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Editorial

A Revista Científica da FAI é uma publicação anual da instituição, que tem
como foco principal a divulgação de trabalhos científicos do seu corpo docente e de
outros pesquisadores das áreas de gestão, tecnologia e educação, contribuindo para
ampliar a bagagem cultural de toda a comunidade acadêmica.
Já em sua décima edição, a revista vem mantendo-se fiel à sua tradição, que é a
difusão da produção acadêmica gerada, submetida e aprovada pela Revista.
Agradecemos aos pesquisadores que encaminharam seus artigos para apreciação,
bem como aos pareceristas pelas críticas e sugestões que muito contribuíram para o
refinamento das idéias apresentadas neste número.
De forma especial, agradecemos a equipe da revista, que partilhou de todos os
esforços para que mais um número fosse produzido.
A todos uma boa leitura e permanece o convite para que participem das futuras
edições.
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RESUMO

O presente trabalho busca um maior entendimento dos aspectos relacionados com a história e a evolução das marcas
próprias de varejo no Brasil e no mundo, analisando os benefícios associados a elas, as diferentes estratégias adotadas
e os desafios impostos pelo cenário competitivo. O estudo inicia-se com a apresentação das definições, da origem e do
panorama atual das marcas próprias de varejo, em seguida analisa os fatores propulsores que levam os varejistas a
optarem por marcas próprias, as diferentes estratégias de marca que podem ser adotadas, o processo evolutivo ao longo
do tempo e as tendências atuais e futuras. Para concluir, são discutidos os desafios gerenciais inerentes à adoção de
marcas próprias pelo varejo. Como resultado final, espera-se que esse estudo contribua para melhor entendimento do
tema e motivação para novas pesquisas.
Palavras-chave: Marcas próprias. Varejo. Posicionamento de marca. Marcas de fabricantes. Estratégias de marketing.
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ABSTRACT

This paper search for a better understanding of aspects related to the history and evolution of retail housebrands in
Brazil and the world, analyzing the benefits associated with them, the different strategies and the challenges posed by
the competitive environmental. The study begins by presenting the definitions, origin and current situation of retail
housebrands. Then it analyzes the driving factors that have led retailers to adopt this, the different branding strategies
that can be adopted, the evolutionary process along the time and current and future trends. To conclude, we discuss the
management challenges inherent in the adoption of private brands. As a final result, it is hoped that this study
contributes to a better understanding of the subject and motivation for further research.
Keywords: Private brands. Retail. Brand positioning. Housebrands. Marketing strategies.

Recebido em: 30 jun. 2010.
Aprovado em: 30 jul. 2010.
Sistema de avaliação: Double Blind Review
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Dados do último ranking da Fortuneii confirmam

INTRODUÇÃO

o desempenho crescente do setor: a rede varejista WalMart
lidera entre todas as empresas americanas e é a terceira
Ao longo do século XX, os consumidores
passaram de produtos sem nome e de qualidade
inconsistente, oferecidos por fábricas locais no século XIX,

colocada no ranking mundial; dentre as 100 maiores
empresas do mundo estão nove varejistas e dez fabricantes,
sendo apenas três (Nestlé, P&G e Archer) voltadas para o

para produtos com marcas de fabricantes globais liderados
por Coca-Cola, Disney, Johnson & Johnson, Levi´s, Nestlé,

mercado de alimentos e bens de consumo pessoal e
doméstico (as outras sete são todos do setor

Unilever, Procter & Gamble, entre outros. Inicialmente, os
veículos de comunicação eram utilizados pelos fabricantes

eletroeletrônico).

para transmitir aos consumidores mensagens de endosso

acompanhado de perto pela expansão das marcas

baseadas em qualidade, confiança e atributos específicos,
que eram usados por aqueles como parâmetros de decisão

próprias colocadas por elas no mercado para competir com
as marcas fornecidas pelos fabricantes, o que se

de compra. Em um segundo momento, essas marcas
passaram a ser consumidas como símbolos de aspirações,

caracterizou como um dos fenômenos mais marcantes desse
setor nos últimos trinta anos (KAPFERER, 2004a) e que

imagens e estilos de vida (KUMAR; STEENKAMP, 2007).
Para levar suas marcas até os consumidores os

constitui atualmente a principal decisão de marketing do
varejo (KOTLER; KELLER, 2006), cuja força pode ser

fabricantes precisavam de intermediários e, durante a maior

percebida pelos números comparativos apresentados na

parte do século XX, estes eram varejistas relativamente
pequenos e com pouco ou nenhum poder de barganha em

Tabela 2.

relação aos fornecedores. Esse equilíbrio de poder mudou
a partir da década de 1970 com o surgimento de grandes

Próprias da ACNielseniii apontam um salto de 23% na

redes nacionais e a consolidação do setor varejista
(KUMAR; STEENKAMP, 2007; PARENTE, 2000;

O crescimento das organizações de varejo foi

No Brasil, dados do Estudo Anual de Marcas
quantidade de produtos com marcas próprias nas prateleiras
das lojas de redes do varejo em 2009 em relação a 2008, o

KOTLER; KELLER, 2006), conforme demonstram os

que totaliza 55.752 mercadorias que levam o nome da
loja ou de marcas subsidiárias da empresa à disposição

números a seguir apresentados em 2006 pela revista
Fortunei , na qual podem ser comparados os desempenhos

nos pontos de venda e representam 4,6% das vendas do
setor.

em vendas dos maiores varejistas e fabricantes mundiais

A ascensão sistemática em todo o mundo das

de bens de consumo.

marcas dos varejos, que antes tinham apenas o papel de
intermediários da cadeia de distribuição dos fabricantes,

TABELA 1 – Comparação do desempenho em vendas entre

tem levado a algumas reflexões sobre o real valor e poder

varejistas e fabricantes

das marcas que, ao contrário de ser o resultado de um
direito adquirido, depende diretamente da capacidade de
quem a gerencia, de criar e manter seu valor na mente dos
consumidores. E isso não depende do fato de o gestor da
marca ser um fabricante ou varejista, mas exige um
questionamento sobre as práticas gerenciais aplicáveis a
essa nova realidade (KAPFERER, 2004a).
Com o objetivo de contribuir para um melhor
entendimento dessas questões, o presente estudo busca,
com base na literatura disponível, identificar os aspectos
relacionados com a história e a evolução das marcas
próprias de varejo no Brasil e no mundo, analisando os
benefícios associados a elas, as diferentes estratégias
adotadas e os desafios impostos por esse novo cenário

Fonte: Kumar e Steenkamp (2007, p. 3).

competitivo.
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Marketing (2004 apud OLIVEIRA, 2005):

DEFINIÇÕES, ORIGEM E PANORAMA ATUAL

A marca própria do varejo é aquela desenvolvida
pelo varejo, com nome ou marca de sua propriedade
(DUNNE; LUSCH, 1999 apud UNTERLEIDER;
DAMACENA, 2006). Para Dhar e Hoch (1997, apud
UNTERLEIDER; DAMACENA, 2006), éa única marca pela
qual o varejo deve responsabilizar-se por meio de todo o
gerenciamento, desde o desenvolvimento, abastecimento

Um produto de marca própria caracteriza-se por
ser um produto vendido ou comercializado exclusivamente pela organização que detém o controle (registro) da marca e que normalmente não
possui unidade produtora. Pode levar o nome da
empresa ou utilizar uma outra marca não associada à designação da organização, possui identidade própria e é fornecido sob encomenda, atendendo a especificaçãoes definidas pelo dententor
da marca.

e depósito, até a comercialização e promoção.

TABELA 2 - Comparação do desempenho em vendas entre varejistas e fabricantes, considerando a participação das marcas próprias

FONTE: Kumar e Steenkamp (2007, p. 3).

Outros autores também apresentam definições
similares, como Parente (2000), para quem marca própria é

Schutte (1969, apud PEREIRA 2001) propõe
uma distinção entre as marcas de acordo com o grupo que

aquela desenvolvida e vendida com exclusividade por
varejistas ou atacadistas, e Blecher (1997 apud VELOSO,

as possui ou controla. Assim, o autor define como marcas
de fabricante aquelas que são de propriedade de/ou

2004), que a caracteriza como item de consumo que pode
ser produzido ou etiquetado por terceiros, como varejistas,

controladas por uma organização comprometida
principalmente com a produção e, como marcas de

atacadistas ou lojas de desconto.

distribuidor, aquelas que são de propriedade de/ou

No Brasil, a Abmapro afirma que marca própria
diz respeito, especificamente, àqueles produtos ou marcas

controladas por uma organização comprometida
principalmente com a distribuição. Esse mesmo autor

que pertencem aos varejistas, atacadistas, associações ou

coletou diversas expressões utilizadas para o termo nos
Estados Unidos, sendo as mais comuns private label,

iv

qualquer outro distribuidor de bens de consumo,
registrados e comercializados com exclusividade, enquanto
para a organização internacional PLMA são todos os
produtos vendidos sob uma marca de propriedade de uma
v

Uma definição mais completa é apresentada pelo

10

próprias (SOUZA; NEMER, 1993 apud TOLEDO;
GIRALDI; PRADO, 2007). Kotler e Keller

empresa varejista, mesmo que não leve o nome da loja.
Núcleo de Varejo da Escola Superior de Propaganda

private brand e store brand. No Brasil, são adotados os
termos marcas do varejista, marcas de loja ou marcas

e

(2006)

mencionam também os termos em inglês reseller brand,
house brand e distributor brand.
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Apesar de seu crescimento em tamanho e

produtos genéricos mencionados no parágrafo anterior

importância ter ocorrido nos últimos anos, a marca de
distribuidor não é um fenômeno recente, tendo surgido na

(GORDON, 1995 apud FIGUEIRA JÚNIOR, 2008).

Europa em 1869 com a Sainsbury da Grã-Bretanha e, alguns
anos depois, com a Coop francesa em 1929. Há quase um

década de 1970, inicialmente com a rede de supermercados

No Brasil, as marcas próprias surgiram na

século já faz parte do mix de produtos da americana A&P

Paes Mendonça, logo seguida pelo Pão de Açúcar,
caracterizadas por um apelo de preço baixo

com a marca própria Eight O’Clock Breakfast Coffee e da
inglesa Marks & Spencer com a marca própria St. Michael

comparativamente aos produtos de sucesso dos
fabricantes (SOUZA; NEMER, 1993 apud TOLEDO;

(KAPFERER, 2004a). No entanto, apesar de algumas
exceções significativas, as marcas próprias eram vistas

GIRALDI; PRADO, 2007). A chegada das grandes cadeias

como “primas pobres” das marcas dos fabricantes,
dominando apenas uma pequena parcela do mercado
que era considerada improvável de se tornar
significativa (KUMAR; STEENKAMP, 2007).
Essa percepção inicial das marcas próprias pode

mundiais de supermercados nas décadas de 1980 e 1990,
como WalMart, Carrefour e Sonae, aqueceu ainda mais o
mercado de marcas próprias, que tem apresentado um
crescimento contínuo, passando de 1,1% das vendas das
redes de varejo (supermercados, atacados e farmácias)
em 2000 para 4,6% em 2009, conforme dados dos

ser entendida pelo fato de, durante a maior parte do século

Estudos Anuais de Marcas Próprias da ACNielseniii.

XX, os varejistas serem relativamente pequenos, se
comparados a seus fornecedores, o que permitia aos

É importante observar que as marcas próprias não
se limitam apenas a alimentos ou aos chamados Bens de

fabricantes de marca comandar o ciclo contínuo de
produtos de qualidade, inovação e propaganda de massa,

Consumo Embalados (CPG), fazendo parte do mix de

para manter o poder sobre os canais de distribuição. Essa
realidade começou a mudar a partir da década de 1970, à

diferentes categorias de produtos como móveis e utilidades
domésticas, higiene e saúde, bazar, eletroeletrônicos, têxteis

medida que os varejistas desenvolveram cadeias nacionais

e fármacos, entre as quais se destacam redes varejistas
mundiais especializadas como Zara, IKEA, Fnac,

e passaram a se expandir internacionalmente, dando início
à consolidação do setor varejista mundial, em que se

Benetton, Best Buy, H&M, Home Depot, Target e
Wallgreen (KUMAR; STEENKAMP, 2007).

destacaram as redes Carrefour, Ahold, Metro, Tesco,
WalMart, Makro, Costco, Aldi e Auchan (KUMAR;
STEENKAMP, 2007).

Com maior destaque nos mercados europeu e
norte-americano, onde são responsáveis por,
respectivamente, 23% e 16% das vendas, as marcas próprias

A consolidação do setor varejista impacta

já representam 17% das vendas globais do varejo, como

positivamente o crescimento e fortalecimento das marcas

aponta o estudo global sobre marcas próprias realizado pela
ACNielsenvi, que também traz as seguintes informações

próprias que tem seu marco em 1976 com o Carrefour, que
desenvolveu uma nova forma de marca de distribuidor

sobre o panorama mundial de marcas próprias em 2005:

denominada “marca-bandeira” ou “produto-bandeira”, em
que a marca do varejo endossava produtos genéricos
vendidos em embalagens simples de uma só cor. Esses

- Crescimento de 5% das vendas globais de marcas
próprias em relação ao ano anterior, sendo que no

produtos eram chamados de “Produtos Livres” no
Carrefour, “Produtos Laranja” no Eumarché, “Produtos

mesmo período o crescimento das marcas dos
fabricantes foi de apenas 2%. O crescimento superior

Brancos” na Genty ou “Produtos Grande Confiança” no
Casino. Juridicamente, eram apenas nomes comerciais e

das marcas próprias em relação às marcas dos
fabricantes só não aconteceu na América Latina, que

não nomes de marca (KAPFERER, 2004a).

continua a apresentar o mercado de marca própria

Uma outra vertente sobre as origens da marca
própria sugere que elas surgiram nas cooperativas do

menos desenvolvido do mundo.

Reino Unido em fins do século XIX, com o objetivo de
atender a consumidores de baixo poder aquisitivo. Com a
crise do petróleo na década de 1970, essa estratégia se
intensificou ainda mais, surgindo então os

chamados

- Europa ocidental continua na liderança (23%) seguida
pela América do Norte (16%).
- Os países Top Five de marcas próprias são europeus:
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Suíça (45%), Alemanha (30%), Grã-Bretanha (28%),
Espanha (26%) e Bélgica (25%).
- França (24%), Holanda (22%) e Dinamarca (17%)
completam o time europeu entre os 10 primeiros no
mundo em marcas próprias, dos quais também fazem
parte o Canadá (19%) e os Estados Unidos (16%).
- Mercados emergentes como Hungria, Eslováquia,
África do Sul e Croácia foram os que apresentaram a
maior taxa de crescimento (11%), estando na frente

- A categoria “cesta alimentar” é a mais representativa
com 174 marcas próprias, sendo os itens de cesta
básica os mais expressivos (90 marcas próprias
diferentes de arroz, 67 de feijão e 46 de farinha de
trigo).
- Produtos com maior valor agregado passaram a ser
também alvo das empresas: foram encontradas 44
marcas dos supermercados na linha têxtil e 12 na de
eletroeletrônicos.
De acordo com estudo da Planet Retailvii , espera-

da Ásia e América Latina (6% das vendas cada um).

se um aumento significativo de participação das marcas
- Brasil aparece na 24.º posição mundial com
participação de 4% das vendas, sendo o líder da

próprias no mundo, que deve atingir 22% de participação
global em CPG, sendo 30% na Europa, 27% na América do

América Latina (subiu 10 posições em relação ao

Norte e 22% na Australásia. Para a América Latina é
esperado um índice de 9% (KUMAR; STEENKAMP, 2007).

ranking de 2003, quando ocupava o 34.º lugar com
apenas 1% das vendas). No entanto, não está entre
os que apresentam as maiores taxas de crescimento
do continente, destacando-se a Argentina (4.º lugar

FATORES PROPULSORES DA MARCA PRÓPRIA

no mundo, com 18% de crescimento) e Colômbia (9.º
lugar, com 15% de crescimento).
- Em crescimento a Croácia lidera absoluta com taxa de
77%, seguida pela Grécia (24%) e Tailândia (18%).
O panorama brasileiro de marcas próprias pode
ser mais bem analisado com dados recentes da

Para entender melhor o crescimento das marcas
próprias em todo o mundo, é importante conhecer os fatores
que impulsionam seu desenvolvimento pelos varejistas.
De acordo com Kotler e Keller (2006), os dois
principais fatores que impulsionam o desenvolvimento de
marcas próprias pelos varejistas são:

ACNielsen :
iii

1)
- Representam 4,6% das vendas de marcas no varejo
brasileiro.
- Diminuição do número de organizações com marca
própria (de 154 em 2008 para 136 em 2009) com
aumento em 22,7% do número total de itens (275
categorias de produtos somando 355 marcas e um
total de 55.752 itens).

a maior lucratividade relacionada com os menores custos de desenvolvimento, produção, propaganda, promoção e distribuição;

2)

a possibilidade de se diferenciar dos concorrentes.
A lealdade do consumidor à loja, como resultado

da lealdade à marca própria, é acrescentada aos dois fatores
anteriores por McGoldrick (1990 apud OLIVER, 2000).
Rachman (1969 apud OLIVER, 2000) destaca

- Supermercados apresentam a maior participação de

outras três vantagens para os varejistas: maior poder de

marcas próprias: 85,8% dos itens encontrados e 83,6%
das marcas, ou seja, detêm 230 marcas próprias no Brasil.

barganha com fornecedores, possibilidade de manter um
sistema flexível de preços e possibilidade de maior giro
devido às ações promocionais do varejista.

12

- 49% das marcas próprias brasileiras são adquiridas

Souza e Nemer (1993 apud OLIVER, 2000)

nas bandeiras dos grupos Carrefour, Pão de Açúcar e
WalMart.

complementam essa lista destacando mais três fatores:
melhor administração do mix de produtos, maior controle
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sobre promoções e maior identificação do pessoal de
vendas com os produtos de marca própria.

4)

ampliação do leque de alternativas de marca para
o consumidor;

5)

estabelecimento de uma política “ganha x ganha”
com os fornecedores dos produtos de marca

O Guia Abrasviii de Marcas Próprias (2001 apud
SHONO et al., 2007) apresenta uma lista de objetivos para
o lançamento de marca própria pelo varejista:

própria, incentivando parcerias de longo prazo.
1)

aumento da rentabilidade da loja/rede;
Dentre os muitos argumentos considerados pelos

2)

3)

fidelização de clientes pelo diferencial frente à

diferentes autores, percebe-se um alinhamento de idéias

concorrência;

que podem ser consolidadas em três fatores principais,
quais sejam: político; financeiro; competitivo, conforme

aumento do poder de negociação junto às indústrias;

resumido na Tabela 3 a seguir.

TABELA 3 - Fatores Propulsores da Marca Própria
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Com uma análise mais direcionada para os fatores

das marcas próprias no mundo, o crescimento destas está

ambientais e mercadológicos que favorecem a adoção de

muito relacionado com os varejos conhecidos como Hard

marcas próprias e tomando como base os resultados de

Discounters, caracterizados por oferecer um mix limitado

diferentes estudos e pesquisas realizados, Kapferer (2004b)
identificou oito fatores aceleradores, quais sejam:

de produtos com preço muito baixo, em que a presença das
marcas próprias pode representar até 95% das vendas, como

1)

2)

Número de lojas vendedoras, ou seja, o tamanho
da organização varejista.
Qualidade percebida da marca própria está
relacionada com sua penetração no mercado.

3)

Manutenção da qualidade dos produtos com
marca própria (não variação).

4)

Preço inferior em relação ao das marcas dos fabricantes.

5)

Baixa taxa de inovação do setor/categoria de produto.

6)

Fraqueza da intensidade publicitária por parte dos

no caso das redes Aldi e Lidl presentes em vários países
europeus.
Considerando-se que a questão do preço não
depende apenas dos custos, mas está também associada
ao posicionamento adotado pela marca, é importante
conhecer os diferentes tipos de estratégias que podem ser
utilizadas pelo varejo na gestão de suas marcas próprias.

“A consolidação do setor varejista impacta
positivamente o crescimento e fortalecimento
das marcas próprias que tem seu marco em
1976 com o Carrefour.”

fabricantes.
7)

Taxa de concentração do setor varejista: quanto

ESTRATÉGIAS DE MARCA PRÓPRIA

mais concentrado maior será a penetração das
marcas próprias.
De acordo com Fitzell (1992 apud SPINELLI;
8)

Atração de consumidores menos exigentes e

GIRALDI; PRADO, 2005) e Toledo, Giraldi e Campomar

envolvidos.

(2007), existem quatro categorias principais de marca própria
que podem ser adotadas pelos varejistas. São elas:

Dentre todos os fatores já mencionados, a
questão do preço merece uma análise especial no contexto
das marcas próprias. Associados a custos menores de

1)

Marca Genérica: não carrega nenhuma identida-

desenvolvimento, produção, promoção e distribuição, de
acordo com a Tabela 3, os produtos vendidos sob o

de de loja ou de marca, utiliza o mínimo de cores,
emprega materiais baratos nas embalagens e apa-

patrocínio de uma marca de propriedade dos varejistas são,
normalmente, de 15% a 40% mais baratos do que os

rece mais frequentemente nas categorias de produto de limpeza, produtos de papel e condimen-

produtos correspondentes com a marca do fabricante

tos (os pioneiros “Produtos Livres”, no Carrefour,
são exemplos de marcas próprias genéricas).

(KUMAR; STEENKAMP, 2007).
Dados da pesquisa global ACNielsenvi apontaram
uma diferença de preço das marcas próprias em relação às

2)

Marca Carimbada: marca “guarda-chuva” que

marcas dos fabricantes entre 10% e 48% menor, sendo 11
países com diferenças superiores a 40% e apenas 5 com

utiliza o nome e o símbolo da organização varejista
em todos os produtos, mantendo ainda um mesmo

diferença inferior a 20%. O Brasil aparece na 33.ª posição
com diferenças de preço na faixa de 20%.

padrão de cor e estilo de letra em todas as

Essa mesma pesquisa mostra que, na Europa,
continente pioneiro e responsável pela maior penetração
14

embalagens (como exemplo, podem-se citar os
produtos atuais com a marca “guarda-chuva”
Carrefour).
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3)

Marca Endossada: ressalta o nome e a identidade

Gracioso e Najjar (1999 apud SPINELLI; GIRALDI;

do varejista, mas adota embalagens com cores,
desenhos e gráficos variados, dependendo da

CAMPOMAR, 2005) simplificam essa classificação
limitando-a a apenas dois tipos: marcas próprias que

categoria de produto com a qual estiver
relacionada (os produtos “Classe A” da rede

carregam a mesma marca do varejo e marcas próprias que
carregam nome diferente, para as quais identificam as

mineira de supermercados Unissul representam

vantagens e desvantagens resumidas na Tabela 4.

essa categoria de marca própria).
4)

Marca Proprietária: os produtos possuem marca e

Considerando a primeira decisão de marca própria
de um varejista, Souza e Nemer (1993 apud OLIVER, 2000)

identidade própria, com pouca ou nenhuma
referência explícita sobre a marca da organização

classificam inicialmente as marcas em duas categorias: (1)
produtos com marca ou (2) produtos genéricos ou sem

varejista patrocinadora (marcas “Great Value”, do

marca. Em seguida, para produtos com marca, os autores

WalMart, e “Taeq”, do Pão de Açúcar são exemplos
de marcas próprias da categoria proprietária).

apresentam quatro alternativas: (1.1) com o nome da loja
como marca; (1.2) marca independente do nome da loja/

TABELA 4 - Vantagens e desvantagens dos tipos de marcas próprias

FONTE: Gracioso e Najjar (1999 apud SPINELLI; GIRALDI; CAMPOMAR, 2005).

varejo; (1.3) griffe exclusiva; (1.4) outras marcas licenciadas
com exclusividade.

semelhante, mas limitando a três estratégias básicas, o
instituto Euromonitor (1998 apud SPINELLI; GIRALDI;

Quanto às estratégias de posicionamento que

CAMPOMAR,
2005; TOLEDO;
GIRALDI;
CAMPOMAR, 2007; BONTEMPS; OROZCO;

podem ser adotadas para as marcas próprias, existem
diversos modelos e classificações que adotam

RÉQUILLART, 2008) as define como: preço baixo,

nomenclaturas diferentes, mas apresentam semelhanças em
suas definições. Serão apresentadas aqui as duas mais

imitação e fantasia (alta qualidade). Relacionando-se
essas estratégias com os quatro tipos de marcas

citadas na literatura.

definidas

De acordo com Kumar e Steenkamp (2007), as
marcas próprias podem ter uma entre quatro proposições

SPINELLI; GIRALDI; CAMPOMAR, 2005; TOLEDO;

gerais de consumo, a saber: marca genérica, marca de

estratégicas e táticas existentes entre elas, obtém-se a

imitação, marca premium e inovadora de valor. De forma

Tabela 5 a seguir.

anteriormente

(FITZELL,

1992,

apud

GIRALDI; CAMPOMAR, 2007) e as diferenças
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TABELA 5 - Estratégias de marca própria

FONTE: Kumar e Steenkamp (2007, p. 23), complementado e adaptado pelos autores.

16
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No Brasil, de forma mais simplificada, a Associação

3)

Brasileira de Supermercados (Abras) categorizou as
estratégias de posicionamento das marcas próprias dos

os produtos premium/inovadores correspondem
à marca premium.

varejistas com base apenas no preço, identificando quatro
grupos que estão descritos a seguir (BRITO et al., 2004
apud SHONO, et al., 2007):
-

Produtos de primeiro preço: produtos alternativos
destinados aos consumidores que buscam menor

“Marcas próprias de sucesso são aquelas
que preenchem um vácuo na categoria, no
preço ou no valor ofertado.”

desembolso; não competem diretamente com a
qualidade das marcas líderes, com preços 30% a 50%
inferiores aos do líder.
EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DA MARCA PRÓPRIA
-

Produtos intermediários: produtos de qualidade
pouco inferior a do líder e com preços 20% a 30%
inferiores aos do líder.

- Produtos similares aos líderes: produtos com
qualidade equiparada à dos líderes de mercado e com
preços 10% a 20% inferiores a eles.
-

Sob a perspectiva temporal, Chetochine (1992
apud OLIVER, 2000) identifica quatro períodos na evolução
das marcas próprias, conforme resumido a seguir:
1)

mulas de vendas e surgimento dos supermercados são principais estimuladores.

Produtos
premium/inovadores.
Produtos
diferenciados, inovadores, com maior valor agregado
e que atuam em nichos de mercado na maioria das
vezes. O produto premium eleva o preço da categoria,

Anterior aos anos 1940 – início lento: novas fór-

2)

Dos anos 1970 até o início dos 1980 – decolagem:

aumenta a rentabilidade e fideliza os clientes, que

crise do petróleo, resquícios da revolução cultural
de 1968 e aumento do poder do varejo são

não encontram o mesmo produto no concorrente.

principais estimuladores.

Relacionando-se essa classificação com a anterior

3)

(Tabela 5), é possível enquadrá-la na de Kumar e Steenkamp
(2007), na qual:
1)

2)

merchandising, recuperação econômica e maior
concentração do setor são principais estimuladores.

os produtos de primeiro preço correspondem à
marca genérica;
os produtos similares e intermediários
correspondem à marca de imitação;

De meados a final dos anos 1980 – explosão
indiscriminada: novas fórmulas de desconto,

4)

Anos 1990 – maturidade e sofisticação estratégica:
a existência de novas fórmulas de marketing que
podem ameaçar as lealdades tradicionais são os
principais estimuladores.

Analisando-se a evolução das marcas próprias

“São muitos os desafios relacionados com a
adoção de marcas próprias por uma
organização de varejo.”

sob uma perspectiva diferente da anterior, Fernie e Pierrel
(1998 apud OLIVER, 2000) identificam quatro gerações
relacionadas com os tipos e as estratégias de marca
adotadas pelo varejo, resumidas na Tabela 6 a seguir.
Observa-se que esses autores utilizam praticamente a mesma
classificação de Kumar e Steenkamp (2007) apresentada na
Tabela 5 anterior.
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TABELA 6 - Evolução da marca própria

FONTE: Adaptado de Fernie e Pierrel (1998 apud OLIVER, 2000, p. 25-26).

Embora representem uma evolução estratégica,

de um cliente, sem levar em conta preço ou categoria

as gerações de marca própria propostas por Fernie e Pierrel
(1998 apud OLIVER, 2000) não são excludentes, visto que a

(KUMAR; STEENKAMP, 2007).

maioria dos varejistas normalmente gerencia um portfolio
de marcas que incorpora vários tipos de marcas de loja

principais varejistas mundiais de marca própria, como

com diferentes estratégias de posicionamento, com o
objetivo de penetrar em vários segmentos diferentes ao
mesmo tempo (KUMAR; STEENKAMP, 2007).

