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EDITORIAL
Uma Revista Científica tem importância proporcional ao número de artigos que ela recebe
para publicar. Afinal, uma revista não é nada se não houver autores que queiram publicar nela. Assim,
abre-se este Editorial saudando a nova edição da Revista Científica da FAI e parabenizando todos os
autores que a submeteram os seus artigos.
Nos últimos tempos, têm-se discutido sobre o melhor formato de se disponibilizar o
conhecimento novo à comunidade acadêmico-científica: se por meio impresso, ou de forma digital.
Não resta a menor dúvida de que a internet é uma ferramenta, ou um meio, muito eficiente para este
fim, mas a FAI continua imprimindo a sua Revista Científica para entregá-la fisicamente. Entre os
argumentos que defendem a manutenção dos dois formatos, pelo menos por enquanto, está o de que
quando se recebe o volume impresso, a sensação de pertencimento é bem maior do que quando o
conteúdo é acessado pela internet.
O lançamento do novo volume de uma Revista Científica merece ser comemorado porque
representa uma oportunidade ímpar de quebra da solidão dos pesquisadores, que dedicam parte ou
todo o seu tempo ao trabalho intelectual, à acumulação do conhecimento e à sua difusão. É a partir
da publicação que os resultados das pesquisas se tornam públicos e disponíveis aos debates, uma vez
que estão sujeitos ao consenso e ao dissenso, com base na Metodologia da Pesquisa Científica, e é
esta uma das finalidades mais importantes da academia.
Neste número estão disponíveis textos que tratam de Marketing Digital como estratégia
competitiva para os negócios; do processo de nucleação de escolas rurais e seus efeitos para a
comunidade de origem; da regulação dos riscos da nanotecnologia como inovação, tendo em vista a
sua emergência na sociedade; análise do PIB brasileiro por meio de algumas das variáveis
macroeconômicas que mais contribuíram para o crescimento econômico do Brasil, de 1977 a 2015;
um estudo sobre “genética”, que subsidiou o planejamento e a confecção da proposta de projeto para
o estudo do DNA, visando sua melhor compreensão e visualização modelar; análise sobre a
aprendizagem nas organizações e a interação entre os componentes de um APL; e das atribuições do
cargo de supervisor Escolar na sua atuação junto aos professores, prezando pela educação formativa,
conduzida de modo cooperativo. Seus autores são pesquisadores de reconhecido nível de reflexão e
elevado conhecimento técnico nas respectivas áreas de atuação. Lê-los, pode representar uma viagem
de enriquecimento intelectual, conhecimento de campos novos, novas visões de campos já
conhecidos, e descobertas para o futuro.
Após quase dois anos de crise geral no país, que atingiu severamente quase todos os setores
da economia e da sociedade, e de forma especial e direta o da educação, submetendo as Instituições
de Ensino Superior pertencentes a Fundações Comunitárias e Filantrópicas como a nossa, ao maior
teste de resistência da história do Brasil, a FAI continua firme no propósito de proporcionar à sua
comunidade discente qualidade de ensino, de atendimento e conceitos elevados; às comunidades
Docente e Técnico-Administrativa trabalho de qualidade; e à sociedade como um todo conhecimento,
competência e profissionais bem formados.
Que Deus nos ajude a perseverar nesta nobre e honrosa missão!
Prof. Dr. José Cláudio Pereira
Diretor da FAI
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DE UM MODO E NÃO DE OUTRO: O EFEITO METAFÓRICO, UMA ANÁLISE
Profa. Dra. Daniella Ferraz Amaral Mont’Alvão
Doutora em Linguística, analista de discurso, mestre em Semântica e
especialista em Informática Educacional, licenciada em Letras,
Professora da FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia
e Educação.
E-mail: daniella@fai-mg.br

RESUMO
A questão que se coloca, pela perspectiva da Análise de Discurso da escola francesa, é o imaginário modelo de unidade
que atravessa alguns textos. Este artigo propõe pensar língua como materialidade de processos discursivos e, de modo
muito particular, pelo efeito metafórico, busca-se compreender o funcionamento da significação. Tomou-se como unidade
de análise um recorte do autor C.S. Lewis que permitiu a verificação da hipótese de que o processo de produção de sentido
está sujeito, necessariamente, a deslizes, havendo sempre um outro possível que o constitui.
Palavras-chave: Discurso. Efeito metafórico. Sentido. Língua.

ABSTRACT
The question that arises, from the perspective of Discourse Analysis of the French school, is the imaginary model of unity
that crosses some texts. This article proposes to think of language as the materiality of discursive processes and, in a very
particular way, through the metaphorical effect, we try to understand the functioning of signification. We have taken as a
unit of analysis a clipping of the author C.S.Lewis that allowed the verification of the hypothesis that the process of
production of meaning is necessarily subject to slips, always having another possibility that constitutes it.
Keywords: Discourse. Metaphorical Effect. Sense. Language.
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De um modo e não de outro: o efeito metafórico, uma análise

1. INTRODUÇÃO
Pensar da perspectiva discursiva é

funcionamento e se inscrevem no objeto por uma

ampliar a visão para os múltiplos sentidos que

teia complexa do dizer que faz funcionar muitos

atravessam o objeto. Tomando como unidade de

modos

análise o objeto texto, estar na posição analítica,

compreender como funcionam os sentidos nos

como analista de discurso, é significar-se como

textos é, antes de tudo, um movimento de

sujeito cuja reflexão se desloca da interpretação

interrogação na complexidade das significações,

para a compreensão dos “gestos de interpretação

de abertura para múltiplos sentidos.

de

significação.

Então,

buscar

inscritos nos textos” (ORLANDI:2012, p. 26),

A análise que propomos trata de sentidos

pensando os sentidos que o atravessam, as

que circulam de modo muito específico na

filiações

o

discursividade religiosa. A forma sujeito-

funcionamento do simbólico, da historicidade, a

histórica do cristão, tem seus modos de

memória discursiva e, o que de modo particular

assujeitamento pelo discurso religioso que

nos interessa nessa reflexão, o efeito metafórico.

constitui a posição sujeito crente ou fiel. Os

Na Análise de Discurso, a língua passa a ser

textos “oficiais” e a igreja são significados como

trabalhada como lugar material de realização dos

lugares, que consolidam e transmitem os saberes

processos discursivos, onde se manifestam os

necessários a individuação desse sujeito, já

sentidos. Isso implica um deslocamento em

determinados pelas formações discursivas numa

relação à forma tradicionalmente abordada por

formação ideológica dada, nesse caso, a religiosa

outros campos de estudos linguísticos, uma vez

cristã. É importante marcar aqui que a formação

que,

estudos

discursiva se define como “aquilo que numa

linguísticos tomam a língua como um sistema

formação ideológica dada” – ou seja, a partir de

autônomo e fechado. Desse modo, as concepções

uma posição dada em uma conjuntura sócio

em que a língua é compreendida como código ou

histórica dada - determina o que pode e deve ser

como instrumento de comunicação tomado de

dito (ORLANDI:2012, p. 43).

às

muitos

formações

desses

discursivas,

campos

de

imparcialidade e transparência devem ser

A questão que se coloca é o imaginário

abandonadas pelo analista de discurso e

modelo de unidade que atravessa esses textos

substituídas pela noção de materialidade, na qual

religiosos e favorece a circulação de sentidos que

se pensa essa materialidade como algo que a

funcionam como os mesmos, circulando como o

constitui, como sujeita a falhas, capaz de

que Orlandi chama de discurso disponível. Por

equívocos, de deslizes e que comporta a inscrição

esse funcionamento, o sujeito fiel identifica-se

de efeitos linguísticos que se inscrevem na

com sentidos tomados desse disponível e, no

história para se significar. Para o analista de

processo da individuação, se inscreve na

discurso,

formação discursiva religiosa.

os

sentidos

são

postos

em
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O que está proposto nesta reflexão é

a repetição e a diferença, um jogo no qual os

colocar em relação aquilo que é dito de um modo

sentidos não são evidentes nem se fecham, daí a

- e não de outro - com aquilo que é dito, em outro

abertura para a interpretação no domínio do

lugar,

Interessa-nos

simbólico. Porém, os gestos de interpretação

especificamente o que não é legitimado como

podem ser regulados, pode-se dispor sobre como

lugar “autorizado” do dizer religioso, no espaço

se interpretar e por quem. Como nos lembra

discursivo da religiosidade, ou seja, das

Orlandi, “a questão dos sentidos é uma questão

instituições e dos porta-vozes legitimados pelos

que não se fecha”, que é “só por ilusão que se

púlpitos das igrejas ou por suas escolas

pensa poder dar a palavra final” e ainda que “o

catequéticas. É importante ressaltar que estamos

dizer também não tem começo verificável: o

trabalhando com o sujeito do dizer, que assume a

sentido está sempre em curso” (ORLANDI:2004,

posição sujeito autoral de seu dizer e, ao

p.11).

trabalharmos com esse sujeito, partimos da

discursiva que o espaço de significação no qual o

perspectiva de que ele é determinado pela forma

autor de um texto se insere ao se constituir como

histórica. Consideramos ainda que há um

autor, pelas formulações que produz, faz do texto

deslocamento da noção de criatividade na

uma peça que pode produzir deslocamentos e

linguagem, isto é, não se trata de pensar esse

partir

sujeito como aquele que produz sentidos novos

formulações

ou velhos, mas, segundo Orlandi, de trazer a

significativos e isso torna pertinentes as

diferença como lugar de possibilidade do

interrogações sobre o que muda nessas diferentes

movimento de sentidos.

formulações, nas palavras de Orlandi, “é só uma

de

outro

modo.

Então,

para

observamos

várias

na

perspectiva

direções.

constituem

Diferentes

novos

produtos

explicitação do que lá já estava? São seus
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir dessa compreensão, Orlandi

possíveis?

processo de produtividade “reconduz todo o
dizer ao mesmo espaço significante, embora na
variedade dessa produção; já a criatividade é a
ruptura do processo dominante de produção de
sentidos, apontando para outras posições do
sujeito. Esses processos andam tão juntos que é
impossível

separá-los”.

(ORLANDI:1998)

importa reconhecer que há um movimento, entre

ou

outra

direção?

”

(ORLANDI:2004, p. 14).
Então, partimos do princípio de que há

estabelece as noções de produtividade e
criatividade marcadas pela seguinte distinção: o

(...)

sempre interpretação e ela pode ou não
estabilizar certos sentidos, e, diante disso, não se
pode pensar em literalidade do sentido. Segundo
Michel Pêcheux (1988), a metáfora está na base
da

significação.

Compreendemos,

dessa

perspectiva, que a metáfora é uma palavra por
outra, produzindo seus sentidos de deriva a partir
de certa relação. Vejamos o que diz Orlandi a
esse respeito:
10

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v18, n.1, p. 08-16, 2018

De um modo e não de outro: o efeito metafórico, uma análise
O sentido é sempre uma palavra, uma proposição
por outra e essa superposição, essa transferência
(“meta-phora”) pela qual elementos significantes
passam a se confrontar de modo que se revestem
de um sentido não poderia ser predeterminada por
propriedades (intrínsecas, eu diria) da língua. Isso
seria admitir que os elementos significantes já
estão, enquanto tais, dotados de sentido. Ora, os
sentidos só existem nas relações de metáfora dos
quais certa formação discursiva vem a ser o lugar
mais ou menos provisório: as palavras,
expressões, proposições recebem seus sentidos
das formações discursivas nas quais se inscrevem.
A formação discursiva se constitui na relação com
interdiscurso (a memória do dizer), representando
no dizer as formações ideológicas. (ORLANDI:
2004, p.21)

Bem, se o lugar do sentido é função da
interpretação, esse também é o lugar da metáfora,
como espaço da ideologia, pois, pelo mecanismo
ideológico da construção do sentido pelo qual o
sujeito

ao

significar

se

de interpretação, estará decidida a direção dos
produzindo

seus

rompimentos

e

Nessa reflexão, buscamos compreender
interrogamos

que

discursivo é parte de um processo discursivo
mais amplo, iniciamos a descrição do recorte e a
análise, que é regida por ele, tomando as relações
discursivas a partir da observação do efeito
metafórico, ou seja, uma palavra por outra
palavra, segundo a perspectiva discursiva, que
apresentamos acima.
Comecemos por observar que “professor”
é a palavra que, posicionada logo no início do
dizer, põe, de cara, dois aspectos: anuncia uma
prática significativa, ou seja, funciona em uma
certa ideologia - que, nesse caso, nos remete, ao

filiações no espaço do possível.
“como”,

Com a compreensão de que todo processo

significa

(ORLANDI:2004), entendemos que, pelo gesto

sentidos

“injusta”), o progresso dela não seria lá muito
rápido. A vantagem - chame-a de injusta se quiser
- é o único motivo pelo qual esse homem pode ser
útil. Essa é minha própria maneira de ver o que os
cristãos chamam de Expiação. Lembre-se, porém
de que se trata apenas de mais uma imagem, que
não deve ser confundida com a realidade. Se ela
não lhe for útil, deixe-a de lado (LEWIS:2005,
p.79).

sentidos

são

produzidos, de que modo esses sentidos estão em
funcionamento, se observados através da noção
de efeito metafórico, no objeto de análise. Para
isso, recortamos da obra Cristianismo Puro e
Simples, escrita por C. S. Lewis, o que tomamos
como objeto discursivo.

discurso pedagógico e aos sentidos que nele
circulam - e ainda sugere que o dizer deve ser
compreendido a partir dela. Isso se confirma,
pois, o sentido avança no universo escolar,
citando a criança, o aprendizado da escrita e a
ajuda do professor. O dizer reveste-se das
características do discurso pedagógico como, por
exemplo, a imaginária neutralidade daquele que
ensina,

a

imaginária

“transmissão”

de

3. A ANÁLISE

informações seguras (teóricas, científicas...), a

O recorte:

credibilidade e a distância entre os interlocutores

O professor é capaz de ajudar as crianças a formar
as letras porque é adulto e sabe escrever. Para o
professor é fácil escrever e é essa mesma
facilidade que o habilita a ajudar a criança. Se ele
fosse rejeitado com a desculpa de que essa tarefa
é fácil para adultos e a criança quisesse aprender
a escrever com outra criança igualmente
analfabeta (o que anularia qualquer vantagem

envolvidos nessas relações. O que está em jogo é
que a criança “deve” ser ajudada por quem é
capaz de ajudá-la: um adulto, um professor. O
que o professor é capaz de fazer se reverte em
conhecimento para que esteja apto a ajudar a
11
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criança, que não sabe e que precisará da ajuda do

de, ajudar a criança no processo de “formar as

professor para saber. Como se vê, está

letras” ou “escrever”.

caracterizado fortemente o discurso pedagógico
como autoritário.

Vamos a outro ponto relevante para
compreensão que buscamos. O período que está

A capacidade da criança de se constituir

na sequência, que se inicia pelo pronome “essa”,

como alguém que escreve está em relação com

reescreve os dizeres acima dele em uma relação

outro alguém, que já escreve, ou com outro

de co-referência e produz um efeito de totalidade,

alguém, que não escreve.

Nesse modo de

trazendo os sentidos para uma espécie de bloco

funcionar, nessas duas direções, os sentidos

memorável a partir do qual o que se dirá será

remetem a uma questão, que se constitui no

imaginado através da situação posta, da

próprio dizer, e o leva para relações de sentido de

perspectiva de que foram descritos os fatos,

outra natureza, própria das relações que põem em

como um imaginário já-lá, algo dado para que, a

funcionamento o discurso jurídico. Perguntamos:

partir dele uma direção de sentido prevaleça.

que justiça há e em qual dos procedimentos? Ser

Sabemos, da perspectiva discursiva, que há, para

adulto, ser professor, saber escrever, poder

a significação, outras vozes que se fazem

ajudar, são atributos que colocam o indivíduo em

presentes antes e de outro modo. Os sentidos que

posição diferente da posição da criança e isso

estão em funcionamento até aqui não apenas se

funciona no recorte como uma “vantagem

fazem valer nesse funcionamento do discurso,

injusta”. Mas, notamos que há uma ironia nesse

mas são também retomados, pois, esses sentidos

dizer, pois, marca-se pela presença das aspas e

caminham para a declaração que vem resumir o

está em relação de sentido com o que se diz

que se disse. “Essa é a minha maneira de ver o

adiante pela oposição que se estabelece com a

que os cristãos chamam de Expiação” torna-se,

possibilidade de que a criança aprenda “se

então, a chave para a compreensão dos sentidos

anulada a vantagem injusta”, ou seja, se o

que estão em funcionamento.

aprendizado se desse com a ajuda de outra
“criança

analfabeta”.

