades que contribuem para 

o seu questionamento sobre a formação 

que recebem e também encontram soluções 

através das descobertas realizadas, 

aspectos estes considerados na abordagem 

Professor Pesquisador. 
 

 

 
Os objetivos do Laboratório de educação Mate- 

mática 

 

Os objetivos do laboratório de Educação Matemá- 

tica são: 

• Desenvolver no licenciando a atitude de indagação 

• Buscar o conhecimento 

• Aprender a aprender 

• Aprender a cooperar 

• Desenvolver a consciência crítica 

• Nota-se que estes objetivos são também o de todo pro- 

cesso educativo, entretanto nesta pesquisa discutiu-se 

como estes podem ser desenvolvidos no LEM. 

 
A figura 2 descreve como estes objetivos podem 

ser atingidos no LEM. 
 

 

A indagação é a primeira etapa para iniciar ativida- 

des no LEM, pois, quando se está disposto a levantar hipó- 

teses sobre as causas e as conseqüências de um determina- 

do problema, surge a necessidade de buscar dados que per- 

Esta cooperação leva o licenciando a participar efe- 

tivamente dos projetos em desenvolvimento no laborató- 

rio gerando a conscientização e a confiança dentro da equi- 

pe. Tais atitudes são necessárias na formação do professor 

de Matemática. 

São características que geram a possibilidade de 

mudança, está intimamente ligada à participação consci- 

ente e responsável, baseada na segurança que foi conquis- 

tada pelo conhecimento e indagação, bem como pela hu- 

mildade na aceitação dos próprios enganos. 

 
CONCLUSÃO 

 

Nota-se que, com o uso do LEM os licenciados 

podem desenvolver atividades que contribuem para o seu 

questionamento sobre a formação que recebem e também 

encontram soluções através das descobertas realizadas, 

aspectos estes considerados na abordagem do Professor 

Pesquisador. 

O LEM também possibilita que o licenciando de- 

senvolva novos conhecimentos dentro da proposta do De- 

senvolvimento Profissional. 

Muitos obstáculos surgem na utilização do LEM, 

na formação inicial dos professores, entre estes se desta- 

cam: 

a falta de recursos; 

a resistência dos professores; 

a dificuldade dos licenciados no desenvolvimento 

de atividades – quando se trabalha com projetos. 

Sugere-se que a partir do uso do LEM, os professo- 

res possam contribuir cada vez mais para um currículo efi- 

ciente, que permita analisar e ajudar a melhorar o projeto 

pedagógico de suas escolas. 

As pesquisas dentro de um LEM podem ser infi- 

nitas, porém que sejam adequadas ao nível dos alunos e 

eficazes na concretização dos objetivos propostos. 

É importante, nesse processo de ensino-aprendi- 

zagem, maior desenvoltura de ambos os lados, educador e 

alunos interagindo de forma a gerar um novo relaciona- 

mento entre ambos. As descobertas serão muitas! 

Com o uso do LEM haverá maior possibilidade 

de integrar comunidade e escola – os alunos devem poder 

participar de investigações e, a partir delas desenvolver 

atividades que possam vir a contribuir para a superação 

das dificuldades detectadas. 

O estágio será mais viável com o uso do LEM. Pas- 
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sa a ser mais significativo para o licenciando, pois poderá 

ser realizado desde o começo do curso e não apenas no 

final. 

Com o uso do LEM, o ensino passará a ser de 

grande significado para o aluno futuro-docente. 

É imprescindível que a direção apoie o andamento 

do LEM, o que facilitará muito a sua implementação. 

O processo de conscientização dos professores deve 

partir da direção da escola e, também, da vontade de ino- 

vação dos próprios professores. 

Um LEM, enquanto existir não deixará de provo- 

car idéias, sentimentos de solidariedade, de 

companheirismo, de cooperação. 

O LEM pode e deve ser usado para a formação con- 

tinuada do professor, levando em conta uma constante atu- 

alização. 

É necessária uma visão holística e bem desenvolvi- 

da da Matemática, para a condução de diferentes estilos de 

ensino e de aprendizagem. Estes deverão levar em conta 

fatores emocionais e sociais, formas de organização das 

aulas, relação com outras áreas do conhecimento e do cur- 

rículo e o uso que é feito dos manuais, propostas e 

parâmetros curriculares. 

A formação inicial não deve gerar “produtos aca- 

bados” mas, sim, deve ser encarada como a primeira fase 

de um longo processo de desenvolvimento profissional 

onde a reflexão, a cooperação, o trabalho colaborativo, a 

solidariedade sejam fatores sempre presentes na vida do 

professor pesquisador. 