Uma tendência observada e já praticada pelos
WalMart e Tesco, é a combinação dos três tipos de
marcas de loja – genérica, imitação e premium, com os
três tipos de segmentação – baseada em preço, categoria
e benefício, para criar complexos portfolios multimarcas

Podem-se distinguir três estratégias de
segmentação de portfolio de marcas próprias: com base

de marca própria (KUMAR; STEENKAMP, 2007).

em preço, categoria e benefício. Uma abordagem baseada

as tendências globais esperadas para as marcas próprias

em preço geralmente adota três níveis: uma oferta barata,
uma padrão ou média e uma marca de loja premium. As

no varejo, Kumar e Steenkamp (2007) defendem que o
crescimento se manterá contínuo e previsto a alcançar 22%

marcas próprias baseadas em categorias reúnem vários
produtos diferentes, mas dentro de uma categoria

das vendas em 2010. Essa análise é sustentada por um
cenário denominado por eles de “círculo vicioso para marcas

específica de mercadoria. Finalmente, uma estratégia de
segmentação baseada em benefícios construirá marcas

de fabricantes”, no qual:

de lojas individuais a partir das necessidades específicas
18

Sob uma perspectiva mais ampla relacionada com

1)

há maior consciência de valor-preço, menor dis-
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posição para pagar pela marca Premium e crescente confiança em marcas de lojas por parte dos
consumidores;
2)

ocorrem a consolidação do varejo global, a
crescente sofisticação de marcas de loja, o maior
poder de barganha sobre os fornecedores e a
maior lucratividade e fluxo de caixa por parte dos
varejistas;

e resulta em piores resultados em termos de lucratividade.
Ao decidir pela marca própria, o desenvolvimento
desses itens exigirá uma estrutura dedicada e completa
dentro do varejo para gerenciamento dos produtos e controle
da qualidade. Essa estrutura pode ser, em parte, terceirizada,
porém todo o gerenciamento, desde o fornecimento até a
comercialização, exige especialidades que até então não eram
comuns às atividades de comercialização e intermediação
de canal exercidas originalmente

pelo varejo

(UNTERLEIDER; DAMACENA, 2006).
3)

a difícil obtenção de preço premium e a redução

Da mesma forma, a comercialização de produtos de

do suporte de P&D, marketing e propaganda por
parte dos fabricantes têm, como consequência

marca própria sinaliza para a inclusão de novos segmentos,

final, o aumento da participação da marca própria
do varejo, a diminuição das marcas de fabricante,

os quais exigem pesquisa e desenvolvimento, e não apenas
cópia dos existentes no mercado. O lançamento de produtos

segundo nível, e o

diferenciados e inovadores requer estrutura e fornecedores
adequados, o que traz um dos principais desafios para os

redirecionamento dos lucros do sistema que
passam a ser do fabricante para os varejistas.

varejistas: o desenvolvimento de uma estrutura de
fornecedores capacitados para atender à demanda de

principalmente de

fabricação e de desenvolvimento de produtos nas diversas

“O grande desafio para o varejo ao adotar
marcas próprias é manter seu verdadeiro
papel e missão no canal de marketing:
vender o que o consumidor quer comprar

categorias em que exista espaço para entrada das marcas de
supermercado (UNTERLEIDER; DAMACENA, 2006).

e não o que o varejo quer vender.”

desses produtos. De acordo com Hoch e Banerji (1993 apud
UNTERLEIDER; DAMACENA, 2006), as marcas próprias

DESAFIOS GERENCIAIS

Um fator que dificulta o crescimento das vendas
dos produtos com marca própria e traz um importante
desafio para o varejo é a percepção negativa da qualidade

obtêm maiores fatias de mercado quando são produtos de
qualidade. Kumar e Steenkamp (2007) observam que, mais
do que gerenciar a defasagem de preços em relação às

São muitos os desafios relacionados com a adoção
de marcas próprias por uma organização de varejo.
Inicialmente, antes da tomada de decisão, o
varejista precisa fazer uma análise do mercado para verificar,
dentre outros fatores, o ambiente econômico, a força da marca
do fabricante no mercado e os custos envolvidos com ela
(produção, promoção e distribuição), a disponibilidade de

marcas dos fabricantes e demais concorrentes, o varejista
precisa investir no aprimoramento objetivo do produto e
na qualidade percebida, criando uma identidade forte para
a marca ou marcas da loja. Nesse sentido, o varejo pode
aumentar suas vendas com a contínua busca em melhorar
a percepção do consumidor sobre os produtos com suas
marcas (GARRETSON et al., 2002 apud UNTERLEIDER;

um fornecedor com preço e qualidade adequados e a
aceitação e reconhecimento pelo consumidor do valor da

DAMACENA, 2006).

nova marca (RACHMAN, 1969 apud OLIVER, 2000).

com os produtos de marcas próprias pode fortalecer

Hoch e Banerji (1993 apud UNTERLEIDER;
DAMACENA, 2006) destacam que os produtos de marca

significativamente o resultado em termos de fatias de mercado.
O varejo frequentemente usa a oferta, a promoção e o

própria têm resultados menos satisfatórios em categorias

sortimento das marcas tradicionais para atrair consumidores
para suas lojas, o que resulta em efeito contrário para os

nas quais os fabricantes tradicionais destinam substanciais
investimentos a propaganda para valorização de suas
marcas e o número de competidores é maior. Ou seja, a
presença de muitos competidores intensifica a concorrência

O suporte de comercialização e promoção do varejo

produtos de marca própria, uma vez que reduzem o lucro. O
desafio é então desenvolver ações para balancear a
lucratividade das categorias adotando, por exemplo, um
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portfolio de produtos de marca própria diferenciados, os

Os dados de mercado apresentados nesse estudo

quais permitem ao varejo disponibilizar mercadorias que
atraiam e fidelizem preferências heterogêneas (DHAR;

mostram que a gestão de marcas próprias por organizações
varejistas é uma realidade e uma tendência no mundo todo,

HOCH, 1997 apud UNTERLEIDER; DAMACENA, 2006).

inclusive no Brasil. Ou seja, o tradicional papel de
intermediário do canal de distribuição com a missão de

Porém, à medida que os varejistas se movem de
uma única marca de loja para o gerenciamento ativo de
portfolios com uma variedade de marcas próprias, passam
também a enfrentar desafios adicionais relacionados com a

facilitar a entrega do produto do fabricante ao consumidor
final vem ampliando continuamente e se confundindo com
o do próprio fabricante e fornecedor.

proliferação exagerada de marcas próprias, a canibalização
de marcas sobrepostas, a redução de variedade pelo

São inúmeras as vantagens e oportunidades que levam
os varejistas a tomarem a decisão de vender produtos com marca

afastamento das marcas dos fabricantes e os riscos de

própria. São muitos também os riscos e desafios envolvidos nessa

fracasso que podem comprometer a imagem do varejista
(KUMAR; STEENKAMP, 2007).

decisão e é preciso estar preparado para administrá-los.

Finalizando, Kumar e Steenkamp (2007), observam
que marcas próprias de sucesso são aquelas que preenchem

quem seja o patrocinador ou proprietário da marca –
fabricante ou varejo – ele sempre buscará atender às suas

um vácuo na categoria, no preço ou no valor ofertado e que

necessidades e satisfazer suas expectativas.

seu papel não é apenas oferecer a mesma qualidade a um
preço inferior, mas dar opção de diferentes qualidades a preços

Em um mercado cada vez mais competitivo e
fragmentado, diferentes segmentos de consumidores

variados aos consumidores. Em suma, o grande desafio para
o varejo ao adotar marcas próprias é manter seu verdadeiro

buscarão por diferentes produtos e serviços e decidirão

papel e missão no canal de marketing: vender o que o
consumidor quer comprar e não o que o varejo quer vender.

“Decidir acertadamente sobre o portfolio de
marcas próprias e os posicionamentos
que serão adotados para elas é a base
para uma estratégia de marca
própria bem-sucedida.”

Sob o ponto de vista do consumidor, não importa

por eles com base em diferentes atributos, como preço,
qualidade, atendimento etc.
Decidir acertadamente sobre o portfolio de marcas
próprias e os posicionamentos que serão adotados para
elas é a base para uma estratégia de marca própria bemsucedida. Encontrar a melhor decisão exige um
conhecimento profundo do mercado e das variáveis
controláveis e incontroláveis de marketing envolvidas.
Este estudo veio contribuir para um maior
conhecimento dessas questões e traçar o panorama atual
das marcas próprias em todo o mundo. Vários
aprofundamentos podem ser realizados a partir daqui,
buscando-se, por exemplo, identificar e classificar o portfolio

CONSIDERAÇÕES FINAIS

de marcas próprias dos principais varejos brasileiros de
As marcas existem para dar sentido ao papel dos
consumidores. Estes querem marcas para ter a garantia de

acordo com os tipos de marca e estratégias de posicionamento
aqui apresentados. Pode-se, ainda, comparar o perfil do

qualidade ea satisfação emocional que elas oferecem. Qualquer
produto que não seja marca, será, por herança, menos atraente.

portfolio de marcas próprias dos varejos brasileiros com
varejos internacionais, dentre outros estudos possíveis.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo mostrar as possibilidades de uso do software de realidade aumentada, denominado
ARToolKit, na criação de um dispositivo que acrescenta a representação de linhas de força e de linhas de indução em
imagens reais. Com algumas modificações, o dispositivo criado pode ser utilizado em inúmeras situações envolvendo
campos eletrostáticos e campos magnéticos estacionários em aulas de física para o ensino médio.
Palavras-chave: Ensino de física. Campo elétrico. Campo magnético. Realidade aumentada. ARToolKit.

ABSTRACT
This work aims to show the potential use of augmented reality software called ARToolKit in creating a device that adds
the representation of power lines and induction lines in real images. With some modifications, the device developed may
be used in countless situations involving electrostatics fields and stationary magnetic fields in physics classes to high
school.
Keywords: Physics teaching. Electric field. Magnetic field. Augmented reality. ARToolKit.
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INTRODUÇÃO

Graaff e sementes em óleo permitem a obtenção das linhas
de força. Entretanto, raramente esses experimentos são
realizados no ensino médio.

O computador tem sido cada vez mais utilizado
pelos alunos para a elaboração de textos, planilhas, realização

A realidade virtual e a realidade aumentada
permitem que o aluno faça experiências com o

de pesquisas e para a comunicação com pessoas de diferentes

conhecimento em ambientes tridimensionais de forma

partes do mundo. Mas ainda é relativamente limitado seu
uso no ensino-aprendizagem de conceitos científicos, na

interativa. Ambientes reais, capturados por câmeras de vídeo,
podem ser potencializados com a mistura de objetos virtuais,

simulação de fenômenos e experimentos, pois, em geral, os
materiais instrucionais deixam a desejar em termos

por intermédio de técnicas de realidade aumentada (AZUMA,
2001).

pedagógicos e até mesmo em termos conceituais. A
elaboração de materiais instrucionais exige a parceria de

Nessa situação, pode-se fazer com que um livro

profissionais de várias áreas, o que na universidade não é

de Física, previamente preparado com algumas marcações
gráficas, ao ser aproximado de uma webcam, conectada ao

tão usual, uma vez que não existe uma prática de realização
de projetos interdisciplinares ou mesmo multidisciplinares.

computador, permita a visualização de objetos virtuais
animados e interativos ligados com o assunto sobre a

O trabalho em questão é o resultado de um projeto

imagem do livro real projetada no monitor.

que recebeu apoio financeiro do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no qual

Mesmo estando no início de sua caminhada,
muitos projetos de realidade virtual e realidade aumentada

professores de ciências, professores e alunos da área de
informática trabalharam de forma conjunta, sendo que vários

já foram, e estão sendo desenvolvidos nas áreas de física,

projetos de iniciação científica, tal como este, foram realizados.
Das áreas científicas, pode-se dizer que a utilização

química, anatomia, arqueologia, matemática, entre outras.
Seria possível visualizar os campos elétricos e

da informática é maior no ensino de física do que em

magnéticos a partir da utilização de realidade virtual e
realidade aumentada? Com essa dimensão e interesse, o

outras, sendo usada em medições, gráficos, avaliações,
apresentações, modelagens, animações e simulações.

trabalho teve por objetivo elaborar um dispositivo, baseado
em Realidade Aumentada, para a simulação de alguns

A física lida com vários conceitos, alguns dos
quais caracterizados por uma alta dose de abstração e,

conceitos de Eletromagnetismo, tais como campos elétricos

muitas vezes, fora do alcance dos sentidos humanos e
impossíveis de serem trabalhados de forma experimental,
tais como partículas subatômicas, corpos com altas
velocidades e processos dotados de grande complexidade
como buracos negros, explosões atômicas e modelos
cosmológicos (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002).
Numa tentativa de amenizar o problema, os
professores têm utilizado simulações computacionais, que
vão além das simples animações. Elas englobam uma vasta
classe de tecnologias, do vídeo à realidade virtual, que

e magnéticos.
Um software de Realidade Aumentada estabelece
um ambiente que acrescenta elementos virtuais a imagens
reais. Assim, o usuário pode ver em três dimensões, por
exemplo, as linhas de campo geradas por cargas elétricas
em repouso e em movimento, de forma a auxiliá-lo a
“visualizar” o campo e a entender as relações estabelecidas
entre as cargas e os ímãs. O dispositivo visa contribuir
para a melhoria da qualidade de ensino visto que há poucos
recursos didáticos computacionais a serem utilizados nas
aulas de Física no ensino médio.

podem ser classificadas em certas categorias gerais baseadas
no grau de interatividade entre o aprendiz e o computador
(GADDIS, 2000 apud MEDEIROS; MEDEIROS, 2002).

DESENVOLVIMENTO

No caso dos conceitos de campo elétrico e
magnético, são visualizados pelos alunos, em geral, em
duas dimensões em figuras dos livros didáticos. Podem

O Conceito de Campo
Quando dois corpos estão em contato é fácil

ser também visualizados em experimentos de laboratório;
no caso de campo magnético, utilizam-se ímãs e limalhas

imaginar a interação entre eles. Mas se eles estiverem a

de ferro e no caso de campo elétrico, um gerador de Van de

distância? Ocorre uma interação instantânea entre os dois?
Por exemplo, o sistema Sol-Terra. As forças entre eles
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ocorrem a uma distância de 150 milhões de quilômetros,
instantaneamente? Newton entendia que a ação a distância
era uma falha em sua teoria. Em 1962 fez um famoso
comentário, segundo Tipler (1978, p. 93):
É inconcebível que a matéria inanimada, bruta, possa,
sem a mediação de alguma outra coisa, que não é material,
atuar sobre, e afetar, outra matéria, sem contato mútuo,
como deve ser o caso da gravitação lhe seja essencial e
inerente, no seu sentido de Epicuro. E esta é uma razão
pela qual desejei que não atribuísse a mim a gravidade
inata. Fosse a gravidade inata e inerente à matéria, de
maneira que um corpo pudesse agir sobre outra coisa, e
por meio da qual a ação e a força de um pudessem ser
transferidas para outro, e seria para mim uma coisa tão
absurda que, acredito, ninguém que tivesse uma
faculdade de pensar competente em questões filosóficas
nela incorrer.

elétricos.
Nardi e Carvalho (1990, p. 46) apresentam
referências históricas na trajetória de evolução do conceito
de campo (ou, como os autores dizem, das ideias que
evoluíram para esse conceito), de Tales a Faraday. Eles
afirmam que a atração entre corpos é uma questão que já
preocupava os gregos na Antiguidade e que:
Tales é considerado como o primeiro filósofo a tentar
explicar o assunto ao discorrer sobre a eletricidade e o
magnetismo, pois sabia que o âmbar, ao ser atritado,
tinha a propriedade de atrair corpos leves e que o ímã
atraia o ferro.

Também, a teoria da ação a distância de Newton é
classificada pelos autores como “um marco importante na
Ciência”. Constatam ainda que, apesar da dificuldade em avaliar
a verdadeira importância de cada um dos “protagonistas desta

Hoje tratamos o problema da ação a distância
mediante o conceito de campo. O Sol estabelece um campo
que produz uma força sobre a Terra e, analogamente, a
Terra provoca um campo gravitacional que exerce uma força
no Sol. Quando a Terra se move para uma nova posição,
seu campo gravitacional se modifica, mas não de forma
instantânea, e sim com uma velocidade igual à velocidade

revolução científica” (PIAGET; GARCIA, 1983, p. 176 apud
NARDI; CARVALHO,1990, p. 49):
O modelo newtoniano [...] constitui-se num marco importante dentro do processo histórico, pois a partir daí
[...] a formalização dominou de tal forma as teorias,
destacando-as sobremaneira da fase pré-newtoniana.
(NARDI; CARVALHO, 1990, p. 49).

da luz. Também para corpos em contato, é necessário um
intervalo de tempo para a transferência de momento de um

Nardi e Carvalho (1990, p. 50), afirmam que “as

corpo para outro. Durante o tempo de transferência, o

descobertas de Faraday sobre as rotações eletromagnéticas

momento perdido pelos corpos é transferido e transportado
pelo campo (TIPLER, 1978, p. 93).

e a indução eletromagnética constituíram-se numa base
para se chegar à teoria de campo” e que um ponto

Suponhamos que no lugar de massas tenhamos
cargas elétricas próximas umas das outras. Como q 1‘sabe’
da presença de q 2? Como pode q 1exercer força sobre q ?2
Essa questão pode ser respondida, de acordo com Halliday
et al. (1993, p. 17), dizendo-se que q1 cria um campo elétrico
no espaço ao seu redor e a força que ela vai exercer em q2
não ocorre de forma instantânea, mas com a velocidade da

importante foi, segundo Berkson, a introdução da idéia de
‘linhas de força’. Concluem, ainda, que “Os trabalhos
posteriores de Maxwell, Thomson, Helmholtz e Hertz foram
importantes para consolidar as teorias de Faraday.”
(NARDI; CARVALHO, 1990, p. 52).
Se uma massa cria um campo gravitacional e uma

luz. O campo elétrico é um campo vetorial, ele consiste em
uma distribuição de vetores, um para cada ponto da região
ao redor do objeto carregado.
Michael Faraday, que introduziu o conceito de
campo elétrico no século XIX, imaginava o espaço ao redor
de um corpo carregado como sendo preenchido por linhas
de força. Embora não tenham significado real, tais linhas,
segundo Halliday et al.(1993, p. 19), fornecem um modo
conveniente de se visualizar a configuração dos campos
24

“A física lida com vários conceitos, alguns
dos quais caracterizados por uma alta
dose de abstração e, muitas vezes,
fora do alcance dos sentidos humanos e
impossíveis de serem trabalhados de
forma experimental.”

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 10, n. 1, p. 22-31, 2010

A utilização da realidade aumentada no ensino de conceitos de campo elétrico e magnético

carga elétrica cria um campo elétrico, o que cria um campo
magnético? Não existem cargas magnéticas! Christian
Oersted, um físico dinamarquês, em 1820 foi o primeiro a
ligar as então separadas ciências da eletricidade e do
magnetismo, mostrando que uma corrente elétrica num fio
fazia defletir a agulha magnética de uma bússola. De onde
vem então o campo magnético? Aexperiência mostra que ele
vem de cargas elétricas em movimento. Uma carga elétrica
cria um campo elétrico quer esteja em repouso, quer esteja

campo magnético estacionário.
A aplicação deverá levar em conta que os alunos
explicam os fenômenos magnéticos segundo alguns
modelos que podem ser agrupados da seguinte forma,
conforme Guisasola, Almudí e Zubimendi (2003):
-

priedade intrínseca dos ímãs, isto é, os ímãs atraem

em movimento. Uma carga cria um campo magnético só se

alguns materiais devido a sua própria natureza e isso
não precisa de nenhuma explicação.

estiver em movimento. No ímã permanente, de geladeira, por
exemplo, as cargas em movimento são os elétrons nos átomos
de ferro que constituem o ímã. O momento magnético devese ao movimento orbital dos elétrons, como se o elétron

-

fazem uma analogia entre a ação magnética e a
gravidade.

Podemos representar um campo magnético por
-

diferentemente das linhas de força do campo elétrico, são

excesso – que seria o caso do polo norte – ou falta de
cargas – o polo sul. Não reconhecem que o campo

mais juntas elas estão umas das outras, mais intenso é o
campo magnético na região.

magnético de um ímã está relacionado com o

Para trabalhar com o conceito de campo magnético

movimento orbital dos elétrons.
-

vamos destacar os trabalhos levantados por Guisasola,
Almudí e Zubimendi (2003), que ao fazer uma recapitulação

vamos nos ater a três delas; uma vez que a quarta
dificuldade a que se referem os autores é a de aplicar as leis
do magnetismo, em especial a Lei de Ampère, que não é de
interesse nessa pesquisa:
-

Magnetismo como polarização elétrica: os ímãs
polarizam os objetos que os cercam no sentido elétrico
do termo e logo inter-relacionaria com eles de forma
eletrostática.

das investigações realizadas no âmbito do tema “campo
eletromagnético estacionário”, traz as concepções mais
problemáticas dos alunos em quatro frentes, das quais

Magnetismo como eletricidade: a interação magnética
estaria baseada na ideia de interação elétrica. Assim,
os polos de um ímã são vistos como regiões que têm

curvas fechadas, emergem do pólo norte, penetram no pólo
sul e se fecham, passando pelo interior do ímã. Quanto

é fundamental que conheçamos as principais dificuldades
dos alunos na aprendizagem desse conceito. Para isso,

Magnetismo como uma nuvem: O ímã estaria rodeado
por uma região dentro da qual exerceria uma atuação
sobre outros corpos. Parece nesse caso que os alunos

girasse. Assim, embora ele não gire no sentido literal, todo
elétron constitui um ímã microscópico (KNIGHT, 2009).
meio de linhas de campo, tal como fazemos para o campo
elétrico. Essas linhas, chamadas de linhas de indução, e

Magnetismo como uma atração: a atração é uma pro-

-

Modelo de campo: os elétrons do ímã criam pequenos
campos magnéticos que ao se somarem uns aos
outros geram um campo magnético que atuaria
através da força magnética sobre as cargas em
movimento.

dificuldades de aprendizagem do conceito de campo
magnético e suas fontes;

-

dificuldades de aprendizagem relacionadas com os
efeitos do campo magnético: interações magnéticas;

-

dificuldades dos estudantes para distinguir

“Se uma massa cria um campo gravitacional
e uma carga elétrica cria um campo elétrico,
o que cria um campo magnético? Não
existem cargas magnéticas!”

significativamente entre o campo eletrostático e o

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 10, n. 1, p. 22-31, 2010

25

Sistemas de Informação

O Software Artoolkit

-

Projetor e tela: permitem a participação simultânea de
um conjunto de pessoas.

Algumas situações foram escolhidas para
servir de base ao dispositivo de Realidade Aumentada

-

Webcam: captura e digitaliza imagens reais para a
mistura com imagens virtuais no computador.

que se pretendia elaborar. O software utilizado foi o
Augmented Reality ToolKit (ARToolKit), que nos
permite construir aplicações de Realidade Aumentada.

O ARToolKit é uma ferramenta que nos
permite construir aplicações de Realidade Aumentada.

Nele, a imagem de um dispositivo de vídeo – como
uma webcam – é capturada para o rastreamento e a

Para isso, a imagem de um dispositivo de vídeo – como
uma webcam – é capturada para o rastreamento, ou seja,

obtenção da orientação e posição de placas com
desenhos marcadores distintos (acompanham o

a obtenção da orientação e posição de placas com

software).

marcadores, como mostra a Figura 1a. Objetos virtuais –
gráficos 3D – do banco de dados do software são

Podemos associar, a cada marcador, objetos
virtuais – gráficos tridimensionais. Com o software em

associados aos marcadores.

funcionamento, tem-se a imagem da webcam na tela do

traz exemplos de aplicações simples que utilizam seus

computador. Uma placa colocada no campo de visão da
webcam é imediatamente rastreada, seu marcador é

recursos. Dentre eles, temos, por exemplo, o chamado
‘simplevrml’. Com o software em funcionamento, tem-se

identificado e é calculada sua posição relativa à câmera.
Então, os objetos virtuais associados a cada placa são

a imagem da webcam na tela do computador. Uma placa
colocada no campo de visão da webcam, de acordo com

desenhados na imagem, sobre as placas. Assim, cada
placa provocará o aparecimento de objetos virtuais que o

Figura 1b, é imediatamente rastreada e seu marcador é

O próprio kit de desenvolvimento ARToolKit

usuário pode mover simplesmente manipulando-as.

identificado. A seguir, o objeto virtual associado é
desenhado na imagem, sobre a placa, demonstrado pela

Os principais dispositivos utilizados neste
projeto estão listados a seguir:

Figura 1c. Assim, cada placa provocará o aparecimento
de um objeto virtual que o usuário pode mover
simplesmente manipulando a placa, conforme Figura 1d.

-

Monitores: funcionam por meio da emissão de elétrons de um canhão, que ao sofrerem deflexão atingem uma placa de fósforo, produzindo tons de verde, vermelho e azul, sendo que as cores e resultantes são provenientes da combinação dessas três
cores.

-

Mouse: basicamente contém um ou dois sensores
que à medida que o mouse se desloca detecta o
deslocamento e transforma os sinais em sinais
digitais.

-

Rastreadores: capturam os movimentos do usuário
para que estes possam ser transformados em
movimentos no mundo virtual.

-

Dispositivos sonoros: caixas acústicas ou fones
de ouvido que emitem os sons de um ambiente
virtual.

26

Figura 1a - Placas com marcadores
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As configurações do software podem ser
ajustadas para associar qualquer objeto virtual VRML às
placas, um para cada placa.
O kit permite o desenvolvimento de aplicações
para inúmeras plataformas, incluindo GNU/Linux e
Windows 95/98/NT/2000/XP. As versões que podem
ser adquiridas por download no site oficial
ARTOOLKIT são livres e open-source para
desenvolvimento de aplicações não-comerciais, sob
licença GNU General Public License (GPL).
Ferramentas utilizadas nas diversas tarefas do
desenvolvimento do dispositivo são mencionadas nos
resultados.
Figura 1b- Placa no campo da webcam

“Os campos magnético e elétrico não
interagem, diferentemente do que pensa
grande parte dos alunos: que a carga elétrica
será repelida pelo polo norte e atraída pelo
polo sul, pois acreditam que as cargas
negativas saem do polo norte e vão para o
polo sul.”

RESULTADOS
Figura 1c- Objeto virtual sobre a placa real

Inicialmente foi realizado um estudo do
funcionamento do ARToolKit, principalmente da
organização de seus componentes. A partir disso foi
possível conhecer o que esse software possibilita fazer, o
que seria necessário modificar e o que poderia ser
aproveitado diretamente (além da funcionalidade básica já
conhecida e relatada anteriormente).
Entre todos os componentes, o kit de
desenvolvimento ARToolKit traz alguns exemplos de
aplicações que adicionam algo novo à funcionalidade
básica. Notamos que dois deles, particularmente,
implementavam funcionalidades que queríamos ter em
nossa aplicação: simplevrml e collideTest.
Figura 1d - Objeto virtual manipulado pelo usuário por meio de
movimentação da placa real

O primeiro destaca-se pelo uso de uma biblioteca
OPENVRML que fornece a capacidade de desenhar objetos
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manipula – em função da distância entre duas placas, ou

“O momento magnético deve-se ao
movimento orbital dos elétrons, como se o
elétron girasse. Assim, embora ele não
gire no sentido literal, todo elétron
constirui um ímã microscópico.”

seja, entre dois objetos (por exemplo, um ímã e uma carga
puntual).
O resultado é uma aplicação simples, mas que
indica a possibilidade de se desenvolver boas soluções
de computação e realidade virtual/aumentada para o
ensino-aprendizagem de Física. Com ela podemos, por
exemplo, criar um experimento em que o aluno, tendo em
cada mão um marcador, veja dois ímãs virtuais e suas
linhas de campo, um em cada mão. Nesse cenário,
aproximando-os, então, ele verá como os campos

3D descritos na linguagem VRML, que é um padrão

interagem entre si à medida que os ímãs virtuais se

estabelecido (WEB3D); o segundo destaca-se por

aproximam ou distanciam.

calcular a distância entre dois marcadores e alternar os
objetos virtuais que aparecem sobre eles em função da
distância calculada – supondo objetos virtuais a e b
para cada placa – a aparece caso as placas estejam dentro
de um alcance preestabelecido ou, caso contrário, a é
substituído por b.
Para atingir o objetivo do trabalho, ou seja, a
produção de uma aplicação/interface de Realidade
Aumentada para interação do aluno com experimentos

A Figura 2, mostra a imagem que o software
exibe quando o usuário manipula um marcador que está
associado a uma carga puntual positiva: as linhas de
força aparecem como linhas azuis e estão no espaço
tridimensional, portanto o usuário pode vê-las de todos
os ângulos, bastando, para isso, girar o marcador. Se a
carga for positiva, a orientação do campo diverge a partir
da carga e se a carga for negativa, as linhas de força
convergem para a carga.

virtuais, criamos uma aplicação que mescla essas
funcionalidades. Também alteramos a detecção de
colisão (a) e incrementamos o processo de desenho de
objetos virtuais para aproximá-lo de nossas necessidades
(b):
a) Modificamos o processo de cálculo de distância entre marcadores para que não ocorra apenas uma reação do software caso a distância atinja um valor mínimo, mas para que sejam emitidos sinais diferentes,
um, a cada determinado intervalo de distância que se
atinge. Assim, pudemos dividir o espaço da distância linear entre duas placas em n intervalos (iguais ou
diferentes) e determinar um sinal que indica a ocorrência de cada um deles.
Figura 2 - Linhas de força do campo elétrico gerado por uma

b) A função responsável pelo desenho de objetos

carga elétrica puntual positiva

virtuais, recebendo os sinais de proximidade, é capaz
de desenhar, sobre cada marcador, um objeto
diferente no caso de ocorrência de cada sinal de
proximidade.
Finalmente, podemos programar a mudança de
objetos virtuais – tudo que o usuário/aluno vê e
28

A Figura 3 mostra o que acontece quando o
usuário aproxima duas cargas puntuais de mesmo sinal
(nesse caso, positivas). A mesma figura seria obtida se as
cargas fossem negativas. Se as cargas são negativas, as
linhas “entram” na carga, e se as cargas são positivas, as
linhas “saem” da carga.
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cargas positivas acumuladas no polo norte e cargas
negativas acumuladas no polo sul. Assim, na Figura 5,
acreditam que exista interação entre o ímã e a carga em
repouso (GUISASOLA; ALMUDÍ; ZUBIMENDI, 2003).

Figura 3 - Campo elétrico de duas cargas elétricas puntuais
positivas

A Figura 4 mostra as chamadas de linhas de
indução de um ímã, geradas por cargas em movimento, e,
diferentemente das linhas de força do campo elétrico, são
curvas fechadas, emergem do polo norte, penetram no polo
sul e se fecham passando pelo interior do ímã.

Figura 5 - Um ímã próximo de uma carga elétrica positiva

Por outro lado é preciso evidenciar que os ímãs
e as cargas não “produzem” linhas de indução e linhas
de força, ou seja, elas não têm uma existência real no
espaço e também não podem ser confundidas com força
magnética e elétrica. Servem para visualizar os campos e
mostram sua natureza vetorial.
Em consequência de facilidades inerentes ao
ARToolKit, foi possível realizar o desenvolvimento do
software paralelamente em dois sistemas operacionais,
MS Windows (com MS Visual Studio .NET 2003) e GNU/
Linux Ubuntu (com softwares GNU e outros comuns –
gedit, gcc, make etc.). Portanto, há duas versões finais
da aplicação, uma para cada sistema. Toda
funcionalidade de ambas é igual, exceto por alguns
detalhes de instalação e drivers de captura de vídeo
pertinentes a características que se distinguem entre os

Figura 4 - Linhas de indução de um ímã

dois sistemas operacionais.
A construção dos objetos virtuais foi realizada

A Figura 5 mostra um ímã se aproximando de

com a linguagem VRML, auxiliada por softwares de

uma carga elétrica negativa. Os campos magnético e elétrico
não interagem, diferentemente do que pensa grande parte

desenho 3D: VrmlPad (VRMLPAD), 3ds Max
(3DSMAX), Spazz3D (SPAZZ3D) e Blender (BLENDER).

dos alunos: que a carga elétrica será repelida pelo polo
norte e atraída pelo polo sul, pois acreditam que as cargas

Essas ferramentas (cujos sites estão citados no final do

negativas saem do polo norte e vão para o polo sul. De

artigo) estão disponíveis para download em versões de
teste que funcionam por 30 dias a partir da instalação,

acordo com Guisasola, Almudí e Zubimendi (2003, p. 84),
os alunos explicam um ímã como sendo um material com

com exceção do Blender, totalmente gratuita e, como
todas as outras, se mostram bastante completos.
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magnético. Além disso, torna-se necessário, segundo

Para atingir o objetivo do trabalho, ou seja, a
produção de uma aplicação/interface de
Realidade Aumentada para interação do
aluno com experimentos virtuais, criamos
uma aplicação que mescla essas
funcionalidades.