O

resultado

Assim, pelo processo de redizer o que já

dessa

foi dito, através de um modo de dizer (e não de

possibilidade seria um processo lento, nas

outro) por outro modo de dizer (e não de outro),

palavras do recorte, “um progresso não muito

tem início o jogo de relações de sentidos, que,

rápido”. Então, os sentidos seguem a direção de

pelo efeito metafórico, segue em outra (e

que há vantagens para a criança em submeter-se

surpreendente) direção: o discurso religioso. A

a ajuda de quem se constitui nesse processo como

palavra “expiação” não aparece reescriturada por

autoridade: o professor. Ele, afinal, já sabe o que

definição em nenhum outro momento do recorte

deve fazer e já o faz. Assim, temos até aqui a

considerado. Mas, por outro lado, o sentido da

caracterização do professor como autoridade e

palavra

como plenamente capaz de, ou somente ele capaz

parafrástica estabelecida pelo afeito metafórico

“expiação”

funciona

pela

relação
12
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e, vale ressaltar que, o que se produz de sentido

penitenciar-se. Temos, então, o efeito metafórico

pelo

pelo

efeito

metafórico,

não

se

significa

qual

“expiação”

significa-se

explicitamente, mas irá produzir seus sentidos de

metaforicamente por “professor habilitado a

modo discursivo. De modo muito particular,

ajudar” e isso desliza para Jesus, o Cristo.

nesse recorte, podemos observar que há algo

A questão, que agora se coloca, é: como

mais para considerarmos em nossa reflexão, pois,

funciona essa diferença entre o que os cristãos

ele traz aparente o próprio movimento de

chamam de expiação e o que o é chamado de

constituição da metáfora trazendo a possibilidade

“minha própria maneira de ver”? Quais as

de pensarmos ser a posição sujeito autor,

direções de sentido e como funciona esse litígio?

assumindo um movimento de argumentação que

Podemos analisar alguns pontos. Tomamos como

se constitui pela articulação de duas formulações:

o principal ponto a percepção de que a figura do

“minha própria maneira de ver” e “o que os

professor é também associada a Jesus, que é

cristãos chamam de expiação”.

descrito na Bíblia como quem ensina. Ele

Antes de observarmos a polissemia que a

desfrutava de autoridade para discorrer sobre

direção de sentidos faz funcionar através da

todos os assuntos pertinentes à cultura da qual

metáfora, é importante que pensemos o sentido

fazia parte e era seguido por discípulos e pessoas

de expiação, no campo da religiosidade cristã,

comuns que desejavam ouvi-lo e aprender seus

para que possamos compreender como se dá esse

ensinamentos. Na Bíblia, Rabôni significa

processo. O que buscamos compreender é se os

Mestre. Rabôni tem o mesmo significado que

sentidos são outros ou se estão funcionando na

Rabi e era um título dado a professores da lei

mesma direção. No discurso religioso cristão, o

judaica. Jesus foi chamado Rabôni conforme se

que faz funcionar o sentido de expiação é a

pode ler em João: 20:16, “Disse-lhe Jesus:

entrega sacrificial de Jesus, o Cristo, isto é,

Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabôni (que

aquele que se entregou à submissão e à

quer dizer mestre)! ” (ALMEIDA:1995, p. 1612).

humilhação perfeitas: perfeitas porque era Deus;

Um Rabôni, ou Rabi, era um judeu instruído que

submissão e humilhação porque era homem. Ora,

conhecia e ensinava as Escrituras estudava as

a crença dos cristãos está em que, se houver

Escrituras como discípulo. Normalmente, para

partilha de algum modo da humildade e do

ser Rabi, um homem tinha de ser discípulo de

sofrimento de Jesus, o Cristo, haverá partilha

outro Rabi durante vários anos. Só homens

também de seu triunfo contra a morte. Isso

maduros,

implicaria bem mais do que tentar seguir seus

considerados Rabis. O Rabôni tinha autoridade

ensinamentos. Trata-se de um passo para além do

para explicar as Escrituras ao povo e podia treinar

próprio homem. Para os cristãos, somente Jesus

discípulos para que um dia também fossem

poderia executar a ação de expiar, ou seja, reparar

Rabis. O Rabôni escolhia quem podia ser seu

mediante castigo, sofrer as consequências de

discípulo e servia como professor e exemplo para

com

mais

de

30

anos

eram
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eles. Ser escolhido para ser o discípulo de um

los do jugo romano, eram imensas. Segundo os

Rabôni era uma grande honra para um judeu.

profetas semitas, de acordo com o Antigo

Isso posto, podemos notar que o discurso

Testamento, nos dias de Jesus, o povo esperava

pedagógico, que observamos em funcionamento

um libertador em relação ao domínio romano,

no início do recorte, apenas aparentemente,

mas o entendimento que o próprio Cristo tinha

desliza para outra discursividade, própria do

sobre sua missão messiânica não se harmonizava

discurso religioso. O que está de fato em

com os ideais da época. Os judeus tinham o

funcionamento é o mesmo discurso. Jesus é o

pensamento de que o messias teria um reino

professor, uma vez que está predicado dessa

político, mas Jesus interpretou o conceito de

forma para os cristãos. Pelo efeito metafórico,

messias de outro modo. O conceito da “unção

compreendido como uma palavra por outra,

para

produziu-se uma variação do mesmo e não outro,

sacerdotes

num movimento de estabilização dos sentidos e

sagrados com a expressão “pelo Espírito eterno”,

não de ruptura. O que se afirmou como “minha

oferece a base principal para a compreensão de

própria maneira de ver”, na relação discursiva em

que Jesus estaria habilitado para a expiação dos

funcionamento, não se distancia, nesse ponto, de

pecados dos homens diante de Deus, conforme se

certa outra maneira de ver, em outras palavras,

lê, no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do

está em funcionamento o discurso religioso, não

verso 11:

realizar

uma

judeus,

missão”,

próprio

significado

nos

dos
textos

o pedagógico.
O outro ponto importante para
nossa observação encontra-se em “facilidade que
o habilita a ajudar a criança”, que funciona como
uma espécie de segunda parte da metáfora,
também no efeito metafórico, pela palavra
“expiação”. É nesse ponto que percebemos a

Mas, vindo o Cristo, por seu próprio sangue
efetuou a eterna redenção. O sangue de Cristo,
que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo
imaculado a Deus, é mediador de um novo
testamento, para que, intervindo a morte para a
remissão das transgressões que havia debaixo do
primeiro testamento, os chamados recebam a
promessa da herança eterna. Porque onde há
testamento necessário é que intervenha a morte do
testador (ALMEIDA:1995, p. 1913).

deriva, pois, um “professor” ou um rabi não

E esse é o pensamento expiatório do

estaria habilitado para a tarefa de expiar, mas de

próprio Jesus cujas palavras são transcritas por

ensinar.

é

João, no capítulo 14, verso 6, de seu evangelho:

denominado Cristo por ser o cumpridor de uma

“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.

missão messiânica. Para nossa reflexão, importa

Ninguém vem ao Pai senão por mim”. De modo,

que tenhamos como ponto de partida a

“expiação”, para os seguidores de Cristo, ou

informação de que a palavra hebraica “messias”

cristãos, está ligada ao sacrifício de sangue que

é traduzida para o grego pela palavra “cristo”.

somente um ungido de Deus poderia realizar.

Nesse cenário, as expectativas do povo judeu

Isso nos remete àquilo que, no recorte, está como

quanto à chegada de um messias, que iria libertá-

“vantagem injusta”. O fato de que o “professor”

No

sentido

religioso,

Jesus
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é “adulto” e “sabe escrever” o capacita a ensinar.

diferentes formações discursivas submetendo-os

Essa formulação, pelo efeito metafórico, desliza

a transferências, a deslocamentos, a metáforas. A

para: porque Jesus é ungido pelo Espírito eterno

metáfora é constitutiva do processo mesmo de

e está capacitado para a expiação pode levar as

produção de sentido e da constituição do sujeito.

pessoas ao Pai. A “vantagem injusta” reescreve o

A

definição

de

efeito

metafórico,

fato de que a “criança” não poderia, nas mesmas

permitiu-nos, pondo em relação discurso e

condições, realizar a tarefa que o “professor”

língua,

realiza. Talvez levasse mais tempo, como sugere

constitutiva da própria língua. E onde está a

o recorte. Mas, pelo funcionamento do discurso,

interpretação, está a relação língua com história

que estamos analisando, compreendemos que,

para significar. De modo bastante curioso, o

independente das condições, uma pessoa não

próprio recorte traz a advertência: “Lembre-se,

poderá executar a obra messiânica de Jesus, o

porém, de que se trata apenas de mais uma

Cristo. Ele “é o caminho”; ninguém vai ao Pai

imagem, que não deve ser confundida com a

senão por seu sangue derramado como expiação.

realidade. Se ela não lhe for útil, deixe-a de lado”.

E é nesse ponto que os sentidos partem em outra

Tocamos, portanto, no ponto em que os sentidos

direção. Não se trata de ensinar” algo, mas de

se dispersam, com a compreensão de que um

“fazer” algo que não poderia ser feito por outra

processo discursivo é parte de um processo

pessoa. A partir dessa posição analítica, podemos

discursivo mais amplo.

dar

lugar

a

interpretação

como

compreender que há uma outra maneira de
entender o que os cristãos chamam expiação e
que essa outra maneira é “essa” que está em
funcionamento no recorte.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, o processo de produção de
sentidos está, necessariamente, sujeito a deslizes
havendo sempre um outro possível que o
constitui. Tanto o diferente como o mesmo são
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RESUMO
Este é um estudo sobre redes de organizações e inovação como diferenciais competitivos para a sobrevivência e
crescimento das empresas no mercado. O objetivo da pesquisa é caracterizar as empresas de eletroeletrônica de Santa
Rita do Sapucaí - MG a partir da formação de redes de negócios e capacidade de inovação, com foco nos critérios
competitivos custo, qualidade, desempenho de entrega e flexibilidade. Foram utilizados os conceitos da pesquisa
exploratória, por meio da revisão da literatura com pesquisa bibliográfica, e os da pesquisa descritiva, com o método do
estudo de caso, ou levantamento, obtendo-se os dados por meio da aplicação de um questionário previamente elaborado
e testado. Os resultados obtidos indicam que as empresas do cluster de Santa Rita do Sapucaí caracterizam-se pela
inovação constante, preocupação com a visão futura do negócio, planejamento, competição pela qualidade, flexibilidade
de produção, pelo aproveitamento de oportunidades e desempenho de entrega, mas nunca competem com base em preços
baixos. Além disso, elas consideram estratégica a formação de redes com fornecedores, canais de distribuição e clientes
para seus negócios, mas recusam a possibilidade de formá-las com os concorrentes.
Palavras-Chave: Redes de organizações. Critérios competitivos. Competitividade. Competição.

ABSTRACT
This is a study on business networks and innovation as different competitive for the expansion and growth of companies
in the market. The research is characterized as one of the electronics companies of Santa Rita do Sapucaí - MG, from the
formation of business networks and capacity for innovation, with emphasis on the competitive cost, quality, delivery
performance and flexibility. The exploratory research methods were used, through a review of the literature with the
bibliographic research, and those of descriptive consultation, with the method of case study, or survey, obtaining the data
through the application of a piece of study previously elaborated and tested. The results show that the Santa Rita do
Sapucaí cluster companies are characterized by constant innovation, with concern for the future vision of the business,
with planning, quality selection, production flexibility, opportunities utilization and delivery performance , but never
compete on the basis of low prices. In addition, they provide strategic training for social network providers, distribution
channels and customers for their business, but refuse to be able to formulate with customers.
Keywords: Networks of organizations. Competitive criteria. Competitiveness. Competition
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2, quando se fez a revisão da literatura das redes

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo trata de um estudo sobre
redes de organizações e inovação, do ponto de
vista de como se comportam alguns critérios
competitivos

como

custos,

qualidade,

desempenho de entrega, flexibilidade e inovação.
Tem

como

objetivo

caracterizar

a

competitividade das organizações de Santa Rita

de organizações e dos critérios competitivos. Já
no capítulo 3 empregou-se a pesquisa descritiva,
ao adotar-se o método do estudo de campo, por
meio de um levantamento de dados, para
caracterizar a competitividade das organizações
pertencentes ao cluster ou arranjo produtivo local
(APL) eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí.
O levantamento de dados realizou-se na

do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil, a partir da
formação de redes de negócios do cluster local e
da capacidade de inovação dessas organizações,
considerando-se os critérios competitivos em

de 07 a 11, por meio da aplicação de um
questionário

estruturado,

não

disfarçado,

respondido por duas das 96 empresas de

referência.
Sabe-se que há três tipos de pesquisa:
exploratória, descritiva e experimental, e que em
um estudo pode ser empregado mais de um tipo
de pesquisa. A exploratória pode ser encarada
como o primeiro passo no processo de pesquisa.
É apropriada para o estágio inicial das
investigações,

segunda semana de fevereiro de 2011, no período

quando

a

familiaridade,

o

conhecimento e a compreensão do fenômeno
inexistem ou são pouco conhecidos por parte do

eletrônica existentes no cluster. As demais, em
número de 45, são classificadas pelo Sindicato
das

utilizando-se do método do caso ou o estatístico.
A experimental é destinada a experimentar
hipóteses específicas, isto é, a testar ideias,
tentativas de relações. A coleta de dados é feita
de maneira a permitir conclusões claras e
diferenciadas a respeito de uma hipótese que
envolve relações de causa e efeito.
Neste estudo a pesquisa exploratória foi
aplicada especialmente para a obtenção de
informações necessárias à elaboração do capítulo

de

Aparelhos

Elétricos,

Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica
(SINDVEL)

como

indústrias

diversas,

incubadores de empresas e sócios beneméritos,
incluindo as instituições de ensino e pesquisa. O
total de empresas associadas ao SINDVEL, em
março de 2011 é 141.
O tamanho da amostra foi definido pelo

pesquisador. A descritiva destina-se a descrever
as características de determinada situação,

Indústrias

professor,

provavelmente

em

função

da

exiguidade de tempo para se elaborar o artigo,
sem

levar

em

consideração

a

sua

representatividade, que neste caso pode ser baixa
(apenas 2,1% da população), e a amostragem foi
feita pelo critério da escolha não probabilística
justificada. Foram escolhidos dois empresários
que são alunos do curso de Administração da FAI
- Centro de Ensino Superior em Gestão,
Tecnologia e Educação, de Santa Rita do
Sapucaí,

onde

a

pesquisadora

leciona

Matemática e Estatística.
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As empresas objeto do estudo (ver
Anexos)

foram

a

Teclar

produtos da empresa conta com aparelhos de

Equipamentos

medida e controle de fluxo, reguladores de

Eletrônicos Ltda., localizada na Praça da

potência elétrica integrais, reguladores de tenção

Pirâmide, 120,

Paulo

para poupar energia, reguladores de tensão,

Frederico de Toledo, Bairro Arco Iris, 37.540-

reguladores eletrônicos de tensão e sensores

000 - Santa Rita do Sapucaí - MG; e a KVA

(KVA, 2011).

Centro

Empresarial

Indústria e Comércio Ltda., localizada na Rua
Profª.

Alice

Rosa

Tavares,

250,

Como linha de condução do artigo,

Bairro

pesquisou-se sobre o que significa redes de

Fernandes, 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí –

organizações e inovação, e sobre os critérios

MG. A Teclar é uma empresa especializada no

competitivos considerados neste estudo. O

desenvolvimento de soluções em radiodifusão. É

resultado obtido encontra-se no capítulo 2.

uma das pioneiras no segmento no Brasil. Possui

Depois, analisaram-se os resultados da pesquisa

uma equipe qualificada em todos os setores da

de campo, que compôs o capítulo 3. Finalmente,

empresa, para melhor atender a demanda do

foram elaboradas as conclusões, confrontando-se

mercado. Sua linha de produção passa por um

os achados teóricos com práticos.

processo rigoroso de qualidade para oferecer um
produto de maior confiabilidade aos clientes e

2. MATERIAIS E
METODOLOGIA)

MÉTODOS

(OU

parceiros. A TECLAR fabrica transmissores para
FM, links para reportagens externas para AM e
FM, links fixos para AM e FM, monitor de
modulação FM, híbridas telefônicas, gerador de
estéreo, além da completa assessoria técnica à

A KVA é uma empresa voltada para o
desenvolvimento e fabricação de equipamentos
para controle e automação de grupos geradores e
bombas

de

incêndio.