O desafio da reconstrução da aprendizagem, volta- 

do para inovações fundamentais na escola e na universida- 

de,  assim  como a  necessidade de considerar  a pesquisa 

como ambiente da aprendizagem reconstrutiva, exige que 

esta noção de pesquisa faça parte de todo o processo 

educativo, em qualquer nível e em qualquer fase. Sua falta 

faz com que educação se reduza a mero ensino. A noção 

usual de pesquisa como sendo o processo metodológico 

geralmente muito sofisticado de produção continua valen- 

do, mas é apenas uma das faces. 

Seria, aqui, o caso de se distinguir entre um “pes- 

quisador profissional”, que vive de produzir conhecimen- 

to, e o “profissional pesquisador”, que usa a pesquisa como 

propedêutica de seu saber pensar. 

Cabe à nova escola estimular o exercício da cidada- 

nia, pela busca concreta e permanente da melhor qualida- 

de de vida, através da reconstrução da pessoa e sua adapta- 

ção aos novos modos de sentir, pensar e agir. 

É necessário conceber a Educação em um sentido 

mais amplo. A política educacional deve ser a diretriz 

norteadora dos professores e administradores das Institui- 

ções. 

Há escolas que com muita propriedade ressaltam a 

importância do professor como exemplo de pessoa a servi- 

ço do outro, comprometido com valores de promoção da 

vida e com a educação. 

No entanto, é preciso que o professor acredite na 

sua possibilidade de modificar sua atitude e posicionamento 

em relação à sua missão de educador, capaz de renovar-se 

pessoal e profissionalmente. 

Um ensino da Matemática visando ao prazer de 

aprender, garantindo participação e interesse dos alunos, a 

participação da comunidade, é fundamental para um apren- 

dizado mais eficiente e de qualidade. Assim conseguire- 

mos “criar ambientes” como foi descrito nesse artigo. 
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Normal para publicação na Revista Científica da FAI 
 
PERFIL TEMÁTICO 

A Revista Científica da FAI é um periódico técnico-científico editado anualmente, 

sempre em busca do aprimoramento, da eficiência e da qualidade. 

 

MISSÃO 

Divulgar o conhecimento científico nas áreas de Administração, Informática e Educação 

e também nas áreas correlatas através da publicação de contribuições. 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Formato: Os artigos para a seleção deverão ser enviados por e-mail ou através do 

formulário disponível no portal. Após análise do artigo pelo avaliador, o artigo será 

encaminhado para o autor fazer as correções necessárias. Os originais deverão ser 

enviados por e-mail ou disquete acompanhado de uma cópia impressa, em papel branco, 

sem timbre, devendo ser utilizado software windword, folha A4 (210X297 mm), margens: 

esquerda, direita, superior e inferior de 2cm, fonte: Times New Roman, espaçamento 

entre linhas de 1,5, texto formatado em 2 colunas (exceto resumo, abstract, referências 

bibliográficas) tamanho: a extensão máxima do material enviado será: artigos, 

5      a      15      laudas;      comunicações,      4      laudas;      resenhas,      4        laudas. 

 

Título: deverá ter fonte Times New Roman 14, em negrito e centralizado. Nome (s)  do 
(s) autor (es), à direita, fonte: Times New Roman, 10, citar qualificação do autor, 

vinculação profissional, e-mail. 

 

Resumo: Fonte: Times New Roman, 10. Os artigos deverão ser acompanhados de 

resumos em português, com cerca de 150 palavras; cinco palavras-chave, alinhamento à 

esquerda, em português. O resumo em inglês (abstract), com cerca de 150 palavras; cinco 

palavras-chave, alinhamento à esquerda, em inglês (keywords). 

 

Corpo do trabalho: divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Fonte: 

Times New Roman, 12, texto formatado em 2 colunas. 

 

Referências: Referências bibliográficas devem ser apresentadas em ordem alfabética e 

conter todos os dados necessários à sua identificação, conforme as normas brasileiras 

NBR 6023/2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) utilizando o 

sistema autor/data, numeradas. 

 

Diagramas, gráficos e tabelas: devem apresentar títulos digitados em Word for 

Windows, Times New Roman, 10. Textos que apresentam ilustrações, gráficos, tabelas 

devem estar acompanhados de suas respectivas legendas, citando as fontes, caso não 

sejam originais do trabalho. Fonte: New Roman, 10. 