Furió e Guisasola (1998), atentar para as dificuldades dos
alunos em diferenciar campo elétrico de força elétrica.
O dispositivo pode facilitar esse entendimento.
Com o software ARToolKIT é possível acrescentar aos
objetos de um experimento – por exemplo, a um ímã, a uma
espira, a uma carga elétrica – as linhas de força, no caso
de campo elétrico e/ou linhas de indução, no caso de
campo magnético, que tornem “visíveis” os campos.
Com algumas modificações, o dispositivo
criado pode ser utilizado em inúmeras situações

CONCLUSÕES

envolvendo campos eletrostáticos e campos magnéticos
Segundo a literatura, a atuação de forças a
distância parece incompreensível para muitos estudantes,

estacionários, o que mostra ter sido alcançado o objetivo
proposto. Assim, a maioria dos arranjos experimentais

assim como era para Newton. Muitos associam campo a
algo real, como no caso de imaginar campo como uma

sugeridos por Furió e Guisasola (1998), por Guisasola,
Almudí e Zubimendi (2003) pode ser realizada sem muitas

nuvem, na qual os fenômenos eletromagnéticos são
explicados em termos da ação dessa região sobre os

dificuldades.

corpos. Como os alunos parecem não compreender a

deseje utilizar esse aplicativo, algumas condições são

diferença entre o campo eletrostático e o campo magnético
estacionário, fundamentalmente no que se refere aos seus

necessárias em termos de equipamentos e suprimentos –
computador, webcam, impressora, papel para marcadores-

efeitos, torna-se necessária uma abordagem inicial sobre
campo elétrico para facilitar o entendimento de campo

instalação de softwares e professores capacitados, mas

Outro dado importante é que, caso uma escola

nada que impossibilite sobremaneira, o seu uso.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo lançar algumas questões e tecer algumas considerações que contribuam para a discussão
sobre o Ensino para a Tecnologia no Brasil. É oriundo dos estudos efetuados dentro da Linha de Pesquisa de Gestão e
Desenvolvimento da Formação Tecnológica do Programa de Mestrado em Tecnologia do Centro Paula Souza, mais
especificamente no âmbito da confecção da dissertação de mestrado intitulada Formação Tecnológica para a Sociedade
do Conhecimento e dos projetos de pesquisa em Políticas Públicas para a Formação Tecnológica, notadamente, o
Proeja-Capes/Setec.
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ABSTRACT
This article aims at shedding some issues and some considerations in order to contribute to the discussion on Education
for Technology in Brazil. It comes from the studies conducted within the Management and Development of the
Technological Training Program Master of Technology Paula Souza Center, specifically in the making of the master´s
thesis entitled Technological Training for the Knowledge Society and projects Research on Public Policy for Technological
Training, specially the Proeja-Capes/Setec.
Keywords: Technological Training. Technological capabilities. Professional and Technological Education. Paula
Souza Center.
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o desenvolvimento e manter uma posição de
competitividade econômica no cenário internacional
(TAKAHASHI, 2000, p. 5).

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo lançar algumas
questões e tecer algumas considerações que contribuam
para a discussão sobre a educação para a tecnologia no

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Brasil.
O interesse dos autores sobre o assunto
Segundo Fourez (1995, p. 169):

originou-se das pesquisas efetuadas, no Ceeteps1 , para a
confecção da dissertação de mestrado intitulada
Formação Tecnológica para a Sociedade do

[...] durante muito tempo, ciência4 e técnica se
desenvolveram em separado. Na verdade, muitas
vezes foi a técnica que esteve em avanço em
relação às compreensões teóricas. Havia máquinas
a vapor, por exemplo, bem antes que se falasse no
ciclo de Carnot.

Conhecimento2 e, atualmente, dentro do projeto sobre
Educação Profissional e Tecnológica integrada à
Educação dos Jovens e Adultos, com recursos do ProejaCapes/Setec3 .
Tal tema está sendo trazido à tona a partir das
discussões pelo momento de transição que se vivencia na
economia e no ambiente de negócios. Caracterizados
pela dinâmica do avanço da fronteira da inovação

Hoje a ciência está ligada ao desenvolvimento da
técnica, uma soma e interação que se transforma na

tecnológica, cujo ritmo é ditado por países com forte
presença do conhecimento como insumo básico em seus

tecnologia: “Um conjunto complexo de conhecimentos, de
meios e de know-how, organizado com vistas a uma

produtos e processos. Países que, em algum momento
das últimas décadas, adotaram um modelo próprio de

produção.” (RIBAULT et. al., 1995, p. 13). Apesar de

ensino/aprendizagem tecnológico como um esforço
estratégico nacional.

intimamente ligadas, ciência e tecnologia guardam
diferenças tanto em seus objetivos, quanto em seus
métodos.

Além disso, a inserção da economia brasileira

Mas que fique claro que não há tecnologia sem

em mercados globalmente competitivos e a manutenção
de variadas situações de exclusão social têm levado a

ciência, caso em que se reduz ao empirismo da técnica. A

educação para a tecnologia a ser vista com interesse

ciência é condição necessária para a tecnologia, mas não
única nem suficiente.

pelos formuladores de políticas públicas, pelas empresas
e pela sociedade em geral.

Ainda como relevantes para o desenvolvimento

Para o Ministério da Ciência e Tecnologia, por

do tema abordado, indicam-se as seguintes características
da tecnologia:

exemplo, e sintetizando o pensamento de muitos, este é
um momento que:
[...] constitui, para o Brasil, oportunidade sem
precedentes para resgatar a sua dívida social, alavancar

para sua existência o conhecimento, os meios, o knowhow e a aplicação prática têm que estar todos presentes;

1

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo mantenedora das Faculdades de
Tecnologia (Fatecs), das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia: Gestão, Desenvolvimento
e Formação.
2
Defendida em 2004 por Sergio Eugenio Menino, sob a orientação da Profa. Dra. Helena Gemignani Peterossi.
3
Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos,
programa conjunto da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes) e da Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec).
4
Com o termo Ciência este artigo se refere ao conceito de Ciências Puras, “ou também de ciências fundamentais, a uma prática científica
que não se preocupa muito com as possíveis aplicações em um contexto societário, concentrando-se na aquisição de novos conhecimentos”
(FOUREZ, 1995, p. 196).
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-

a tecnologia é transferível e negociável, tendo valor
econômico como investimento e patrimônio;

-

uma tecnologia é produto da soma ou da interação
sempre de mais de uma área de conhecimento
científico;

verticalizadas e hierarquizadas, a centralização das decisões
e a divisão entre trabalho manual e mental; contrapondo
aos princípios fordistas os seguintes fundamentos dos
novos modelos de organização: flexibilidade, diversificação,
autonomia, uso de tecnologia de automação e o perfil de
trabalhador gestor (EBOLI, 2002, p. 187).
Nesse novo paradigma se depende cada vez mais

-

ela se subdivide em três ramos: inovação, gestão e
estratégia de negócios.

da participação dos trabalhadores na gestão da produção e
atividades correlatas, e para isso, é necessária uma mão-deobra com adequada qualificação para não apenas adotar

Essa diferenciação e essas características devem
estar em mente quanto se desenvolvem políticas,
programas, projetos e metas de educar para a tecnologia.

inovações, mas ser capaz de gerá-las (SALM; FOGAÇA,
1995, p. 5).
Condições que devem estar presentes e ser
reproduzidas quando se educa o indivíduo para a tecnologia.

PARADIGMA TECNOECONÔMICO
EDUCAR PARA A TECNOLOGIA

é,

A transição de que fala a introdução deste artigo
principalmente, a transição do paradigma

tecnoeconômico 5 : do Fordismo para Tecnologias de
Informação e Comunicações (ROVERE, 2006, p. 292); e que
está inserida na transição maior da Sociedade Industrial
para a Sociedade do Conhecimento, caracterizada pelo
avolumar da importância do conhecimento, da concepção
de pesquisa e desenvolvimento e da incorporação de
tecnologias ao conjunto das atividades das sociedades
humanas (DOWBOR, 2001, p. 22).
No processo, que envolve aspectos de toda a
sociedade, está incluída a educação.
O modelo de educação universal, que se utiliza
até hoje, foi moldado e imbuído dos princípios da produção
em massa da Sociedade Industrial e do Fordismo:
padronização, especialização, sincronização, concentração,
maximização, centralização (TOFFLER, 1980, p. 59).
Com

o

advento

do

novo

O problema central da Educação para a Tecnologia
é que o sucesso ou o fracasso do processo tecnológico
depende do receptor e da qualidade de seus saberes
integrais ou esfacelados (ZAGOTTIS apud SALM;
FOGAÇA, 1995, p. 16).
Isso se traduz no objetivo do Educar para a Tecnologia
que é construir capacitação tecnológica. Que significa:
[...] saber usar o conhecimento disponível no processo
decisório, na produção doméstica, na transferência, na
difusão ou em qualquer outro mecanismo que traga
incremento à produtividade e à qualidade dos produtos
e serviços. (CEETEPS, 1999, P. 26)

E, que é constituída por:
- know how: saber como;

paradigma

tecnoeconômico, a transição “da administração taylorista/
fordista para a gestão flexível, gerou forte impacto no

- know why: saber por quê;

comportamento das organizações.” (FLEURY, 2002, p. 187).

- feeling: ter sensibilidade e;

Os novos fatores tecnológicos, sociais e
econômicos colocaram em questão

5

as estruturas

- skill: ter habilidade.

“Combinação de inovações de produto, de processo, técnicas, organizacionais e administrativas, abrindo um leque de oportunidades de
investimento e de lucro. O paradigma tecnoeconômico constitui, portanto, o resultado de um processo de seleção de uma série de
combinações viáveis de inovações técnicas, organizacionais e institucionais provocando transformações que permeiam toda a economia
e que exercem uma importante influência no comportamento da mesma” (ROVERE, 2006, p. 290).
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Três são as formas de se adquirir a Capacitação

-

que permitam construir um eficiente Sistema Nacional de
Inovação Científica e Tecnológica6 . E dentre esses esforços
e políticas, educar para a Tecnologia.

Tecnológica:
absorção: é a compra direta (permissão de posse ou
acesso) de uma tecnologia de uma empresa ou instituto que detenha sua propriedade no país ou no ex-

Educar para a Tecnologia, hoje, é educar para a
Inovação, um processo complexo, interativo e não-linear.
Levando em conta que:

terior;
-

reversa; saber como funciona uma tecnologia
descoberta por outros e procurar duplicar cada um

[...] combinados, tanto os conhecimentos adquiridos
com os avanços na pesquisa científica, quanto as
necessidades oriundas do ambiente (sociedade e
mercado) levam a inovações em produtos e processos e
a mudanças na base tecnológica e organizacional de uma

de seus componentes até reproduzir o produto ou

empresa, setor ou país. (PETEROSSI, 2003, p. 140).

adaptação: que se constitui na prática da engenharia

serviço final;
Após se considerarem os aspectos descritos até
-

inovação: é o estágio criativo da tecnologia no qual,
por meio de pesquisa e desenvolvimento, em
organizações acadêmicas ou empresas, originam-se
novos produtos e processos.

aqui, pode-se apresentar uma série de pontos a serem
incluídos quando se discutem ou formulam políticas,
programas e projetos de Educação para a Tecnologia:

A opção pela forma de Capacitação Tecnológica

1) A integração e a complementaridade entre a Educação
geral e a Educação para a Tecnologia.

apresenta condicionantes, limitações e dificuldades para
todos os processos.

Uma discussão que tem se convertido em idas e

Como foi dito a Tecnologia tem valor econômico
e, para além disso, tem alto custo para se desenvolver e

vindas nos currículos educativos. Educar o jovem e o adulto
para a tecnologia compreende tanto a Educação Geral

baixo custo para se reproduzir, se copiar. Por isso, os
detentores da propriedade das descobertas tecnológicas,

quanto os conteúdos específicos da Educação Profissional
e Tecnológica.

empresas ou seus países, formulam políticas (tratados,
patentes, tarifas, sanções) em relação aos países em

A Educação Geral (e aqui se inclui Educar para

desenvolvimento que restrinjam a Adaptação e mantenham
condições vantajosas de negócio na permissão de
Absorção por estes.

a Ciência) importa sobremaneira para o Educar para a
Tecnologia pela necessidade da compreensão sistêmica e
completa do processo produtivo e de construção de
relações mais cooperativas de trabalho pelo indivíduo,

Além disso, as tecnologias absorvidas ou
adaptadas de países desenvolvidos, geralmente, são de
capital intensivo e poupadoras de mão-de-obra: recurso
escasso o primeiro e abundante o segundo.
E por fim, o Ciclo de Negócios, do desenvolvimento
de um produto até sua obsolescência, torna-se cada vez
mais curto; obrigando à atualização das tecnologias
empregadas a intervalos menores.

“O avanço da fronteira da inovação
tecnológica tem seu ritmo ditado por países
com forte presença do conhecimento como
insumo básico em seus produtos e
processos.”

Por isso é necessário para o Brasil fazer uma opção
estratégica pela Inovação. Desenvolver esforços e políticas

1

Mais comumente conhecido por sua nomenclatura em inglês National Innovation System (NIS), um conjunto de organizações e instituições
(no sentido de “regras do jogo” da Nova Economia Institucional) cujo fim é construir a capacidade para a inovação tecnológica de um país.
O conceito foi popularizado pelos economistas neo-schumpeterianos evolucionários, tais como Nelson, Dosi e Winter.
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fruto de habilidades intelectuais adquiridas na Educação
Básica, proporcionando um melhor desempenho e
produtividade (SALM; FOGAÇA, 1995, p. 7).
Inclui, também, procurar criar formas

de

“Transição maior da Sociedade Industrial
para a Sociedade do Conhecimento.”

articulação entre Educação, Qualificação e Setor
Produtivo.
2) A qualificação do corpo docente.

que fundamentam as tecnologias e as opções
estéticas e éticas das atividades em questão.

Tanto licenciados para a Educação Geral quanto
profissionais de mercado, com experiência específica,
para as disciplinas vocacionais devem estar qualificados
adequadamente, seja na didática e pedagogia quanto em
atualizações constantes das tecnologias e práticas de
mercado.

Bases científicas: conceitos e princípios das ciências
da natureza, da matemática e das ciências humanas,

-

Bases instrumentais: domínio de linguagens e
códigos que permitem leitura do mundo e
comunicação com ele e de habilidades mentais
psicomotoras e de relação humana, gerais e básicas.

E a ele devem ser oferecidas: boa remuneração,
estabilidade, plano de carreira e condições de trabalho
que façam com que os melhores profissionais se
direcionam à área educacional.

4) Long life learning.
A mudança de paradigma tecnoeconômico gerou
consequências que levaram à perda de funções e postos

3) Os novos paradigmas educacionais, notadamente
o Ensino por Competências7 .
Para as autoridades educacionais, os currículos de
Educação para a Tecnologia devem ser organizados em torno
de Competências como eixo norteador, ao invés de disciplinas
e conteúdos. Recomendando-se que o currículo
(interdisciplinar, flexível e com projetos de pesquisa
incorporados) contenha (SEMTEC, 2000, p. 27):

de trabalho: terceirização das atividades-meio, novas
especializações profissionais, transformação ou eliminação
de formas tradicionais de trabalho, aumento da disparidade
de remuneração entre qualificados e não qualificados e a
diminuição de níveis hierárquicos.
O que acarretou para o profissional o ônus de ser
responsável pela própria empregabilidade: manter-se
qualificado para o posto de trabalho, ou capaz de
requalificar-se rapidamente quando perdê-lo.
Para além da educação regular, o Educar para a

-

Competências: saberes articulados e mobilizados por
meio de esquemas mentais.

Tecnologia envolve o desenvolvimento de projetos e
cursos de formação continuada, conduzindo a certificações
plenamente integradas às demandas do mercado por novas

-

Habilidades: que permitem a colocação em prática

competências e habilidades.

dessas competências de maneira eficiente e eficaz; o
saber relacionado à prática do trabalho.

“O sucesso ou o fracasso do processo
-

Bases tecnológicas: conjuntos sistematizados de
conceitos, princípios e processos (métodos, técnicas,
termos, normas e padrões) resultantes em geral, da
aplicação de conhecimento científico à área
profissional.

7

tecnológico depende do receptor e da
qualidade de seus saberes integrais ou
esfacelados.”

A Competência é um conceito ligado ao desempenho elevado de uma organização ou indivíduo, podendo ser definida como a soma e
interação entre conhecimentos (o que se precisa saber para desempenhar uma tarefa), habilidades (demonstração de talento particular
para uso na prática) e atitudes (capacidade ou grau de socialização): saber, saber fazer e saber ser.
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força de trabalho para o desafio de acompanhar o

“Educar para a Tecnologia, hoje, é educar
para a Inovação.”

deslocamento da fronteira da inovação tecnológica e manter
a competitividade: de política social redistributiva, pois o
retorno à Educação 8 no país é elevado (FERREIRA;
VELOSO, 2005, p. 383).
Mas a baixa escolaridade média da força de

5) Acessibilidade às novas tecnologias, de forma
inclusiva, tanto por equipamento físico quanto por
linguagem.
Para além das formas tradicionais de exclusão (social,
racial, gênero) acrescentou-se nas últimas décadas a exclusão

trabalho é que se torna preocupação de governantes e
empresários, constituindo-se em barreira ao avanço e à
disseminação das tecnologias. Persistindo, ainda, por
exemplo, na faixa de população entre os 15 e 25 anos, altos
níveis de analfabetismo e de escolaridade no nível
fundamental (FERREIRA; VELOSO, 2005, p. 380).

digital: a divisão entre os que têm e os que não têm acesso às

O governo federal, as autoridades educacionais,

tecnologias de informação e comunicações, fator de
aproveitamento das oportunidades no mercado de trabalho.

os educadores envolvidos com o ensino tecnológico, meio

Jovens, urbanos, com renda para custear
equipamentos, acesso e treinamento e escolaridade pelo
menos média e domínio da língua inglesa formam o perfil
dos usuários das modernas tecnologias. Em um país onde
grande parte da população ainda não tem acesso a um

empresarial e sociedade demonstram claramente essa
preocupação em esforços como o Proeja (em que se procura
gerar massa crítica de conhecimentos sobre a integração
da Educação de Jovens e Adultos à Educação Profissional
e Tecnológica) e tantos outros projetos de ensino,
aprendizagem, integração empresa-escola, formação

telefone fixo.
Inserida nessa situação social a Educação para a
Tecnologia tem de incorporar ações afirmativas de correção

profissional etc.

de desigualdades: projetos voltados a jovens e adultos;

iniciados e não concluídos e inércia causados pela

disponibilização de equipamentos com acesso à Internet
fora dos horários de aula; cursos livres de extensão e

alternância dos administradores públicos e de suas visões
(SALM; FOGAÇA, 1995, p. 27).

qualificação mínima; programas de nivelamento em língua
inglesa e outros mais.

Para que esses esforços se traduzam em vantagem

Apesar disso, tem-se presenciado, ao longo das
décadas, uma sequência de políticas de curto prazo, projetos

competitiva numa economia globalizada é necessário que se
constituam, de forma sistêmica e articulada, em projeto nacional
de longo prazo, inserido dentro da construção de um Sistema
Nacional de Inovação Científica e Tecnológica, obviamente

CONCLUSÃO

flexível a mudanças de curto prazo; e que se deve iniciar com
uma ampla discussão da sociedade brasileira.
Apesar de todo crescimento econômico verificado

Espera-se que este artigo possa ter oferecido aos

durante a maior parte do século XX até aos anos 1980,
persistiram como características da economia brasileira: “[...]

educadores, público-alvo desta revista, subsídios para
atualização dentro dessa discussão.

a baixa escolaridade média da força de trabalho, comparada a
países em estágio de desenvolvimento semelhante, e a elevada
desigualdade de renda.” (FERREIRA; VELOSO, 2005, p. 378).
Nesse sentido, a Educação no Brasil apresenta
um outro objetivo, para além da necessária capacitação da

8

“A Educação para a Tecnologia tem de
incorporar ações afirmativas de correção de
desigualdades.”

Também chamado de Prêmio à Escolaridade é o aumento de renda conseguido para cada ano ou nível de escolaridade acrescentado ao
currículo do trabalhador.
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RESUMO
O artigo trata das causas, conceitos e impactos da Reengenharia nas empresas. O estudo foi realizado por meio de uma
pesquisa classificada como exploratória, cujas informações foram obtidas pro meio de estudos bibliográficos. Os achados
indicam que a utilização da Reengenharia se tornou possível graças ao desenvolvimento tecnológico; que a técnica só
funciona quando a empresa é capaz de destruir os procedimentos antigos e criar outros, novos, antes de informatizá-los;
e que, por ser uma filosofia radical, ela pode gerar o esperado salto quântico em direção aos indicadores dos concorrentes
mais competitivos, mas frequentemente é causadora de fortes impactos sobre a cultura organizacional. Por ser uma
técnica complexa, sua implantação é acompanhada de muitos equívocos, o que lhe conferiu má reputação como método
de gestão, apesar dos bons resultados a que também pode levar a empresa.
Palavras-chave: Reengenharia. Processo. Gestão. Tecnologias da Informação. Recursos Humanos.
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ABSTRACT
The article discusses the causes, concepts, and impacts on business redesign. The study was conducted as an exploratory
survey; data were obtained through pro bibliographical studies. The findings indicate that the use of the reengineering
has become possible thanks to technological development. This technique only works when the company is able to
destroy the old procedures and creating new ones, before computerizing them. That radical philosophy can generate the
expected quantum leap toward more competitive indicators, but otherwise it is causing a strong impact on organizational
culture. Due to being a complex technique, its implementation is accompanied by many misconceptions, giving it bad
reputation as a method of management, despite the good results that it can produce.
Keywords: Reengineering. Process. Management. Information Technology. Human Resources.
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qualquer empresa são as pessoas, que possuem em suas

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa trata de alguns aspectos da

cabeças a cultura da organização. Como essa cultura
mudará com a implantação da Reengenharia dos processos

Reengenharia. Esta é uma das ferramentas/metodologias/
filosofias/técnicas de gestão que provocam significativos

de negócios, o sucesso ou fracasso da implantação

impactos sobre a empresa. Sua implantação se dá em forma
de tratamento de choque sobre os procedimentos

depende delas. Por essa razão, uma das principais
dificuldades na implantação da Reengenharia em grandes

empresariais existentes, modificando-os completamente ou

empresas no Brasil é a desmotivação dos empregados por
receio da mudança de hábitos, seguida da infraestrutura

eliminando-os abruptamente, e substituindo-os por outros
totalmente novos. Ela normalmente começa com a

insuficiente dos sistemas de informação. As Reengenharias
são realizadas por forças internas da organização, embora

identificação de uma ampla defasagem entre os resultados
do desempenho da empresa e os da sua concorrência.

sejam motivadas por forças externas.

Implantar Reengenharia plena numa empresa

A presente pesquisa enquadra-se na categoria do
estudo exploratório, aquele utilizado quando há muitas

significa torná-la exatamente como se quer que ela seja,
como se estivesse sendo implantada agora, com todos os

informações disponíveis a respeito do tema a ser tratado e
o pesquisador precisa inteirar-se melhor do assunto. O

recursos atuais disponíveis, sem nenhum vício, pessoas
difíceis, processos defeituosos, rotinas ineficientes,

passo seguinte pode ser dado por meio de uma pesquisa

excesso de trabalho repetitivo, burocrático etc., que

descritiva ou experimental, apropriada para o
aprofundamento dos conhecimentos sobre o tema em

normalmente se apresentam, pelo desgaste do dia a dia e
estilos de gestão utilizados até então. Tal implantação

questão (PEREIRA, 2001). Pela própria natureza do estudo
realizado, a coleta dos dados foi feita por meio da revisão

depende de determinação clara e inequívoca de quem tem
o poder de mando.

da literatura, adquirindo o caráter de pesquisa bibliográfica.
Os objetivos propostos visam identificar alguns

A reengenharia faz com que o modo de se realizar

elementos da Reengenharia de processos, entre eles a

as tarefas seja completamente inovado, pelo uso de
tecnologias modernas. Por isso, representa claramente um

obtenção de informações sobre o histórico e a justificativa
para sua implantação em algumas empresas, em que ela

“choque de gestão”, muitas vezes extremamente traumático
para a organização, cujo resultado pode ser plenamente

consiste, quais são os impactos que pode causar na
empresa, especialmente em sua cultura, além de alguns

satisfatório para a empresa e para os proprietários/

equívocos que afetam diretamente sua eficácia, dando-lhe

acionistas, mas também penoso para seus funcionários,
pelo menos para boa parte deles.

a má reputação que possui entre os trabalhadores.

Como o estilo de gestão a ser adotado a partir da
Reengenharia objetiva incorporar, de forma intencional e
consciente, as vantagens trazidas pelos novos modelos
de gestão, comunicação, tecnologias de informação,
equipamentos modernos etc., a tendência é multiplicar a
produtividade da empresa, utilizando-se menos pessoas, e
estas com especializações muitas vezes não encontradas
entre aqueles profissionais que formavam o corpo de
funcionários até o advento da Reengenharia.
O resultado, claramente previsível, é a substituição
de muitas pessoas, com competências que se tornaram
obsoletas, por poucas pessoas com outras qualificações,
específicas para o sistema de gestão dos novos recursos
implantados com a Reengenharia. Por isso, ela chegou a
ser apontada como alimentadora do desemprego crescente.

“Como o estilo de gestão a ser adotado a
partir da Reengenharia objetiva incorporar,
de forma intencional e consciente, as
vantagens trazidas pelos novos modelos de
gestão, comunicação, tecnologias de
informação, equipamentos modernos etc., a
tendência é multiplicar a produtividade da
empresa, utilizando-se menos pessoas, e
estas com especializações muitas vezes não
encontradas entre aqueles profissionais que
formavam o corpo de funcionários até o
advento da Reengenharia.”

Um dos constituintes mais importantes de
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CAUSASDAREENGENHARIA

surgiu em 1990 nos EUA e difundiu-se rapidamente pela
Europa e demais continentes. Hammer e Champy, em várias
publicações, mostraram com veemência que a automação

A Reengenharia dos processos nasceu de um
questionamento. Nos anos de 1980 e 1990 os Estados
Unidos da América (EUA) investiram muito em Tecnologias

não poderia ser feita sem o necessário desmantelamento
de consagradas formas de se realizar determinados
processos.
O que chama a atenção é a insistência dos autores

da Informação (TI), mas os resultados em termos de
produtividade foram insignificantes. O Japão, no mesmo

na mudança radical para promover medidas extremas e então

período, investiu proporcionalmente muito menos que os
EUA, focando no setor de manufatura, e obteve resultados

provocar as reformas drásticas, há muito tempo desejadas,
diante da frustração das empresas com a baixa

expressivos, embora no setor de serviços os resultados

produtividade obtida.

também não tivessem sido bons. Por quê?
A razão fundamental, apontada por Jóia (1994),
foi a falta de compreensão e entendimento de que nas
empresas americanas, ao contrário das japonesas,
prevalecia a mentalidade “compartimentalizada do
Taylorismo/ Fordismo”, dividindo-as em atividades, e que
a automação dessas tarefas era inócua se o processo ao
qual pertencessem não fosse inovado.
Apesar da estrutura departamentalizada das empresas
japonesas, é evidente a noção de conjunto, a priorização
do processo acima da funcionalidade. Essa concepção
começou a despertar o interesse das empresas ocidentais
em função do próprio sucesso japonês e mais
recentemente, nos anos 90, foi exaustivamente
enfatizada pela reengenharia, que a considera um fator
central do modelo. (CARVALHO et al., 2006).

A partir dessa descoberta, a melhoria dos processos
passou a ser um dos principais métodos que permitiu às
corporações aumentarem a qualidade de seus produtos e
serviços. O objetivo passou a ser não só a automação, mas o
redesenho dos processos de negócios, enfatizando o
atendimento das expectativas dos clientes para os novos
produtos e serviços.
Reengenharia significa rompimento com o
princípio da divisão do trabalho, que levado ao seu extremo
nas estruturas funcionais resultou na fragmentação do
trabalho, aumentando a burocracia empresarial e a perda
do foco no mercado.
Foi concebida com o propósito de romper com os
paradigmas da organização burocrática de Adams
Smith, da especialização e hierarquias funcionais de
Frederick Taylor e das tarefas repetitivas da fábrica
de Henry Ford. (HAMMER; CHAMPY, 1994).

O termo Reengenharia de processos de negócio

“O que chama a atenção é a insistência dos
autores na mudança radical para promover
medidas extremas e então provocar as
reformas drásticas, há muito tempo
desejadas, diante da frustração das empresas
com a baixa produtividade obtida.”

A transformação das organizações hoje em dia
acontece de modo diferente, muito mais dinâmica do que
no passado, quando o processo era lento e ocorria ao longo
de vários anos. As principais diferenças entre a melhoria
contínua, de antes, e a Reengenharia estão no fato de que
a primeira promove uma mudança gradual, incremental e
continuada, parte do processo existente, ocorre de baixo
para cima, o risco é moderado, é habilitada por controle
estatístico e o tipo de mudança é cultural, enquanto na
segunda o nível de mudança é radical, parte da estaca zero,
ocorre de uma vez, de cima para baixo, o risco é alto, o
habilitador é a TI, a mudança é cultural/estrutural e o
fundamento é o alto valor das soluções criativas. A escolha
entre um e outro estilo depende do atraso da empresa frente
à sua concorrência.
As empresas atuais apresentam taxas aceleradas
de desenvolvimento e isso se dá devido à elevação do
nível educacional das pessoas, do avanço da
microeletrônica, do surgimento dos satélites, da
digitalização, do aumento de capacidade dos computadores,
como se constata no Arranjo Produtivo Local (APL)
eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí, berço da
Eletrônica e das Telecomunicações no Brasil e na América
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Latina, cidade de 35.000 habitantes que conta com mais de

crescimento rápido e grande controle sobre a produção.”