Iniciou

caracteriza como uma rede organizações, mas
como um cluster e o cluster deve ser entendido
como um sistema, em que o todo é diferente da
soma das partes, podendo apresentar efeitos que

emissoras de rádio (TECLAR, 2011).

moto

O caso de Santa Rita do Sapucaí não se

suas

atividades no ano de 1992 no Polo Industrial de
Manaus com o nome de KVA Automação e
atuava como prestadora de serviços na área de
grupos geradores. Uma das principais atividades
era automatizar grupos geradores concebidos
para funcionar apenas em modo manual, numa
época em que não se dispunha de equipamentos
específicos para esta função. Hoje o grupo de

não existem em nenhuma das partes. Assim, em
um cluster de negócios pode haver efeitos não
atribuíveis às empresas que o compõem, se
consideradas isoladamente.
Entre

esses efeitos, específicos da

aglomeração de empresas congêneres, estão o
“desenvolvimento da cultura de comunidade,
processos de

cooperação, movimentos de

especialização e integração entre as empresas”
segundo Zacarrelli et al. (2008, p. 21), que não
ocorrem em empresas componentes do cluster, se
consideradas isoladamente.
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A concentração geográfica, de empresas

percepção do efeito decorrente do arranjo

congêneres, para produzir determinado produto,

integrado das empresas sobre a capacidade

resulta em vantagem competitiva para as

produtiva do conjunto.

respectivas cidades. Da mesma forma, as

Os principais benefícios de uma rede de

empresas componentes de um cluster possuem

organizações é a fidelização. Ela pode levar a

vantagens

suas

uma diminuição de custos das transações,

concorrentes isoladas sem que tais vantagens

redução de complexidade do relacionamento

tenham sido construídas conscientemente por

entre as empresas componentes das redes e a um

qualquer uma delas nem por seu empreendedor

aumento da facilidade de cooperação. A busca

ou

empresas

pelos benefícios nos relacionamentos comerciais

eletroeletrônicas concentram-se em Santa Rita do

é importante para as empresas mesmo quando

Sapucaí em função de alguma vantagem

focados em clientes (consumidores finais ou

competitiva para ela ou para a região.

empresariais).

competitivas

estrategista.

sobre

Assim,

as

as

“Se todas as empresas possuem clientes e
2.1. Redes de Organizações
O cluster surge sem que as empresas e

fornecedores e se pelo menos uma boa parte
delas

preocupa-se

em

explorar

seu

instituições que o compõem saibam ou façam

relacionamento com eles, poder-se-ia questionar

qualquer esforço no sentido de construí-lo ou

a partir de qual ponto, ou situação, esses

organizá-lo. O presente estudo diz respeito às

benefícios seriam significativos o suficiente para

redes de organizações que, de acordo com

configurar um novo status para operação e

Zacarelli et al. (2008) “constituem-se em

interação

arranjos compostos por diferentes negócios que

transformando em uma rede de negócios”

mantém vínculos e relacionamento em alguma

(Zacarelli et al., 2008, p. 101). Contudo, nem

medida entre si”, com interesse de fidelização.

todos os relacionamentos entre empresas têm

Enquanto a concentração geográfica é o

capacidade para gerar benefícios suficientes para

elemento-chave para a existência de um cluster,

a criação de vantagem competitiva. Os efeitos da

para as redes esse elemento para a integração

fidelização só são perceptíveis quando são

entre os diferentes negócios é o relacionamento

efetivos, não se limitando a contratos ou em

de troca numa cadeia produtiva.

compromissos de exclusividade. Deve-se ocorrer

desse

conjunto

de

empresas,

Quanto mais evoluída é uma rede maior é

na prática e no dia-a-dia das empresas envolvidas

o seu poder competitivo. Por não se constituir de

tornando-se uma relação visível de credibilidade

empresas sediadas numa mesma localidade as

recíproca e interação positiva entre a empresa

redes nada tem a ver com cidade, região ou país.

vendedora e compradora, admitindo-se até a

Isso facilita a visualização de conjunto e das

existência de uma graduação de fidelização

organizações que a compõem, mas dificulta a

baseada na natureza e intensidade da transação da
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empresa com seus fornecedores e clientes. Essa

adequadamente a sua produção, sujeitar-se a um

escala de fidelização vai do nível 0 até o nível 10,

maior nível de interrupção no seu ciclo

tendo a de mais baixo nível a característica de

produtivo, piora da qualidade, maior intensidade

transação episódica, e no mais alto nível a

de reclamação de clientes, resultando, ao longo

transação integrada, baseada na aliança entre

do tempo, em menor competitividade.

cliente e fornecedor.

Uma rede adquire viabilidade quando se

O agrupamento em rede possibilita as

regularizam as atividades de compra e venda

empresas: “divisão das competências necessárias

entre as empresas que a compõem, mas o

ao negócio; estoques reduzidos, em função do

processo evolui à medida que o tempo passa e a

Just

por

integração resultante da aliança entre as

compartilhamento; investimentos inferiores aos

empresas se torna mais forte até que em um

de negócios isolados; velocidade na adaptação ao

estágio bem avançado a governança na rede se

mercado;

torne indispensável.

in

time;

e

riscos

agilidade

reduzidos

nas

relações

com

fornecedores e clientes” (Zacarelli et al., 2008, p.
2.2. Inovação

104).
É o caso das montadoras de automóveis,

A inovação é extremamente necessária

por exemplo, que envolvem negócios com

porque hoje as empresas competem globalmente.

diversas empresas, fornecedoras de peças e

O Brasil precisa ter produtos melhores, mais

componentes, sem comprometer a qualidade do

baratos, de alta performance e mais sustentáveis.

produto montado nem risco de interrupção do

As empresas que não investem em pesquisa,

funcionamento da linha de montagem por falta de

desenvolvimento e inovação tendem a perder

insumos. Fica fácil, dessa forma, visualizar a

capacidade competitiva rapidamente. Nesse

necessidade de se ter um cuidado especial com a

caso, as instituições de ensino e pesquisas são

administração do relacionamento com a rede de

chamadas a fazerem parte das redes de

fornecedores, sendo necessária a fidelização,

organizações porque são elas que possuem os

entendida como o processo de aprofundamento

cientistas capacitados para desenvolver novos

da integração entre negócios, possibilitando que

produtos, frutos de pesquisa e desenvolvimento,

uma empresa não necessite produzir todas as

que pode ser realizada com incentivos fiscais e

partes que compõem o seu produto, mas possuir

com recursos de fomento.

fornecedores que possam atendê-la, participando
da sua rede de negócios.

A inovação deve fazer parte do processo
de aprendizagem organizacional. Provém do uso

Empresas que optam por trabalhar

de tecnologias que permitem aumentar a

isoladamente tendem a ter dificuldades, para

competitividade das empresas. “É uma nova

abastecer-se,

ideia implementada com sucesso, que produz

baixos,

necessitando

porém

capazes

manter estoques
de

atender

resultados

econômicos”,

segundo

Ernest
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Gundling da 3m apud Simantob e Lippi (2003).

com vistas ao aprimoramento do processo de

Ela é fundamental para as empresas porque

gestão. Porém ainda insistem em copiar produtos

representa a busca de novos produtos e serviços,

e modelos de sucesso de outros países, ou de

processos e técnicas organizacionais por meio de

concorrentes mais avançados tecnologicamente,

descoberta, experimentação, desenvolvimento e

ao invés de criar uma mentalidade inovadora.

imitação.

de

Além disso, no Brasil, a pesquisa ainda continua

reinvenção contínua do próprio negócio e de

mais ligada à ciência do que à aplicação nas

criação de novos conceitos de negócios,

empresas (SIMANTOB e LIPPI, 2003).

É

um

processo

estratégico

caracterizando-se pela abertura de um novo
mercado.

O caso de Santa Rita do Sapucaí,
entretanto, parece ser uma exceção, tendo em

Sendo um resultado de esforço de time, a

vista a constituição do Arranjo Produtivo Local

inovação não deve partir da cúpula da empresa,

(APL) por empresas de base tecnológica e

mas ser praticada pelos recursos humanos da

instituições de ensino e pesquisa, que usam

organização em todos os níveis e por todas as

habitualmente recursos de fomento para a

organizações da rede, visando o aumento da

pesquisa, desenvolvimento e inovação.

competitividade
participantes,

de

gerando

todas
riqueza

as

empresas
contínua

e

2.3. Critérios competitivos

mantendo-as na frente dos concorrentes.
A inovação não se dá por motivos
meramente tecnológicos, mas principalmente
econômicos, estando entre eles o alargamento da

No que

diz respeito aos critérios

competitivos,

redução de custos de fabricação, consumo de

Cada empresa que compete em uma indústria
possui uma estratégia competitiva, seja ela
explícita ou implícita. Esta estratégia tanto pode
ser desenvolvida explicitamente por meio de um
processo de planejamento como ter evoluído
implicitamente através das atividades dos vários
departamentos funcionais da empresa. (PORTER,
1997, p. 13).

matérias, de energia, taxa de defeito de fábrica,

Dispondo apenas de seus próprios meios,

custo de design dos produtos e com pessoal,

cada departamento funcional busca métodos ditados

melhorar as condições de trabalho e reduzir a

pela sua orientação profissional e pelos incentivos

poluição ambiental. Tudo isso contribui para o

daqueles encarregados. No entanto, a soma desses

aumento

interessa

métodos departamentais raramente equivale à melhor

diretamente às empresas. Em países em

estratégia para a organização. Porter (1999) coloca

desenvolvimento, como é o caso do Brasil,

a estratégia competitiva como uma das atividades

inovar ainda é uma novidade. Entretanto, com a

essenciais para as organizações obterem uma

globalização, não há como não se dedicar a

posição lucrativa no mercado onde estão

programas de qualidade e retenção de talentos

inseridas.

gama de produtos, manutenção da posição atual
no mercado, abertura de novos mercados,
melhoria da flexibilidade na fabricação, além da

da

competitividade

e

22
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v18, n.1, p. 17-30, 2018

Gestão

Segundo Porter (1990), há algumas

competitivas. Não basta apenas ser competitivo

décadas atrás a concorrência era praticamente

no presente, é necessário olhar para o futuro e

inexistente em quase todo o mundo, existia uma

estar preparado para as novas oportunidades,

grande proteção por parte dos governos às

afirmam.

empresas e a formação de grandes cartéis

De acordo com Hamel e Prahalad (1997),

colaborava para a quase inexistência de

a competição não está baseada apenas no

competitividade. Após o final da segunda guerra

presente, ela deve ser vista como a competição

mundial houve o acirramento da competitividade

pelo futuro, onde é avaliada pela participação nas

que vem se intensificando significativamente no

oportunidades e não apenas pela participação do

ambiente empresarial ao longo dos anos devido

mercado. Neste sentido torna-se fundamental que

ao grande número de concorrentes inseridos no

a organização desenvolva fortemente seu capital

mercado e as transformações que ocorrem

intelectual, que segundo Wernke, Lembeck e

rapidamente em todo mundo, levando as

Bornia (2003) são representados pelos os ativos

empresas atualmente a buscarem alternativas de

humanos,

vantagem competitiva para se manterem no

habilidades, atitudes e competências para

mercado globalizado.

resolução de problemas ou liderança e os não-

constituídos

por

fatores

como

Ferraz, Kupfer e Hauguenauer (1997)

humanos referentes ao mercado (abrangendo

afirmam que há duas linhas de pensamento que

itens como reputação, relacionamento com

conceituam a competitividade: a competitividade

consumidores, canais de distribuição etc.),

vista

na

conhecimento tácito ou codificado, infraestrutura

participação em determinado mercado, em certo

(como processos e base de dados possuída) e

tempo; e a que trata a competitividade como

propriedades

eficiência, relacionando-a com a capacidade de

comerciais).

se converter os insumos em produtos com o

Para

como

desempenho,

expressa

(como

Porter

patentes

(1990),

e

a

marcas

vantagem

máximo de rendimento. Observa, entretanto, que

competitiva surge do valor que a empresa

nestas duas visões são utilizados enfoques

consegue criar para seus clientes e que este valor

limitados,

ultrapasse o custo de fabricação. Existem dois

estáticos,

pois,

analisam

a

competitividade apenas pelos indicadores.

tipos básicos de vantagem competitiva, a

Para os autores, “a competitividade é a
capacidade

da

empresa

em

formular

e

liderança de custo e a diferenciação. Nesta
afirmação

do

autor

estão

os

critérios

implementar estratégias concorrenciais, que lhe

competitivos que constituem o fio condutor desta

permitam ampliar ou conservar, de forma

pesquisa, considerando-se como diferenciação a

duradoura,

qualidade,

uma

posição

sustentável

no

mercado”. Possuir uma visão de futuro se torna
fundamental

para

as

empresas

serem

o

desempenho

de

entrega,

a

flexibilidade e a inovação.
Já segundo Hamel e Prahalad (1997), a
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competitividade não ocorre apenas em nível de

de garantia da qualidade) ”, refere-se à qualidade.

produtos ou negócios, mas sim entre empresas.

O desenvolvimento de uma estratégia

Com esta visão, Ferraz (1997), coloca que “a

competitiva é, em essência, o desenvolvimento

competitividade entre as empresas depende da

de uma fórmula ampla para o modo como uma

capacidade delas conseguirem se aproximar de

empresa competirá, quais deveriam ser as suas

seus

de

metas e quais as políticas necessárias para levar-

compartilharem

se a cabo essas metas (PORTER, 2000). Para

informações e tecnologias”. Para isso, a

formular estratégias as empresas podem laçar

formação de redes de organizações e inovação

mão do modelo clássico da “Roda da Estratégia

pode ser uma estratégia fundamental.

Competitiva” ou da matriz SWOT ou FOFA,

clientes

e

desenvolverem

fornecedores,

produtos

e

a

fim

Rolt (2003) cita as principais estratégias

num nível mais amplo, que é a análise da situação

para a realização dos objetivos e missão da

da empresa tanto no ambiente interno quanto no

empresa. Entre elas encontram-se algumas

externo.

diretamente relacionadas com a temática desta

Para a formulação de uma estratégia

pesquisa: “renovar a linha de produtos através da

competitiva consideram-se quatro fatores

modernização dos atuais e lançamento de novos

básicos que determinam os limites daquilo que

produtos com base em projetos já existentes;

uma organização pode realizar com sucesso.

estabelecer convênio com instituição de pesquisa

Segundo Porter (1986) apud Paton et al.(2006),

para

obtenção

de

apoio

tecnológico

no

desenvolvimento de novos produtos”, dizem
respeito

à

inovação

e

redes.

“Agrupar

características genéricas aos produtos para
expandir o seu mercado, serializar a produção,
diminuir o custo de produção e facilitar a
comercialização por intermédio de terceiros;
praticar preços competitivos com base nos ganhos
de escala e inovação tecnológica”, referem-se a
custos e inovação. “Estabelecer uma integração
computadorizada com parceiros; ativar a criação
de parcerias com fabricantes e distribuidores de
equipamentos e sistemas afins; instalar sistemas
de comunicação direta com clientes e parceiros;
implantar uma interface homem-máquina em três
línguas para os novos produtos”, dizem respeito à
formação de redes. “Implantar o TQM (sistemas

Os pontos fortes e os pontos fracos da companhia
são o seu perfil de ativos e as qualificações em
relação à concorrência, incluindo recursos
financeiros, postura tecnológica, identificação de
marca, e assim por diante. Os valores pessoais
de uma organização são as motivações e as
necessidades dos seus principais executivos e
de
outras
pessoas
responsáveis
pela
implementação da estratégia escolhida. Os pontos
fortes e os pontos fracos combinados com os
valores determinam os limites internos (à
companhia) da estratégia competitiva que uma
companhia pode adotar com pleno êxito.

Os limites externos são determinados pelo
meio ambiente mais amplo das empresas. As suas
ameaças e oportunidades definem o meio
competitivo, com seus riscos consequentes e
recompensas potenciais.