 

Citações: As citações literais no texto devem ser feitas pelo sobrenome do autor (em letras 

maiúsculas), seguido do ano de publicação (SILVA,1981). Quando se refere a idéias de 

autores, coloca-se o sobrenome do autor (em letras maiúsculas), seguido do ano de 

publicação (Ferreira, 1985). Quando houver dois autores os nomes devem ser 

apresentados por “e”. Quando houver 3 ou mais autores, deve-se citar o primeiro autor 

seguido de et al. 
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Recomendações: Recomenda-se que se observem as normas da ABNT referentes à 

apresentação de artigos em publicações periódicas (NBR 6022), apresentação de citações 

em documentos (NBR 10520), apresentação de originais (NBR 12256), norma para datar 

(NBR 5892), numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024) e resumos 

(NBR 6028). 

 

Procedimentos complementares: a) em folhas anexas ao corpo de texto deve constar o 

nome do autor, instituições a que está ligado, cargo que ocupa, formação acadêmica, 

endereço, e-mail e telefone para contato; b) Deve ser colocado cerca de cinco trechos do 

artigo contendo de uma a duas frases (as que o autor julgar relevantes), times new roman, 

14, negrito. 

 

 

NORMAS EDITORIAIS 

 

1. A Revista Científica da FAI publicará artigos em português, inglês, francês, espanhol, 

sendo sempre apresentado resumos em português e inglês (inclusive título). 

 

2. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Revista da FAI. Nenhuma parte 

das publicações poderá ser reproduzida sem permissão prévia do conselho editorial ou 

sem contar com o crédito de referência, de acordo, com as leis de direitos autorais vigentes 

no Brasil. 

 

3. A aceitação do trabalho para publicação implica na transferência de direitos do autor 

para a Revista Científica da FAI, sendo assegurada a mais ampla divulgação da 

informação. 

 

4. A Revista se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de ordem normativa, 

ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, 

porém, o estilo dos autores. 

 

5. Junto ao artigo o autor encaminhará declaração no sentido de aceitação das regras da 

Revista e da qual fará constar não ter apresentado o trabalho, na íntegra, em nenhum outro 

veículo de informação, bem como a autorização ou declaração de direitos cedidos por 

terceiros caso transcreva figuras, tabelas ou textos transcritos ou traduzidos, com mais de 

200 vocábulos, editado por outros autores. 

 

6. O conteúdo dos trabalhos é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

7. Em cada exemplar da Revista Científica da FAI constarão as normas para apresentação 

de trabalho. 
 

8. Os originais encaminhados à Revista da FAI podem ser incorporados às seguintes 

seções: 

8.1 Artigos: compreende textos que contenham relatos de estudos ou pesquisas 

concluídas, revisões de literatura. 

8.2 Comunicações de pesquisas: reúnem informações sobre projetos e pesquisas em 

andamento ou recém-concluídas (dissertações, teses e outros documentos). 

8.3 Resenhas: configuram-se como apreciação e análise crítica e interpretativa de obras 

recém-lançadas, cabendo ao resenhista toda a liberdade de julgamento. 

8.4 Registro: informações sobre eventos. 
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

1. Poderão ser submetidos para a publicação textos inéditos em português que se 

enquadrarem nas normas para publicação de cada uma das seções. 

 

2. Para publicação o artigo deverá ter a aprovação de pelo menos dois avaliadores, os 

quais emitirão parecer às cegas (BlindReview), isto é, sem conhecimento do(s) nome(s) 

do(s) autor(es) ou da(s) instituições a que está(ão) vinculados(s). Somente o editor saberá 

o nome do avaliador. 

 

3. Os artigos poderão ser aceitos sem restrições, com pequenas mudanças, com grandes 

alterações, ou rejeitados. Quando as alterações forem poucas e tratarem de aspectos 

formais, ou ainda com vistas apenas de manutenção da homogeneidade e da qualidade da 

publicação, a redação fará as mudanças necessárias, respeitando, todavia, o estilo e as 

opiniões dos autores. Nos casos de grandes alterações o autor se encarregará da 

reformulação. 

 

4. Poderão ser aceitos artigos de acadêmicos de pós-graduação e de profissionais 

graduados que sejam de interesse para as áreas de Administração, Informática e 

Educação. 

 

5. Os avaliadores terão prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão de seus pareceres, 

cujas cópias anônimas serão enviadas aos seus autores. 

 

6. O conselho editorial se encarregará de revisão das provas gráficas. 

 

7. De cada trabalho publicado serão enviados 3 exemplares da publicação ao(s) seu(s) 

autor(es). 
 

 

REMESSA DOS ORIGINAIS 

 

Os trabalhos para publicação devem ser enviados para: 

Revista Científica da FAI – Faculdade de Administração e Informática 

Av. Antônio de Cássia, 472 – 37540-000 – Santa Rita do Sapucaí – MG 

Tel/Fax.: (35)3473-3000 – E-mail: revistadafai@fai-mg.br 

mailto:revistadafai@fai-mg.br