100 empresas trabalhando com tecnologia de ponta no país.
Outro fator que contribui fortemente para a aceleração

(FERNANDES; BERTOLLO, 1999).

no processo de transformação das empresas é a abertura
e a globalização da economia, que insere as empresas

somado às mudanças frequentes do ambiente externo, as

em: “[...] mercados sujeitos às transformações
tecnológicas, sociológicas e políticas tanto nos ambientes
micro como macro.” (ZIRHUT, 2009).
Tais transformações ocorrem cada vez mais
repentinamente, pegando as pessoas envolvidas nos

Num mercado em que a economia é de oferta,
empresas são obrigadas a se transformarem, muitas vezes
radicalmente, para sobreviverem ou se desenvolverem. “A
Reengenharia de processos surgiu como uma solução para
criar ambientes administrativos mais eficientes por meio de
uma nova forma de organizar o trabalho.” (ALMEIDA,
2009).

processos despreparadas para assimilá-las. Em alguns
casos, ao invés de solução, a Reengenharia trouxe novos

decorrência da grande pluralidade de ofertas, rapidez da

problemas. O foco exagerado nos habilitadores do programa
de Reengenharia de processos, tecnologia e recursos

evolução tecnológica, redução do ciclo de vida dos
produtos, e das características do mercado, com a

humanos, não foi suficiente para gerar os resultados
previstos. Comprar tecnologia não significa adquirir

globalização da economia e o aparecimento de novas formas
de concorrência, implicam alterações na organização da

habilidades de produzir e vender melhor.

produção.

Para Jóia (1994) a Reengenharia surgiu inovando
as empresas para que atingissem elevados índices de
competitividade, num cenário turbulento pelo qual o mundo
passa desde a última década do século XX, fazendo com
que as empresas se repensem, objetivando aumento
apreciável de produtividade e qualidade para sobreviverem
à competição “quase predatória” existente na área dos
negócios.

As mudanças, cada vez mais constantes em

O final do século XX definitivamente indicou que o
mundo passa por processos de mudanças cada vez mais
rápidos, mudanças que são políticas, sociais, econômicas
e tecnológicas. (TOSO JÚNIOR, 2005).

Sistemas de produção em massa são adequados
para atender a clientes pouco exigentes, para quem a

Uma das justificativas para a necessidade da

personalização tem pouca importância, tornando-se
vantajoso para a empresa produzir grande volume de

Reengenharia é o aumento da concorrência, que obriga as

produtos iguais, pois a escala tem repercussão direta no

empresas a produzirem cada vez com mais qualidade e
menos custos. No início da era industrial havia escassez

custo. As empresas flexíveis apareceram exatamente para
atender aos clientes mais exigentes, que obrigam-nas a

de produtos; a economia era tipicamente de demanda. Ao

produzirem lotes pequenos a custo baixo, qualidade elevada
e alta variedade.

longo do século XX, agravando-se no XXI com a inserção
do Oriente de modo surpreendente no mercado mundial, a

Sua aplicação se dá com o objetivo de promover

economia transformou-se para o estado de oferta, obrigando
as empresas a baixarem os custos e aumentarem a qualidade,

uma reestruturação complexa dos processos empresarias
visando alcançar drásticas melhorias em indicadores

o que não se concilia facilmente.
Numa economia de demanda tudo que se produz

críticos de desempenho como velocidade, qualidade,
atendimento, custos etc. Atente-se para o fato de que se

é vendido sem problemas, e a eficácia de gestão da empresa

diz reestruturação de processos. Isso significa que a ênfase

fica mascarada pelos bons resultados. O poder fica nas
mãos das empresas, que praticam os preços que melhor

da análise deve ser o processo e não as estruturas, as
pessoas, os serviços, nem as tarefas, como afirmam Lacombe

lhes convém, ao contrário da economia de oferta, que

e Heilborn (2003).

transfere o poder para os clientes, com cada vez mais
informações sobre o mercado, maior disponibilidade de

sem atingir os demais aspectos envolvidos, especialmente

produtos e diversidade de preços. Estes, por sua vez, forçam
as empresas a produzirem o que desejam, com a qualidade

as estruturas e as pessoas, o administrador, segundo
Masiero (1996), “Tem um papel crucial na implantação de

que querem e a preços competitivos. “Isto só é possível
com a concentração de esforços na redução de custos,

mudanças que visem a uma estrutura mais enxuta e
dinâmica.” Nesse aspecto, Carvalho et al. (2006) dizem:
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Como na prática é difícil reinventar os processos
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Como a reengenharia envolve uma mudança radical na
maneira como o trabalho sempre foi feito, os
administradores desempenham um papel importante
no planejamento, organização e liderança de qualquer
esforço de reengenharia.

Resumidamente, as razões para se implantar a
Reengenharia podem ser os resultados financeiros
insatisfatórios, a concorrência agressiva, a diminuição da
participação no mercado, a falta de poder para competir em
mercados emergentes e a perda de oportunidades por
incapacidade de atendê-las.

“Umas das maiores desvantagens da
Reengenharia é a dificuldade de colocá-la em
prática, porque envolve conceitos
considerados complexos para os
trabalhadores, gerando resistências em todos
os setores.”

semelhança com abordagens de situações anteriores.
(HAMMER; CHAMPY, 1994).

A Reengenharia, além das medidas necessárias
às mudanças radicais de processos e, especialmente, além
do projeto de um novo processo, abrange também a criação
de novas estratégias, o projeto do processo real e a
implementação da mudança em todas as suas complexas
dimensões: tecnológica; humana e organizacional
(DAVENPORT, 1993).
A Reengenharia é uma combinação de técnicas de
engenharia industrial, método de pesquisa operacional,
teoria da administração e métodos de análise de sistemas
de informação, usando o poder da tecnologia da
informação para transformar os processos de negócios
das organizações, tornando-os mais competitivos em
seus mercados. (GONÇALVES, 1995).

Para Hammer e Champy (1994), idealizadores da
Reengenharia, ela é:
O repensar fundamental e a reestruturação radical dos
processos empresariais que visam alcançar drásticas
melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de
desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento
e velocidade.

O QUE É REENGENHARIA
Nesta conceituação, quatro palavras são
Desde que surgiu o termo Reengenharia, o número

consideradas chave: fundamental, que formula questões
básicas a respeito da empresa e seu funcionamento; radical,

de pesquisadores e consultores que trabalham nesse campo
aumentou exponencialmente e nem todos concordam

que significa desconsiderar todas as estruturas e
procedimentos existentes e elaborar formas novas de realizar

exatamente com o que ela é e o que deveria fazer.
De todos os novos conceitos de Administração,

a tarefa; drástica, que decreta não se aproveitar nada que
existia anteriormente: “não automatize, destrua”; e

a Reengenharia é um dos mais populares. A ideia básica é o

processos, que é o mais importante e difícil para o gestor

redesenho dos processos. Para Maximiano (2000), fazer
Reengenharia é reinventar a empresa, desafiando suas

da organização, pois este não possui o hábito de preocuparse com os processos, mas com as pessoas e estruturas da

doutrinas, práticas e atividades existentes, para depois

organização.

redesenhar seus recursos de maneira inovadora, em
processos que integram as funções fundamentais,

processos, trocando o aperfeiçoamento pela reinvenção,

objetivando otimizar a posição competitiva da organização,
seu valor para os acionistas e sua contribuição para a

que descarta o já existente, o pensamento corrente. As
empresas-alvo da Reengenharia são as que se encontram

sociedade.

em situações financeiras calamitosas, as que ainda não
estão nessa condição, mas cuja gerência prevê problemas

Reengenharia é mudar a forma com que o trabalho é
feito [...] é começar novamente na estaca zero [...]. É
rejeitar os critérios convencionais e suposições recebidas
do passado [...]. É inventar novas abordagens para a
estrutura do processo que tolerem pequena ou nenhuma

A ênfase recai sobre o repensar radicalmente os

no futuro e empresas que atingiram seu desempenho
máximo, não comportando mais melhorias tradicionais, a
não ser uma reestruturação, apresentando a gerência uma
postura agressiva.
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As grandes empresas são as que mais têm se interessado
pelos processos de Reengenharia, já que o próprio
processo de Reengenharia ocorre predominantemente
em empresas que possuam pelo menos algum nível de
estrutura estabelecida, com processos de decisão mais
complexos e que representam uma boa oportunidade
para a aplicação da Reengenharia. A classificação das
empresas como grandes ou pequenas se dá pelo seu
faturamento. (FERNANDES; BERTOLLO, 1999).

quânticos de resultados.” Por isso, só se deve aplicar a
Reengenharia quando houver a necessidade de se destruir
o que existe, substituindo-o por algo novo. É o que se
chamou, em administração, de “estruição criativa”, em que
as prioridades são determinadas de acordo com a relação
custo/benefício.
A solução apresentada pela Reengenharia
consiste em fazer com que as várias tarefas de um processo

Note-se que a palavra processo é inerente à
Reengenharia. Um processo, segundo Maximiano (2000):
É um conjunto de atividades, ligadas entre si, que
ocorrem naturalmente na operação diária da empresa;
um processo toma determinado insumo e transforma-o
para criar um resultado.

Para Hammer e Champy (1994), “é um conjunto
de atividades alimentadas por entradas e criando saídas de
valor para o cliente.” A Reengenharia prioriza os processos
acima de qualquer tipo de departamentalização.
Sua chave está no abandono das noções básicas
em que a organização se fundamenta e das teorias sobre a
divisão e organização do trabalho, pois segundo os seus
defensores, esses métodos não funcionavam mais num
mundo onde as mudanças ocorrem em grande velocidade.
A Reengenharia de processos não é, em sua definição,
uma metodologia, mas sim um somatório de ideias que
propõe um novo paradigma de trabalho para os processos
que lidam com a informação, de forma a reduzir os custos
da organização (ALMEIDA, 2009).
Quando foi proposta por seus autores, ela de fato
já ocorria em algumas empresas cuja sobrevivência esteve
em risco quando confrontada com o estilo oriental. Seu
propósito é reinventar tudo que existe; esquecer os
modelos antigos; quebrar paradigmas; estabelecer novas
concepções de trabalho. Propõe mudanças drásticas e
radicais em todos os níveis da empresa, visando alcançar
resultados visíveis. Exige definição clara dos objetivos que
se deseja alcançar e profundo conhecimento das atividades
que compõem todo o negócio.
De acordo com Zirhurt (2009), “Radical significa
que não se pretende só melhorar o que está sendo feito,
mas, possivelmente, passar a fazer outra coisa, ou em outro
local, ou com outras pessoas.” O autor afirma ainda que
quando se fala em mudança drástica se diz que “Não se
desejam melhoras contínuas e progressivas, mas
46

saltos

sejam realizadas por uma mesma pessoa, ao contrário do
paradigma anterior, no qual as empresas dividiam as tarefas
em atividade simples para que um funcionário sem qualquer
tipo de qualificação pudesse realizá-la. Os trabalhadores
tomam as decisões e responsabilizam-se por seu trabalho.
Vários serviços são combinados em um, e as etapas passam
a ser processadas na ordem natural. Acaba-se com a
padronização absoluta: os processos passam a ter várias
versões. O trabalho é realizado onde faz mais sentido.
Reduz-se a verificação e o controle. Evita-se a duplicação
de informações. Um gerente proporciona um ponto de
contato único com o cliente. O banco de dados é
informacional, com acesso descentralizado e controlado.
Umas das maiores desvantagens da Reengenharia
é a dificuldade de colocá-la em prática, porque envolve
conceitos considerados complexos para os trabalhadores,
gerando resistências em todos os setores. “Mesmo quando
a comunicação é clara e concisa, a mensagem chega
distorcida e de difícil compreensão.” (SANTIAGO et al.,
[200-]). Os próprios introdutores do conceito de
Reengenharia admitiram que ela se encontrava em
dificuldades, um ano após a divulgação mundial da
metodologia.
A Reengenharia nada mais é do que uma subespécie
de uma idéia mais genérica de administração. A
Reengenharia é um tanto limitada em sua aplicação
por variáveis contextuais, como tempo (época), lugar
(contexto), ambiente financeiro (mercado), e
estrutura
operacional
(cultura).
(BJUR;
CARAVANTES, 1996, p. 21).

Para Gonçalves (1995), o escopo do processo de
Reengenharia está definido em duas dimensões:
abrangência e profundidade. A abrangência diz respeito à
amplitude horizontal relacionada à estrutura da empresa.
Pode variar de uma única função organizacional até abranger
uma unidade de negócios inteira. A profundidade refere-se
à intensidade das alterações nos seis principais elementos
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organizacionais: “Papéis e responsabilidades; mensuração

para manter seus produtos e serviços tecnologicamente

de resultados e incentivos; estrutura organizacional;
tecnologia de informação; valores compartilhados e

atualizados e com o máximo de qualidade para atender
melhor às expectativas dos clientes.

habilidades.” Além de penetrar nesses principais elementos
organizacionais, para Hammer e Champy (1994), essas
mudanças devem ser implementadas rapidamente.
Trabalhos simples que requerem muita

Abstraindo para um ponto de vista mais filosófico,
ela poderia ser entendida como o desprendimento total do
atual estado das coisas. Privilegia a aprendizagem, o

coordenação e geram processos complexos são

trabalho em equipe e o achatamento hierárquico, que visa
reduzir a supervisão, juntar tarefas separadas, eliminar

substituídos por trabalhos mais complexos que geram
processos mais simples e requerem menos coordenação. A

atividades que não agregam valor ao produto e reduzir ao
mínimo as atividades em cada processo.

Reengenharia exige que haja um responsável claramente

Os autores afirmam ainda que a Reengenharia

definido para cada processo, sendo ele quem responde
pelo êxito ou pelo fracasso deste.

operacionaliza a meta de transformar o negócio em uma
empresa empreendedora. Ela inicia-se com a visão do

Há diversos nomes para a Reengenharia no
mercado. Alguns mais usados são:

cliente, aproxima as pessoas do resultado e considera o
cliente. É, acima de tudo, uma ferramenta para
reorganização dos processos. Todavia, para que o que é

Redesenho dos processos de negócios; Reengenharia
dos processos de negócios; Engenharia dos processos
de negócios; Reengenharia de empresas; Reengenharia
de processos; Gerenciamento ótimo de processos.
(GONÇALVES, 1995), e Melhoria de ruptura.
(BANDEIRA, 2008).

Podem-se diferenciar os enfoques da
Reengenharia: a de processos, que visa inovar processos
específicos dentro da empresa, gerando ganhos apenas
moderados de desempenho; e a de negócios, que visa à
inovação de macroprocessos fundamentais com base na
nova estratégia da empresa. A de negócios inicia-se com a
discussão da própria definição do negócio da empresa. A
de processos subordina sua análise à estratégia vigente
na empresa, gerando menor impacto.
Em sua essência, o que a Reengenharia faz é agrupar
uma série de atividades e eliminar outras que não
agregam valor, de modo que cada agrupamento de
atividades seja realizado pelo menor número possível
de servidores (de preferência, por um único
servidor). Isso está sendo possível graças à
Tecnologia de Informação em que o emprego de
software e hardware computacionais acaba mudando
a forma de organizar e controlar o trabalho.
(FERNANDES; BERTOLLO, 1999).

Para Carvalho et al. (2006), a Reengenharia é a
alternativa para que a organização se torne mais flexível
para melhor ajustar-se às mutações do mercado, mais enxuta
para superar os preços dos concorrentes, mais inovadora

adequado hoje não se torne obsoleto amanhã, a inovação
tem que se tornar um estado de espírito na nova cultura
da empresa, cujo valor permanente e essencial é o
desprendimento.
Há também afirmações no sentido de que a
Reengenharia não apresenta nada de novo; que repousa
sobre o enfoque sistêmico cujas bases foram lançadas em
1937 e cuja evolução mais acabada seria o holismo. É enfática
na utilização da TI da terceira onda, denominada
posteriormente de corporação virtual.
Pode-se dizer que a Reengenharia é uma nova
denominação para uma prática tão antiga quanto o
primeiro Homo sapiens que questionou o estado de
coisas ao seu redor, apanhando um osso e utilizando-o
como uma arma contra seus agressores. Esse homem,
além de primeiro empreendedor, teria sido também o
primeiro “reengenheiro” e a reengenharia seria apenas
mais um modismo. (CARVALHO, 2006).

Porém, como outras contribuições hoje agregadas
à Administração, ela tem o mérito de resgatar antigos
conhecimentos sob nova abordagem. O próprio
reconhecimento da importância dos processos não é banal.
As empresas ocidentais deixaram de ganhar muito dinheiro
até perceberem esse ponto crucial, evidenciado pela noção
de conjunto das empresas japonesas, que priorizavam os
processos acima da funcionalidade e da departamentalização.
Morris e Brandon (1994 apud PAULA;
MARTINS, 2009):
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Salientam a importância dos processos nas
organizações, já que é por onde o trabalho é realizado.
Consideram ainda que ele seja a unidade básica da
empresa, o diferencial entre as empresas, pois os demais
recursos estão igualmente disponíveis a todas as
organizações.

-

Os critérios de promoção mudam de desempenho para
habilidade.
Os valores mudam de protetores para produtivos.
Os gerentes mudam de supervisores para instrutores.
As estruturas organizacionais mudam de hierárquicas para
niveladas.
Os executivos mudam de controladores para líderes.

Genericamente, esperava-se que um processo de
reengenharia, que se iniciava com a redefinição dos
processos, se estendesse por toda empresa para a
reorganização dos cargos e estruturas, os sistemas de
gestão e avaliação, e provocasse a internalização dos novos
valores e crenças na cultura organizacional, o que nem
sempre ocorreu.
IMPACTOS DA REENGENHARIA

As mudanças sofridas pela empresa que passa
pela Reengenharia são muitas e profundas. Até a identidade
dela muda, porque o trabalho, que antes era organizado da
forma tradicional, passa a ser feito da seguinte forma,
segundo Almeida (2009, p. 49):
-

As unidades de trabalho mudam de departamentos funcionais para processos.
Os serviços mudam de tarefas simples para
multifuncionais.
O trabalho muda de controlado para autorizado.
A preparação muda de treinamento para educação.
O foco das medidas de desempenho muda de
orientados para atividades ou orientados para o
resultado.

Com essas mudanças, as pessoas, antes acolhidas
por um departamento que as agrupava por atividades
semelhantes, passam a pertencer às atividades de fluxo.
As metas, antes departamentais e diferentes para cada
ponto de fluxo, tornam-se unificadas por processo,
imperando a atividade da equipe. A natureza do trabalho
muda. Pessoas especializadas em apenas um tipo de
atividade tornam-se indesejáveis à empresa. Nas equipes,
a responsabilidade pela execução do processo decai sobre
todos os componentes, acabando-se com o limite de
responsabilidade da atuação de cada indivíduo. Todos se
responsabilizam pelo andamento do processo, devendo
saber como é realizado e ajudar em sua execução
(HAMMER; CHAMPY, 1994).
Ainda segundo os autores, para que o trabalho
seja orientado a processos, a forma de controle também
muda. Os funcionários ganham autoridade para tomar
decisões que envolvam o processo gerido por eles, por
própria conta, sem passar pela aprovação de níveis
hierárquicos superiores. Os executivos passam a ter a
responsabilidade de produzir projetos suficientemente
claros e robustos, e de acordo com as estratégias da
empresa, para garantir a motivação por meio de avaliação
de desempenho e remuneração justos, assumindo o papel
de líderes. “Seu impacto propende a ser abrupto e
surpreendente.” (BANDEIRA, 2008).

“Há de se considerar, além disso, os
equívocos praticados com frequência por
desconhecimento ou falta de domínio
completo sobre o método, ou ainda por
imprudência, que acabaram sendo
catastróficos tanto para os funcionários
quanto para a própria empresa, por não se
atingir os resultados almejados.”

A implantação de um processo de Reengenharia
bem-sucedido não é tarefa fácil, porque a cultura empresarial
se opõe a mudanças drásticas como as que são propostas
pela Reengenharia, envolvendo as estruturas e o
comportamento, apesar de se afirmar que o foco é o processo.
Torna-se necessário, portanto, segundo Davenport (1993),
conhecer previamente as forças de resistência e problemas
comuns de implantação e conseguir demonstrar claramente
as necessidades de mudança à organização.
O direcionamento de todas as atenções para os
processos tem consequências, tais como: enxugamento
(downsizing) da organização, tornando-a mais flexível ou
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menos rígida; os gestores da Reengenharia passam a

funcionários onde a metodologia foi ousada (MORENO

motivar e influenciar os empregados por meio da liderança
com palavras e ações. A departamentalização tradicional é

JÚNIOR, 1999 apud ALMEIDA, 2009). Como ganhou a
pecha de desempregar milhares de pessoas em todo mundo,

substituída, favorecendo o trabalho em equipe com ênfase
nos processos e clientes.

a motivação para implantá-la passou a ser um problema;
[...] “ninguém se sente motivado sabendo que está correndo

A Reengenharia prega a ação sobre os processos,
mas a reorganização dos trabalhos em torno de tais
processos pode trazer consigo muitas consequências. A
modificação de um processo pode aumentar a necessidade
de delegação e de qualificação de pessoal, mudar o perfil
das pessoas envolvidas, o que requer treinamento dos
funcionários e, eventualmente, necessidade de outras
pessoas para executar o trabalho.

o risco de perder o emprego.” (CARVALHO et al., 2006).
“Não são as empresas que aplicam a Reengenharia
aos processos, mas as pessoas.” (SANTIAGO et al. [200]). Isso torna a seleção de pessoas capazes de implantar a
Reengenharia um processo fundamental para o sucesso
da organização. “O mais difícil de tudo é que todos têm que
fazer uma enorme mudança ‘psicológica’. Têm de alterar a
forma de pensar e os comportamentos a que se habituaram.”

A tendência, com a aplicação da Reengenharia, é
de que os processos se tornem mais complexos, exigindo

(TOSO JÚNIOR, 2005).

maior nível de especialização das pessoas, “[...] mas

podem residir algumas das causas da resistência humana à

também mais desafiadores e gratificantes do ponto de vista
profissional e pessoal.” (ZIRHUT, 2009). Na pesquisa

Reengenharia, pois ela visa impor aos funcionários uma
filosofia de trabalho estabelecida pelo topo de hierarquia,

realizada por Fernandes e Bertollo (1999), constatou-se que
os benefícios mais importantes obtidos pela Reengenharia

questionando, muitas vezes, o saber destes. Por outro lado,

em grandes empresas do Brasil foram:
O desenvolvimento de pessoal, o desenvolvimento de
novos processos, redução do tempo de ciclo ou do
estoque ou dos custos, e a utilização mais eficiente dos
recursos de máquinas.

Por meio da eliminação das atividades de pessoas
ou de unidades organizacionais por não agregarem valor
ao produto, diminuindo-se a burocracia e as necessidades
de coordenação, a Reengenharia elimina os desperdícios e
a quantidade de trabalho, adicionando valor ao cliente e
desempregando pessoas.

Entre a Reengenharia e a Melhoria Contínua

o processo de melhoria contínua dá o empowerment ao
saber do operário, reforçando nele o sentimento de utilidade
e contribuição efetiva ao processo de produção (RICARDO;
GOMES, [200-]).
De acordo com Monteiro (2003), a reestruturação
do processo elimina atividades que não agregam valor,
agrupa-as em um só lugar, fazendo com que sejam
executadas em paralelo e aprimorando as suas interfaces,
possibilitando maior rapidez e menor custo do processo; o
uso de tecnologia da informação torna os processos mais
rápidos e reduz a quantidade de erros decorrentes da ação
humana; as equipes multidisciplinares e autogeridas

Um dos fatores que possibilitaram a aplicação da

alcançam melhor desempenho em função da sinergia de
conhecimentos e da autonomia de seus componentes.

Reengenharia foi o uso da tecnologia da informação. Ela
permite que as antigas formas de trabalhar sejam

Considerando-se esses aspectos, conseguem-se os
seguintes impactos nos indicadores internos:

aperfeiçoadas e introduz novas formas e processos. Permite,
ainda, a integração dos centros de resultados com a

- O ciclo de desenvolvimento de novos produtos e

administração central sem perda de informações. Em
compensação, exige pessoal mais qualificado e torna
possível prestar melhores serviços com menos pessoas,
provocando a diminuição do número de postos de trabalho.
A Reengenharia adquiriu uma má reputação em
torno de seu conceito por ser uma metodologia que torna
desnecessário um grande número de cargos, após a
implantação de suas ideias, com consequente dispensa de

serviços – processo de inovação – diminui,
implicando menor custo de projeto e aumento de
receita, uma vez que a geração de novos produtos/
serviços ocorre mais rapidamente e com melhor
qualidade. Isso aumenta o retorno sobre o
investimento em inovação.
- O processo de operações necessárias para atender ao
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pedido do cliente é projetado para ser mais rápido e
com maior qualidade, reduzindo o tempo de
atendimento, as não conformidades e custos,
aumentando a produtividade dos recursos do processo.
- Com produtos/serviços desenvolvidos mais
rapidamente, com melhor qualidade, menor custo e
maior agilidade no atendimento ao cliente, os custos
de serviços de pós-venda diminuem.
Relativamente à perspectiva do aprendizado e
crescimento, a otimização dos sistemas de informação torna
as informações mais rápidas, confiáveis e acessíveis em
todos os níveis da organização. Entretanto, a automatização
de más rotinas e vícios arraigados aumenta o desperdício e
multiplica os problemas. Torna-se essencial separar os
benefícios da tecnologia dos benefícios dos métodos.

“Há controvérsia entre os autores sobre o
fato de a Reengenharia produzir motivação
nos funcionários ou não. Enquanto alguns
afirmam que o medo de perder o emprego
causa desmotivação para implantá-la, outros
dizem que ela produz processos motivadores,
que proporcionam satisfação a seus
executores.”
imagem que o cliente tem da marca; e relacionamento com
o cliente – qualidade e velocidade de resposta. Como a
Reengenharia atua nesses pontos, conclui-se que o impacto
é positivo, refletindo-se em aumento de satisfação, maior
frequência de compras, captação de novos clientes e, por
fim, aumento de participação no mercado.

Os recursos humanos devem ser vistos como parte
integrante de qualquer esforço de mudança e suas
habilidades precisam ser reconfiguradas à nova estrutura,
emergente em decorrência da implementação de qualquer
programa de melhoria. Algumas empresas procuraram
adequar novos processos e sistemas às antigas
estruturas organizacionais e falharam. Outras, sob o
pretexto de que praticavam Reengenharia, demitiram
simplesmente pessoal e passaram a enfrentar sérios
problemas. (BANDEIRA, 2008).

Quando o funcionário cuida do processo inteiro,
tem acesso às informações otimizadas pelo uso da
tecnologia da informação, é treinado na visão por processos
e em novas técnicas do uso de equipes autogeridas e
atuação multidisciplinar do funcionário.
A eliminação do trabalho que causa insatisfação,
de caráter rotineiro, e a maior autonomia, elevam o grau de
realização do funcionário, com consequente aumento de
produtividade. Entretanto, a automação ou a Reengenharia
com exagerado foco financeiro pode estar apenas
patrocinando o caos, “[...] transformando um habilitador
em resistência, em barreira para mudanças.” (BANDEIRA,
2008).
Na perspectiva dos clientes, o indicador está
diretamente relacionado com sua satisfação, fidelidade e

Como a Reengenharia de processos causa redução
de custos dos processos e dos produtos, o impacto ocorre
também na perspectiva financeira, influindo positivamente
sobre a margem bruta, além de se considerar ainda maior
frequência de compras e captação de novos clientes, que
impactam diretamente sobre as finanças.
A Reengenharia mexe com as organizações. Assim, devese entender o que compõe uma organização para
compreender melhor o que a Reengenharia pode mudar.
Uma organização possui primeiramente uma cultura
que é uma configuração de hipóteses assumidas
(valores) que um dado grupo inventou, descobriu ou
desenvolveu para lidar com problemas e que são válidas
a ponto de serem repassadas às outras gerações. A
Reengenharia encontra na cultura sua oportunidade de
transformar a organização e ao mesmo tempo o maior
obstáculo para realizar qualquer mudança.
(FERNANDES; BERTOLLO, 1999).

Tendo em vista o posicionamento de alguns
autores acerca dos impactos da Reengenharia sobre as
organizações, pode-se inferir que quando sua implantação
é bem-sucedida, os impactos são benéficos à empresa,
quase sempre em detrimento da sociologia empresarial. Há

aumento do número de clientes com a entrada de novos

de se considerar, além disso, os equívocos praticados com
frequência por desconhecimento ou falta de domínio

captados pela empresa. O valor agregado ao cliente é função
de atributos dos produtos e serviços – funcionalidade,

completo sobre o método, ou ainda por imprudência, que
acabaram sendo catastróficos tanto para os funcionários

diferenciação, qualidade e preço; reputação da empresa –

quanto para a própria empresa, por não se atingir os
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resultados almejados.
Entre os inúmeros equívocos ocorridos, citam-se
apenas algumas causas mais frequentes de fracasso dos
projetos de Reengenharia, o que seria fácil prever dada a
complexidade que a cerca:

possibilitou o uso de TI pelas empresas, modificando
completamente as técnicas de gestão e de produção
praticadas até então.
O mundo ocidental, por meio dos Estados Unidos
da América, percebeu que o oriental, Japão, conseguia tirar
melhor proveito da TI, que estava disponível a todos, porém

-

Participação indireta da alta gerência no projeto.

o estilo de gestão oriental, focado em processos e não em
tarefas, possibilitava melhores resultados com o uso da

-

Implantar a reengenharia apenas para reduzir a

nova tecnologia de automação.

mão-de-obra empregada.

A Reengenharia surgiu, então, a partir dessa
descoberta, quando se propagou a necessidade de se

-

Comunicação falsa ou falseada com a verdade.

destruir o modo antigo de fazer as coisas nas empresas e
não somente informatizar aquilo que estava sendo

-

Adquirir tecnologia para melhorar a capacidade

comprovadamente ineficiente, quando comparado com o
jeito oriental de operar.

de produzir e vender.