As expectativas da

sociedade

o

impacto,

fatores

como

refletem

organização,

de

sobre
a

a

política

governamental, os avanços tecnológicos, os
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aspectos culturais, demográficos, os interesses

controle dos fatores que influenciam os custos

sociais e econômicos, e o ambiente físico-natural.

como

Esses quatro aspectos resumidos pela sigla FOFA

integração e padrão de utilização de capacidade,

devem ser considerados antes de uma empresa

assim como a reconfiguração da cadeia de valor

desenvolver um conjunto realista e exequível de

da empresa (OLIVEIRA, 2007).

metas e políticas.

localização,

economias

de

escala,

As atividades da cadeia de valor da

A vantagem competitiva vem da maneira

organização podem ser divididas, de maneira

pela qual as empresas se organizam e realizam

geral, nas que se relacionam com produção,

as suas atividades em separado. As operações

comercialização, entrega

de qualquer empresa podem ser divididas numa

produto (atividades primárias) e nas que

série de atividades, desempenhadas pelo pessoal

proporcionam

de vendas, os técnicos da assistência, os

tecnologia, recursos humanos ou funções de

cientistas/desenvolvedores,

infraestrutura geral que apoiam as outras

produção,

de

o

marketing,

pessoal

de

logística,

relacionamento com os fornecedores, com
clientes, etc.

os

e assistência ao

insumos

comprados,

atividades (atividades de apoio).
A estratégia direciona ou focaliza a
maneira pela qual a empresa realiza as atividades

As empresas criam valor para os seus

individuais e organiza toda a sua cadeia de

compradores pelo desempenho dessas vaidades.

valores. As atividades variam na importância que

O valor final criado por uma empresa é medido

têm para a vantagem competitiva em diferentes

pelo que os compradores se dispõem a pagar pelo

indústrias. As empresas conseguem vantagem

seu produto ou serviço. Uma empresa é lucrativa

competitiva de inovação ao conceber novas

se esse valor excede ao custo coletivo de realizar

maneiras de realizar atividades, empregando

todas as atividades necessárias.

novos procedimentos, novas tecnologias ou

Segundo Porter (1993) apud Oliveira
(2004),
Para obter vantagem competitiva sobre os rivais,
uma empresa tem de proporcionar valor
comparável para o comprador, mas desempenhar
as atividades com mais eficiência do que seus
concorrentes (menor custo) ou, então,
desempenhar as atividades de maneira excepcional,
que cria maior valor para o comprador e obtém preço
maior (diferenciação).

diferentes insumos.
Uma empresa é mais do que a soma de suas
atividades, assim como uma rede integrada é mais
do que a soma das empresas que a compõe. A
cadeia de valores de uma companhia é um
sistema interdependente, ou uma rede de
atividades, unidas por ligações. Tais ligações
ocorrem quando a maneira pela qual uma

A vantagem competitiva de custo ocorre
quando uma empresa tem custos menores que os
dos seus concorrentes de modo a permitir que ela
possa baixar seu preço. Ela é obtida mediante o

atividade é desempenhada afeta o custo ou a
eficiência das outras atividades. Elas criam, com
frequência, um intercâmbio no desempenho de
diferentes atividades que deve ser otimizado.
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As ligações, tanto de atividades na

na posição competitiva”.

empresa como de empresas na rede necessitam

A vantagem competitiva existe, cada vez

de coordenação ou governança. A entrega dentro

mais, em função da competência com que a

do prazo, outro critério competitivo condutor

empresa pode administrar todo esse sistema. “As

dessa pesquisa, exige que as operações, a logística

ligações não só conectam as atividades dentro de

externa e as

uma

Atividades

de serviços, como

companhia,

como

também

criam

instalação, funcionem harmonicamente em

interdependências entre uma empresa e seus

conjunto. A boa coordenação permite a entrega

fornecedores e canais” (OLIVEIRA, 2004). Uma

no prazo sem a necessidade de um estoque

companhia pode criar uma vantagem competitiva

oneroso. A formação de rede facilita o uso do

otimizando ou coordenando melhor essas

just in time.

ligações com o lado de fora. Isto define, na

A coordenação das atividades ligadas e

prática, o que significa redes de organizações.

das empresas em rede reduz os custos de

Entregas

frequentes

e

nos

prazos

pelos

transação, permite melhor informação para

fornecedores (prática hoje kanban) podem

finalidades de controle e substitui operações

reduzir os custos de manuseio e o nível exigido

mais caras por outras menos custosas, em outros

de estoque. Mas as oportunidades de poupar,

pontos, além de ser uma forna importante de

através da coordenação com os fornecedores e

reduzir o tempo combinado necessário à sua

canais, vão muito além da logística e do

execução, o que tem importância crescente para

processamento de pedidos e abrangem pesquisa e

a vantagem competitiva da organização. A

desenvolvimento, serviços depois de venda e

administração cuidadosa das ligações entre as

muitas outras atividades. De acordo com

atividades internas e das empresas em rede pode

Salgueiro (2010),

ser uma fonte decisiva de vantagem competitiva.

Segundo Porter (1989) apud Duarte (2003)

Uma companhia, seus fornecedores e seus canais
podem todos beneficiar-se com melhor
reconhecimento e explorações dessas ligações. A
capacidade das empresas de um país para explorar
ligações com fornecedores e clientes de sua sede
será importante para a explicação da posição
competitiva de um país numa indústria.

“a obtenção da vantagem competitiva exige que a

A ênfase dada hoje ao planejamento

cadeia de valores de uma empresa seja

estratégico, ou à estratégia empresarial reflete a

administrada como um sistema, e não como uma

proposição

Muitas ligações não são óbvias e os envolvidos de
ambos os lados têm dificuldades de percebê-las,
com frequência.

que

existem

benefícios

“A

significativos a serem obtidos com um processo

reformulação da cadeia de valores, pela

explícito de formulação de estratégias, garantindo

relocação, reordenação, reagrupamento ou

que as políticas e as ações dos departamentos

mesmo eliminação de atividades é, com

funcionais sejam coordenadas e dirigidas visando

frequência, a raiz de um grande melhoramento

um conjunto de metas da organização e não de

coleção

de

partes

separadas”.

[...]

de
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cada setor.

para determinar o que deseja tornar-se e como
chegar lá. O primeiro relaciona-se com a

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS

definição de objetivos e o segundo as ações
necessárias para realizá-los.

Feita a conferência dos questionários

Sobre a concepção estratégica do negócio

preenchidos por sócios das empresas que

concordam plenamente que suas empresas

compuseram a amostra e a tabulação das

competem com base no diferencial gerado pela

respostas, passa-se a relatar os resultados obtidos

qualidade,

para, em seguida, concluir sobre os achados,

flexibilidade de produção. Concordam ou

considerando-se

concordam plenamente que elas competem

a

revisão

bibliográfica

na

inovação

constante

e

na

baseadas em rapidez nas entregas, em tecnologia

apresentada no capítulo anterior.
Os questionários foram respondidos por

de inovação e no sistema de marketing.

membros da diretoria das respectivas empresas,

Concordam ainda que as empresas competem

sendo um Diretor Geral e o outro Diretor

baseadas também em processos flexíveis. Um

Comercial. Ambos responderam que as empresas

concorda plenamente e o outro fica entre o

realizam planejamento estratégico e que quem

concordar e o discordar a respeito da competição

inicia o processo é a diretoria.

baseada no sistema logístico e, por último, com

Sobre a visão de futuro do negócio,

os índices mais elevados de discordância, a

ambos já se reuniram com suas equipes

afirmação de que as empresas concorrem

gerenciais com o objetivo de obter consenso

baseadas em preços baixos.

quanto ao rumo futuro da empresa, mas só um

Em ambos os casos o planejamento

obteve êxito, conseguindo consenso total, o que

estratégico é anual, com revisão periódica anual

resulta em visão única de futuro para o

em uma delas e semestral na outra. A

empreendimento. O outro deparou-se com visões

periodicidade do acompanhamento do plano é

diferentes na equipe gerencial indicando que não

mensal em uma e trimestral na outra.

há consenso quanto aos rumos do negócio.

Uma

delas

possui

declaração

de

Apesar disso, ambos afirmam haver uma direção

estratégia ou concepção do negócio clara e bem

clara sendo seguida por todos na empresa.

articulada, mas afirma não ser possível escrever

A respeito da clareza de definição dos

uma declaração sobre esta concepção da

objetivos estratégicos e da compreensão deles

estratégia ou do negócio. A outra declara não

por todos na organização, um não tem certeza

possuir uma concepção clara e articulada do

sobre isso e o outro afirma que sim: os objetivos

negócio.

estratégicos são claros e todos os compreendem.

A que tem declaração estratégica clara e

o

bem articulada afirma que os subordinados

posicionamento sobre o raciocínio estratégico

entendem facilmente a concepção do negócio,

Ambos

afirmam

diferenciar
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mas que apenas algumas pessoas conseguem

com múltiplas aplicações.

redigir uma declaração de uma ou duas frases

Concluindo,

os

empresários

foram

sobre a concepção do negócio, sem consultar

levados a indicar os aspectos considerados como

alguém num nível hierárquico mais alto.

áreas de excelência da empresa, concedendo-lhe

Frequentemente eles (os subordinados) usam

vantagem estratégica diante dos concorrentes.

essa declaração como parâmetro para suas

Os aspectos geral e derivados que

escolhas em busca de novos produtos, mercados

receberam sim, afirmando que constituem áreas

e clientes, usando-a como filtro para escolher ou

de excelência para as empresas são: conceito de

rejeitá-los. A análise ambiental é levada em conta

produto:

no

estratégico,

vendas/serviço; Classe de mercado/usuário:

procurando identificar oportunidades e ameaças

apenas lealdade do cliente tendo um deles

no mercado.

colocado “não se aplica” para pesquisa de

processo

de

planejamento

São unânimes ao afirmar que quando
identificam

uma

oportunidade

de

produto

e

mercado/usuário; Logística de distribuição:

a

eficácia do sistema e organização do sistema;

capacidade contínua de processo, com propósitos

Retorno/lucro: gerenciamento de portfólio e

múltiplos para combinar os recursos disponíveis;

sistemas de informação; Custos: custos fixos

a oportunidade oferece capacidade de responder

baixos e variáveis também; Qualidade: boa

com

aceitação pelos clientes e bom controle de

produtos/serviços

aumenta

desenvolvimento

diferenciados

que

agregam valor; os produtos são customizados,

matéria-prima.

isto é, feitos de acordo com as necessidades

Os únicos aspectos que receberam “não”

específicas dos clientes e que a oportunidade não

de ambos os empresários foram os relativos aos

produz estruturas organizacionais de camadas

recursos naturais: exploração e conservação. Os

múltiplas.

demais, tecnologia: pesquisa tecnológica e

Afirmam ainda que a oportunidade traz

marketing de

aplicação;

vendas/marketing:

vantagem de qualidade, de desempenho de

recrutamento em vendas e eficácia em vendas; e

entrega, flexibilidade e inovação, mas um deles

tamanho/crescimento: maximização do volume e

diz que traz vantagem de custo e o outro que não.

administração de bens receberam 75% de “sim”

Ainda em relação a identificação de uma

e 25% de “não”.

oportunidade um disse que ela visa a um setor

Entre os aspectos mais diretamente

industrial orientado ao crescimento e o outro que

ligados aos critérios competitivos, que é o fio

não. O mesmo ocorre em relação à possibilidade

condutor da pesquisa, ambos os empresários

da organização ser líder: um sim e um não.

marcaram sim, afirmando que são áreas de

Ambos concordam que o não aproveitamento de

excelência

oportunidades pode

representar ameaça e

competitiva para todos os 15 aspectos derivados

discordam que elas trazem mercados geográficos

de custos: fixos e variáveis baixos; qualidade:

que

lhes

concedem

vantagem
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boa aceitação pelos clientes e bom controle de

Os resultados das pesquisas mostram que

matéria-prima; entrega: pedidos entregues no

as empresas envolvidas com a fabricação de

prazo, sem erros e completos; flexibilidade: de

produtos eletroeletrônicos de Santa Rita do

volume, de mix, recursos de TI a possibilitam, e

Sapucaí

sistema desenhado para ser flexível; inovação: a

planejamento estratégico iniciado pela diretoria

empresa inova constantemente, existe inovação

com o objetivo de estabelecer visão futura única

de produto, processos e tecnológica. A respeito

para a empresa; existe uma visão clara de futuro,

da formação de redes, ambos consideram as

que é seguida por todos; sabem distinguir entre

alianças

objetivos

com

fornecedores,

no

canal

de

caracterizam-se

e

ações;

pelo

competem

uso

do

baseado

distribuição e com clientes importantes, mas

principalmente em qualidade inovação constante

rejeitam essa possibilidade quando se trata dos

e flexibilidade de produção – nunca baseado em

concorrentes.

preços baixos; elaboram, revisam e controlam os
planejamentos estratégicos. Sabem aproveitar as

4. CONCLUSÃO

oportunidades para criar vantagens competitivas

Apesar de o estudo envolver empresas do
Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, que
formam um cluster eletroeletrônico, seu foco é a
formação

de

redes,

que

envolvem

os

fornecedores e os clientes das empresas, não
havendo qualquer relação com a proximidade
física ou com a aglomeração geográfica de

Foi possível observar que embora as
empresas brasileiras ainda não tenham o hábito
de inovar empregando recursos próprios e de
fomento em pesquisa e desenvolvimento, em
Santa Rita do Sapucaí esse já é um hábito entre

a liderança e consideram uma ameaça não
aproveitá-las. Entre todos os aspectos gerais e
derivados apresentados pelo questionário só não
consideram estratégicos os recursos naturais por
não fazer parte das atividades das empresas

Consideram

áreas

de

excelência,

entretanto, capazes de proporcionar alavancagem
estratégica às empresas, todos os critérios
competitivos destacados nesta pesquisa: custo,
qualidade, desempenho de entrega, flexibilidade
e inovação, além de considerarem estratégica a

as organizações.
A revisão da literatura deixou claro que
existe um relacionamento muito estreito entre
competitivos

flexibilidade e inovação, para a empresa assumir

explorá-los nem conservá-los.

empresas como ocorre no cluster.

critérios

de custo, qualidade, desempenho de entrega,

e

planejamento

estratégico, o que foi confirmado pelas perguntas

formação de redes com fornecedores, canal de
distribuição

e

clientes,

mas

não

com

concorrentes.
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RESUMO
Através da instituição da Emenda Constitucional nº 42 em 2003, foi introduzido na Constituição Federal, a determinação
da atuação de forma integrada entre às Administrações Tributárias: União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Para
atender ao dispositivo foi desenvolvido o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Este sistema possui diversos
pilares que possibilitam a uniformização das informações, dentre eles a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, que tem como
intuito demonstrar o lucro e os cálculos de Imposto de Renda e Contribuição Social das Pessoas Jurídicas. Esta obrigação
acessória trouxe sinergias aos escritórios de contabilidade e suas rotinas devido a sua complexidade, as quais busca-se
evidenciar através de pesquisa qualitativa. Conclui-se que mesmo através das dificuldades encontradas, a complexidade
da ECF diminui com o tempo devido a qualificação dos profissionais envolvidos.
Palavras-chave: SPED. ECD. SPED Contábil. Escrituração Contábil Fiscal. ECF.

ABSTRACT
Through the establishment of Constitutional Amendment No. 42 in 2003, the Federal Constitution was introduced to
determine the performance of the Tax Administration: Union, States, Municipalities and Federal District. In order to
attend to the device, the Public Digital Bookkeeping System (SPED) was developed. This system has several pillars that
make it possible to standardize the information, among them the Fiscal Accounting Bookkeeping - ECF, whose purpose
is to demonstrate the profit and calculations of Income Tax and Social Contribution of Legal Entities. This ancillary
obligation brought synergies to accounting offices and their routines due to their complexity, which seeks to evidence
through qualitative research. It is concluded that even through the difficulties encountered, the complexity of the ECF
decreases over time due to the qualification of the professionals involved.
Keywords: SPED. ECD. SPED Accounting. Accounting Bookkeeping Tax. ECF.
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tributário e, ponderando na visão dos escritórios

1. INTRODUÇÃO

de contabilidade estabelecidos em Varginha, que
A Constituição da República Federativa
do Brasil permite à União, Estados, Distrito

tipo de dificuldade a obrigação acessória ECF
trouxe aos seus processos.

Federal e aos Municípios instituir e cobrar
tributos. Para fazer-se valer do direito de forma
tempestiva, os fiscos iniciaram a implantação do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Isso

foi

possível

a

partir

da

Emenda

Constitucional nº 42 aprovada em 19 de
dezembro de 2003, que introduziu o inciso XXII
ao art. 37, determinando às Administrações

Para atingir os objetivos propostos esta
pesquisa se caracteriza como qualitativa, e
quanto aos fins como descritiva. Pesquisa
descritiva é a que descreve determinado
fenômeno de acordo Collis e Hussey (2005). Os
dados foram coletados através de pesquisa
bibliográfica em livros e artigos, além de
questionário semiestruturado aplicado.

Tributárias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Munícipios, a trabalharem de
forma integrada.

Escrituração Contábil Fiscal-ECF trouxe novas
demandas tributárias aos contribuintes e a
necessidade de especialização dos envolvidos.
sua

esclarecer à sociedade o que é a Escrituração
Contábil

Dentre os subprojetos do SPED, a

Em

A escolha do tema deve-se ao fato de

maioria,

os

responsáveis

pela

transmissão são os escritórios contábeis, que
devido à complexidade da ECF, buscam evitar

Fiscal

(ECF),

sua

importância,

obrigatoriedade e as legislações aplicáveis. Em
pesquisa aos anais e revistas de publicações
acadêmicas, verificou-se que o tema é pouco
explorado, despertando o interesse do autor pois
insere-se em seu campo de atuação, vindo
transformar o seu conhecimento tácito em
empírico.

impactos em suas rotinas operacionais.
Diante

disso,

chega-se

a

questão-

problema que dá origem a esta pesquisa: Quais
as sinergias geradas pela obrigatoriedade da

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Tributos

Escrituração Contábil Fiscal-ECF nos escritórios
de contabilidade em Varginha/MG?
Objetivando

responder

à

O Estado necessita de meios materiais e
pessoais para a realização de seus objetivos

pergunta,

institucionais para que possa garantir a ordem

buscou-se identificar as sinergias geradas pela

jurídica, a segurança, a defesa, a saúde pública e

obrigatoriedade da Escrituração Contábil Fiscal-

o

ECF nos escritórios de contabilidade em

(OLIVEIRA, 2009, p. 55).