Como tais mudanças implicam desafiar doutrinas,
-

Informatização de processos errados.

destruir a cultura, mudar a identidade da empresa, começar
de novo como se nada existisse, rejeitar os critérios

-

Focar em apenas um habilitador: tecnologia ou

convencionais, implantando mudanças que não ficam só

recursos humanos isoladamente.

nos processos, mas afetam de maneira radical todas as
complexas dimensões tecnológicas, humanas e

-

Desconhecimento do método em sua totalidade.

organizacionais, é fácil imaginar que sua utilização causaria
polêmicas, como realmente aconteceu.

-

Usar a Reengenharia não para conquistar novos

Uma das maiores desvantagens da Reengenharia

mercados, mas para defender-se de suas ameaças.

é a dificuldade de implantá-la corretamente. Seus conceitos
são complexos e não contam com a boa vontade dos

Tentar mudar hábitos de funcionários.

habilitadores humanos para colocá-la em prática.

-

Seus objetivos também não diferem dos que têm
Assim, a Reengenharia de processos tem sido
vista como uma solução para a estratégia das empresas
que buscam resultados mais drásticos e mais rápidos do
que os que se poderia obter pela melhoria contínua.
Entretanto, equivoca-se em sua implementação, ao focar
nos habilitadores tecnológicos e recursos humanos como
um fim em si mesmos e em outros aspectos mais corriqueiros
da própria administração.

outras técnicas de gestão, pois consistem em ampliar a
competitividade, especialmente quando se necessita de
saltos quânticos de resultados para diminuir a defasagem
em relação à concorrência, adequação à tecnologia
disponível à época, cuja mudança rápida torna aquela que
é utilizada rapidamente obsoleta, redução de custos,
aproximação com os clientes, maior flexibilidade, melhoria
de qualidade, tudo que diz respeito à melhoria da relação
custo/benefício e à manutenção ou ampliação da fatia de
mercado que possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aparecimento e a evolução da tecnologia da
informação são apontados como causas principais da
Reengenharia. Entretanto, tal evolução continua, e em ritmo

A Reengenharia nasce de um processo natural,
decorrente da necessidade de se inserir as organizações
empresariais num mundo onde a evolução tecnológica
tornou as informações acessíveis, instantâneas,
globalizadas, acelerando o processo de mudanças, e

mais acelerado do que na última década do século XX,
quando a Reengenharia foi propagada; no entanto, não se
fala mais nela, a não ser para criticá-la sob o ponto de vista
da cultura empresarial.
Há controvérsia entre os autores sobre o fato de
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a Reengenharia produzir motivação nos funcionários ou

Erros decorrentes da implantação do método

não. Enquanto alguns afirmam que o medo de perder o
emprego causa desmotivação para implantá-la, outros dizem

desgastaram o conceito da Reengenharia de processos. Se
os recursos humanos e tecnológicos tivessem sido

que ela produz processos motivadores, que proporcionam

encarados pelas empresas como verdadeiros habilitadores,

satisfação a seus executores. Isso leva a pensar que os
primeiros se referem à massa de trabalhadores da empresa

como propuseram seus criadores, e não apenas como
simples downsizing e time compression para alcançarem

antes de sua transformação e os demais àqueles que a ela
sobreviveram.

seus objetivos, os resultados poderiam ter sido melhores
do que os que foram registrados.
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RESUMO
A liberação de crédito para pessoa física no Brasil apresenta uma curva crescente e este se tornou um nicho de mercado
para o setor bancário. Dessa maneira este estudo visa aplicar a análise vertical e horizontal nos balanços patrimoniais de
uma empresa do setor bancário de capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entre os anos de 2006 a
2008. Assim, pretende-se verificar a evolução dos níveis de risco, representação da carteira para pessoa física, lucros
com operações de crédito e a provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa. Os resultados apresentados
demonstram aumentos consideráveis na concessão de crédito para pessoa física com aumento do lucro em 46%, mas o
aumento de provisão para pagadores duvidosos apresentou 65% na empresa analisada.
Palavras-chave: Crédito. Evolução de risco. Balanço patrimonial. Análise vertical. Análise horizontal.

ABSTRACT
The individual credit release in Brazil shows a rising curve and has become a niche market for the banking sector. Thus
this study aims to apply the vertical and horizontal analysis balance sheets in firm’s banking capital in the open stock
exchange in São Paulo (Bovespa) between the years 2006 to 2008. Therefore, it is intended to check the risk levels
evolution, representation of the portfolio for an individual, profits from credit operations and the provision for doubtful
debts settlement. The results presented show considerable increases in granting credit to individuals with increased
profit by 46%. Otherwise the studied company shows an increase in provision for doubtful accounts paying by 65%.
Keywords: Credit. Risk evolution. Balance sheets. Vertical analysis. Horizontal analysis.

Recebido em: 5 jul. 2009.
Aprovado em: 11jul. 2009.
Sistema de avaliação: Double Blind Review

54

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 10, n. 1, p.54-60, 2010

Evolução de crédito para pessoa física: análise de balanços de uma empresa ...

INTRODUÇÃO

meio do fluxo de caixa, avalistas ou garantias; por último,
se o empréstimo poderia ser estruturado de maneira que
fosse pago em dia, como acordado.

A concessão de crédito para pessoa física no Brasil

Desses três fatores, destaca-se que a capacidade

é um importante instrumento para o desenvolvimento
econômico, por um lado, e constitui uma das principais

de pagamento tem maior peso na perspectiva do mutuante,
que, por sua vez, concentra-se no exame do fluxo de caixa

atividades bancária por outro. Estudos realizados pela
empresa Deloitte em 2002 demonstram que o volume de

das operações da empresa e sua relação com a dinâmica da
gestão dos recursos operacionais. Nesse sentido, o

operações de crédito para pessoa física representava

gerenciamento eficiente do capital de giro significa mais
fluxo de recursos para pagar os financiamentos, assim como

35,96% (77,0 bilhões de reais) e em 2007 esse número saltou
para 47,59% (234,8 bilhões de reais).
Nesse contexto, a análise de crédito pessoa física
feita pelos bancos tem papel crucial, visto que um crédito
que seja concedido e que não retorne à concedente pode
acarretar a perda do ganho obtido junto a várias outras
operações. De acordo com Reed e Gill (1994), os
empréstimos problemáticos afetam consideravelmente a
liquidez bancária, aumentando a possibilidade de perdas,
que, por sua vez, reduzem a capacidade de os bancos
servirem seus clientes, bem como contribuírem para o
crescimento econômico da comunidade.

mais valor para remunerar seus investidores (STRISCHEK,
2001). A gestão é extremamente dinâmica, exigindo atenção
diária dos administradores, e alguma falha nesta área poderá
comprometer a liquidez, e, em consequência, sua
capacidade de honrar compromissos, o que pode levar a
empresa a uma situação de insolvência.
Nesse sentido e devido à importância sobre o tema
crédito para pessoa física e os impactos significativos nos
resultados das instituições financeiras, este trabalho possui
como objetivo principal analisar o balanço patrimonial de
uma organização do setor financeiro, com capital aberto na

O principal objetivo de uma análise de crédito em
uma instituição financeira é o de avaliar os riscos envolvidos

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O intuito dessa
análise é identificar a evolução e os impactos da provisão

em uma liberação de recursos para uma pessoa física adiante

para operações de créditos de liquidação duvidosa e do
crédito para pessoa física, aplicando a análise vertical e

da probabilidade de retorno desses recursos acrescidos
de juros.

horizontal.

Ross, Westerfield e Jaffe (2007) comentam que ao
conceder créditos, a empresa deve procurar distinguir entre
clientes que tenderão a pagar suas contas e os que poderão

“Volume de operações de crédito para pessoa
tornar-se inadimplentes.
física representava 35,96% (77,0 bilhões de
Assim, o processo de exame de crédito tradicional
reais) e em 2007 esse número saltou para
tem como base, a avaliação dos macrofatores conhecidos
47,59% (234,8 bilhões de reais).”
por “Cs” do crédito, amplamente empregados pela literatura,
e que, segundo Securato (2002), são os grandes balizadores

para os modelos de crédito, sendo esses o caráter,
capacidade, capital, colateral, condições e conglomerado.
De acordo com Caouette, Altman e Naranayan

METODOLOGIA DE PESQUISA

(2000), as técnicas analíticas de avaliação do risco de crédito
evoluíram muito ao longo do tempo, sendo que os “Cs”
ainda continuam sendo o tripé do crédito. Conforme

Neste estudo será avaliada a evolução de provisão

Strischek (2001), a filosofia bancária para avaliação de
crédito pode ser sumarizada em três fatores: proposta,

para operações de créditos de liquidação duvidosa, o

capacidade de pagamento e estrutura.

aumento do nível de risco e a representatividade dessas
perdas por meio de análise do balanço financeiro da

banco, ou seja, se a proposta pode ser enquadrada; o

instituição. A empresa selecionada do setor de bancário
possui capital aberto na Bovespa, e os dados utilizados na

segundo estaria ligado à possibilidade de pagamento por

avaliação são referentes aos balanços

O primeiro refere-se à política operacional do
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disponibilizados pela empresa na área relação com

utilizarem recursos dos bancos e, também, estarem

investidores. O período analisado compreende 2006 a 2008. registradas no balanço patrimonial da instituição
Devido a sua representação de 3,84% de financeira. Santos (2000) reforça que dispõe que as
participação no índice Bovespa, o banco foi selecionado operações de crédito estão associadas à exposição ao
por possuir maior representatividade no índice Bovespa
pelo segmento de bancos.
Este estudo se apoiará também na metodologia
exploratória de análise de dados e desenvolvida com o
objetivo de proporcionar uma visão geral do assunto
mediante pesquisas bibliográficas. Segundo Gil (1999), a
pesquisa exploratória tem como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias,

risco devido às perdas por inadimplência do tomador.
Dessa maneira, os bancos devem manter um padrão
de controle de análise de crédito. Assim, o principal objetivo
de uma análise de crédito em uma instituição financeira é o
de avaliar os riscos envolvidos em uma liberação de
recursos adiante da probabilidade de retorno desses
recursos acrescidos de juros.
Segundo Hitchings (1999), seria a finalidade seria

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos
ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.

prever a capacidade de um tomador em honrar suas dívidas
assim que elas vencem. Conforme Reed e Gill (1994), o

Dessa maneira, a metodologia desenvolvida será

banco precisa determinar o grau de risco que ele está
disposto a assumir em cada caso e o valor do crédito que

análise de dados financeiros e pode ser exposta em duas
etapas: análise financeira por meio da análise horizontal,
vertical e análise dos resultados.

pode ser prudentemente concedido, em vista dos riscos
envolvidos.
No Brasil, as perdas nas operações de garantia

“Ao conceder créditos, a empresa deve
procurar distinguir entre clientes que
tenderão a pagar suas contas e os que
poderão tornar-se inadimplentes.”

bancária podem ser inseridas na base de cálculos da
provisão para créditos de liquidação duvidosa, de acordo
com o art. 14 da Resolução Conselho Monetário Nacional
(CMN) n. 2.682/1999 (BRASIL, 1999). Vale lembrar que o
fato de ser feita exigência de capital para essas operações
não torna impróprio considerá-las no cálculo da provisão.
O CMN estipula que alguns requisitos mínimos,
relativos aos atrasos no pagamento principal ou de

REFERENCIAL TEÓRICO

encargos, devem ser atendidos quando das
classificações. O quadro a seguir contém os níveis criados,

CRÉDITO

os atrasos máximos estipulados pelo CMN e o percentual
a ser provisionado diante de créditos de liquidação
duvidosa:

Santos (2000) esclarece que, dentre as várias
conceituações, uma linha de raciocínio tem predominado

TABELA 1 – Requisitos estabelecidos pela Resolução CMN

entre os autores: crédito refere-se à troca de um valor
presente por uma promessa de reembolso futuro, não

N.° 2.682/99

necessariamente certa, em virtude do fator risco.
Portanto, em sentido restrito, pode-se afirmar
que o crédito se refere à concessão de um ativo
(geralmente dinheiro, no caso dos bancos), mediante a
promessa de pagamento futuro. Nesse caso, estariam
incluídas na definição as operações de empréstimos,
de financiamentos, de adiantamentos, de desconto de
títulos e de leasing financeiro. Como visto, essas
operações teriam como características co muns
56
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ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
POR MEIO DOS ÍNDICES

histórica de demonstrativos, apresentados lado a lado, com
uma data-base definida, ou com relação à imediatamente
anterior. Comumente é feito o cálculo por meio de números-

Conforme Securato (2002), a análise quantitativa
leva à obtenção de indicadores de desempenho e da
situação financeira da empresa, com base em
demonstrativos financeiros passados; indica a tendência
da empresa e a adequação das estratégias financeiras,
permitindo vislumbrar, em condições ceteris paribus, qual
a perspectiva, em futuro próximo, do desempenho da
empresa. Segundo Reed e Gill (1994), as demonstrações

índice sobre uma base de 100.
O objetivo é prover uma visão geral da evolução
histórica das contas patrimoniais e de resultado. De acordo
com Securato (2002), a partir da análise horizontal é possível
identificar mudanças anormais no balanço de uma empresa
ao longo do tempo, por meio da observação do
comportamento histórico de cada item analisado.
Matarazzo (1997) define como encadeada aquela

financeiras dos tomadores e tomadores em potencial estão
entre as mais importantes fontes de informação de crédito

que utiliza uma database, geralmente a mais antiga, e de
anual, a que é realizada com relação ao ano anterior.

disponíveis para as instituições financeiras.

Recomenda que o processo encadeado não deva ser
substituído pelo anual, já que pode haver algumas confusões

A análise financeira, portanto, é feita por meio
dos demonstrativos contábeis (VAN HORNE, 1984). E,
segundo Silva (1998), pode ser conceituada como o exame
das informações obtidas por intermédio destes, com o
intuito de compreender e avaliar aspectos como: nível,
qualidade e motivo do endividamento.
Os indicadores extraídos das peças contábeis das
empresas servem de medida para evidenciar determinado

de interpretações, sendo útil quando examinado em conjunto
à análise encadeada. A análise vertical tem como propósito,
segundo Silva (1998), demonstrar participação relativa de
cada item de uma demonstração financeira em relação a
determinado referencial: no balanço patrimonial, utiliza-se o
ativo total; na demonstração do resultado, costuma-se
empregar a receita operacional líquida.
Dessa forma, é possível ter uma visão da

aspecto da situação econômica ou financeira de uma empresa,
constituindo-se na mais utilizada técnica de análise, tanto para

composição de cada item em termos percentuais, facilitando

usuários externos, quanto para internos (MATARAZZO,
1997). Por meio de relações entre contas ou agrupamento de

a análise de suas estruturas e suas alterações. Conforme
Securato (2002), essa análise propicia uma visão imediata

contas são obtidos quocientes que, em seu exame conjunto,

dos itens que demandam maior volume de recursos, a cada
exercício (ou a cada período) e a adequação ou inadequação

fornecem informações importantes a respeito de cada empresa,
que podem servir de base para vislumbrar qual a perspectiva
de desempenho futuro da empresa.
Conforme White, Sondhi e Fried (1997), uma das
vantagens dos índices é que eles podem ser empregados
para comparar os relacionamentos de risco e retorno entre
empresas de diferentes portes. Podem fornecer um perfil
da empresa, suas características econômicas e estratégias
competitivas, bem como suas peculiaridades operacionais,

entre fontes e aplicações de recursos na medida em que
estabelece as relações de cada conta de ativo e de passivo,
com os recursos totais aplicados.
Matarazzo (1997) recomenda que esses dois tipos
de análise – horizontal e vertical – devam ser feitos em
conjunto, pois apresentam informações que se complementam
e, se analisadas isoladamente, podem causar distorções.

financeiras e de investimento. Entretanto esses autores
alertam para a existência de limitações que devem ser
consideradas quando da interpretação dos índices.
ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL
Para Martins e Assaf Neto (1985), as análises
horizontal e vertical consistem nas técnicas de mais simples
aplicação e de fácil análise. A análise horizontal é feita com
base na evolução nominal de cada conta, em uma

“O principal objetivo de uma análise de
crédito em uma instituição financeira
é o de avaliar os riscos envolvidos em
uma liberação de recursos adiante da
probabilidade de retorno desses
recursos acrescidos de juros.”

série
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“Os indicadores extraídos das peças
contábeis das empresas servem de
medida para evidenciar determinado
aspecto da situação econômica ou
financeira de uma empresa.”

A representação em carteira do nível de risco do
Banco obteve poucas variações, conforme Tabela 4.

TABELA 4 - Representação na carteira: níveis de risco

RESULTADOS
A representação anual (análise vertical) na carteira
por pessoas físicas representou 42% (2006), 41% (2007) e
40% (2008), permanecendo constante. Porém, nota-se um
crescimento expressivo na participação na carteira de
crédito para pessoas físicas entre 2006 e 2008, conforme
Tabela 2. Essa informação evidencia a importância da
pessoa física para o banco.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Porém, ao analisar a variação de 2006 para 2008 o
resultado torna-se mais expressivo. Conforme a Tabela 5.

TABELA 2 - Carteira de crédito por porte
TABELA 5 - Evolução anual: níveis de risco

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao analisar a representação da carteira por
modalidade de pessoa física no ano (análise vertical), o
crédito pessoal teve uma ligeira queda, 24% (2006), 23%
(2007) e 20% (2008) na participação, porém houve aumento
de crédito pessoal no banco de 2006 a 2008 (análise
horizontal) de 41%, conforme Tabela 3.
TABELA 3 - Representação da carteira por modalidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

A classificação de Nível de risco E (atraso entre
91 e 120 dias), F (atraso entre 121 a 150 dias) e H (atraso
superior a 180 dias) demonstram crescimento de 60%, 59%
e 61% respectivamente. Isso evidencia o aumento do risco

“O aumento da provisão para operações de
créditos de liquidação duvidosa possui
impacto direto nos resultados, pela
diminuição do lucro e reduzem o valor
para o acionista.”
Fonte: Elaborado pelo autor.
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de crédito no banco e de inadimplência devido ao aumento
de dias para recuperar os empréstimos realizados.
A evolução do nível de risco pode ser comprovada
pela provisão para operações de créditos de liquidação
duvidosa. A provisão teve um aumento considerável de
65% em relação a 2006, conforme Tabela 6.
TABELA 6 - Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa

CONCLUSÃO
O objetivo deste estudo foi verificar o impacto
nos resultados devido à inadimplência, sua
representatividade e a evolução na classificação de
créditos para pessoa física no banco selecionado. Nesse
sentido, a presente investigação evidenciou a ocorrência
da evolução do crescimento de crédito, com aumento de
63% para pessoa física de 2006 a 2008.
Esse crescimento possibilita a movimentação da economia

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mesmo apresentando essa variação na provisão
para créditos duvidosos, o banco apresentou receita com
operações de crédito, conforme Tabela 7. A variação entre
2006 e 2008 apresentou aumento na receita de 46%.

e do consumo, porém o aumento da inadimplência e o
impacto nos resultados bancários, no caso analisado,
demonstrou uma evolução crescente. Cabe salientar,
também, que aumento do índice do nível de risco do banco
apresentou evolução maior nos E (atraso entre 91 e 120
dias), F (atraso entre 121 a 150 dias) e H (atraso superior
a 180 dias), demonstrando maior risco para o banco.
Portanto,

TABELA 7 - Receitas com operações de crédito

Fonte: Elaborado pelo autor.

o

presente

estudo

analisou

as

variações nos balanços patrimoniais de uma empresa do
setor bancário de capital aberto na Bovespa por meio da
análise vertical e horizontal.
O aumento da provisão para operações de
créditos de liquidação duvidosa possui impacto direto nos

A participação na receita com operações de crédito
evidencia uma ligeira queda de 2006 (53%) para 2008 (50%).

resultados, pela diminuição do lucro e reduzem o valor para
o acionista. Pode-se concluir, por meio dessa análise, que a

Porém, a receita com essas operações créditos são as mais

gestão financeira para liberação de crédito é dinâmica e
isso exige atenção reforçada dos administradores de

representativas na carteira de receitas da intermediação
financeira.

recursos financeiros.
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RESUMO
O planejamento adequado das atividades de um projeto de produção de software assim como o monitoramento e o
controle podem propiciar a entrega de produtos de software aderentes às necessidades do mercado e aplicações
requeridas. Este artigo analisa o relacionamento entre os resultados esperados do processo Gerência de Projetos (GPR)
do modelo de Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR) e os processos de gerenciamento de projetos do
Guia PMBOK® (quarta edição, 2008). Aproxima, ainda, o conhecimento dos especialistas nas práticas em gerenciamento
de projetos ao conhecimento dos especialistas no modelo MPS.BR.
Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. MPS.BR. PMBOK. Gerenciamento de projetos de software.
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ABSTRACT
The proper planning of software project activities, as well as the monitoring and control can provide the delivery of
software products compliant with market needs and applications required. This study examines the relationship between
the expected results of Project Management Process (GPR) of Brazilian Software Process Improvement Model (MPS.BR)
- and the processes of Project Management of PMBOK® Guide (fourth edition, 2008). It offers both, project management
experts and MPS.BR model experts, an opportunity to identify the common practices.
Keywords: Project Management. MPS.BR. PMBOK. Software Project Management.Software improvement.
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INTRODUÇÃO

“...este artigo analisa como os princípios de
gerenciamento de projetos do PMBOK®, uma
Instituições internacionais têm dedicado das principais referências nesse tema, podem
significativa atenção à necessidade de melhoria do
contribuir para o processo de Gerência de
processo de software. Um exemplo é o modelo Capability
Projetos do MPS.BR em projetos de
Maturity Model Integration (CMMI), desenvolvido pelo
software.”
Software Engineering Institute (SEI). No Brasil, iniciativa
semelhante é coordenada pela Associação para Promoção
da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) desde
dezembro de 2003, por meio do modelo de Melhoria de
Processo do Software Brasileiro (MPS.BR).
Este estudo aborda o modelo MPS.BR e o tema de
gerenciamento de projetos para, em seguida, analisar a
relação entre os resultados esperados do processo Gerência
de Projetos (GPR) do MPS.BR e os processos de
gerenciamento de projetos do Guia do Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos (PMBOK ® ), mantido e
disponibilizado pelo Project Management Institute (PMI).

O MODELO MPS.BR
O MPS.BR é um modelo brasileiro de capacidade de
processo que visa à melhoria do processo de software. Tratase de um programa, isto é, um conjunto de projetos coordenados
pela SOFTEX, que conta com apoio do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Esse programa apresenta metas tais como definir e
aprimorar um modelo de melhoria e avaliação de processo de

METODOLOGIA
Este artigo está baseado em uma pesquisa
exploratória, compreendendo a revisão bibliográfica dos
principais temas abordados, com o objetivo de analisálos no contexto do MPS.BR e do PMBOK®.
Bunge (2000) afirma que uma pesquisa científica
deve, entre outras coisas, estudar velhos problemas sob
um novo prisma ou, ainda, procurar relações com
problemas de outros campos.
Marconi e Lakatos (2004) consideram a

software. Focaliza as Micro, Pequenas e Médias Empresas
(PME) brasileiras para atender às suas necessidades de negócio.
Pretende ser reconhecido nacional e internacionalmente como
um modelo aplicável à indústria de software.
A base técnica do MPS.BR, como mostra a Figura 1,
foi construída com as normas da International Organization for
Standardization (ISO), ISO/IEC 12207:2008, que estabelece uma
estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software,
e ISO/IEC 15504-2, evolução da ISO/IEC 12207 e conhecida
também como Software Process Improvement Capability
(SPICE). Além disso, o MPS.BR tem como base o modelo
CMMI-DEV® (SOFTEX,2009).

identificação da lacuna de conhecimento ou da
oportunidade de melhoria como o primeiro passo em uma
investigação científica. Também consideram importante
investigar como determinado problema é tratado ou
solucionado por outras pessoas ou áreas de
conhecimento.
Nesse sentido, este artigo analisa como os
princípios de gerenciamento de projetos do PMBOK®,
uma das principais referências nesse tema, podem
contribuir para o processo de Gerência de Projetos do
MPS.BR em projetos de software.
FIGURA 1 – Componentes do Modelo MPS.BR
FONTE: SOFTEX, 2009.
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O MPS.BR tem como proposta a implementação
nas organizações de forma progressiva. Ele orienta o
aumento da maturidade do processo de software em
sucessivos níveis. Esses níveis estão descritos no modelo
de referência MR-MPS, que detalha os processos

“O MPS.BR é um modelo brasileiro de
capacidade de processo que visa à melhoria
do processo de software.”

contemplados em cada nível de maturidade, de acordo com
Quadro 1, e os respectivos resultados esperados com a
implementação dos processos. O processo GPR, analisado

GERENCIAMENTODEPROJETOS

neste artigo, como mostra o Quadro 1 - em destaque, está
no primeiro nível de maturidade, o nível G.
QUADRO 1 – Níveis de Maturidade do MR-MPS

As práticas em gerenciamento de projetos são
atualmente conhecidas em todo o mundo. São aplicadas
em projetos de organizações públicas nas instâncias
federal, estadual e municipal, assim como em projetos de
organizações privadas de diferentes segmentos de mercado.
Sua aplicação visa, em destaque, organizar o trabalho do
projeto e ampliar a possibilidade de alcançar os objetivos
esperados e que motivaram seu empreendimento.
O PMI é um dos responsáveis pela disseminação
de tais práticas ao reunir e divulgá-las por meio do
PMBOK®. O Guia está em sua quarta edição, revisada
recentemente no final de 2008. Seu conteúdo contempla
nove áreas de conhecimento e organiza as práticas em
gerenciamento de projetos em 42 processos distribuídos
em cinco grupos:
1) Iniciação.
2) Planejamento.
3) Execução.
4) Monitoramento e controle.
5) Encerramento.
O PMBOK® é utilizado para gerenciamento de
projetos de quaisquer naturezas e também para projetos de
software.
É com os processos de software que os marcos
de um projeto de software são estabelecidos. Esses
processos representam a camada de alicerce da engenharia
de software. Neles, os métodos e técnicas são aplicados e
todos os produtos de trabalho, tais como modelos,

FONTE: Adaptado de SOFTEX, 2009.
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constituem, ainda, a base para o gerenciamento de projetos
de software (PRESSMAN, 2006).
Segundo Sommerville (2003), o gerenciamento de
projetos de software pode se tornar mais difícil em função
de algumas características peculiares da própria engenharia
de software, tais como: o software é intangível; os grandes
projetos de software são geralmente únicos e diferentes de
projetos anteriores. Soma-se a essas características o fato
de que os sistemas de software também são, em geral, novos
e tecnicamente inovadores.
Para Pressman (2006), a gestão efetiva de projetos
de software considera substancialmente “os quatro Ps”:
pessoal, produto, processo e projeto, sendo o “pessoal” o
elemento-chave. A atividade de gerência de projeto de

“...o gerenciamento de projetos de
software pode se tornar mais difícil em
função de algumas características
peculiares da própria engenharia de
software, tais como: o software é
intangível; os grandes projetos de
software... Soma-se a essas características
o fato de que os sistemas de software
também são, em geral, novos e
tecnicamente inovadores.”

software inclui também as atividades de medidas e métricas,
estimativa, análise de risco, cronogramas, acompanhamento
e controle.
Há outros padrões reconhecidos, relacionados ao
gerenciamento de projetos como os da ISO. O padrão ISO

gerência de riscos é um processo exigido para o nível C
(definido).

10006:2003, por exemplo, define como os princípios e
práticas de gestão da qualidade relacionam-se com o

A gerência de projetos, entretanto, é um processo
exigido já no primeiro nível de maturidade do MPS.BR, o

gerenciamento de projetos (STANLEIGH, 2005). Outro

nível G (parcialmente gerenciado). Entende-se, assim, que

exemplo é a ISO 21500 (ISO/WD 21500), um padrão
internacional para o gerenciamento de projetos que pretende

esse processo deve se estender para todos os demais níveis,
ou seja, até o nível A (em otimização).

fornecer um guia genérico explicando os princípios e o que
constituem boas práticas em gerenciamento de projetos

Com o objetivo de apresentar a aplicação das áreas

(ISO, 2007). Essa norma será baseada em padrões já
existentes e pretende ser utilizada em organizações de todos
os portes e setores e por profissionais, desde os iniciantes

cada um dos resultados esperados do processo GPR do
modelo MPS.BR e seu relacionamento com os processos
de gerenciamento de projetos presentes no PMBOK®,
quarta edição.

até os mais experientes.
RELACIONAMENTO

de conhecimento do PMBOK® para orientar o processo de
gerência de projetos do MPS.BR, a seguir são apresentados

DOS

RESULTADOS

A exposição possui a seguinte estrutura:

ESPERADOS DO PROCESSO GPR DO MPS.BR
COM OS PROCESSOS DO PMBOK®

O PMBOK® descreve as práticas de gestão de
projetos a partir de nove áreas de conhecimento. Essas
áreas compreendem a gestão de integração, escopo, tempo,
custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos
e aquisições. No modelo MPS.BR, por sua vez, esses
processos de gestão estão distribuídos ao longo de seus
sete níveis de maturidade, de acordo com o Quadro 1.
Assim, a gerência de recursos humanos, por exemplo,
encontra-se no nível E (parcialmente definido), enquanto a

- Apresentação do resultado esperado do MPS.BR
(GPRn) e a lista de processos do PMBOK® (processo
m.n) cujo conteúdo orienta, segundo nossa análise,
a produção parcial ou total do respectivo resultado
esperado do MPS.BR, de acordo com os Quadros 2 a
18).
- Análise que procura evidenciar a contribuição de cada
processo do PMBOK® para a produção total ou
parcial dos resultados esperados no processo GPR
do MPS.BR.
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artigo. Faz-se, porém, essa observação pelo fato de a lista
de processos do PMBOK® apresentar, neste item, o
processo “Coletar os requisitos” (processo 5.1) como
insumo para a definição do escopo do projeto.

QUADRO 2 – Relação do resultado esperado GPR1 do MPS.BR
com os processos do PMBOK®

O termo de abertura do projeto (processo 4.1) e a
coleta de requisitos (processo 5.1) produzem as entradas
ou insumos para a definição do escopo (processo 5.2).
Trata-se da documentação dos requisitos iniciais que

QUADRO 3 – Relação do resultado esperado GPR2 do MPS.BR

satisfazem as necessidades e expectativas das partes
interessadas, presente no termo de abertura do projeto,

com os processos do PMBOK®

assim como a documentação detalhada dos requisitos que
é utilizada na definição do escopo do projeto.

A decomposição do trabalho de um projeto em
partes menores facilita o dimensionamento das tarefas e o

A descrição do processo do PMBOK® “Definir o

gerenciamento deste. Esse exercício pode ser realizado por
meio do desenvolvimento da EAP (processo 5.3). Quando

escopo” (processo 5.2) se aproxima significativamente da
descrição desse resultado esperado (GPR1), enfatiza a
descrição detalhada do escopo do projeto durante seu
planejamento e considera a verificação de premissas e
restrições identificadas, além de riscos adicionais.
O produto do processo “Criar a Estrutura Analítica
do Projeto (EAP)” (processo 5.3) é a própria EAP ou Work
Breakdown Structure (WBS), e também é citado neste
resultado esperado do MPS.BR como a forma de
representação do escopo do projeto. Na prática, os gerentes
de projeto criam rascunhos sucessivos da WBS à medida
em que o conhecimento sobre o trabalho do projeto
aumenta. Eles a utilizam como instrumento para lembrar do
trabalho candidato a ser realizado no projeto até a definição
completa de seu escopo.
O PMBOK® inclui na definição do escopo do
projeto a descrição do escopo do produto, serviço ou outro
resultado que o projeto cria e entrega.

a EAP é orientada a entregas, apresenta a decomposição
ou o detalhamento de cada entrega do projeto em partes
menores ou pacotes de trabalho. Essa estrutura permite
estimar do tamanho do projeto, que é foco desse resultado
esperado (GPR2) do MPS.BR.
Todavia, além da criação da EAP, a definição das
atividades (processo 6.1) complementa o detalhamento do
trabalho do projeto, pois decompõe os pacotes de trabalho
em ações ou atividades ainda menores ou mais específicas.
Esse detalhamento proporciona uma base adequada para a
estimativa citada e para outras importantes atividades do
gerenciamento do projeto.
Os processos estimar os recursos (processo 6.3),
duração (processo 6.4) e custos (processo 7.1) das
atividades do projeto evidenciam a recomendação para a
aplicação de diferentes técnicas de estimativas apropriadas

É importante mencionar que o MPS.BR apresenta,

para o dimensionamento das tarefas e produtos do trabalho
do projeto. Para projetos de software, é possível utilizar,

dentre outros resultados esperados, aqueles específicos
para o processo Gerência de Requisitos (GRE), mas seu

por exemplo, a técnica de Análise de Pontos por Função
(APF) para avaliar a complexidade do software e auxiliar na

alinhamento em relação ao PMBOK® não é objeto deste

estimativa de duração e o custo do projeto.
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ciclo de vida do projeto, quando sua construção é orientada
por fases. Há, inclusive, um padrão específico do PMI para
orientar a criação da EAP, no qual podem ser encontrados
diferentes modelos de EAP, pré-definidos para
determinados tipos de projeto e de diferentes segmentos
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2006).

QUADRO 4 – Relação do resultado esperado GPR3 do MPS.BR
com os processos do PMBOK®

O PMBOK® conceitua o ciclo de vida de um projeto e
estabelece a relação entre este e o ciclo de vida do produto
criado ou modificado pelo projeto. Descreve, ainda, a subdivisão
do ciclo de vida do projeto em fases ou subconjuntos lógicos
que facilitam o gerenciamento, o planejamento e o controle do
projeto.Arelação entre as fases do projeto pode ser sequencial,
sobreposta (com o paralelismo de ações) ou iterativa, em que o

QUADRO 5 – Relação do resultado esperado GPR4 do MPS.BR
com os processos do PMBOK®

planejamento adequado é o de curto prazo.
Há uma tendência em se repetir as mesmas fases

Como abordado na análise do resultado esperado

do ciclo de vida já praticado em projeto anterior da mesma

GPR2 do MPS.BR, a definição de atividades (processo 6.1
do PMBOK ®) proporciona a base adequada para a

organização em um próximo projeto. Isso porque
organizações com atuação focalizada em determinado setor
ou mercado tendem a realizar projetos com entregas
estruturalmente semelhantes. Ele destaca, porém, que não

estimativa de custos, esforços e outros. A lista de atividades
resultante da aplicação desse processo permite uma visão
mais específica e detalhada do trabalho a ser realizado.

há uma forma única de definir a estrutura ideal para um
projeto (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008).

Proporciona a visão sobre quais serão os recursos humanos
para realizá-la e os recursos materiais a serem utilizados

Para o resultado esperado GPR3 do MPS.BR é

para criar o produto ou o serviço a ser entregue pelo projeto.
A estimativa desses recursos é orientada pelo processo

novamente citado o processo referente à criação da EAP
(processo 5.3), pois a EAP pode ser criada de forma a
apresentar no nível mais alto de sua estrutura as fases do

“Avaliamos o exercício praticado nesta
análise como uma contribuição para
aproximar o conhecimento dos especialistas
no modelo MPS.BR e no PMBOK®. Essa
aproximação pode facilitar o trabalho da
implementação do modelo MPS.BR, por
exemplo, em organizações que visam à
melhoria do processo de software e que já
pratiquem o gerenciamento de projetos
segundo as práticas do PMBOK®.”

“6.3 estimar os recursos das atividades” e, para os custos
dessas atividades, é possível guiar-se pelo processo “7.1
estimar os custos”.
Para estimar os custos do projeto, as horas de
trabalho ou esforço de cada recurso alocado à atividade
do projeto devem ser valorizadas. Cada recurso material
necessário, alugado ou comprado, também deve ser
valorizado e incorporar o custo para a realização da
atividade. Até o risco ao qual a atividade está exposta tem
custo para ser evitado ou administrado e também incorpora,
indiretamente, o custo da atividade.
Esse resultado esperado do MPS.BR considera o
uso de dados históricos, parâmetros ou referências de
mercado, qualificação da equipe e respectiva produtividade
ao realizar o trabalho, de forma muito aproximada à da
descrição dos processos 6.3 e 7.1 do PMBOK®, já citados.
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QUADRO 6 – Relação do resultado esperado GPR5 do MPS.BR
QUADRO 7 – Relação do resultado esperado GPR6 do MPS.BR

com os processos do PMBOK®

com os processos do PMBOK®

O sequenciamento das atividades do projeto
(processo 6.2) ordena e prioriza a realização dessas
atividades. Aspectos relacionados à disponibilidade das

A lista de atividades, desenvolvida inicialmente
para o resultado esperado GPR2 do MPS.BR, é um dos

pessoas, além dos recursos materiais necessários para o
trabalho entre outros são, para isso, considerados.

insumos para o processo de identificação de riscos
(processo 11.2). Os riscos de um projeto também podem

O prazo ou o período de trabalho necessário para

ser identificados, por exemplo, quando da estimativa dos

terminar cada uma das atividades do projeto é definido por
meio da estimativa da duração das atividades (processo

recursos alocados (processo 6.3), da duração das atividades
(processo 6.4), do cronograma (processo 6.5) ou, ainda, do

6.4). E para essa estimativa também são consideradas as

orçamento (processo 7.2).

restrições existentes, seja de pessoas ou recursos materiais,
assim como os dados históricos e outros parâmetros ou

O PMBOK® orienta o olhar crítico sobre cada
atividade do projeto para identificar os riscos associados.

Com as atividades sequenciadas e sua respectiva

Alguns desses riscos podem ser comuns a diferentes
atividades do projeto.

duração estimada, é possível determinar a previsão de

O resultado esperado GPR6 do MPS.BR também

término de cada uma dessas atividades e também para o
projeto como um todo por meio do desenvolvimento do

descreve a necessidade de análise e priorização dos riscos
identificados, isto é, analisar a probabilidade de ocorrência

cronograma do projeto (processo 6.5). Marcos ou datas
importantes para o projeto são destacados nesse

e a gravidade e impactos decorrentes da manifestação do
risco. Essa necessidade é coberta pelo processo “11.3

cronograma.
Além do estabelecimento e manutenção do

Realizar a análise qualitativa de riscos”, que orienta a
priorização de riscos para análise ou ação adicional por

cronograma, o resultado esperado GPR5 do MPS.BR

meio da avaliação e combinação de sua probabilidade de

compreende também o orçamento do projeto.

ocorrência e impacto.

referências de mercado.

A partir da estimativa de custos de cada atividade

O

GPR6

aponta

a

necessidade

de

(GPR4) é possível desenvolver a primeira versão do

acompanhamento dos estados e ações tomadas sobre os

orçamento do projeto (processo 7.2) ou o valor necessário
de custo para realizá-lo. Considerando que o custo de cada

riscos identificados. O processo de monitoramento e
controle de riscos (processo 11.6) sugere esse

pacote de trabalho do projeto, composto por certo número

acompanhamento e vai além dos requisitos para esse
resultado esperado do MPS.BR, pois orienta a

de atividades, pode ser determinado pela soma dos custos
dessas atividades, o custo da entrega, composto por
determinados pacotes de trabalho, também pode ser
agregado.
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implementação dos planos de respostas aos riscos, monitora
riscos residuais, entre outras ações. Cabe salientar que, no
modelo MPS.BR, o escopo do gerenciamento de riscos é
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requerido entre os resultados esperados do processo

hospedagens, dentre outros recursos devem ser planejados

gerência de riscos (GRI) do nível C (definido) de maturidade.

para que o trabalho da atividade não seja afetado ou
interrompido durante sua execução. Todos esses recursos
são também considerados para o orçamento do projeto.

QUADRO 8 – Relação do resultado esperado GPR7 do MPS.BR
com os processos do PMBOK®

A descrição do processo “Desenvolver o plano
de recursos humanos” (processo 9.1) do PMBOK® é
bastante semelhante à descrição desse resultado esperado
(GPR7) do MPS.BR. Funções e responsabilidades são
atribuídas aos membros da equipe do projeto, assim como
também é definida a relação de hierarquia entre os membros
da equipe do projeto. Esse processo orienta o registro da

QUADRO 10 – Relação do resultado esperado GPR9 do MPS.BR
com os processos do PMBOK®

O planejamento das comunicações em um projeto
(processo 10.2) é iniciado com a identificação das
necessidades de informação das partes interessadas nos
resultados desse projeto. Um plano de comunicações é,

alocação e respectiva liberação das pessoas que realizam o
trabalho do projeto e as negociações de cada um desses

então, estabelecido e nele é registrado, por exemplo, quem
receberá qual informação, com que frequência, qual o

momentos.

veículo a ser utilizado nessa comunicação, entre outros.
Nesse plano também são definidos os mecanismos e

O resultado do MPS.BR também cita aspectos de
treinamento e desenvolvimento de competências na equipe
para que sejam alcançados melhor produtividade e resultado
no trabalho do projeto, o que é orientado pelo processo
“9.3 desenvolver a equipe do projeto” do PMBOK®.

ferramentas para o armazenamento e compartilhamento com
segurança da informação necessária.
O processo “10.3 distribuir informações”
implementa o plano de comunicações estabelecido e torna
a informação disponível às partes interessadas.
Informações sobre o trabalho e sobre o progresso das
atividades do projeto são disponibilizadas nas condições
estabelecidas. Esse processo também inclui informações
sobre as lições aprendidas durante a realização do trabalho.

QUADRO 9 – Relação do resultado esperado GPR8 do MPS.BR
com os processos do PMBOK®

A estimativa de recursos (processo 6.3) no
PMBOK ® considera, além dos recursos humanos, a
necessidade de recursos materiais para a execução de cada
atividade do projeto. Equipamentos próprios ou de terceiros
a serem adquiridos para o projeto, ferramentas, viagens,

QUADRO 11 – Relação do resultado esperado GPR10 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®

A elaboração do plano integrado para o
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“...são apresentados cada um dos resultados
esperados do processo GPR do modelo
MPS.BR e seu relacionamento com os
processos de gerenciamento de projetos
presentes no PMBOK®, quarta edição.”

O PMBOK®, no Capítulo 2 da quarta edição,
destaca a oportunidade existente ao término de uma fase
do projeto para avaliar os resultados e entregas alcançados
até aquele momento, o que possibilita dar sequência ao
trabalho como planejado ou modificá-lo. Pode-se, inclusive,
encerrar o projeto caso as condições apuradas não
permitam que este atinja os resultados esperados. Nessa
situação, o patrocinador do projeto deve ser envolvido em

gerenciamento do projeto composto dos planos auxiliares
é orientada pelo processo “4.2 desenvolver o plano de
gerenciamento do projeto”. O PMBOK considera as
diferentes áreas de conhecimento de maneira integrada
®

nesse plano para o gerenciamento do projeto.
Esse resultado esperado do MPS.BR também
aborda que o monitoramento depende da organização
adequada das informações do planejamento, uma vez que

questões importantes como a análise de final de fase e
decidir sobre a continuidade ou interrupção do projeto
quando os riscos forem particularmente altos.
O processo “4.1 desenvolver o termo de abertura
do projeto” determina a formalização da autorização tanto
para o início como para uma nova fase do projeto. Essa
autorização caracteriza que os resultados alcançados e
condições existentes naquele momento viabilizam a

ela é a base para comparar os dados do planejamento com
os da execução do projeto.

continuidade do projeto.

Sempre que necessário, o plano de gerenciamento do
projeto deve ser revisto. O PMBOK® destaca que esse plano

menciona, ainda, questões sobre a mudança nos requisitos

pode contemplar, ainda, outros planos como os de
gerenciamento de mudanças e de configuração. Os planos
auxiliares e, principalmente, o plano integrado do gerenciamento
do projeto são considerados linhas de base para o
gerenciamento do projeto e viabilizam a comparação do trabalho
planejado em relação ao realizado. Havendo desvios, os planos
devem ser revisados, considerando a orientação do processo
“4.5 realizar o controle integrado de mudanças”.
ÉimportantemencionarqueoMPS.BRtambémaborda
a questão do controle de mudanças nos resultados esperados

O resultado esperado GPR11 do MPS.BR
e a respectiva necessidade de reavaliar a viabilidade do
projeto. Esse tema é tratado no processo PMBOK ® “4.5
realizar o controle integrado de mudanças”. Nele,
consideram-se o impacto da mudança no trabalho do
projeto, a revisão de estimativas e até a revisão ou
replanejamento de todo o trabalho restante do projeto.
Ao relatar o desempenho do projeto (processo
10.5), devem-se evidenciar questões que levam à correta
avaliação da situação atual e até a projeção para o trabalho
futuro do projeto. O cenário apresentado pode confirmar
ou não sua viabilidade.

do processo Gerência de Configuração (GCO), nível F.

QUADRO 13 – Relação do resultado esperado GPR12 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®

Esse resultado esperado do MPS.BR aborda a
QUADRO 12 – Relação do resultado esperado GPR11 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®
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necessidade de estabelecer um compromisso entre os
membros da equipe por meio da confirmação da aprovação
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do planejamento do trabalho a ser realizado e estende a
necessidade do compromisso aos demais patrocinadores

A descrição desse resultado esperado do
MPS.BR aborda a necessidade essencial de

ou interessados nos resultados do projeto. No PMBOK ®,

gerenciamento do projeto, acompanhando a realização

o processo “9.2 mobilizar a equipe do projeto” menciona o
compromisso do gerente e da equipe de gerenciamento do

de suas atividades em relação ao que foi planejado,
detectando problemas e corrigindo-os quando

projeto em influenciar os fornecedores de recursos e
confirmar a alocação da pessoa ao trabalho do projeto.

necessário e possível. Pode-se dizer que o processo
“Monitorar e controlar o trabalho do projeto” (processo

Isso se faz necessário, pois essa pessoa pode, por exemplo,
trabalhar em projetos diferentes ao mesmo tempo. O

4.4) do PMBOK® resume esse resultado GPR13 do
MPS.BR, pois considera o acompanhamento, a revisão

planejamento poderá ser comprometido caso essa pessoa

e o ajuste do progresso do projeto para atender aos

não se torne disponível na data requerida pelo projeto.
Ao construir e desenvolver um ambiente de equipe

objetivos definidos no plano consolidado de
gerenciamento do projeto.

para o projeto, o gerente de projetos deve possuir habilidades

O monitoramento contínuo permite identificar

para obter o apoio da alta administração e o compromisso da
equipe. Um compromisso com diretrizes claras desde o início

as áreas que requerem atenção especial da equipe de
projeto. Os dados reais são comparados às linhas de

reduz equívocos no entendimento e pode contribuir para
aumentar a produtividade, como destacado no processo “9.3

base dos planos que compõem o plano de gerenciamento
do projeto. Esta é uma oportunidade de registro do

desenvolver a equipe do projeto”.
Ao gerenciar os conflitos no ambiente, como descrito

acompanhamento do projeto, que pode incluir a situação
atual dos riscos, notificação do trabalho já concluído e

no processo “9.4 gerenciar a equipe do projeto”, o gerente

a concluir até o próximo relatório, entre outras

deve conhecer e aplicar técnicas adequadas para resolvê-los.
Quando se menciona o compromisso com o trabalho

informações.

planejado

destacando

vez, permite a determinação de ações para correção de

necessariamente o compromisso entre pessoas, daí o
destaque para as oportunidades de aplicação dos

desvios, e até mesmo o replanejamento do projeto, se
necessário.

para

o

projeto,

está

se

processos relacionados ao gerenciamento de recursos
humanos do projeto, uma das nove áreas de conhecimento
tratadas no PMBOK®.

O controle das atividades do projeto, por sua

Como

consequência

dos

processos

de

monitoramento e controle do projeto, tem-se a
divulgação dos resultados deste. Assim, “Reportar o
desempenho” (processo 10.5) compreende a coleta e a
distribuição de informações sobre medições do
progresso das atividades e previsões sobre os resultados.
O PMBOK® possui processos que abordam o
monitoramento e o controle de cada área específica na
identificação de desvios e implementação de planos de
ação para sua correção. Esses processos possibilitam o
controle do escopo (processo 5.5), cronograma (processo
6.6), custos (processo 7.3) e riscos (processo 11.6) do
projeto.
É importante ressaltar que correções podem
implicar mudanças nos planos específicos e no plano de
gerenciamento do projeto. Caso sejam realizadas, é
necessário revisar e “Realizar o controle integrado de
mudanças”, conforme orienta o processo 4.5.

QUADRO 14 – Relação do resultado esperado GPR13 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®
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ou questões, o quanto antes, para que elas possam
colaborar e evitar problemas futuros ou, ainda, conhecer
os riscos identificados e o respectivo impacto nas
atividades. A identificação da necessidade de realizar uma
mudança, por exemplo, e que pode implicar replanejamento
do trabalho restante do projeto, pode ser adiada e tratada
em uma nova fase ou mesmo em outro projeto, caso essa
mudança não seja prioridade.
QUADRO 15 – Relação do resultado esperado GPR14 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®

Esse resultado esperado destaca a importância
da proximidade do gerente de projetos das demais partes
interessadas para garantir o atendimento às necessidades
que motivaram o empreendimento. As partes interessadas
são as pessoas e as organizações afetadas pelos resultados
do projeto, identificadas a partir do processo 10.1 do
PMBOK®. Esse processo orienta, também, o registro dos
interesses e das expectativas e até o mapeamento da
influência de cada parte interessada, que tanto pode
favorecer como também prejudicar a atividade do projeto.
As comunicações do projeto, isto é, o que deve
ser informado, a quem, com que frequência e de que forma,

QUADRO 16 – Relação do resultado esperado GPR15 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®

entre outros, são tratadas no processo “10.2 Planejar as
comunicações”. A identificação das partes interessadas

O resultado esperado GPR15 do MPS.BR aborda

passa pelo registro de quais informações são de fato
importantes para elas e o que esperam receber no momento

o tema de revisões formais em datas e eventos significativos
também conhecidos como “marcos” do projeto. Também

certo. A comunicação eficiente pode evitar problemas como,
por exemplo, entregar uma informação quando ela já não é

se considera a análise da viabilidade da continuidade do
projeto nessas revisões. Como apresentado anteriormente

mais necessária.

no GPR11, o processo “Desenvolver o termo de abertura

O plano de comunicações do projeto é criado,
geralmente, durante o planejamento, juntamente com o

do projeto” (processo 4.1) também orienta a formalização
da autorização para início de uma nova fase que,

plano consolidado do gerenciamento do projeto (processo

regularmente, é um marco do projeto. É um momento para
verificar de forma ampla o andamento do projeto.

4.2), devendo ser revisado continuamente de acordo com
as novas necessidades de comunicação.
O gerenciamento do envolvimento das partes
interessadas no projeto compreende também “Gerenciar
as expectativas das partes interessadas” (processo 10.4).
A correta identificação das partes interessadas, entretanto,
assim como suas necessidades de informação

Esse resultado esperado considera, ainda, a
existência de outras revisões que poderão ser estabelecidas
no planejamento do projeto e, nesse caso, deverão ser
executadas. Enquadram-se nessa situação as revisões de
final de fase e até a do final do projeto, alvos do processo
“Encerrar o projeto ou a fase” (processo 4.6). Esse processo

documentadas no plano de comunicações não são
suficientes para garantir que as metas e os objetivos do

orienta a revisão de todas as informações da fase para
assegurar que todo o trabalho previsto esteja completo e

projeto sejam atingidos. O processo de gerenciamento das

que os objetivos tenham sido atingidos.

expectativas das partes orienta a gerência do projeto no
envolvimento das partes interessadas em preocupações
72

É importante mencionar que normalmente os
marcos do projeto são destacados em seu cronograma. Os
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processos de desenvolvimento e controle do cronograma “10.3 Distribuir informações”, conforme citado no GPR9.
(respectivamente, os processos 6.5 e 6.6) do PMBOK ® Além desses processos específicos que direcionam
focalizam o planejamento de prazo das atividades a serem ações para a comunicação de problemas, cabe mencionar
realizadas e o monitoramento de seu andamento visando à que o processo para reportar o desempenho do projeto
atualização do progresso do trabalho do projeto, incluindo (processo 10.5) também é uma oportunidade de tornar
o alcance dos marcos planejados.

conhecida a existência dos problemas para solução
Outra oportunidade de revisão de marcos é no destes pelas partes responsáveis no projeto

momento da elaboração de relatórios de desempenho do
projeto (processo 10.5), como abordado no GPR11.

(conforme mencionado no resultado esperado GPR15).
Vale ressaltar que o PMBOK®, quando aborda o
ciclo de vida e organização do projeto (Capítulo 2),
apresenta os “ativos de processos organizacionais” das
organizações envolvidas no trabalho do projeto. Entre
esses ativos está a “base de conhecimento corporativa”
contendo os bancos de dados de gerenciamento de
questões e defeitos e respectivos status, informações de
controle, solução de problemas e defeitos e resultados de
itens de ação. Nesse mesmo capítulo, o PMBOK® destaca
ainda a importância da participação do patrocinador do
projeto nas questões que estão além do controle do gerente
de projetos para encaminhá-las para níveis hierárquicos
superiores, visando a sua solução.

QUADRO 17 – Relação do resultado esperado GPR16 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®

Esse resultado esperado do MPS.BR focaliza a
necessidade de registro e análise de problemas
identificados durante as revisões de marcos e do trabalho
de monitoramento das atividades do projeto
(respectivamente, os resultados esperados GPR15 e
GPR13).
O resultado esperado GPR16 destaca a
necessidade de registro e encaminhamento desses
problemas e respectivas ações para sua solução pelos
níveis superiores de gerência, caso não sejam resolvidos
no nível de operação e de alçada da gerência do projeto.
O plano de comunicações do projeto, cujo conteúdo
é orientado pelo processo “10.2 Planejar as
comunicações”, pode tratar os mecanismos, ferramentas
e critérios a serem utilizados para o registro de problemas
e questões identificadas durante o progresso do trabalho

QUADRO 18 – Relação do resultado esperado GPR17 do
MPS.BR com os processos do PMBOK®

O acompanhamento das atividades, as revisões
realizadas em marcos e o respectivo registro e análise dos
problemas identificados são a base para o estabelecimento
de ações que visam corrigir desvios em relação aos

do projeto. Esse processo pode orientar, também, o
procedimento para direcionar questões para solução em

objetivos a serem atingidos pelo projeto. A implementação
de tais ações e o respectivo acompanhamento para a efetiva

níveis superiores de gerência. A implementação do plano
de comunicações estabelecido é orientada pelo processo

correção dos problemas e desvios identificados são alvo
desse resultado esperado do MPS.BR.
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Pelo menos dois processos do PMBOK® incluem

maturidade do MR-MPS, nível F, também chamado

a determinação de ações corretivas e acompanhamento dos
planos de ação para que o trabalho do projeto seja executado

“parcialmente gerenciado”). Caso semelhante ocorre em
relação aos processos de Gerenciamento dos Riscos do

de modo que seu desempenho futuro esperado esteja de
acordo com o plano de gerenciamento. Esses processos são

projeto que se relacionam aos resultados esperados do
processo Gerência de Riscos (GRI) do MPS.BR, presente

o de “Orientar e gerenciar a execução do projeto” (processo
4.3), cujo objetivo é a realização do trabalho definido no plano

no nível C de maturidade (definido).

de gerenciamento, e o de “Monitorar e controlar o trabalho do
projeto” (processo 4.4), que visa acompanhar, revisar e ajustar
o progresso do projeto para atender aos objetivos de

CONSIDERAÇÕES GERAIS

desempenho definidos no plano de gerenciamento.
Revisar, aprovar ou rejeitar as ações corretivas
recomendadas é atividade orientada no processo 4.5

Avaliamos o exercício praticado nesta análise
como uma contribuição para aproximar o conhecimento dos

“Realizar o controle integrado de mudanças”. Como
exemplo, podem-se citar as mudanças solicitadas no escopo,

especialistas no modelo MPS.BR e no PMBOK®. Essa
aproximação pode facilitar o trabalho da implementação do

no cronograma ou no orçamento do projeto. Outro exemplo
é o processo 11.6 “Monitorar e controlar os riscos”, que

modelo MPS.BR, por exemplo, em organizações que visam

envolve a escolha de estratégias alternativas, a execução
de um plano de contingência, a adoção de ações corretivas
e até a modificação do plano de gerenciamento do projeto.

à melhoria do processo de software e que já pratiquem o
gerenciamento de projetos segundo as práticas do
PMBOK®.
Apesar do foco generalista do Project Management
Institute (2008) sobre o tema do gerenciamento de projetos,

®

OUTROS PROCESSOS DO PMBOK NÃO CITADOS

os autores, que analisam a evolução do PMBOK® desde sua
segunda edição em 2000, avaliam que o processo de software
é permeado em seu conteúdo a cada nova edição. Não seria
surpresa se num breve futuro o PMI publicasse uma extensão

Outros processos presentes no PMBOK®, e não

do PMBOK® para contemplar as particularidades dos

citados neste artigo, também se relacionam aos resultados
esperados da GPR do MPS.BR. Por exemplo, os processos

projetos com foco no processo de software, a exemplo do
que já ocorre com outros padrões com foco nos projetos de

do Gerenciamento da Qualidade do projeto podem ser
relacionados à GPR e, ainda, aos resultados esperados do

construção e projetos do governo (Construction Extension
and Government Extension to the PMBOK® Guide Third

processo Garantia da Qualidade (GQA) do MPS.BR. O mesmo
ocorre com os processos do Gerenciamento das Aquisições,

Edition).

que, por sua vez, também se relacionam aos resultados

artigo pode ser ampliada de maneiras diferentes, aumentando,

esperados do processo Aquisição (AQU) do MPS.BR.
Tais processos do PMBOK , entretanto, não foram

assim, a contribuição para esse propósito. Como análise
futura, é possível contemplar os demais processos do

introduzidos por se relacionarem diretamente aos resultados

MPS.BR e seu relacionamento com os processos do

esperados da GQA e AQU do MPS.BR e que não são objeto
de análise neste artigo (presentes no segundo nível de

PMBOK® e que foram apenas citados neste artigo, como
nos casos da GQA, AQU, GRI, GCO, entre outros processos.

®
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É oportuno considerar que a análise realizada neste
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RESUMO
Diante do mercado competitivo as empresas buscam novas estratégias visando à integração e comprometimento dos
colaboradores internos. Com a revisão bibliográfica realizada neste trabalho, percebe-se que o endomarketing está
despontado como uma ferramenta eficiente de auxílio no processo de gestão das empresas. O presente artigo tem como
objetivo investigar se as estratégias de endomarketing utilizadas por uma empresa do setor da Saúde no Município de
Garça, interior do Estado de São Paulo, vem proporcionando resultados positivos. A metodologia utilizada foi uma
pesquisa qualitativa com aplicação de questionário em amostra de 29 funcionários. A validação dos questionários foi
através do teste Alpha de Conbrach. Nas análises foi aplicado o teste Exato de Fischer, estes demonstraram que apenas
no item treinamentos a empresa não atende às expectativas dos colaboradores, isso pode ser uma indicação de que a
utilização das estratégias do endomarketing pode proporcionar maior comprometimento e satisfação dos colaboradores
internos.
Palavras-chave: Cliente interno. Endomarketing. Comprometimento. Integração. Gestão.

ABSTRACT
Faced with stiff market competition, companies have searched for new strategies to integrate and commit internal
employees. With the literature review in this paper, it is observed that internal marketing is emerging as an effective tool
to aid in the process of business management. This article investigates whether internal marketing strategies used in the
Health Sector in the City of Garça, São Paulo State, has been providing positive results. The methodology used was a
qualitative research questionnaire in a sample of 29 employees. The questionnaires validation was by testing of Alpha
Conbrach. Fischer Exact test was applied for the analysis. These showed that only in the training the firm does not meet
the employees’ expectations. This may indicate that the use of internal marketing strategies can result greater commitment
and satisfaction of internal employees.
Keywords: Internal employees. Internal marketing. Commitment. Integrate. Managing.

Recebido em: 19 nov. 2009.
Aprovado em: 31 maio 2010.
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relacionamento saudável, duradouro e, sobretudo,

INTRODUÇÃO

produtivo (BRUM, 2000). Quando uma empresa alcança
um alto grau de integração entre trabalhadores e
As empresas estão enfrentando um cenário muito
competitivo, influenciado pelas crescentes mudanças
globais, tecnológicas, ambientais e comportamentais.

administradores, ambos trabalham em busca de sucesso,
recompensa, poder e melhores resultados para a organização
como um todo.

Para manter-se neste novo mercado não basta
oferecer um produto ou serviço com qualidade, é preciso
conscientizar-se da valorização do ser humano.
Dificilmente uma organização poderá chegar ao
sucesso pleno com relação aos seus objetivos de mudança
senão por meio da ação das pessoas (SILVA et al., 2001).

“...o endomarketing surge como ferramenta
auxiliadora no desenvolvimento dos
processos.”