Varginha/MG, analisando a compulsoriedade,
medindo

a

exigência

técnica

necessária,

bem-estar

Partindo

social

destas

de

sua

população

necessidades,

na

concepção de Souza (1975, p. 83), o tributo é a

verificando a utilização de sistema contábil e
32
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participação

obrigatória

do

indivíduo,

da

empresa e da instituição para o financiamento
dos gastos do País, para a manutenção e a
prestação de serviços públicos.
O termo tributo é definido pelo art. 3º da
Lei Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, como:
Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.
(BRASIL, 1966)

Para Fabretti (2012, p. 106), tributo é
sempre um pagamento compulsório em moeda,
que é a forma normal de extinção da obrigação
tributária.
2.2. SPED
Em 2003, foi introduzido o inciso XXII

6.022, de 22 de janeiro de 2007 e é definido pelo
art. 2º como:
Art. 2o O Sped é instrumento que unifica as
atividades de recepção, validação, armazenamento
e autenticação de livros e documentos que
integram a escrituração contábil e fiscal dos
empresários e das pessoas jurídicas, inclusive
imunes ou isentas, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações. (BRASIL,
2007)

E assim a integração dos fiscos ficou
disposta no art. 3º:
Art. 3o São usuários do Sped:
I - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda;
II - as administrações tributárias dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante
convênio celebrado com a Secretaria da Receita
Federal; e
III - os órgãos e as entidades da administração
pública federal direta e indireta que tenham
atribuição legal de regulação, normatização,
controle e fiscalização dos empresários e das
pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas.
(BRASIL, 2007)

ao art. 37 da Constituição Federal, através da
Emenda Constitucional nº 42, determinando a
atuação

de

forma

as

constitucional, o fisco também tinha o intuito de

esferas

alcançar diversos benefícios, como: Redução de

Municipais, Estaduais, do Distrito Federal e da

custos com a racionalização e simplificação das

União,

obrigações

Administrações

inclusive

integrada

Tributárias

o

das

entre

Além do objetivo de atender à emenda

compartilhamento

de

cadastros e informações fiscais.

acessórias;

Uniformização

das

informações que o contribuinte presta às diversas

Para atender a Emenda Constitucional e

unidades federadas; Rapidez no acesso às

ao Programa de Aceleração do Crescimento

informações; Fortalecimento do controle e da

(PAC) 2007-2010 – programa que visa a

fiscalização por meio de intercâmbio de

aceleração do crescimento econômico do país e a

informações entre as administrações tributárias;

melhoria das condições de vida da população

Eliminação do papel; Combate à sonegação;

brasileira - foi anunciada em 22 de janeiro de

dentre outros.

2007, como medida de Aperfeiçoamento do

O

SPED

possui

diversos

pilares,

Sistema Tributário, a implantação do Sistema

demonstrados na figura 1, sendo necessária

Público de Escrituração Digital (SPED) e a Nota

assinatura através de certificação digital para a

Fiscal Eletrônico (NF-e) no prazo de dois anos.

comprovação de veracidade das informações:

O SPED foi instituído pelo Decreto nº
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Figura 1: Pilares do SPED

as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas,
deverão apresentar a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) de forma centralizada pela matriz.
§ 1º No caso de pessoas jurídicas que foram sócias
ostensivas de Sociedades em Conta de
Participação (SCP), a ECF deverá ser transmitida
separadamente, para cada SCP, além da
transmissão da ECF da sócia ostensiva. (BRASIL,
2013)

A partir do ano-calendário 2015, todas as
pessoas jurídicas imunes ou isentas estão
obrigadas a entregar ECF.
Ficando dispensadas:

Fonte: Blog Cefis, 2016

§ 2º A obrigatoriedade a que se refere este artigo
não se aplica:
I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
II - aos órgãos públicos, às autarquias e às
fundações públicas;
III - às pessoas jurídicas inativas, assim
consideradas aquelas que não tenham efetuado
qualquer atividade operacional, não operacional,
patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o
ano-calendário, as quais deverão cumprir as
obrigações acessórias previstas na legislação
específica. (BRASIL,2013)

A certificação digital padrão utilizada no
Brasil é a Infraestrutura de Chaves Públicas
(ICP) criado a partir da medida Provisória nº
2.200-2, com isso é obrigatório que todo
contribuinte possua o certificado digital mais
apropriado para o recurso indicado (DUARTE,
2011).
2.2.1. Escrituração Contábil Fiscal - ECF
A ECF tem como finalidade demostrar o

As empresas obrigadas a transmitir a

cálculo do Imposto de Renda, o lucro da empresa
e contribuição representando e inovando a DIPJ
(Declaração de Rendimento da Pessoa Jurídica).
A Escrituração Contábil Fiscal está vinculada a
ECD para a utilização dos resultados para
preenchimento inicial da mesma (MARIANO et
al., 2016).
Instituída pela Instrução Normativa RFB
nº 1422 de 19 de dezembro de 2013, a entrega da
ECF é prevista para o último dia útil do mês de
julho do ano posterior ao período da escrituração.
Detalhada no art. 1º da IN RFB nº
1422/2013, a obrigatoriedade da ECF se aplica:
Art. 1º A partir do ano-calendário de 2014, todas

ECD devem obrigatoriamente recuperar o
arquivo transmitido dentro do PVA da ECF,
recuperando assim, os saldos e contas contábeis.
Para empresas optantes pelo lucro real, torna-se
obrigatória a recuperação da última ECF
transmitida, do ano imediatamente anterior. Caso
a empresa não esteja sujeita a entrega da ECD,
pode transmitir a ECF sem a recuperação do
arquivo, devendo informar em campo próprio
(registro 0010) que é dispensada da entrega da
ECD.
A

Escrituração

Contábil

Fiscal

é

segregada por registros enumerados de 0000 a
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9999, expostos no manual da ECF instituído pelo

duas assinaturas: Uma do contabilista e uma da

Ato Declaratório Executivo COFIS nº 30/2017.

pessoa jurídica. O contabilista deve assinar com

Sua criação pode se dar através de importação de

certificado digital e-PF ou e-CPF e a pessoa

software próprio competente e que atenda aos

jurídica pode assinar com e-PJ ou e-CNPJ, ou

dispositivos da legislação relacionada, ou através

com e-PF ou e-CPF do representante legal da

do próprio programa validador. Para cada

pessoa jurídica.

situação da Pessoa Jurídica ou equiparada, há um
bloco específico a ser declarado.
Após

preenchimento

A conclusão da transmissão da ECF é
confirmada através do recibo de transmissão.

completo,

a

Disposta no guia prático, a ECF poderá

escrituração deve ser validada pelo programa

ser retificada em até 5 (cinco) anos, ressaltando

validador da ECF – PVA. Se o arquivo não

que se uma ECF do ano anterior sofrer

apresentar inconsistências ou erros de estrutura,

retificação, poderá ser necessário a retificação

o mesmo já está habilitado para ser transmitido à

das

base da Receita Federal. Caso o arquivo

devido ao controle de saldos. Para realizar a

apresente inconsistências, é necessário corrigi-

retificação, é necessário informar no campo 12

las e realizar novamente o procedimento de

do registro 0000 a opção “S” – ECF Retificadora.

validação. As inconsistências apresentadas são

Assim transmitida, a ECF ficará na base de

classificadas como:

dados do SPED, podendo ser consultada e

● “Erro” – Identifica uma situação que
impede

a

conclusão

com

sucesso

da

escriturações

posteriores

transmitidas,

recuperada a qualquer momento através do
programa ReceitanetBX.

funcionalidade, uma situação que esteja em
desacordo com as regras de validação dispostas

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

no manual da ECF.
Os dados foram coletados através de

● “Aviso” - Alerta apenas informativo,
dando ciência ao usuário de uma situação

questionário semiestruturado aplicado junto a 5

incomum. Os avisos não impedem a transmissão

(cinco) escritórios de contabilidade situados na

da ECF.

cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais. A

Com o arquivo validado, o procedimento

escolha dos escritórios foi definida de acordo

para transmissão da ECF dá-se em mais três

com a acessibilidade e também de acordo com a

etapas:

proporção e área de cada um e as entrevistas
foram realizadas em suas dependências.

1 – Gerar arquivo para entrega

Em relação à idade, demonstra-se, na

2 – Assinar (com certificado digital)

figura 2, que sessenta por cento (60%) dos

3 – Transmitir
é

responsáveis pela transmissão da Escrituração

declarada no registro 0930, sendo obrigatória

Contábil Fiscal são jovens, que possuem entre 20

A

identificação

dos

signatários
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a 29 anos. Os restantes dividem-se entre 30 a 39

restante distribui-se entre os cargos de Auxiliar

anos, vinte por cento (20%), e a faixa etária de

de Escritório e Consultor, demonstrando a

sessenta anos ou mais, também representando

inferioridade da participação de auxiliares e

vinte por cento (20%).

consultores em relação a participação de
Encarregados de Setores no processo de

Figura 2: Idade

transmissão da ECF.
Até 20 anos.

Figura 4: Função

De 20 a 29 anos.

20%

Auxiliar de
escritório.

De 30 a 39 anos.

20%

60%

De 40 a 49 anos.
De 50 a 59 anos.

20%

20%

Assistente Fiscal
ou Contábil.

60 anos ou mais.
Analista Fiscal ou
Contábil.

60%

Fonte: Elaborado pela autora

Encarregado do
Setor Fiscal ou
Contábil.

Conforme figura 3, o nível de graduação
dos profissionais responsáveis iguala-se entre
Pós-Graduação e Mestrado, demonstrando que a

Fonte: Elaborado pela autora

apenas

Todos os entrevistados estão habilitados e

formação técnica. Nota-se que a maioria dos

possuem registro no Conselho Regional de

responsáveis atuantes buscam por qualificação e

Contabilidade de Minas Gerais.

minoria

dos

responsáveis

possui

capacitação profissional além da graduação.

No tocante ao nível de preparação para
atuar junto ao Sistema Público de Escrituração

Figura 3: Nível de escolaridade

Digital – SPED, na figura 5, sessenta por cento
Técnico.

20%
40%
40%

(60%) consideram-se preparados e quarenta por

Superior.

cento (40%) sentem-se extremamente confiantes

Pós Graduado.

e avaliam-se muito preparados. Nota-se que

Mestrado.

todos sentem-se capacitados para trabalhar com

Doutorado.

Fonte: Elaborado pela autora

o SPED, representando a qualidade da mão-deobra atuante no mercado contábil atual.

A figura 4 representa a função exercida
pelos entrevistados. Sessenta por cento (60%)
dos profissionais responsáveis exercem a função
de Encarregados do Setor Fiscal ou Contábil. O
36
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Figura 5: Preparo para o SPED

controle das administrações tributárias. Foi
questionado se os entrevistados concordam com

Sim, muito
preparado.

40%

estes benefícios citados pela Receita Federal

Sim, preparado.

60%

Brasileira, e se os mesmos poderiam resultar em
Não, pouco
preparado.

diminuição da sonegação e consequentemente,
queda na carga tributária.

Fonte: Elaborado pela autora

Na figura 7, oitenta por cento (80%)
Mesmo com os níveis elevados de

concordam com os benefícios e acreditam que

preparo para o SPED, foi constatado através do

conforme a fiscalização torna-se cada vez mais

gráfico demonstrado na figura 6, que ainda existe

eficaz, poderá resultar em uma possível

insegurança ao trabalhar com este projeto.

diminuição da carga tributária no País. Vinte por

Mesmo com oitenta por cento (80%) dos

cento (20%) sentem-se indecisos perante a

entrevistados confiando na segurança de um

questão.

projeto altamente denominado como ‘seguro e
confiável’ pela Receita Federal Brasileira - RFB,

Figura 7: Benefícios, diminuição da sonegação e da carga
tributária após o SPED

ainda existem profissionais que não acreditam

Concordo
plenamente.

nesta segurança, representando vinte por cento

20%

Concordo.

(20%) dos entrevistados.

Indeciso.

80%

Figura 6: Segurança com o projeto SPED

Discordo.

20%
Sim.
Não

80%

Fonte: Elaborado pela autora

Referente ao acompanhamento constante
da legislação relacionada ao Imposto de Renda
Sobre a Pessoa Jurídica - IRPJ e à Contribuição

Fonte: Elaborado pela autora

Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, todos os

Na página virtual da Receita Federal
Brasileira - RFB, listam-se diversos benefícios
decorrentes da implantação do SPED, dentre
eles: Aperfeiçoamento do combate à sonegação;
Rapidez

no

acesso

às

informações;

Uniformização das informações declaradas pelo
contribuinte às diversas unidades federadas;
Simplificação e agilização nos processos de

entrevistados mantem-se atualizados.
Identificado na figura 8, oitenta por cento
(80%) dos profissionais responsáveis pela
transmissão da Escrituração Contábil Digital ECD, também são responsáveis pela transmissão
da Escrituração Contábil Fiscal - ECF. Esta
participação dos mesmos profissionais nas
diferentes

obrigações

acessórias

reduz

a

probabilidade de inconsistências e aumenta a
37
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agilidade no processo, visto que o profissional já

- ECF, foi perguntado se os entrevistados

se encontra atualizado com as Demonstrações

participam

Contábeis e demais dados da escrituração.

treinamentos sobre o assunto. A figura 10 mostra

constantemente

de

cursos

e

que oitenta por cento (80%) dos profissionais
Figura 8: Responsável pela transmissão da ECD e da ECF

investem em cursos e treinamentos relacionados
à ECF, e apenas vinte por cento (20%) não

20%

Sim.

participa de treinamentos.

Não.

80%

Figura 10: Participação constante em treinamentos sobre
a ECF

Fonte: Elaborado pela autora
20%

Questionados sobre o investimento em

Sim

cursos de capacitação profissional relacionados à

Não

ECD, foi constatado que todos os entrevistados
participam

e

investem

80%

continuamente,

mantendo-se atualizados e capacitados para a
Escrituração Contábil Digital. Já em relação ao

Fonte: Elaborado pela autora

grau de dificuldade para transmitir esta obrigação

Visando

classificar

o

grau

de

acessória, numa escala onde 1 é totalmente

dificuldade dos entrevistados ao declarar a ECF,

despreparado e 5 é totalmente preparado, foi

de 1 (totalmente despreparado) a 5 (totalmente

identificado na figura 9, que oitenta por cento

preparado) foi constatado que todos sentem-se

(80%) dos entrevistados sentem-se preparados, e

preparados para transmitir a escrituração, não

vinte por cento (20%) consideram-se totalmente

existindo

preparados para trabalhar com a ECD.

totalmente preparado.

Figura 9: Classificação do grau de dificuldade na
transmissão da ECD, onde 1 é totalmente despreparado e 5
é totalmente preparado

20%

entrevistado

que

sinta-se

Em relação ao Software ser apropriado e
competente para a geração da Escrituração
Contábil

Fiscal,

todos

os

entrevistados

1

aprovaram o sistema contábil utilizado, atingindo

2

cem por cento (100%), conforme figura 11. O

3

80%

um

4
5

resultado demonstra a qualidade dos sistemas
contábeis

utilizados

pelos

escritórios,

beneficiando o controle interno e externo das
Fonte: Elaborado pela autora

informações contábeis.