Objetivando a integração e sinergia dentro do
ambiente interno de uma empresa, Uroz (1998) ressalta que
o endomarketing surge como ferramenta auxiliadora no

OBJETIVOS

desenvolvimento dos processos. Este possibilita às
empresas a mudança de perfil dos colaboradores, fazendo
com que cada indivíduo se preocupe e se responsabilize

Antigamente na busca da excelência pela qualidade

pela incansável e constante busca por melhorias de
qualidade, produtividade, rentabilidade em sua empresa,

e produtividade, inúmeras empresas desenvolviam
programas, projetos e processos internos, que com a

levando todos a quererem participar da totalidade dos
processos e sentirem-se parte integrante desse sistema.

evolução da tecnologia foram questionados e tornaram-se

O tema endomarketing é um assunto relativamente

obsoletos. Atualmente as empresas devem investir em
processos permanentes que levam a uma análise e

novo e pouco abordado e tem como meta, além da
comunicação interna, desenvolver uma série de atividades

monitoramento do comportamento humano (BRUM, 2000).
Diante do novo contexto globalizado, as empresas

que venham valorizar o colaborador, tornando-o um
parceiro comprometido com os resultados da empresa. Uma

passaram a utilizar o endomarketing como ferramenta
auxiliadora nos processos, e as ações deste, aliadas à

empresa só alcançará o sucesso se conseguir “vender”

pesquisa de clima organizacional, são instrumentos que

sua imagem primeiro aos colaboradores internos, e este é o
fundamento do endomarketing, que pode ser definido como

proporcionam aproximação entre empregado e empregador.

as ações e programas que as empresas utilizam para
consolidar a base cultural (imagem da empresa), visando à

interno é definida como o ambiente de trabalho oferecido

prática dos valores estabelecidos, à manutenção do clima
organizacional, reconhecimento dos profissionais, ao maior

Para Araújo (2007), a qualidade para o cliente
pela organização aos seus colaboradores visando à
felicidade destes, em consequência dessa felicidade

índice de produtividade, à redução de custos, à melhoria

desenvolvem atitudes positivas em relação à empresa que
trabalham.

das relações interpessoais e canais de comunicação interna.
Enfim, todas as ações que sirvam para aflorar e manter a

resposta para o seguinte questionamento:

motivação dos colaboradores internos. Para Cerqueira
(1999), o endomarketing pode ser entendido como projetos

Pretendemos por meio deste trabalho encontrar a

e ações que uma empresa deve empreender para consolidar

- As estratégias de endomarketing utilizadas por um
hospital do município de Garça, Estado de São Paulo,

a base cultural de comprometimento de seus funcionários
com o desenvolvimento adequado de suas diversas

estão proporcionando uma aproximação positiva
entre empregador e empregado?

tecnologias.
Entende-se também como endomarketing tudo

Mediante uma revisão teórica sobre o tema

aquilo que estimula positivamente os sentidos dos

endomarketing aliada a uma pesquisa de clima aplicada na
empresa, buscaremos fundamentar a hipótese questionada.

funcionários e permite que a empresa estabeleça com eles
78
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Uma forma de obter resultados é investir no
processo de motivação dos funcionários, fazendo com eles
valorizem suas atividades de trabalho, sejam elas quais

O termo endomarketing é composto pela
associação do prefixo latino endo, que significa “dentro’
ou “o que vem de dentro”, e a palavra inglesa marketing,

forem. Percebe-se, então, que o produto ou serviço final é
fruto de um trabalho em equipe bem elaborado
(GRONROOS, 1990).

que corresponde à publicidade para facilitar a
comercialização de um produto, e seus fundamentos

Endomarketing vai além da comunicação interna,
é a possibilidade de promover a gestão da empresa com

caracterizam-se pela propaganda que a organização faz

foco nas pessoas, buscando criar um melhor ambiente de

de sua imagem para seus colaboradores internos. Estes
devem ser considerados o principal cliente de qualquer

trabalho, por meio de diversas frentes, como a difusão
planejada e eficaz da informação, a valorização do indivíduo,

empresa (BEKIN, 1995). O marketing interno afeta a maneira
como o indivíduo percebe seu papel na organização e

o investimento no profissional, entre outras práticas
(SILVEIRA; TÓFANI,2007).

como esse papel se relaciona com a operação da
organização com um todo dentro desse ambiente (HOGG;
CARTER; DUNNE, 1988). Marketing interno é como uma
“[...] tarefa bem-sucedida de contratar, treinar e motivar
funcionários hábeis que desejam atender bem aos

O endomarketing [...] altera a lógica do relacionamento
empresa/empregados, colocando-os lado a lado, numa
missão contínua de crescimento e evolução que abrange
indivíduos e organização. (INKOTTE, 2000).

consumidores.” (KOTLER, 1999).
Marketing interno é um esforço planejado,
usando uma abordagem similar à do marketing direcionado
para a motivação dos empregados, para implantação e
integração das estratégias organizacionais focadas nos
clientes (AHMED; RAFIQ, 2002). Os autores relatam,
ainda, que marketing interno é atrair, desenvolver, motivar
e reter empregados qualificados por meio de produtos
empregatícios que satisfaçam as suas necessidades.
Marketing interno é a filosofia de tratar empregados como
consumidores. Endomarketing sustenta-se a partir de um
triângulo estratégico entre a empresa, funcionário e o
cliente, mostrando o quanto é importante trabalhar com
pessoas motivadas, que possam levar energia positiva

“Endomarketing sustenta-se a partir de um
triângulo estratégico entre a empresa,
funcionário e o cliente, mostrando o quanto é
importante trabalhar com pessoas motivadas,
que possam levar energia positiva ao cliente,
obtendo assim o máximo de resultados na
operação atuando como um elo entre cliente,
produto e empregado.”

ESTRATÉGIAS DE ENDOMARKETING

ao cliente, obtendo assim o máximo de resultados na
operação, atuando como um elo entre cliente, produto e
empregado (BRUM, 2000 apud KOTLER, 1999).

Para que uma organização seja bem-sucedida com

Bekin (1995) define endomarketing como: “as
ações de marketing voltadas ao público interno da empresa

seu marketing interno é necessário que possua capacidade
para recrutar e selecionar profissionais com qualidade e,

a fim de promover, entre seus funcionários e os

somado a isso, ofereça pacotes atrativos de emprego,
benefícios, recompensas e treinamentos que sejam capazes

departamentos, valores destinados a servir o cliente”. Ainda
na visão do autor:
Endomarketing é uma ferramenta que auxilia no
desenvolvimento dos processos de uma empresa, para
alcançar bons resultados que implicam no suprimento
das necessidades dos clientes, sendo eles internos e
externos. (BEKIN, 1995).

de salientar as habilidades dos contratados.
Autores como Moura (2005) propõem uma
estratégia de orientação para o público interno da empresa,
para que dessa forma haja um melhor desenvolvimento
nas atividades desta, ou seja, uma melhor integração e
comunicação, promovendo assim transparência nas
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relações pessoais. Nesse sentido, Terra (2008) garante que
um grande instrumento para a aplicação do endomarketing

-

Planos de carreira – servem de estímulos aos
colaboradores, precisam ser bem elaborados e

pode ser a tecnologia. Pela sua capacidade de disseminação

divulgados. As descrições dos cargos devem estar

da comunicação entre os colaboradores, podemos tomar
como exemplo de tecnologia a INTRANET.

abertas a mudanças e atualizações.

Outra característica sugerida por esse autor é que

-

Programas de motivação e valorização do empregado

o treinamento de funcionários pode ser um fator
determinante e eficaz nas estratégias de endomarketing.

– envolvimento de funcionários no planejamento e

A aplicação dos instrumentos de marketing pelo

remuneração adequada, motivação e recompensa do
grupo.

na tomada de decisões, delegação de poderes,

empregador nas relações de troca com o empregado iniciase com a identificação das necessidades e desejos de um
grupo de funcionários, a fim de desenvolver uma oferta de
salários e benefícios que permitam atrair e reter talentos

-

Pesquisa de mercado de clientes internos – para
identificar as necessidades e desejos dos
empregados e avaliar a qualidade das condições de

qualificados e motivados para as funções disponíveis
(SILVAet al., 2001).

trabalho.

Compartilhar dos objetivos da empresa, sentir-se
peça importante, ser valorizado como profissional pode
ser mais gratificante do que a simples remuneração no final

-

Segmentação de mercado de clientes internos – essa
técnica pode ser aplicada internamente criando

do mês.

segmentos homogêneos de colaboradores, de acordo
com as necessidades, desejos, expectativas, atitudes

Para o desenvolvimento de um programa de
endomarketing, algumas atividades são essenciais. Para

e comportamentos, com isso adequar os produtos e
as comunicações aos segmentos.

Bekin (1995), as principais atividades do endomarketing são:

Algumas estratégias podem ser utilizadas pelas
-

Comunicação interna – espinha dorsal do

empresas quando estas optarem por implantar o

endomarketing. O principal meio para fortalecer o re-

endomarketing. Brum (1998) as classifica estas estratégias
como:

lacionamento entre a organização e os colaboradores. É através desta que cada pessoa tem acesso às
informações sobre a missão, objetivos, metas, estratégias, conhecimento necessário para realização cor-

- vídeos institucionais ou de apresentação de produtos;

reta de suas atividades, feedback sobre o desempenho. A comunicação interna é também uma forma de

-

as pessoas exporem suas necessidades, expectati-

- revistas com histórias em quadrinhos;

manuais técnicos e educativos;

vas, ideias e críticas.
- jornal interno;
-

Recrutamento e seleção – nesse processo é necessária
a escolha de pessoas com perfil adequado para cada
posição. Levar em consideração algumas

- cartazes motivacionais;

características como liderança, iniciativa e trabalho

- canais diretos como reuniões com diretores,

em equipe podem ajudar nesse recrutamento.
-

Treinamento – devem ser passadas técnicas,

presidência ou ouvidores internos;
- palestras internas;

conceitos e valores necessários ao bom desempenho
da função. Após o treinamento é imprescindível que
as pessoas saibam o que tem para fazer e como fazer.

80
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Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 10, n. 1, p. 76-87, 2010

Endomarketing: estratégia de interação

- rádio interna;

verificar se eles estão atingindo as metas propostas.
A partir do momento em que existe um
mapeamento do ambiente interno, a empresa é capaz de

- vídeo, jornal para divulgação de lançamentos,
pronunciamentos de diretores e gerentes e;

atacar com eficiência, os principais focos dos problemas,
melhorando o clima de trabalho das pessoas, sabendo
como elas se sentem na organização.

- convenções internas.

METODOLOGIA

“Compartilhar dos objetivos da empresa,
sentir-se peça importante, ser valorizado
como profissional pode ser mais gratificante

O método utilizado para o desenvolvimento do

do que a simples remuneração no
final do mês.”

tema proposto é o estudo de caso. Esse método contribui
para a compreensão que temos dos fenômenos individuais,
organizacionais, sociais e políticos. Essa metodologia vem
sendo uma estratégia comum de pesquisa na Psicologia,
Sociologia, Ciência Política, Administração, Trabalho Social
e no Planejamento (YIN, 2001).

A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE “CLIMA”

Para estruturação do trabalho foi realizada uma revisão
O reflexo de uma organização se dá por meio da
cultura organizacional, e a pesquisa de clima é uma
ferramenta própria para se conhecer uma empresa.
Pesquisa de Clima Organizacional é um
levantamento de opiniões que representa a realidade do
ambiente interno da empresa. A pesquisa retrata o que as
pessoas acreditam estar acontecendo em determinado
momento na empresa. O papel de pesquisas dessa natureza
é tornar claro, as percepções dos funcionários em relação
aos objetivos e resultados que a empresa quer alcançar.

bibliográfica sobre o assunto em questão e, posteriormente,
foi realizada uma pesquisa de campo conduzida por
aplicação de questionários em uma amostra aleatória de 30
colaboradores da empresa. Dos 30 questionários aplicados,
não obtivemos retorno de apenas um.
As categorias investigadas foram: interação entre
colaboradores e gestores; comunicação entre
colaboradores e entre departamentos; nível de satisfação
dos colaboradores; nível de comprometimento;
reconhecimento profissional; incentivos e benefícios;
treinamentos.

Quando esses objetivos e resultados apresentam
distorções, podem afetar negativamente o nível de

Teste Alpha de Cronbach, após uma readequação da

satisfação dos funcionários na situação de trabalho,
prejudicando a produtividade da empresa.

escala utilizada para aplicação dos questionários, as
variáveis foram cruzadas duas a duas e aplicado o Teste

De acordo com Simões (2001), a pesquisa de clima

Exato de Fisher por se tratar de tabelas 2 x 2, com as
frequências teóricas menores que 5 e o número de

tem por objetivo identificar as percepções dos
funcionários acerca de pacotes e programas oferecidos, e

Para a validação do instrumento, aplicou-se o

elementos menor que 30.

tal instrumento provê informações sobre a necessidade
de reformulação e melhoria das políticas-chaves, além de
produzir efeito positivo nos empregados por serem
consideradas suas opiniões. Ademais, as pesquisas de
mercado, sejam elas por meio de questionários, entrevistas
pessoais, reuniões informais de gerentes ou discussões
em grupo, fornecem uma base para monitorar o impacto
dos programas de recursos humanos nos empregados

e

ESTUDO DE CASO – HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE
GARÇA, INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Atuante no setor de saúde no município de
Garça, interior do Estado de São Paulo, desde 1951, a
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entidade procura promover a humanização entre seus

3) indiferente;

funcionários antes de aplicá-la aos clientes externos,
nesse caso, os pacientes que usufruem o serviço dessa

4) pouco satisfatório e;

entidade.
É uma entidade filantrópica sem fins lucrativos,

5) muito pouco satisfatório.

possui quadro funcional de 249 colaboradores com níveis
de escolaridade que variam de fundamental a superior,
sendo que a empresa tem maior percentual de
colaboradores com nível de escolaridade correspondente
ao ensino médio.

Para aplicação de testes estatísticos a estrutura
sofreu uma readequação, o reagrupamento foi subdividido
em duas regiões de satisfação, com a seguinte estrutura:

A missão da empresa é a de promover a saúde
integral, oferecendo atendimento humanizado com

- região de satisfação: 1) muito satisfatório e 2) satisfatório;

compromisso à excelência e à ética, e como meta ser
referência regional dotada de tecnologia e serviços

- região de não satisfação: 3) indiferente, 4) pouco

especializados
humanizado.

objetivando

oferecer

atendimento

satisfatório e 5) muito pouco satisfatório.

Os benefícios oferecidos pela entidade são: salário

Pode-se observar que foram criadas duas regiões.

compatível com o mercado, descontos em lojas conveniadas
com maior prazo de pagamento, hotelaria, medicamentos a

A primeira, que corresponde à ‘região de satisfação’,

preço de custo, cestas básica, seguro de vida, ginástica
laboral.

engloba os escores ‘1’ e ‘2’ da escala enquanto que, a
segunda e a região ‘2’, ou seja, a ‘região de não-satisfação’,

Algumas estratégias motivacionais são utilizadas

engloba os escores ‘3’. ‘4’ e ‘5’ da escala. Com essa redução,
passamos a analisar as respostas como uma variável

pela empresa, tais como: confraternização trimestral,
capacitação, treinamentos, sorteios de brindes para os

dicotômica, que são escalas do tipo: ‘sim’ e ‘não’, ou ‘certo’
e ‘errado’ ou ainda ‘verdadeiro’ e ‘falso’. Sem essa

participantes da ginástica laboral e treinamentos, estes

transformação não haveria possibilidade de aplicação dos

seguem um cronograma anual, programado mensalmente e
disponibilizado a todos os colaboradores.

testes de hipóteses utilizados.
Na sequência, foi realizada a avaliação da
confiabilidade do instrumento, onde se aplicou o Teste
Alpha de Cronbach, cujos resultados pelo SPSS 13.0 foram:

ANALISANDO OS RESULTADOS

A base de dados é composta por 29 inquéritos,
sendo que 4 deles foram descartados, por deixarem uma ou
mais questões em branco.

Quadro 1 - Resultado do teste de confiabilidade

O inquérito foi elaborado com o objetivo de avaliar
o clima organizacional da empresa em questão. Foi utilizada
a escala de Likert, com 5 níveis para aferir a percepção dos
respondentes com relação a: estrutura da empresa,
relacionamento pessoal; perspectivas de ascensão
profissional etc. A estrutura das respostas era:
1) muito satisfatório;

Os valores de á = 0,656, para dados originais, e de
á = 0,693, para dados padronizados, estão dentro dos limites
mínimos aceitáveis para o teste “á” (valores mínimos de
“á”: 0,60 ? áMIN ? 0,70).
As variáveis foram cruzadas duas a duas e, para
alguns cruzamentos, foram realizados alguns testes de
independência. Por tratar-se de frequências teóricas
menores que ‘5’ (fe < 5), o mais apropriado foi o uso do

2) satisfatório;
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Teste de Fisher.
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O teste de independência tem a seguinte estrutura:
- H0: A percepção da <característica avaliada>

Nesse caso, aplicou-se o Teste Exato de Fisher
para avaliar a independência entre as características. O
resultado está no Quadro 3:

independe da (o) <categoria ou grupo>;
- H1: A percepção da <característica avaliada> depende
da <categoria ou grupo>.
O nível de significância utilizado foi de 5% em
todos os testes.
Em relação à primeira categoria ou grupo avaliada
(o) que foi <cargo do funcionário>, não foi possível aplicar
nenhum tipo de teste, pois as tabelas obtidas com os
cruzamentos das variáveis eram todas de ordem 2 x 3 = 6
caselas. Na segunda categoria ou grupo avaliada (o),
<tempo de serviço>, também não foi possível aplicar
nenhum tipo de teste porque as tabelas obtidas com os
cruzamentos das variáveis eram todas de ordem 2 x 4 = 8
caselas. Para a aplicação do Teste do Qui-quadrado,

Quadro 3 - Reconhecimento profissional x estabilidade
a) Computed only for a 2x2 table;
b) 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum

recomenda-se que no máximo 20% das caselas tenham

expected count is 2,64.

menos que 5 elementos, e, para essa variável, esses
percentuais chegam de 50% a 83,3% de caselas com
frequência teórica (fe) com menos de 5 elementos.
Na sequência, foram realizados os cruzamentos
entre <características avaliadas>, as duas primeiras a serem
cruzadas foram: <reconhecimento profissional> e
<estabilidade>. O conjunto de hipóteses testado foi:

Para o nível de significância adotado, o teste não
foi significativo, portanto não se rejeita H0, ou seja, a
percepção de reconhecimento profissional independe do
sentimento de estabilidade no emprego.
As próximas características cruzadas foram:
<reconhecimento profissional> e <critérios de promoção>.
O conjunto de hipóteses testado foi:

- H0: A percepção de reconhecimento profissional
independe do sentimento de estabilidade no emprego;

- H0:Apercepção de reconhecimento profissional independe
dos critérios de promoção adotados na empresa;

- H1: A percepção de reconhecimento profissional
depende do sentimento de estabilidade no emprego.

- H1:Apercepção de reconhecimento profissional depende
dos critérios de promoção adotados na empresa.

O nível de significância utilizado foi de 5% em
todos os testes.

O nível de significância utilizado foi de 5% em
todos os testes.

Rec_ Prof versus Estab. Crosstabulation.
Rec_ Prof* Crit_Prom Crosstabulation

Quadro 2 - Tabulação cruzada entre as variáveis: reconhecimento
profissional versus estabilidade no emprego

Quadro 4 - Tabulação cruzada entre as variáveis: Rec Prof versus
critérios de promoção
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O teste Exato de Fisher, foi novamente aplicado
para avaliar a independência entre as características. O
resultado está no Quadro 5:

“O reflexo de uma organização se dá por
meio da cultura organizacional, e a pesquisa
de clima é uma ferramenta própria para se
conhecer uma empresa.”

Teste Exato de Fisher foi novamente aplicado para
avaliar a independência entre as características. O
resultado está no Quadro 7:

Quadro 5 – Reconhecimento profissional X promoção
a) computed only for a 2x2 table;
b) 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 5,28

Para o nível de significância adotado, o teste não
foi significativo, portanto não se rejeita H0, ou seja, a
percepção de reconhecimento profissional independe dos
critérios de promoção adotados pela empresa.
As próximas características cruzadas foram:
<reconhecimentoprofissional> e <critérios de incentivos
e benefícios>. O conjunto de hipótese testado foi:
- H0:Apercepção de reconhecimento profissional independe
da política de incentivos e benefícios adotada pela empresa;
- H1: A percepção de reconhecimento profissional depende
da política de incentivos e benefícios adotada pela empresa.
O nível de significância utilizado foi de 5% em
todos os testes.

Quadro 7 – Reconhecimento x política de incentivos
a) Computed only for a 2x2 table;
b) 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2,64.

Para o nível de significância adotado, o teste não
foi significativo, portanto não se rejeita H0, ou seja, a
percepção de reconhecimento profissional independe da
política de incentivos e benefícios adotados pela empresa.
Outras características de interesse foram cruzadas,
tais como: <oferta de treinamentos> e <relacionamento com
superior imediato>. O conjunto de hipóteses testado foi:
- H0: A percepção de participação em treinamento
independe do nível de relacionamento com o superior
imediato;

Rec_ Prof*inc_Benf Crosstabulation

- H1: A percepção de participação em treinamento
depende do nível de relacionamento com o superior
imediato.

Quadro 6 - Tabulação cruzada entre as variáveis: Rec Prof versus
critérios de incentivos e benefícios
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O nível de significância utilizado foi de 5% em
todos os testes.

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 10, n. 1, p. 76-87, 2010

Endomarketing: estratégia de interação

Rec_Prof* Inc_Benf_Crosstabulation

- H1: A percepção de comprometimento do superior
imediato com as metas e objetivos da empresa
depende do modo como se sente trabalhando nela.
O nível de significância utilizado foi de 5% em
todos os testes.
Comp_super* Emp Crosstabulation

Quadro 8 - Resultado da tabulação cruzada entre as variáveis:
oferta de treinamentos versus relacionamentos com os superiores

O Teste Exato de Fisher foi novamente aplicado
para avaliar a independência entre as características. O
resultado está no Quadro 9:
Quadro 10 - Tabulação cruzada entre as variáveis: Comprom.
superior com as metas e objetivos da empresa versus como se
sente trabalhando nela

Teste Exato de Fisher foi novamente aplicado para
avaliar a independência entre as características. O
resultado está no Quadro 11:

Quadro 9 – Reconhecimento x treinamentos
a) Computed only for a 2x2 table;
b) 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,80.

Para o nível de significância adotado, o teste foi
significativo, portanto rejeita-se H0, ou seja, a percepção
de participação em treinamento depende do nível de
relacionamento com o superior imediato.
Duas características cruzadas, que supostamente
poderiam ser significativas foram: <comprometimento do
superior imediato com as metas e objetivos da empresa> e
<como se sente trabalhando na empresa>. O conjunto de
hipóteses testado foi:
- H0: A percepção de comprometimento do superior
imediato com as metas e objetivos da empresa

Quadro 11 - Comprometimento superior com as metas e
objetivos da empresa versus como se sente trabalhando nela
a) Computed only for a 2x2 table;
b) 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,08.

Para o nível de significância adotado, o teste não
foi significativo, portanto não se rejeita H0, ou seja, a
percepção do comprometimento do superior imediato com
as metas e objetivos da empresa independe do modo como
se sente trabalhando nela.
Outras variáveis foram testadas, porém, além

independe do modo como se sente trabalhando nela;
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de não terem significância estatística, procurou-se expôr alcançados, uma vez que há evidências significativas
apenas aquelas mais relevantes para esse artigo.

de que as estratégias de endomarketing utilizadas no
modelo de gestão da empresa têm proporcionado efeitos
positivos, com exceção à parte de treinamentos, uma

“Pesquisa de Clima Organizacional é um
levantamento de opiniões que representa a
realidade do ambiente interno da empresa.”

vez que os dados apontam que, na visão dos
colaboradores, os treinamentos dependem de um bom
relacionamento com os superiores. Pretende-se
desenvolver novas avaliações, periódicas, com o
objetivo de monitoramento do clima organizacional da
empresa bem como estender a pesquisa para outras
entidades da cidade e região, comparando resultados
dos diversos modelos de gestão utilizados pelas

CONCLUSÃO

empresas locais, com o objetivo de melhorar a qualidade

Após o tratamento estatístico dos dados,
podemos afirmar que os objetivos do estudo foram

nas relações trabalhistas e, consequentemente, produzir
reflexos na melhoria da qualidade da prestação de
serviços na área da saúde.
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RESUMO
A Comunicação Organizacional e as novas ferramentas de comunicação foram analisadas nesse artigo com o objetivo de
responder ao questionamento levantado sobre a influência das novas ferramentas de comunicação na comunicação
organizacional. Para se ter um melhor entendimento, a pesquisa bibliográfica foi dividida em três momentos: Planejamento
Estratégico, Comunicação Organizacional em uma Empresa e Ferramentas de Comunicação. Foi possível observar que
as empresas utilizam as novas ferramentas de comunicação, porém não as utilizam de forma correta, como ressaltam
alguns autores. Partindo dessa premissa, vale lembrar a necessidade de um gestor de comunicação que gerencie esse
ambiente de redes sociais e crie ações positivas para a empresa nesse novo mercado. Adverte, ainda, quanto à necessidade
de se estabelecer canais diretos com o público interno/externo e gerenciamento da marca/imagem/reputação.
Palavras-chave: Comunicação organizacional. Novas ferramentas de comunicação. Planejamento estratégico.

ABSTRACT
The Organizational Communication and the new tools of communication were analyzed in this article in order to answer
the question raised about the influence of new communication tools in organizational communication. To get a better
understanding, the literature was divided into three phases: Strategic Planning, Organizational Communication in an
Enterprise and Communication Tools. It was observed that firms use the new communication tools, although not
correctly, as pointed out by some authors. As a consequence, it is necessary the participation of the communication
manager to manage this environment of social networks and create positive actions for the firm in this new market. The
article warns, though, about the need to establish direct channels with internal and external audiences, and the need for
brand management, image and reputation of the firm.
Keywords: Organizational communication. New tools of communication. Strategic planning. Social networks. Brand
management.
Recebido em: 30 jun. 2010.
Aprovado em: 23 jul. 2010.
Sistema de avaliação: Double Blind Review
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estratégico é desenvolver processos, técnicas e atitudes

INTRODUÇÃO
Atualmente, as empresas vêm buscando por meio

administrativas que proporcionem uma situação viável de
avaliar as implicações futuras de decisões presentes em

da Comunicação Organizacional novas alternativas de se
relacionar com seus públicos internos e externos. Por meio

função dos objetivos empresariais.

das novas mídias sociais, tecnologias digitais e de suas
ferramentas de comunicação, as empresas geradoras de

estratégico propondo o seguinte conceito:

informações se preocupam em fornecer ao mercado
consumidor um novo canal de comunicação que propicie
uma maior interação e credibilidade. Essas reflexões
possibilitaram a realização desta pesquisa bibliográfica para
tentar responder à pergunta: Qual é a influência das novas
ferramentas de comunicação na comunicação
organizacional? Pode-se observar ao longo do artigo que,

Kotler (2008, p. 32) define planejamento

Processo de desenvolver e manter alinhamento
estratégico dos objetivos e habilidades de uma
organização com as oportunidades de marketing em um
mercado em mutação. Criar oportunidades, objetivos e
recursos específicos para a sobrevivência e crescimento
em longo prazo.

para responder a esse questionamento inicial, foi

Dessa forma, vê-se que o planejamento estratégico
não é um ato isolado e, portanto, deve ser visualizado como

necessário pesquisar num primeiro momento sobre:
Planejamento estratégico na Comunicação – conceitos,

um processo composto de inter-relações que visam ao
alcance de todos os objetivos previamente estabelecidos.

aplicações e relevância sobre o tema abordado. Num
segundo momento, a Comunicação Organizacional em uma
Empresa onde se buscou interpretar dados da comunicação
interna e externa por meio de vários estudiosos da área. No
momento seguinte, procurou-se discorrer sobre as
Ferramentas de Comunicação, um novo caminho percorrido
por algumas empresas que buscam parcerias com seus

Kunsch (2003, p. 204) diz que:
Planejamento estratégico constitui um processo
complexo e abrangente. Possui dimensões e
características próprias, implica uma filosofia e políticas
definidas e é direcionado por princípios gerais e
específicos.

públicos-alvo. Finalmente, nas considerações finais,
observou-se que as empresas não têm muita afinidade com

Nesse caso, a autora afirma que o processo de
planejamento inclui a todos (clientes internos e externos),

as novas ferramentas de comunicação embora acreditem
que seja uma nova realidade no mercado e nas redes sociais,

os quais devem juntos buscar resultado positivo,

o que exige uma busca de profissionais qualificados na

organizacional serve para harmonizar a comunicação com
os clientes internos e externos criando e desenvolvendo

área da gestão de comunicação.

PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICO

visibilidade e credibilidade dentro do mercado consumidor.
Dentro desse quadro de planejar, a comunicação

DA

valores pelos quais os clientes internos possam visualizar
a empresa como um todo. Dessa forma, passarão a
conhecer a realidade e construir valores sólidos que se
refletirão na imagem, reputação e na própria marca da

O planejamento estratégico é de responsabilidade
dos grandes executivos de uma empresa, embora eles não
estejam integralmente envolvidos em sua implantação na
maioria das vezes. O setor administrativo é quem fica
responsável pela tomada das decisões e sustentação das
metodologias utilizadas para o ambiente de trabalho.
Observa-se que as medidas tomadas na
implantação de um planejamento estratégico de uma
empresa não visam tão somente a ações para o presente
mas também para o futuro. O propósito de um planejamento

empresa.
É comum as empresas utilizarem as novas
ferramentas tecnológicas de comunicação disponíveis,
como Facebook, Twiter, MSN, Skype, blogs corporativos
entre outros, mas muitas vezes não treinam seus
funcionários para utilizá-las de maneira correta, enquanto
instrumento de comunicação organizacional. Ainda é
corriqueiro que se vejam em grandes empresas os jornais
murais e jornais impressos com grandes tiragens sem que
haja retorno algum. Será que são necessárias e adequadas
essas ferramentas para atingir os clientes internos? E os
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externos, o que fazer? Será que as grandes campanhas
publicitárias com folders, cartazes comerciais são realmente
necessárias para transmitir informações?
Cada vez mais se torna necessário que a empresa
se preocupe com a comunicação organizacional, aquela
que provoca uma sintonia entre a assessoria de
comunicação e o endomarketing, aquela voltada para os
interesses do cliente interno, qualificando, treinando,
introduzindo-o na realidade da empresa. Para Torquato
(2002, p. 34), a comunicação interna desenvolve-se

“Por meio das novas mídias sociais,
tecnologias digitais e de suas ferramentas de
comunicação, as empresas geradoras de
informações se preocupam em fornecer ao
mercado consumidor um novo canal de
comunicação que propicie uma maior
interação e credibilidade.”

paralelamente à comunicação administrativa, e “Visa
proporcionar meios para promover maior integração dentro
da organização mediante diálogo, a troca de informações e

forma de traduzir determinados sistemas de valores em

experiências e à participação de todos os níveis.”

termos de crenças ou áreas básicas de atuação,

O processo de planejar e adequar as ferramentas

considerando as tradições e filosofias da empresa.
Vale ressaltar que a missão da empresa tem como

às suas necessidades dentro da empresa envolve de
maneira salutar indagações tais quais o que fazer, como,

ponto de partida a análise e interpretação dos dados

quando, para quem, por quem e onde. As decisões tomadas
dentro da empresa definem os meios de comunicação e as

colhidos em pesquisa interna e externa e em algumas
questões relevantes como, qual a natureza do negócio da

ferramentas que serão utilizados para valorizar os clientes
internos e externos e repassar as informações corretas e

empresa? Quais os tipos de negócios a empresa deve
concentrar seus esforços? Quando respondidos tais

com agilidade. Assim, todos falarão a mesma linguagem.

questionamentos, vê-se que se torna mais fácil a aplicação

O planejamento estratégico básico envolve
tomada de decisões sobre os objetivos de longo prazo. Os
planos estratégicos têm uma orientação externa forte e
envolve parte das organizações e suas ferramentas de
comunicação com esse público. Ao mesmo tempo em que
se tomam decisões quantitativas significativas e
qualitativas que se adaptam à velocidade da obtenção dos
resultados almejados, cria-se uma nova categoria de
gerenciar e aprofundar segmentações que consolidam uma
cultura organizacional.
Outro elemento importante dentro desse quadro
de planejamento estratégico empresarial é a preocupação
de a comunicação organizacional dar subsídios técnicos e
operacionais no que diz respeito à utilização das novas
ferramentas de comunicação nas áreas de publicidade, de
relações públicas, de promoção, marketing e da própria
mensuração de seus resultados.
Por qual modernização a empresa tem que passar
para entender que a comunicação interna organizacional
deve e pode ajudar a conduzir diálogos com públicos
internos e externos? Onde encontrar melhor espaço para
que se possam inserir novas metodologias de trabalhos e
campanhas se não na própria comunicação organizacional?
Nota-se que para a comunicação organizacional existe uma
90

dos recursos obtidos, o consenso de opinião e os recursos
dirigidos a alvos preestabelecidos capazes de refletir nas
habilidades essenciais da empresa e na adequação
estratégica de gestão frente ao mercado externo e
competitivo.
No planejamento estratégico, outro aspecto
importante que vale destacar é que o desempenho
econômico da empresa está diretamente relacionado com a
habilidade de gerenciar. É preciso criar uma adequação
estratégica no mercado competitivo que tenha como pano
de fundo uma estrutura administrativa adequada e uma
comunicação organizacional em sintonia com as
necessidades que compõem a mesma direção e visão do
negócio da empresa. Sem a compreensão da visão e da
estratégia empresarial, os clientes internos não estarão
aptos para gerir, aperfeiçoar e utilizar alternativas inovadoras
que contribuam para o alcance dos objetivos traçados pelo
planejamento estratégico da corporação.
No planejamento estratégico comunicacional é
necessário verificar se realmente estão sendo cumpridas
as funções estratégicas estabelecidas pela empresa e sendo
incorporado o desafio da gestão da mudança, desde que
esta não esteja de acordo ou esteja comprometida com os
objetivos reais da empresa. Ela deve alinhar-se
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estrategicamente à forma funcional de planejar, compor metas,
objetivos e promover desempenhos e resultados
satisfatórios na qualidade da comunicação organizacional.
Nesse sentido, a comunicação interna deve contribuir

incentivem o reconhecimento da empresa pelo mercado
externo.
Atualmente, dentro das organizações a

efetivamente para orientar os executivos e demais

comunicação organizacional tem um papel importante e uma
grande contribuição aos mais diversos setores. Podemos

colaboradores da empresa, evidenciando as necessidades
dos clientes internos e externos, conscientizando a todos

citar o engajamento dos recursos humanos quanto ao
planejamento estratégico de comunicação que viabiliza o

sobre os fatores críticos que devem ser perseguidos
buscando resultados positivos e elevando a imagem da

entendimento e trabalho dessa comunicação entre seus

empresa positivamente no mercado.
Um planejamento de comunicação compõe-se de
várias etapas, e como qualquer outro planejamento de
qualquer outra área, segue um ciclo comum de raciocínio e
desenvolvimento, um processo constituído de três partes:
plano, programa e projeto.

colaboradores. Do ponto de vista da organização, o público
interno é um público multiplicador.
O empregado será um porta-voz da organização, de
forma positiva ou negativa. Tudo dependerá do seu
engajamento na empresa, da credibilidade que esta
desperta nele e da confiança que ele tem em seus
produtos ou serviços. (KUNSCH, 2003, p. 159).

O Plano define decisões de caráter geral (políticas
estratégicas, diretrizes, objetivos) para o conjunto de
recursos de um sistema. O Programa define decisões

A comunicação se bem administrada serve para
conduzir a empresa a patamares de valores e imagens que

específicas (políticas, estratégias, diretrizes, objetivos) para
setores de um sistema. O Projeto define decisões específicas

a torna competitiva e ágil dentro de um mercado devorador.

(políticas, estratégicas, diretrizes, objetivos) para setores

Vale lembrar que cada vez mais empresas de médio e grande
porte têm se preocupado em ter um departamento de

de um subsistema. Cada um dos instrumentos de
planejamento relacionados é composto por alguns itens

comunicação onde seja feita sua projeção na mídia e em
outros meios de comunicação.

obrigatórios: público-alvo, objetivo, meta, justificativa,
estratégia, ações, responsabilidade, recursos, cronograma
e avaliação.
Para que seja reconhecido o valor de um bom

Tanto a Comunicação Organizacional quanto a
Comunicação Corporativa (esta compreende um conjunto
complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e

plano estratégico de comunicação perante o cliente interno

processos desenvolvidos para reforçar a imagem de uma
empresa ou entidade) organizam e criam sistemas de

e externo, e para que seja implementado com eficácia, deve
conter fundamentalmente um item valioso: a avaliação de

informação que podem desenvolver ações diretamente

resultados.

apontadas para o mercado produtor. O mix de comunicação,
interna, externa, e de marketing tem como modelo a
convergência da informação onde todas chegam a um ponto
de equilíbrio voltado para um mesmo público, o consumidor.

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM UMA
EMPRESA

Vale ressaltar que o conhecimento dessas técnicas de
comunicação gera o planejamento estratégico de
comunicação. Para Mafei (2005, p. 50), comunicação

A Comunicação Organizacional serve para adaptar
a comunicação externa à interna. Cria um clima motivador
dentro de uma empresa e constrói novos valores onde
educa, valoriza os indivíduos e produz propaganda
institucional para outros mercados consumidores. A
Comunicação Organizacional ou Assessoria de
Comunicação serve para as empresas criarem sintonia com
os públicos internos e externos buscando junto aos seus

“O processo de planejar e adequar as
ferramentas às suas necessidades dentro da
empresa envolve de maneira salutar
indagações tais quais o que fazer, como,
quando, para quem, por quem e onde.”

colaboradores novas ideias e comportamentos que
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A dinâmica segundo a qual se coordenam recursos
humanos, materiais e financeiros para atingir objetivos
definidos, desenvolve-se por meio da interligação de
todos os elementos integrantes de uma organização,
que são informados e informam ininterruptamente, para

corporativa, também chamada de comunicação empresarial,
serve para “Estabelecer fluxos de informação e diálogos
sempre com a preocupação de destacar valores, marca,
gestão, além da atuação dos próprios executivos da
organização.” Na perspectiva da autora, podemos perceber
que a comunicação como um todo serve para controlar e
organizar as informações pertinentes à empresa e a seus
gestores.
Para que se tenha uma visão conceitual mais
abrangente, Kunsch (2003, p. 23) refere-se a dois aspectos
importantes amplamente trabalhados pela maioria dos

a própria sobrevivência da organização.

Sendo assim, é importante ressaltar que o sistema
de comunicação é fundamental para processos de funções
administrativas internas, buscando maior entendimento
com o colaborador, e de forma externa, buscando

autores:
O ato e efeito de “organizar”, que é uma das funções da
administração; e o uso do termo “organização”, como
expressão de um agrupamento planejado de pessoas
que desempenham funções e trabalham conjuntamente
para atingir objetivos comuns.

Partindo da premissa das autoras citadas, a
comunicação interna há muito deixou de ser tão somente

“O planejamento estratégico básico envolve
tomada de decisões sobre os objetivos de
longo prazo. Os planos estratégicos têm uma
orientação externa forte e envolve parte das
organizações e suas ferramentas de
comunicação com esse público.”

um discurso de padronização de informação para público
interno e criou uma rede interligada de valores e ações
onde todos os funcionários têm acesso a informações
formais e informais. Essa comunicação é feita para que os
colaboradores, gerentes, executivos e funcionários em geral,
da organização, unifiquem a locução e possam criar
entendimentos que valorizem o indivíduo e a empresa.
Kunsch (2003, p. 30) enfatiza que não podemos
considerar uma organização somente em seu âmbito interno
e de forma estática:

visibilidade da empresa dentro do mercado consumidor.
Outro ponto que podemos identificar no processo
comunicacional é que ele é feito por indivíduos,
departamentos, unidades e organizações. Percebe-se que
há interferências e condicionamentos variados dado ao
volume e diferentes formas existentes que atuam no contexto
sócio-econômico-político da empresa. Nesse sentido, vale
lembrar que as interferências dentro do contexto
comunicacional servem para diagnosticar e direcionar a

É preciso vê-la em relação a um contexto muito mais
amplo, numa perspectiva holística. Temos de considerála vinculada ao ambiente em que ela vive, incluindo os
aspectos sociais, econômicos, políticos, tecnológicos,
ecológicos e culturais, variáveis que interferem
enormemente na vida organizacional.

organização para um padrão coeso de informação,
conceitos e processos que possam ajudar na estrutura e

Seja para a criação, padronização e/ou manutenção
da imagem da empresa no mercado consumidor, devemos

[...] estrutura organizacional de onde emana um conjunto
de informações pelos mais diferentes veículos,
impressos, visuais, auditivos, eletrônicos, telemáticos,
etc., expressando informes, ordens, comunicados,
medidas, portarias, recomendações, pronunciamentos,
discursos etc.

potencializar as ações comunicativas de forma que a
organização possa fomentar negócios, alavancar sua marca
no mercado e gozar de boa reputação junto à opinião
pública.
Kunsch (2003, p. 69) descreve sistema e
funcionamento da comunicação como sendo:
92

na perspectiva de um sistema formal de comunicação.
Kunsch (2003, p. 84) define comunicação formal
como a:

Uma comunicação organizacional, desde que
participativa, por meio de todos os instrumentos disponíveis
(murais, caixa de sugestões, boletins, jornal, intranet, rádios
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etc.), estimulará o colaborador a se envolver nos assuntos
da organização. Com um olhar para dentro e outro para fora,
ele acompanhará todos os passos da empresa no mercado
interno e externo consciente de sua participação no processo
de fabricação de bens ou serviços.

analisa as pressões do meio ambiente, gerando as
condições para o aperfeiçoamento organizacional.

A comunicação está ligada diretamente a uma rede

Uma comunicação bem integrada oferece estímulo

de informações formal e informal, criando sistema onde os
colaboradores possam ter maior comprometimento com a

ao diálogo e à troca de informações entre gestores e
executivos da empresa, com a base operacional, buscando a

realidade da empresa mediante um planejamento estratégico
de comunicação e maior capacidade de alcançar resultados

qualidade total de seus produtos e serviços e cumprindo
metas preestabelecidas e o sucesso da organização no

positivos desejados pela organização.

mercado de consumo.

controlador, manipulador de informações e notícias e

Keller (2005, p. 21), ao conceituar empresa dentro
de uma comunidade ativa de consumo, diz que:

A comunicação organizacional apresenta caráter
também educativo a seus públicos internos e externos,
tendo como finalidade maior uma visibilidade econômica
da empresa, instituição ou entidade. Keller (2005, p. 25)

Duas seriam as missões de uma corporação: gerar bens
econômicos e, conseqüentemente, viabilizar-se por meio
da produção e relação de troca – e desempenhar papel
significativo na comunidade (responsabilidade social).

Nota-se que a empresa deve se posicionar
estrategicamente

no

mercado de

consumo e

consequentemente engajar a comunicação organizacional
num intenso processo de informações ao público,
informando suas ações e buscando junto à sociedade o
apoio necessário para se manter uma empresa que se

afirma que, para que o processo de comunicação seja eficaz,
é fundamental o conhecimento desse conglomerado de
individualidades diluídas que geram uma entidade de
personalidade e identidade própria.
Desse modo, o conhecimento abrangente do público
interno e externo, via pesquisa/auditoria de opinião,
representa a chave estratégica da comunicação eficiente,
capaz de orientar a escolha certa de ações táticas e,
conseqüentemente, de gerar reações/comportamentos
desejáveis. (KELLER, 2005).

preocupa com o meio ambiente e tem responsabilidade
voltada à sociedade.
Atualmente são cobradas das organizações
projetos sustentáveis que estabelecem vínculos efetivos a
longo prazo com a comunidade e a própria sociedade em
geral. A comunicação é geradora da estabilização nas
organizações e resulta da interação entre os meios que a
compõem e a envolvem. Segundo Keller (2005, p. 23), a
empresa sobrevive do:

Não podemos deixar de observar e afirmar que a
comunicação organizacional não é tão somente uma forma
de passar informações ao público interno e externo, mas,
sim, um comprometimento com esses públicos criando um
cenário de solidez, credibilidade, engajamento com a
comunidade e investimento na imagem da empresa/
organização (e na de seus produtos e/ou serviços)
comprometida com sua missão por meio de projetos
estratégicos de comunicação.
Outro ponto relevante dentro da comunicação

Sistema sócio-político (relacionado ao meio ambiente),
ao sistema econômico-industrial (padrões de competição, leis de mercado, oferta e procura) e ao sistema
próprio ao microclima interno das organizações.

De acordo com Keller (apud Torquato, 1986,
p. 16):

organizacional é a gestão do conhecimento. Começa com a
identificação dos conhecimentos importantes da empresa,
pelo qual esta gera um banco de dados de informações e
disponibiliza aos funcionários aquelas que agregam maior
valor. Robbins (2005, p. 242), em seu best-seller mundial
Comportamento Organizacional, diz que gestão do
conhecimento “trata-se de um processo de organização e
distribuição do saber coletivo da empresa de maneira a

Trazendo informações desses três sistemas ou enviando
informações para eles, o processo comunicacional
estrutura as convenientes ligações entre o microssistema
interno e o macrossistema social, estuda a concorrência,

fazer com que a informação certa chegue à pessoa certa, na
hora certa”. Assim, a gestão do conhecimento requer uma
comunicação organizacional que promova, valorize e
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recompense o compartilhamento de informações.
Nesse sentido, vale ressaltar que não é tão
somente uma comunicação organizacional integrada, e sim
uma cultura organizacional que propicie a todos os
funcionários mecanismos necessários para que possam
interagir em suas rotinas de trabalho e melhorar a qualidade
e desempenho na empresa.
Robbins (2005, p. 243) afirma que a gestão do
conhecimento dentro de uma organização é cada vez mais
importante, por no mínimo três razões:

Veronezzi (2009, p. 302) relata que no contexto da
comunicação ainda não há um consenso sobre o que é
exatamente a web, mas acredita que a “internet e web são
um meio de comunicação, um ambiente dentro do qual há
inúmeros serviços, utilidades e ferramentas, além de ser
também um instrumento”.
Para que se tenha um bom relacionamento com
essas novas ferramentas de comunicação e se retire o
máximo proveito, Gollner (2008, p. 83) nos fala sobre o perfil
do novo profissional de comunicação tanto na área de
marketing quanto na área de comunicação organizacional:

A primeira é que, para muitas organizações os ativos
intelectuais são hoje tão importantes quantos os ativos
físicos e financeiros. A segunda razão é que, na medida
em que a geração dos Baby Boomers começa a deixar o
mundo do trabalho, aumenta a consciência de que esses
indivíduos representam uma riqueza de conhecimento
que ficará perdida se não houver uma tentativa de
capturá-la. E, em terceiro lugar, um sistema de gestão
do conhecimento bem-planejado reduz a redundância e
torna a organização mais eficiente.

Para o autor, a gestão do conhecimento dentro da

Os executivos corporativos têm de se acostumar com
novos conceitos como rentabilidade contínua por
cliente, não por verbas em dinheiro ou unidades. Além
de desenvolver esforços de marketing focado no cliente,
usar a comunicação para orientar os esforços de vendas
e aplicar a comunicação interativa e não apenas de
outbond. E ainda, seguir todas estas regras e integrar, na
mesma estratégia, os interesses organizacionais. A
empresa não sobrevive apenas atendendo as
necessidades dos clientes, mas também não apenas aos
interesses internos.

organização valoriza o funcionário e faz com que ele crie
compartilhando de um banco de dados existentes deixados
por outros profissionais encurtando tempo da realização

Partindo da premissa que temos uma comunicação
organizacional bem estruturada, passamos agora para as

do projeto e dos gastos.

redes sociais como ferramenta de comunicação. Nelas

Nesse cenário, a comunicação e suas interfaces na
organização propiciam aos seus colaboradores diferentes

podemos compartilhar idéias e objetivos em comum, com
diversas finalidades e públicos. Exemplos disso são os

formas, canais, processos de gestão que valoriza o indivíduo
por meio de projetos específicos multidisciplinares e

blogs, micro blogs, blogs corporativos, fóruns, sites de
compartilhamento de vídeo e fotos, mundos virtuais, wikis,

abrangentes.

IPTV, intranet, transmissão de dados, skype, Orkut,
videoconferência entre outros. A soma desse ferramental
digital denomina-se Comunicação Organizacional Digital.

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

Como vimos até agora, para que se tenha uma
comunicação organizacional bem planejada e executada é
necessário um bom planejamento estratégico de
comunicação e uma organização da comunicação em que
funcionários, colaboradores e clientes externos sejam
valorizados e utilizem ferramentas de comunicação capazes
de gerar resultados positivos que promovam a empresa
dentro de um sistema micro e macro de informação na
comunidade.

1

Para explicar melhor a eficiência e o papel da
comunicação organizacional e as novas ferramentas de
comunicação, Terra (apud CORRÊA, 2005, p. 107) recorre à
autora Elisabeth Saad Corrêa que, em seu artigo publicado
na revista Organicom1 , faz a seguinte consideração:
O primeiro elemento para formar a comunicação digital
organizacional é a sua cultura e a relação desta com a
inovação, tecnologia, uso de computadores e de internet,
entre outros. Em segundo lugar, estão os públicos
estratégicos da organização: quem são e quais são as
afinidades com o ambiente digital. O terceiro passo é
combinar a cultura com as características dos públicos

Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas.
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para estruturar o conteúdo das mensagens comunicacionais,
inclusive as de cunho institucionais.

de forma positiva, tentando influenciar seus consumidores
sobre essa mesma imagem.
Madeira (2009, p. 4) esclarece as principais

Diante dessa realidade as empresas estão em
contínua e crescente intensidade da utilização da web para
fazer seus negócios chegarem com mais rapidez e eficácia
aos seus públicos de forma mais barata e com maior
versatilidade. Utilizando-se das ferramentas de

diferenças entre as mídias tradicionais (por exemplo, jornais,
televisão etc.) e as mídias sociais (blogs corporativos e
spam2 ) e apresenta um resumo no quadro reproduzido a
seguir.

comunicação as empresas são capazes de atingir públicos
específicos e bem definidos e, conseqüentemente, dar
informações de seus produtos em tempo real.
Podemos observar nos padrões das empresas
atuais que a comunicação interna mudou, deixando de lado
o papel, gráficos e relatórios para a tela do computador. A
intranet como nova ferramenta de trabalho disponibilizada
nos pacotes de software – como plataforma Windows. Das
campanhas de marketing disponibilizadas para alguns
funcionários e executivos através de videoconferências,
dos blogs corporativos onde visitantes deixam seus
recados e interagem diretamente com um profissional.
Enfim, uma série de informações disponibilizadas dentro
de um canal de comunicação criado através da rede social
na qual pessoas interagem abertamente com outros ,
possibilitando comentários a respeito da empresa seus
produtos, marca, transparência e da própria publicação –

Quadro 1 – Comparação entre as principais características das
mídias tradicionais e das mídias sociais.
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Madeira, Carolina

conteúdo.

Gaspar3 .

Essa interação das ferramentas de comunicação
disponíveis e suas redes sociais de comunicação em que a

No contexto apresentado, com a utilização das

principal característica é o potencial da colaboração do
consumidor ou tão somente um indivíduo traz benefícios à

mídias tradicionais a empresa cria o conteúdo e mantém

empresa desde que ela escute o que seus consumidores
têm a dizer e participe dessas discussões. Madeira (2009,
p. 3) diz que:
Dessa forma, a empresa passará a conhecer melhor seu
público e, a partir daí, poderá colher os benefícios
esperados desse tipo de comunicação de duas mãos,
como evitar (ou, ao menos minimizar) crises e criar um
relacionamento com esse público.

seu controle, disponibilizando a seus públicos-alvo o que
vão ler, ver e ouvir, não disponibilizando canais para
interação imediata. Nas mídias sociais, o conteúdo é criado
pelos usuários de rede e o controle da mensagem fica nas
mãos de seus autores, ou seja, possibilita uma interação
direta com o usuário e possibilita um canal pelo qual a
empresa pode responder e expressar sua opinião.
Atualmente, os principais desafios da
comunicação organizacional são desenvolver ferramentas
e utilizar as novas tecnologias para segmentar o mercado e

Assim, pode-se afirmar que as empresas,
utilizando os meios de redes sociais e conhecendo seu

desenvolver produtos e serviços em conteúdos via web
que passem credibilidade e confiança aos seus

público-alvo, terão um retorno negativo ou positivo sobre

consumidores. Para que isso ocorra, existe a necessidade
de que gestores de marketing e comunicação realizem

sua marca e imagem e poderão trabalhar esses conceitos
2

Termo pelo qual é comumente conhecido o envio, a uma grande quantidade de pessoas de uma vez, de mensagens eletrônicas, geralmente
com cunho publicitário, mas não exclusivamente. O spam também é conhecido pela sigla inglesa UCE (Unsolicited Commercial Email,
ou Mensagem Comercial Não-Solicitada).
3
MADEIRA, Carolina Gaspar. Mídias Sociais, Redes Sociais e sua importância para as empresas no Início do Século XXI. Disponível em:
<http://intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-1163-1.pdf>.
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“É preciso criar uma adequação estratégica
no mercado competitivo que tenha como pano
de fundo uma estrutura administrativa
adequada e uma comunicação organizacional
em sintonia com as necessidades que
compõem a mesma direção e visão do
negócio da empresa.”

Para se ter uma comunicação eficiente e oferecer a
seus clientes serviços e produtos customizados 4 ,
produzidos dentro de suas necessidades e especificações,
além da nova tecnologia e suas ferramentas a empresa
precisará rever constantemente suas estratégias. Gollner
(2008, p. 80) relata que, na segmentação, a meta será o
mercado individual ou de grupos menores. As empresas
que se utilizam dos sistemas outbond – ações direcionadas
de dentro para fora devem passar a utilizar os processos
interativos agregando planejamento e implementações de
fora para dentro.

estratégias de mercado e desenvolvam canais de
distribuição eficazes que reduzam custos e tragam
benefícios para o atendimento ao cliente.

organizacional na qual a empresa busca o contato direto
com seu cliente interno e externo, vimos que o paradigma

Podemos afirmar que, nesses novos tempos da

da informação (de cima para baixo) mudou, dando espaço

utilização das ferramentas de comunicação, as empresas,
organizações e instituições podem segmentar mercados e

para a informação colaborativa e horizontal em que suas
marcas e reputação estão em constante movimento por

indivíduos por meio de seu perfil e estabelecer contatos

meio de diálogo, opiniões e ações. Seguindo essa realidade
na construção da nova informação midiática, as

eficientes, gerando uma rede de informação que agrega
valor e sucesso ao seu produto.

Dentro dessa nova perspectiva de comunicação

Para levar sua mensagem ao consumidor algumas

organizações não podem mais ser negligentes em relação a
seus produtos e consumidores. Hoje, temos um mundo

das ferramentas comunicacionais utilizadas pelas empresas
são mídias como rádio, TV e jornal, associando seu nome ao

virtual globalizado onde são feitas trocas de informação

produto e anunciando ao mercado consumidor. Exemplo
disso são as associações de suas marcas ao cinema, teatro e
estádios de futebol. Outro ponto que podemos exemplificar
são as promoções realizadas em mercados onde produtos
são disponibilizados aos clientes e sua propaganda é lançada
em vários corredores e prateleiras. Nesses pontos as
mensagens chegam de forma direta e coesa aos
consumidores finais que vêem o produto, a marca e associam
com a imagem da empresa criando um conceito de eficiência
e valorização do produto junto ao público consumidor.
Gollner (2008, p. 79) destaca que, num futuro
próximo, as empresas poderão localizar seu cliente e
impactá-lo com mensagens personalizadas de produtos e
ofertas.
Esta oportunidade fascinante de se comunicar
diretamente com seu consumidor precisa de uma postura
ética do anunciante. O cliente precisa de alguma forma
autorizar previamente se quer ou não receber mensagens
com base em seu perfil ou sua localização.

4

em tempo real, mensagens descendentes, trocas de arquivos
e vídeos, e um espaço onde os consumidores colocam suas
opiniões e ganharam o direito de influenciar nos produtos
disponíveis no mercado.
A tecnologia da informação e suas novas
ferramentas de comunicação abriram canais para o público
consumidor e bloggeiros em geral avaliarem os produtos
de uma organização e fazerem críticas construtivas ou não.
Utilizam a tecnologia disponível para interagir com outras
pessoas ou operadores de atendimento que possam
esclarecer, respondendo a suas dúvidas, gerando um
cenário de comprometimento e valorização com esses
públicos. Vale lembrar que tais ações de resposta em site
de rede social devem ser oferecidas de maneira particular;
em outros, o formato do canal demanda resposta pública.
Para gerir o processo
de
comunicação
organizacional e suas ferramentas de comunicação, a
organização deverá estar preocupada com a imagem da
empresa, ponto que é crucial para o faturamento, venda de
produtos e serviços e para o próprio crescimento da

Alterar algo para fazer com que sirva melhor aos requisitos de alguém. Personalizar.
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/definicao. php?palavra=customizar&id=7041.
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A comunicação organizacional e as novas ferramentas midiáticas

empresa. Terra (2009, p. 12) enfatiza: “Atentar-se, portanto,
para expressões marca/produtos/serviços na rede não é
mais uma questão de escolha, mas de necessidade”.
Neste período de crescente utilização da mídia e
suas ferramentas de comunicação, vale ressaltar que ainda
não há regras estabelecidas para sua utilização e é possível
perceber que, para ter sucesso na rede mundial, a
organização tem que escutar o consumidor e criar canais

“Diante dessa realidade as empresas estão
em contínua e crescente intensidade da
utilização da web para fazer seus negócios
chegarem com mais rapidez e eficácia aos
seus públicos de forma mais barata e com
maior versatilidade.”

para interagir com seu público; direcionar profissionais para
esse segmento em que possa dar informações instantâneas;
ter cuidado com a marca/imagem perante seus públicos e
envolver gestores na participação de ações que gerem

No processo de planejar e adequar a comunicação

credibilidade a seus conteúdos. Além disso, as empresas
devem estar prevenidas para as novas tendências, uma

organizacional às novas ferramentas, pode-se observar que
é necessário um bom planejamento estratégico em que se

vez que as novas ferramentas de comunicação estão em
constante modificação.

tenha objetivos e metas a serem alcançados em longo prazo.
O processo de planejamento da comunicação organizacional

A vantagem para a empresa ao utilizar essa nova

não se dá somente por ações ou adequações à realidade,

estratégia de mercado e de comunicação é que ela pode ser
transparente com seu público consumidor. Dizard Jr. (2000,

mas, sim, mediante um conjunto de medidas com as quais
executivos, gerentes, clientes internos, externos e todos

p. 23) explica que:

envolvidos direta ou indiretamente na marca/imagem da
empresa possam buscar resultados positivos.

[...] a nova mídia em geral fornece serviços especializados
a vários pequenos segmentos. Entretanto, sua inovação
mais importante é a distribuição de canal de voz, vídeo
e impressos num canal eletrônico comum, muitas vezes
em formatos bidirecionais.

consumidor de informações e de novas tecnologias precisa
ser constantemente monitorada por profissionais da área

Ou seja, a mídia divide o público em dois

discutir e avaliar a presença da marca e propor medidas

segmentos o produtor e o consumidor. A nova mídia dá a
todos tanto a oportunidade de falar como de escutar.

A imagem da empresa dentro desse mercado

de comunicação que possam, além de alimentar as
informações disponíveis na rede mundial de computadores,
estratégicas a favor da organização.
Vale ressaltar que as ferramentas de comunicação
criam novos ambientes dentro da comunicação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

organizacional propiciando novas ações de mercado
(interno/externo) e gera um processo de relacionamento por
meio do qual pessoas interagem online, resolvendo e
esclarecendo questões sobre qualquer realidade da empresa.

A comunicação organizacional vive hoje um novo Portanto, sob um prisma mais amplo, as novas
padrão de conteúdo e de informações. Funciona de forma ferramentas de comunicação influenciam positivamente a
bidirecional por meio da qual os consumidores das marcas comunicação organizacional desde que esta esteja
passaram a fazer parte do conceito da empresa. Por canais composta por um bom planejamento estratégico de
on-line podemos observar essa mudança. As empresas comunicação, visibilidade na informação, mercado e
ainda estão se adequando a essa nova realidade e à produto no que tange à organização como um todo e as
revolução das novas ferramentas de mídia e seus processos suas partes (departamentos, executivos, consumidores,
interativos.

clientes internos, clientes externos).
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