Em relação à Escrituração Contábil Fiscal
38
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Figura 11: Software apropriado para suportar a ECF

de dados e parametrização do software para a
geração do arquivo da escrituração.
Vale lembrar que as opções como tempo,

Sim

complexidade de manipulação do PVA e

Não

ausência de orientações da Receita Federal não

100%

foram selecionadas por nenhum entrevistado, o
que demonstra que a Receita Federal está

Fonte: Elaborado pela autora

satisfazendo a necessidade dos contribuintes
Na

figura

12,

foi

abordado

se

nestes quesitos.

profissionais concordavam que o prazo de
transmissão da ECF é benéfico e compatível com

Figura 13: Maior dificuldade no processo de transmissão
da ECF

as demais rotinas e obrigações acessórias de

Tempo

responsabilidade do escritório. Cem por cento
(100%)

das

respostas

foram

Complexidade na
legislação

positivas,

Complexidade
manipulação do PVA

concordando que o prazo é compatível com as
demais rotinas contábeis e fiscais do escritório,

Ausência de
orientações da Receita

14%

não influenciando na entrega de nenhuma outra
14%

obrigação acessória.
Figura 12: Compatibilidade do prazo de transmissão da
ECF x Rotinas do escritório

43%

14%
15%

Excesso de
informações a
declarar
Capacitação
profissional
Levantamento de
dados

Sim

Parametrização do
Software ao gerar ECF

Não

Todas as alternativas

100%
Fonte: Elaborado pela autora
Fonte: Elaborado pela autora

Ao serem questionados sobre a maior
dificuldade durante o processo de transmissão da
ECF, na figura 13, os entrevistados mostraram-se
bastante divididos. Quarenta e três por cento
(43%), representando a maioria, acusam que a
complexidade da legislação relacionada dificulta
o processo de transmissão da ECF. Os demais
dividem-se entre excesso de informações a
declarar, capacitação profissional, levantamento

Todos os profissionais entrevistados
concordaram que houve queda na dificuldade
com a ECF desde o início de sua obrigatoriedade
até a presente pesquisa. A aprovação de cem por
cento (100%) neste quesito, indica que a cada ano
os profissionais tornam-se mais capacitados para
lidar com a escrituração e seu complexo
preenchimento.
No tocante às informações declaradas na
escrituração,

foi

questionado

o

grau

de
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veracidade e o quanto essas informações
correspondem

fielmente

à

realidade

do

Figura 15: Avaliação do grau de comprometimento e
colaboração dos clientes ao fornecer as informações e
documentações relacionadas à ECF
Muito
comprometidos.

contribuinte, em uma escala onde 1 é totalmente
incompatível e 5 é totalmente compatível. Os

Comprometidos.

resultados da figura 14, apontaram que oitenta

40%

60%

por cento (80%), são compatíveis com à

Pouco
comprometidos.

realidade do contribuinte. Vinte por cento (20%)

Sem
comprometimento.

não consideram as informações tão fidedignas. É
válido ressaltar que nenhum entrevistado afirma

Fonte: Elaborado pela autora

que as informações declaradas são totalmente
compatíveis e fiéis à realidade do contribuinte.
Figura 14: Classificação do grau de veracidade e
fidedignidade das informações declaradas na ECF, onde 1
é totalmente incompatível e 5 é totalmente compatível

baixo

índice

de

comprometimento dos clientes e demais fatores
como

complexidade

na

legislação,

foi

perguntado n a figura 16, se os responsáveis já se

ou com a não entrega do arquivo em tempo hábil.

2

80%

ao

depararam com o atraso na transmissão da ECF

1

20%

Devido

3

Quarenta por cento (40%) não enfrentaram

4

nenhuma das duas situações. O restante dividiu-

5

se entre apenas atraso, não entrega e ambos.

Fonte: Elaborado pela autora

Para a veracidade e fidedignidade dos
dados

declarados

pelos

escritórios

Figura 16: Casos de não entrega ou atraso na transmissão
da ECF
Sim, ambos.

de

contabilidade, é necessário o comprometimento
e colaboração dos contribuintes no fornecimento

20%
40%

de documentações e informações relacionadas à
ECF. Ao avaliar o grau de comprometimento na

20%
20%

figura 15, os entrevistados classificaram seus
clientes,

em

sua

maioria,

como

Sim, apenas não
entrega.
Sim, apenas
atraso na
transmissão.
Não.

pouco

comprometidos. Apenas quarenta por cento

Fonte: Elaborado pela autora

(40%) possuem clientes comprometidos à

Muitos escritórios são responsáveis pela

auxiliar o escritório durante o processo da

transmissão de diversas escriturações contábeis

transmissão.

fiscais, sobrecarregando-se. Abordados sobre a
necessidade dos responsáveis realizarem hora
extra durante o período de transmissão da ECF,
foi identificado na figura 17 que, em sua maioria,
40
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os escritórios precisam arcar com esta despesa

maioria dos profissionais encarregados de

neste processo, representando oitenta por cento

transmitir a ECF são jovens, entre 20 a 29 anos,

(80%) dos entrevistados. Vinte por cento (20%)

que exercem forte influência nos escritórios,

dos entrevistados não sentem necessidade de

ocupando cargos de encarregados do Setor Fiscal

fazer hora extra, e conseguem transmitir a ECF

ou Contábil. Nota-se que a participação dos

em sua jornada de trabalho.

Assistentes e Consultores na transmissão da ECF
é inferior à dos Encarregados de Setores.

Figura 17: Necessidade de hora extra durante o período de
transmissão da ECF

Os níveis de escolaridade mostram-se
bastante elevados, ressaltando que a maioria dos

20%

profissionais buscaram por qualificação após a

Sim.

graduação. A minoria possui sessenta (60) anos

Não.

80%

ou mais, demonstrando que os profissionais
contábeis que atuam no mercado de trabalho há

Fonte: Elaborado pela autora

mais tempo não acompanharam as constantes
Após

encerramento

do

prazo

de

atualizações do SPED e seus pilares. Embora

transmissão, o arquivo ECF pode ser retificado

uma pequena parte dos entrevistados concluíram

em situações de inconsistências e possíveis erros

apenas a formação técnica, todos possuem

identificados. Em uma escala onde 1 é nenhuma

registro no Conselho Regional de Contabilidade

necessidade e 5 é totalmente necessário, foi

de Minas Gerais - CRC/MG.

avaliado na figura 18, que apenas vinte por cento

Os entrevistados sentem-se preparados e

(20%) dos entrevistados não necessitam retificar

confiantes para trabalhar com o SPED e seus

os arquivos já transmitidos. O restante alega que

pilares: ECD e ECF. Poucos não acreditam na

esta necessidade existe, mas é pouco necessária.

segurança do projeto, mas a maioria concorda

Figura 18: Necessidade de retificação de arquivos já
transmitidos, onde 1 totalmente desnecessário e 5 é
totalmente necessário

que o SPED trouxe inúmeros benefícios a todos
envolvidos. Importante ressaltar os índices
elevados de constantes participações em cursos

1

20%
40%

2
3

40%

profissionalizantes relacionados a Escrituração
Contábil Digital - ECD, Escrituração Contábil

4

Fiscal - ECF, Imposto de Renda da Pessoa

5

Jurídica - IRPJ e Contribuição Social Sobre o

Fonte: Elaborado pela autora

Lucro Líquido - CSLL, demonstrando a
qualidade e o alto nível de atualização dos

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

profissionais atuantes.
A

Constatou-se através da pesquisa, que a

maioria

dos

entrevistados

são

encarregados de ambas transmissões: A ECD e a
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ECF. Pode-se considerar um fator positivo, pois

de capacitação profissional é o que dificulta o

o mesmo profissional que transmite informações

processo da transmissão. Outros indicam que a

relacionadas a contabilidade societária, transmite

maior dificuldade encontrada durante o período é

também

a parametrização do Software para gerar a ECF,

as

informações

relacionadas

a

contabilidade tributária, tendo melhor acesso,

lembrando

agilidade e conhecimento das Demonstrações

Software apropriado para a escrituração. Por fim,

Contábeis,

de

o restante dos entrevistados, dividiram-se entre a

divergência de informações entre as duas

dificuldade de realizar o levantamento de dados

Escriturações.

software

e o excesso de informações a serem declaradas.

apropriado para suportar a ECF e suas

Ressaltando que todos avaliaram seus clientes

exigências.

como pouco comprometidos nestes aspectos,

reduzindo

Todos

a

possibilidade

possuem

Referindo-se ao grau de participação,
fornecimento de informações e documentações
relacionadas a ECF, grande parte avaliou seus

que

todos

afirmaram

possuir

mas não deixando assim, de prestar informações
fidedignas aos Fiscos.
Raramente

há

a

necessidade

de

clientes como pouco comprometidos, porém,

retificação das escriturações já transmitidas. A

mesmo com a falta de comprometimento,

maioria das transmissões são realizadas no prazo

afirmam que as informações declaradas nas

previsto, existindo baixos índices de ocorrências

escriturações são fidedignas e compatíveis com a

de não entrega ou atraso na declaração.

realidade da empresa.

Considera-se complexa a transmissão da

Todos entrevistados afirmaram que o

ECF, porém há a aprovação de cem por cento

prazo de transmissão da ECF é compatível com

(100%) dos entrevistados, quando questionados

as demais rotinas dos escritórios, porém, oitenta

se a dificuldade com a ECF diminuiu conforme o

por cento (80%) faz hora extra neste período, o

passar dos anos. Conclui-se que mesmo em meio

que contradiz as afirmações de compatibilidade

às dificuldades encontradas, legislações e

de prazos.

mudanças, a complexidade da ECF vai perdendo

A maior dificuldade encontrada durante a
transmissão da ECF, foi a complexidade na

espaço ao passar dos anos, para dar lugar à
profissionais experientes e capacitados.

legislação, mesmo com todos entrevistados
afirmando manterem-se sempre atualizados às
legislações vigentes. Embora os níveis de
graduação sejam elevados, os profissionais
estarem devidamente habilitados pelo CRC/MG
e todos participarem de constantes cursos
profissionalizantes, alguns afirmaram que a falta
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo evidenciar a importância da utilização da ferramenta ERP-SAP, Enterprise Resource
Planning (ERP) e Systems Applications and Products in Data Processing (SAP), como apoio na realização do Inventário
Rotativo, para melhoria nos níveis de acuracidade no estoque de materiais produtivos de uma empresa do ramo
aeronáutico. Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica para revisão da literatura referente ao tema abordado
no trabalho e o estudo de caso através de entrevistas não dirigidas com a finalidade de se verificar como a aplicabilidade
do método, o planejamento e a execução do Inventário Rotativo podem fortificar e consolidar a gestão de estoques de
maneira efetiva. Com o aumento da necessidade e do interesse dos clientes por produtos cada vez mais tecnologicamente
desenvolvidos, as empresas fabricantes enxergam que a partir de um estoque com alta acuracidade e eficazmente
controlado, há a possibilidade de aumentar a sua participação no mercado e com a gama de produtos cada vez maior
aumenta-se a complexidade de controles dos estoques e das operações logísticas. Por isso, o desenvolvimento de práticas
sólidas no processo de inventário se faz tão importante para melhorar sempre o gerenciamento dos estoques. Os resultados
obtidos foram considerados satisfatórios, pois foi evidenciada a importância da execução periódica do inventário,
utilizando a classificação ABC dos materiais, para garantir a acuracidade e confiabilidade nos níveis de estoque da
empresa.
Palavras chave: Estoque. ERP-SAP. Inventário Rotativo. Acuracidade.

ABSTRACT
The present study aims to highlight the importance of using the tool ERP-SAP, Enterprise Resource Planning (ERP) and
Systems Applications and Products in Data Processing (SAP), as support in the accomplishment of the Cycle Inventory,
for improvement in the levels of accuracy in stock of productive materials of an aeronautical company. A bibliographical
research methodology will be used to review the literature related to the topic discussed in the work and the case study
will be done through non-directed interviews with the purpose to verify how the applicability of the method, planning
and execution of the Cycle Inventory can strengthen and consolidate inventory management effectively. With the
increased demand and interest of customers for more technologically developed products, the manufacturers see that with
a highly accurate and effectively controlled stock, there is a possibility to increase their market share and with the
increasing range of products, the complexity of control of these stocks and logistics operations is consequently higher.
Therefore, the development of solid practices in the inventory process is very important in order to keep improving
stockpile management. The results were considered satisfactory, as the importance of executing periodic inventory was
evident, using the ABC classification of materials, to ensure the accuracy and reliability of the company's stock.
Keywords: Stock. ERP-SAP. Cycle Inventory. Accuracy.
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1. INTRODUÇÃO

conceitos sobre administração de inventários,
com ênfase no inventário rotativo e na sua

Nos últimos anos, a informatização
crescente, a alta exigência e a instabilidade do
mercado estão modificando o modo de gestão em
várias empresas, que buscam ferramentas e
técnicas que as auxiliem no processo gerencial.
Em função disto, o objetivo deste estudo é

sistemática e, em seguida, o estudo de caso
realizado no estoque de materiais produtivos de
uma empresa do ramo aeronáutico e, por fim, as
considerações finais deste estudo com as
referências

bibliográficas

utilizadas

para

enriquecimento do estudo.

evidenciar a importância da utilização da
ferramenta ERP-SAP,

Enterprise Resource

2. GESTÃO DE ESTOQUES

Planning (ERP) e Systems Applications and
Products in Data Processing (SAP), como apoio
na realização do Inventário Rotativo, para
melhoria nos níveis de acuracidade no estoque de
materiais produtivos de uma empresa do ramo
aeronáutico, além de assegurar a excelência no
atendimento dos níveis de serviço do mercado
consumidor e aumentar a confiança dos clientes
através dos serviços prestados.
Segundo Bowersox e Closs (2001, p.
255), o controle de estoques é um procedimento
rotineiro necessário ao cumprimento de uma
política de estoques. Para isso, é necessário
acompanhar periodicamente possíveis variações
do

produto,

quantidade

e

localização

e

documentar seu desempenho, seja manualmente
ou pelo uso da tecnologia da informação.
Na estruturação deste trabalho, após a
introdução, será

apresentada

uma

revisão

bibliográfica da gestão e acurácia de estoques e
serão abordados conceitos e metodologias sobre
as

ferramentas

ERP-SAP

e

Warehouse

Management System (WMS) e sua aplicabilidade
dentro da Logística e da Administração de
Estoques. Em seguida, serão apresentados

O estoque de uma empresa pode ser seu
principal aliado para um bom atendimento ao
cliente, mas existe uma grande possibilidade de
ser um de seus problemas. O estoque tem como
objetivo estocar matérias-primas, produtos em
processo e produtos acabados para se ter, de
forma permanente, suprimento para as linhas de
produção e para atender o cliente final.
Quanto maior o investimento nos vários
tipos de estoque (supondo que esse estoque seja
o estritamente necessário) tanto maior é a
capacidade e a responsabilidade de cada
departamento na empresa. Para a gerência
financeira, a minimização da eficácia dos
estoques é uma das metas prioritárias.
Ballou (2006, p. 271) define que
“Estoques são acumulações de matérias-primas,
suprimentos,

componentes,

materiais

em

processo e produtos acabados que surgem em
numerosos pontos do canal de produção e
logística das empresas” [...]. O autor define que
o gerenciamento sensato do estoque necessita de
um

cuidado

minucioso

para

não

haver

desperdícios econômicos, principalmente porque
os custos com estoques representam em torno de
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20 a 40% do próprio valor por ano (Idem, p. 274).

A acuracidade provém do termo em

Segundo Martins e Alt (2005, p. 167), a

inglês accuracy e traz em seu significado a idéia

administração de materiais, também considerada

de precisão. Aplicando o conceito da acuracidade

como administração de estoques, sempre foi o

no estoque, verifica-se que quanto mais precisas

elemento regulador de toda a cadeia de Logística

forem as informações dos estoques, mais seguras

e, por isso, motivo de extrema atenção por parte

serão as decisões de

dos gestores. Isso acontece devido às empresas

(WALLER et al., 2006).

atualmente buscarem vantagem competitiva por
meio da administração eficaz dos estoques.
Já Pozo (2004, p.37), considera que além

seu gerenciamento

A acurácia de estoque é determinada pela
relação entre a quantidade física existente no
armazém e aquela existente nos registros de

da administração eficaz, o controle dos níveis de

controle.

estoque é de fundamental importância para o

armazenados em sistemas avançados e que

resultado da empresa. O autor enfatiza que a

integram os processos (tipo ERP) ou em um

importância da administração de estoques é

simples controle de fichas. O estoque apresentará

maximizar a utilização dos recursos envolvidos

acurácia igual a 100% quando a quantidade física

na Logística da empresa e com grande efeito

coincidir com a quantidade teórica.

dentro dos estoques.
A gestão de estoques tem como tarefa

Esses

registros

podem

estar

Manter a acurácia dos estoques em um
nível elevado - isento de erros - trará vantagens

minimizar o investimento em inventário ao

para a organização nos seguintes aspectos:

mesmo tempo em que providencia os níveis de

 Nível de serviço adequado ao cliente, uma

disponibilidade almejados. Ela constitui uma

vez que o conteúdo teórico apresentado nos

série de ações que permitem verificar se os

registros

estoques de uma empresa estão sendo bem

fisicamente nos armazéns;

utilizados, bem localizados em relação aos
setores que deles se utilizam, bem manuseados e
bem controlados. Existem vários indicadores de
produtividade na análise e controle dos estoques,
sendo os mais usuais: diferenças entre o
inventário físico e o contábil, acurácia dos
controles, nível de serviço (ou nível de
atendimento), giro de estoques e cobertura de
estoques.
3. ACURÁCIA DE ESTOQUE

 Determinar

coincide

com

o

o ressuprimento,

existente

que

será

disparado a partir de um valor teórico ou
registrado.

Se

esse

valor

apresentar

diferenças em relação ao físico pode estar
ocorrendo um desabastecimento ou uma
elevação do nível de estoque;
 Garantir a disponibilidade de material para a
produção; é extremamente desagradável
estabelecer todo um plano de produção
baseado na disponibilidade de materiais e
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perceber que existem divergências entre o

de Systeme, Anwendungenund Produkte in der

físico e o teórico;

Datenverarbeitung

 Analisar níveis de existência e eliminar
excessos;

alemão),

Systems,

Applications and Products in Data Processing
(em

inglês)

Sistemas,

 Controlar obsolescência;

(em

e

em

Aplicativos

e

português,

Produtos

para

Processamento de Dados. O AG era a abreviação

 Analisar situação financeira com base nas

de Aktiengesellschaft (sociedade anônima em
alemão).

informações corretas dos estoques.

ABAP (Advanced Business Application

Muitos profissionais da área de Logística

Programming) é uma linguagem de programação

de

de alto nível desenvolvida pela empresa de

acuracidade à aplicação e uso de ferramentas

software SAP. É a principal linguagem utilizada

tecnológicas como o uso de sistemas WMS,

no produto mais conhecido desta empresa, o SAP

código de barras e etiquetas inteligentes. Isso

R/3, um software ERP.

condicionam

a

melhora

nos

índices

pode ser considerado uma “meia verdade” e não

SAP

ERP

(até

2003

SAP/R3,

pode ser utilizado como justificativa para o

até 2007 mySAP ERP) é um sistema integrado de

insucesso. Em muitas empresas, embora exista

gestão

um belo aparato tecnológico, ainda não se

principal da SAP AG, uma empresa alemã, líder

consegue atingir um nível de acuracidade

no seguimento de softwares corporativos, tendo

confiável.

cerca de 86 mil clientes, segundo a própria SAP,

empresarial

transacional,

produto

em todo mundo, dentre eles a grande maioria
4. SAP R/3 (SYSTEMS APPLICATIONS
AND PRODUCTS)

empresas de grande porte. O sistema procura
contemplar a empresa como um todo, dividido

Os passos iniciais para que o SAP viesse

em módulos, onde cada módulo corresponde a

ao mundo começaram a ser dados em 1972, na

uma área especifica. Cada programa é executado

cidade de Mannheim, na Alemanha, quando

através de uma transação, separadamente. Estes

cinco engenheiros, ex-funcionários da IBM:

programas são desenvolvidos em ABAP, uma

DietmarHopp,

Hans-Werner

linguagem de programação, da qual a SAP detém

Hector, HassoPlattner, ClausWellenreuther e

os direitos. Cada módulo é responsável por mais

Klaus Tschira, decidiram criar sua própria

de mil processos de negócios, baseados em

empresa de desenvolvimento de sistemas: a SAP

práticas do dia a dia de cada empresa. O sistema

AG, com a seguinte visão: desenvolver um

é configurado para atender à necessidade de cada

software aplicativo padrão para processos de

determinado processo, onde mais de 8 mil tabelas

negócios em tempo real.

administram em tempo real as informações que

O nome da empresa era uma abreviação

trafegam pela empresa.
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O primeiro produto importante da SAP

sistemas ERPs, que foi adotada por organizações

foi R/2, que até então era um conjunto de

industriais como a Boeing, Mercedes-Benz,

módulos voltados para mainframes, até que

BMW e Ford (ROSINI E PALMISANO, 2011,

em 1995 foram apresentadas as primeiras

p.167). Tecnicamente, ERP é uma evolução do

aplicações do R/3, que ao contrário do seu

MRP (Materials Resource Planning) e MRP II

antecessor, era voltado para o ambiente Cliente-

(Manufacturing Resources Planning), sistemas

servidor, sendo assim, não uma versão nova do

integrados de fábrica que efetuam controle dos

R/2, mas sim um sistema diferente.

estoques

e

dão

apoio

às

atividades

de

Os sistemas ERP, segundo Souza (2000,

planejamento de produção e planejamento de

p. 11), “são sistemas de informação integrados,

compras. Um sistema SAP R/3 é composto por

adquiridos na forma de pacotes comerciais de

três camadas: frontend, apllication e database.

software com a finalidade de dar suporte à

Frontend é camada responsável por "exibir" as

maioria das operações de uma empresa e atender

telas ao usuário. Application é onde são

os mais diversos segmentos empresariais”. Os

processadas as operações efetuadas, transferindo

sistemas

e

para o Frontend, os dados a serem exibidos. É

visibilidade global da informação de qualquer

nessa camada que os programas ABAP são

parte da empresa e de sua cadeia de suprimentos,

executados. A camada de Application possui

o

diversos serviços e processos (também chamados

que

ERP

fornecem

possibilita

(CHOPRA

decisões

de WorkProcess) disponíveis. Database é a

Integrados podem reunir todos os processos de

camada onde os dados são armazenados. Quando

negócios de uma empresa em um único sistema

a camada Application necessita de algum dado, o

de software que permite que a informação flua

mesmo é requisitado a camada de Database. Os

sem descontinuidade através da organização.

principais módulos do SAP são:

sistemas

MEINDL,

inteligentes,
Sistemas

Esses

e

rastreamento

focam

2003).

principalmente

os

processos internos, mas podem incluir transações

 SAP

MM

(Materials

Management)

-

Administração de Materiais;

com clientes e fornecedores (LAUDON e

 SAP SD (Sales and Distribution) - Vendas e

LAUDON, 2007). Para Davenport e Klahrn

Distribuição;

(1998), um sistema ERP é uma solução genérica

 SAP FI (Financial Accounting) - Finanças;

cujo desenho reflete uma série de afirmações

 SAP

acerca do modo como as organizações, em geral,

Planejamento da Produção;

operam.

 SAP HR (Human Resource) - Recursos

A disseminação dos ERPs na indústria

PP

(Production

Planning)

-

Humanos;

aconteceu com maior expressão na década de 90.

 SAP PS (Project System) - Sistema de

A empresa SAP seguida da empresa Baan, ambas

Projeto;

europeias, implantaram a primeira geração dos
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 SAP CO (Controlling) - Controladoria;
 SAP

QM

(Quality

Um dos grandes benefícios do WMS é a

Management)

-

programação ativa dos recursos existentes, ou

Gerenciamento da Qualidade;

seja, a partir de parametrizações das operações

 SAP WM (Warehouse Management) -

no sistema, a solução distribui automaticamente

Administração de Depósito;

as tarefas dentro do depósito e controla a

 SAP TM (Transportation Management) Administração de Transporte;

execução,

 SAP

recurso,

aumentando

Outro

Indústria;

on-line.

a

produtividade

operacional.

das Instalações;
 SAP IS (Industry Solution) - Soluções de

controle

Posteriormente gera relatórios de desempenho
por

 SAP PM (Plant Maintenance) - Manutenção

gerando

grande

benefício

é

o

gerenciamento dos endereços de forma dinâmica,
ou seja, também a partir de parametrizações, o
sistema escolhe o melhor local de estocagem, em

IM

(Investment

Management)

-

função do giro do item, de sua popularidade e de
restrições de peso ou volume, aumentando a

Administração de Investimentos;

ocupação volumétrica.
 SAP CS (Customer Service) - Serviços ao

Cliente.
5.

O sistema gerencia a separação de
pedidos através de regras pré-estabelecidas, tais

WAREHOUSE

MANAGEMENT

como: FIFO (first in, first out), LIFO (last in, first
out) e FEFO (first expire, first out) para controlar

SYSTEM (WMS)

as datas de validade, controle de lotes de
Um WMS (Warehouse Management
System) ou Sistema de Gerenciamento de

fabricação, entre outras regras reduzindo os erros
de separação.

Armazéns é um sistema de gestão integrada de
armazéns,

que

operacionaliza

de

forma

O WMS também agrega valor no
processo de controle de estoques possibilitando a

otimizada todas as atividades e seu fluxo de

emissão de

informações

movimentações

dentro

do

armazenagem.

Estas

recebimento,

inspeção,

estocagem,

separação,

carregamento,

expedição,

processo

atividades

de

relatórios com
realizadas

históricos de
no

sistema,

incluem

facilitando a rastreabilidade dos produtos e

endereçamento,

apoiando os períodos de contagens de acordo

embalagem,
emissão

com a necessidade da operação.

de

Os sistemas WMS utilizam tecnologias

documentos, inventário, entre outras, que, agindo

de Auto ID Data Capture, como código de

de forma integrada, atendem às necessidades

barras, dispositivos móveis, redes locais sem fio

logísticas, evitando falhas e maximizando os

e

recursos da empresa.

frequência

possivelmente

identificação

(RFID

-

por

rádio

Radio-Frequency
49
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IDentification) para monitorar eficientemente o

de armazenamento estiverem localizadas

fluxo de produtos. Uma vez que os dados tenham

em cidades diferentes, é importante

sido coletados, é feita uma sincronização com

atribuir cada complexo de depósito,

uma base de dados centralizada, tanto por

separadamente, a um número de sistema

processamento batch de todo um lote, como por

de depósito.

transmissão em tempo real através de redes sem



Tipo de Depósito: área de depósito física

fio. O banco de dados pode então ser usado para

ou lógica que pode ser definida para um

fornecer relatórios úteis sobre o status das

depósito no sistema de Administração de

mercadorias no armazém.

Depósitos.

A Estrutura Organizacional MM/WM –



SAP é apresentada pela Figura 1.

Posição de Depósito: menor unidade de
espaço disponível em um depósito. As
posições no depósito identificam a

Figura 1: Representação da Estrutura Organizacional de
Locais de Armazenamento

posição onde as mercadorias estão ou
podem ser armazenadas no depósito.


Área

de

Armazenagem:

subdivisão

organizacional de um tipo de depósito
que agrupa posições no depósito com
características similares, para a entrada
em depósito, conforme Figura 2.
Exemplo: posições para armazenar unidades
pesadas, materiais de grandes dimensões e itens
Fonte: Empresa estudada



Centro: unidade organizacional logística

de alta ou baixa rotatividade.
Figura 2: Representação da área de armazenagem

que estrutura a empresa a partir de uma
perspectiva de produção, suprimento,
manutenção e planejamento de materiais.
Um centro é uma instalação fabril ou
filial de uma empresa.


Depósito: divisão organizacional com o
objetivo de administrar materiais ou
mercadorias estocadas em posições no



Fonte: http://help.sap.com



UGE/UD: unidade de gestão de estoque

depósito.

ou unidade de depósito é o conjunto de

Sistema de Depósito: atribuído para cada

produtos que são embalados em formatos

grupo de áreas de depósitos situados na

padrão

para

manuseio

no

mesma área geográfica. Se as instalações
50
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estoque/transporte, respeitando o peso

em controle de qualidade com um

máximo,

de

tipo de estoque “Q”. O segundo

empilhamento dos produtos. Pode ser um

quanto do material 5 foi liberado do

palete contendo várias caixas ou um

controle de qualidade e encontra-se

produto.

agora no estoque “de utilização

altura

e

capacidade

livre”, que está disponível para uso.
Quanto:

é

a

menor

unidade

de

gerenciamento de produtos no depósito.

Um quanto é criado quando mercadorias

As informações-chaves do quanto são:

são armazenadas em uma posição vazia no WM,

centro, depósito, produto e lote.

o sistema cria o quanto nessa posição. Isso

Exemplo: Um palete pode ser formado de n

significa que o sistema emite um número de

quantos.

de

quanto e, quando a quantidade de materiais

produto/lote, para cada produto lote será gerado

passa pelo picking, o número do quanto é

um quanto. A Figura 3 ilustra como os quantos

eliminado automaticamente.

Se

um

palete

possui

mais

são utilizados nas posições no depósito.
6. ADMINISTRAÇÃO DE INVENTÁRIOS
Figura 3: Representação do quanto

Segundo Bowersox e Closs (2001, p.
240), as decisões referentes ao inventário são de
alto

risco

e

devem

ser

planejadas

minuciosamente para não comprometer o fluxo
da cadeia de suprimentos e consequentemente a
lucratividade
Fonte: http://help.sap.com

Da esquerda para a direita:
a) A primeira posição no depósito
tem dois quantos, um quanto único
para o material 1 e um quanto único
para o material 2;
b) A segunda posição contém 2
quantos do material 3, cada um com
um número de lote separado;
c) A terceira posição possui somente
um quanto do material 4;
d) A quarta posição tem 2 quantos do
material 5. O primeiro é o estoque

da

empresa,

não

provocar

insatisfação dos clientes e nem perda de venda.
Para isso, uma boa prática é a necessidade de
estabelecer

uma

política

de

inventário

compreendendo a função do inventário em
ambientes de produção e logístico, considerando
a magnitude dos ativos envolvidos.
O inventário dos materiais é uma das
atividades do almoxarifado e tem como objetivo
principal assegurar que as quantidades físicas ou
existentes no almoxarifado estejam de acordo
com as listagens e os relatórios contábeis dos
estoques.
Muitas empresas elaboram o inventário
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dos materiais uma vez ao ano, na época de

d) Inventário

rotativo (cycle counting): os

encerramento do balanço contábil/fiscal. Além

materiais são divididos em diversas classes

disso, devem-se promover inventários com

(por exemplo, A, B, C, D, ...) onde é possível

frequência ao longo do ano, para que eventuais

especificar para esses materiais em que

faltas

intervalos ou ciclos o inventário deve ser

ou

excessos

de

material

sejam

imediatamente apontados e corrigidos.

executado. Isso permite inventariar os

Periodicamente a empresa deve efetuar

materiais de alta rotatividade no depósito

contagens físicas de seus itens de estoque e

com mais frequência do que aqueles de baixa

produtos em processo para verificar:

rotatividade.

a) Discrepâncias em valor, entre o estoque físico
6.1. Planejamento e Preparação para o Inventário

e o estoque contábil;
b) Discrepâncias entre os registros e o físico

O planejamento adequado é de suma

(quantidade real na prateleira);
c) Apuração do valor total do estoque (contábil)
para efeito de balanços ou balancetes. Neste caso
o

inventário

é

realizado

próximo

ao

importância para a realização de um inventário
eficaz. As etapas abaixo devem ser seguidas na
realização de um inventário:
a) Convocação: organização das etapas com as

encerramento do ano fiscal.

funções de cada colaborador.
Ao contrário do inventário relacionado ao
material na Administração de estoques, no WMS
é possível administrar o inventário para cada

b) Cartão do inventário: cartão de identificação
das contagens.
c) Arrumação física: além da arrumação dos

posição no depósito. Tipos de inventário:

locais

a) Inventário manual (ad-hock): o tipo de

providenciados os equipamentos necessários

depósito e as posições a serem inventariadas
são definidos manualmente;

quando uma data é definida para efetuar o
inventário de todo o estoque existente no
sistema de depósito indicado;
permanente

(continuous

em todas as posições no depósito no decorrer
do exercício, e é possível fazer inventários
ocasiões

necessidade;

diferentes,

inventariados,

são

para realização das contagens.

parte do processo, não deve haver nenhuma
movimentação no estoque.
e) Atualização

e

registros

de

estoque:

atualização de todos os registros referentes às

inventory): o inventário físico é distribuído

em

serem

d) Cut-off: aviso do início do inventário. Nesta

b) Inventário data fixa (annual inventory):

c) Inventário

a

conforme

entradas e saídas dos materiais que estão
sendo inventariados.
f) Contagem

do

estoque:

são

feitas

obrigatoriamente 2 contagens no estoque.

a
g) Reconciliação e ajustes: neste tópico, se
houver diferenças entre o estoque contábil e
52
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o estoque inventariado, as diferenças devem

valor e de consumo, e podem representar algo

ser justificadas.

entre 35% e 70% do valor movimentado no

Independentemente do tipo de inventário
utilizado em WM, o fluxo das atividades será
sempre o mesmo, conforme fluxo apresentado
pela Figura 4.

estoque; os itens da classe B variam de 10% a
45%; e os itens da classe C representam o
restante. Ver Gráfico 1.
Gráfico 1: Classificação dos Itens

Figura 4: Representação do Fluxo de Inventário

Fonte: http://www.wikipedia.com.br
Fonte: Empresa estudada

a) Classe A: Itens de maior valor de
demanda ou consumo anual.

6.2. Classificação ABC
Segundo
classificação

Martins

dos

e

materiais

Alt
em

(2005)

a

grau

de

importância é necessária para avaliar os
percentuais

de

itens

que

determinam

a

b) Classe B: Itens de valor de demanda ou
consumo anual intermediário.
c) Classe C: Itens de menor valor de

demanda ou consumo anual.

movimentação do estoque. A classificação dos
itens

é

feita

na

ordem

decrescente

de

importância.

Uma experiência realizada pelos autores
demonstra que cerca 10% a 20% do total dos

Aos materiais que compõem o estoque e

itens do estoque pertencem à classe A, enquanto

estão em alto nível de valor de consumo e

que uma quantidade entre 30% a 40% dos itens

quantidade denomina-se itens classe A.

pertence à classe B, e em torno de 50% dos itens

Aos materiais que compõem o estoque e

do estoque pertencem à classe C.

estão em nível intermediário de valor de

A classificação ABC foi aplicada, pela

consumo e quantidade denomina-se itens de

primeira vez na General Electric Corporation e

classe B.

seu introdutor foi H. F. Dixie, que publicou em

Aos materiais que compõem o estoque e

artigo sobre o assunto em 1951. Segundo a

estão em nível baixo de valor de consumo e

metodologia

utilizada

por

Dixie,

pode-se

quantidade denomina-se itens de classe C.

comprovar que a maior parte em percentual de

De acordo com os autores, os itens da

um estoque é representada pelos itens de menor

classe A são mais significativos em termos de

valor e de mais baixo consumo, e a menor parte
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em percentual de um estoque é representada

ambas

podem

impactar

diretamente

nos

pelos itens de maior valor e de mais alto

resultados das cadeias produtivas como itens de

consumo.

alto valor e consumo essenciais para o seu

A classificação ABC, permite identificar

funcionamento e também itens de baixo valor e

os materiais de acordo com a proporção que eles

consumo mais que em um determinado momento

representam no consumo e relacionar com o seu

a sua falta no estoque pode paralisar toda uma

valor de aquisição e quantidade disponível em

produção.

estoque.

Para resolver essa questão um tanto

Uma vez classificados os materiais

ineficaz das análises que envolvem o custo

seguindo o sistema ABC, é importante a

unitário e o volume adquirido, muitas empresas

aplicação de graus de controles apropriados para

utilizam um conceito chamado criticidade dos

as diferentes classes de produtos já que um

itens de estoque. A criticidade é a avaliação dos

determinado padrão de controle pode ser

itens quanto ao impacto que sua falta representa

suficiente para um produto x e ao mesmo tempo

nas atividades da empresa, na sua imagem

insuficiente para um produto y. É necessário

perante os clientes e na facilidade de reposição.

avaliar as diferenças existentes no estoque para

Dentro do conceito de criticidade, os itens

determinar os melhores padrões de controle

também podem ser classificados em ABC,

levando em consideração a necessidade de cada

segundo os autores Martins e Alt (2005) em:

produto existente.

a) Classe A: os itens da classe A são

Pode-se, a partir daí, estender a análise do
estoque

levando

em

consideração

imprescindíveis,

e

sua

falta

pode

outras

ocasionar a ruptura da cadeia produtiva

variáveis que podem impactar nos resultados

da empresa já que se trata de itens cuja

como: a tendência, a perecividade, o espaço de

substituição ou reposição é difícil ou

armazenamento

demanda muito tempo;

disponível,

descontos

oferecidos, etc.

b) Classe B: os itens da classe B são

A análise do sistema ABC de estoques,

importantes, porém sua falta em um

através da multiplicação do custo unitário pelo

período de curto prazo não impacta

volume comprado, permite que cada classe tenha

fortemente na cadeia produtiva;

esse tratamento diferenciado. Por outro lado, essa

c) Classe C: os itens da classe C não afetam

análise pode ser prejudicial para a empresa, pois

diretamente as cadeias produtivas, porém

ela não considera a importância dos materiais

são necessários e contribuem para o

como um todo no estoque e não permite ver o

funcionamento das cadeias de forma

sistema integrado onde todos os itens são

indireta.

importantes para o bom funcionamento, pois
existirão situações distintas na empresa onde
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Através da Curva ABC pode-se analisar

ferramentas com a finalidade de eliminar ou

os estoques da empresa, bem como planejar as

minimizar

as

atividades de compras seguindo as necessidades

encontradas.

causas

das

inconsistências

em função da demanda dos itens.
7. ESTUDO DE CASO
6.3. Inventário rotativo
O estudo de caso refere-se a uma empresa
Neste modelo de inventário, as contagens

do ramo aeronáutico. Em função de sua expansão

são frequentes ao longo do ano. A diferença é que

e da perspectiva de crescimento e atuação no

se podem programar os itens que serão contados,

mercado brasileiro, a empresa necessita de uma

as quantidades são menores e a capacidade de

infraestrutura logística robusta para atender ao

solucionar divergências e ajustes são melhores.

mercado nacional.

O inventário rotativo classifica os itens

Por isso, o desenvolvimento de práticas

dentro do critério ABC e determina os critérios

sólidas no processo de inventário torna-se

de inventário, como a porcentagem de itens de

importante para melhoria no gerenciamento dos

cada classe que serão inventariados e os períodos

estoques, com alta acuracidade e eficazmente

de tempo de inventário. Um critério prático para

controlado.

a elaboração do inventário rotativo consiste em
7.1. Inventário rotativo no Erp-Sap

inventariar:
100% dos itens de classe A, a cada três meses

A justificativa do tema desse estudo é

(33% ao mês aproximadamente); 50% dos itens

diagnosticar as causas das inconsistências da

de classe B, a cada três meses (16% ao mês

falta de acuracidade do estoque de materiais

aproximadamente); 5% dos itens de classe C, a

produtivos, ou seja, a divergência existente entre

cada três meses (2% ao mês aproximadamente).

o estoque físico e o estoque registrado no sistema

Com o inventário rotativo, o usuário

e fazer um levantamento das formas de execução

realiza um inventário em um número selecionado

do Inventário Rotativo utilizando a ferramenta

de materiais no depósito (em MM) ou em número

ERP-SAP. O intuito é certificar se existe uma

selecionado de posições no depósito em um tipo

forma de inventariar uma posição de depósito

de depósito (com WM).

mantendo-se a regra: itens classe A serem

Após a validação das informações do

contados 3 vezes ao ano; itens classe B serem

inventário e definida a acuracidade do estoque,

contados 2 vezes ao ano; itens classe C serem

os responsáveis pelo inventário emitem relatórios

contados 1 vez ao ano.

de quantidade e valores apurando as causas das
divergências

e

dos

ajustes

realizados

(GASNIER, 2002, p. 115). É importante ressaltar

Na empresa estudada, a classificação por
valor dos itens ABC é a seguinte: Itens A: valor
unitário

em

estoque

maior

ou

igual

a

a necessidade de formalizar procedimentos ou
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U$ 1.000,00; itens B: valor unitário em estoque

planejadas para os itens classe A, B e C foram

entre U$ 500,00 e U$ 999,99; itens C: valor

respectivamente: 100%, 98% e 96%.

unitário em estoque até U$ 499,99.

Nos Gráficos 2, 3, 4 e 5 são mostradas a

Na ferramenta ERP-SAP, o inventário

acurácia dos estoques por lotes (subconjunto ou

rotativo poderá ser realizado em um número

uma quantidade parcial de um material que é

selecionado de materiais (no nível de depósito -

gerenciado separadamente a partir de outros

MM) ou em número selecionado de posições no

subconjuntos do mesmo material), acurácia por

depósito em um tipo de depósito (com WM): no

valores, as medições acumuladas por posições e

primeiro caso, ao criar e ativar um documento de

as medições dos valores ajustados no ano de

inventário, todo o depósito é bloqueado para

2014.

movimentações de materiais; no segundo caso,
somente as posições que serão inventariadas

Gráfico 2: Acurácia do Estoque por Lotes

serão bloqueadas para movimentações de
materiais.
O estudo de caso foi feito somente para os
materiais inventariados nas posições de depósito.
Durante este ano, foram realizadas entrevistas
com a equipe responsável pela execução do

Fonte: Empresa estudada

inventário, para constatar se o método utilizado
foi eficaz e as causas mais comuns encontradas

Gráfico 3: Acurácia do Estoque por Valores

em relação às divergências foram as seguintes:
a) Recebimento divergente;
b) Separação incorreta;
c) Armazenagem em localização diferente do
indicado;
Fonte: Empresa estudada

d) Produto fora do local indicado;
e) Produto com código diferente fisicamente;

Nota-se

pelos

gráficos

que,

pela

contagem por lotes e por valores, embora não
tenha sido atingida a acurácia planejada em todos

f) Produto não encontrado.

os meses para os itens classe A, B e C, a média

Feitos os ajustes sistêmicos, a equipe
divulgou os gráficos de acuracidade de estoque
informando oficialmente a

final foi satisfatória, principalmente para os itens
classe A e B.

finalização do

inventário rotativo. As metas de acurácia
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Gráfico 4: Medições do Inventário Rotativo

conclui-se que após a execução de todas as etapas
do Inventário Rotativo (criação do documento de
inventário, impressão, registro da contagem e
ajuste das divergências), existe a garantia de que
os materiais classe A sejam contados 3 vezes ao
ano, materiais classe B, 2 vezes ao ano e
materiais classe C uma vez ao ano.

Fonte: Empresa estudada

Esta questão deve-se ao fato de que
Embora a contagem acumulada até o mês

quando é realizado o inventário no nível de WM,

de outubro (11.304 itens) tenha sido inferior ao

é possível, além da contagem por local, a

acumulado planejado (19.133), a empresa

contagem por quanto, ou seja, a combinação de

finalizou a contagem de todos os itens do estoque

material/local/lote. Em ambos os casos o sistema

até o final do ano de 2014.

irá

Gráfico 5: Medições dos Valores Ajustados

buscar os materiais que

devem

ser

inventariados no momento, com base no código
ABC e na data do último inventário ou data da
entrada da mercadoria no estoque. Se o quanto ou
a posição não tiveram contagem, o sistema pode
considerar a data de entrada do material como a
data do último inventário.
O presente trabalho teve o objetivo de

Fonte: Empresa estudada

salientar a importância do inventário rotativo
O gráfico mostra o resultado das

com a utilização da ferramenta ERP-SAP,

medições dos valores ajustados, ou seja, a

Enterprise Resource Planning (ERP) e Systems

somatória das retificações negativas (movimento

Applications and Products in Data Processing

711) e positivas (movimento 712) no SAP.

(SAP) para garantir a acuracidade eficiente do

A acurácia final do inventário por lote e
por valor foram as seguintes:
Classe do
Item
A
B
C

Acurácia por
Lote
98,40 %
96,17 %
95,10%

estoque, mas isso não significa que outras formas
de inventário não sejam eficientes. Exemplo

Acurácia por
Valor
99,58%
96,77%
98,88 %

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos estudos e testes realizados com o
uso da ferramenta ERP-SAP (módulo de WM),

disso é o inventário anual que normalmente é
feito no fechamento do ano contábil para
divulgação dos balanços contábeis da empresa.
O inventário rotativo seria como uma
equipe de plantão com a finalidade de assegurar
o controle de saldos em estoque no decorrer do
ano.
Vale ressaltar que é necessário sempre
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observar melhorias no processo das
contagens
físicas. Um exemplo bastante praticado
no mercado é o uso de coletores de código de
barras.
Dessa maneira, a confiabilidade das informações
fica mais segura, pois utiliza o conceito de banco
de dados para armazenar as informações
coletadas.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo apresentar os conceitos de marca e a importância de um posicionamento estratégico no
mercado. Mostra os benefícios que se pode agregar à empresa, utilizando uma estratégia de posicionamento competitivo
de sua marca no mercado e analisa os prós de uma estrutura organizacional focada apenas no patamar que se quer chegar.
Utilizaram-se referências teóricas para ampliar os conhecimentos sobre marcas, Brand Equity e posicionamento
estratégico, que representam possíveis caminhos para se concretizar uma empresa no mercado. O artigo apresenta, ainda,
um estudo de caso da marca Havaianas, para mostrar como o posicionamento alavancou a empresa, que se tornou a 17º
empresa de marca brasileira mais valiosa em 2016.
Palavras-Chave: Marca. Posicionamento estratégico. Havaianas.

ABSTRACT
This study aims to present the brand concepts and the importance of a strategic positioning in the market. It shows the
benefits that can be added to the company, using a strategy of competitive positioning of its brand in the market and
analyzes the pros of an organizational structure focused only on the level that one wants to reach. Theoretical references
were used to increase the knowledge about brands, Brand Equity and strategic positioning, which represent possible ways
to materialize the success of a company in the market. The article also presents a case study of the Havaianas brand, to
show how the positioning leveraged the company, which became the 17th most valuable Brazilian brand company in
2016.
Keywords: Brand. Strategic positioning. Havaianas.
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deseja atuar. A nova geração de consumidores é

1. INTRODUÇÃO

movida à explorar a experiência. Kotler (2010),
A marca pode ser considerada um dos
bens mais valiosos de uma empresa, mesmo
quando se consideram todos os elementos
patrimoniais ativos, especialidades em seus
produtos, habilidades gerenciais, comerciais ou
financeiras. São os elementos que compõem uma
marca que posicionam a empresa de modo
favorável em um ambiente competitivo.

aspirações, valores e espirito humano. Sendo
assim, a necessidade de gerar um conceito antes
da criação de uma marca se tornou um item
estratégico e imprescindível. Agora, é necessário
transformar marcas em valores.
Dessa forma, as marcas passam a ser
fator decisório no ato da compra de um usuário.

Além disso, segundo Keller e Machado
(2005), para os consumidores, as marcas
possuem um papel muito importante, pois são
responsáveis pela identificação dos produtos ou
serviços, por atribuir responsabilidade

traduz o novo marketing como a arena das

ao

fabricante e por representar experiências boas ou
ruins. De certa forma, um usuário pode continuar
a comprar produtos de uma marca ou deixar de
comprá-los a partir da experiência que teve com
tal marca.

Conforme Keller e Machado (2005), as marcas
são o caminho mais barato para o consumidor na
busca de um produto, ou seja, se já conhecem a
marca, não perdem tempo procurando qual
produto comprar, otimizando o tempo e o custo
na busca por um produto. Além disso, possibilita
a tranquilidade de não estar correndo risco de
adquirir um produto de qualidade desconhecida.
Para uma marca se tornar conhecida do
público que se deseja atingir, é necessário fazer

Ter uma marca bem estruturada e

jus à frase clichê entre os comunicólogos “quem

posicionada no mercado é essencial para manter

não é visto, não é lembrado”, ou seja, precisará

a empresa ativa e atrair clientes. Com a pósmodernidade, os consumidores deixaram de
perceber os produtos apenas para suprir suas
necessidades.

Com

essa

mudança

de

comportamento, as marcas precisam expressar
benefícios

emocionais

e

imaginários

aos

consumidores. De acordo com Semprini (2010),
a crescente complexidade da oferta, a ampliação
dos sortimentos e o surgimento de novas
tecnologias fazem da presença das marcas uma
necessidade real.
Ao pensar em marca nos dias atuais, é
preciso conhecer o público com o qual a empresa

estar presente no cotidiano do consumidor. Ainda
segundo os autores, a inserção da marca no
mercado é o primeiro passo, mas para dar
continuidade à mesma faz-se necessário um
posicionamento coerente, uma comunicação
atraente e mostrar um benefício ao público.
Segundo Keller e Machado (2005), criar
uma marca de sucesso requer um produto ou
serviço de alta qualidade e adequado para atender
às expectativas e percepções do consumidor. A
marca deve ser atraente e ter todos os elementos
que compõem o Brand Equity condizente com a
realidade e características do produto/serviço
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oferecido, como por exemplo a propaganda, a

pode-se utilizar diversos métodos, considerando

embalagem, o preço, a disponibilidade e

o valor patrimonial, receitas futuras ou até

diferenciação.

mesmo um comparativo com outras empresas do

O estudo do posicionamento de uma

mesmo segmento do mercado. Segundo a Exame

marca no mercado acompanhará a criação

(2013). Porém, essas análises não levam em

estratégica de todos os elementos de uma marca.

consideração o valor que a marca possui no

A criação da estrutura de uma marca em si está

mercado. Segundo Kotler (2006), um dos ativos

interligada ao seu posicionamento, de forma que

mais valiosos de uma empresa é a sua marca.

não basta criá-la, se ela for inserida no mercado

Para os autores, marca é um conjunto de

de forma passiva, sem muitas ênfases ou atuação.

elementos com a finalidade de identificar um

Ries e Trout (2000) explicam a evolução

produto ou serviço. Segundo a American

das

campanhas

das

marcas:

os

Marketing Association (AMA), marca é um

profissionais responsáveis pela propaganda

nome, termo, símbolo ou combinação desses

exploravam as características dos produtos. Após

elementos que deve identificar os bens ou

essa era, o passo seguinte, foi explorar a

serviços de um fornecedor para um grupo de

importância

da

fornecedores e diferenciá-los da concorrência.

institucional

da

imagem

e

empresa.

antes,

apresentação
Na

era

do

(AMA apud KELLER e MACHADO, 2005, p.

posicionamento, ter uma estratégia tornou-se

2). Dessa forma, a marca tem um papel de grande

necessário, pois dessa forma, não se aplica

importância para o posicionamento da empresa,

apenas em mostrar os pontos fortes ou fracos dos

podendo ser considerada como uma ferramenta

produtos/serviços, mas sim, apresentar um

para atrair clientes, trazer a conhecimento do

cenário de concorrência.

público e se diferenciar no mercado.

O objetivo desse artigo é apresentar as
possibilidades

um

marcas atribuem uma responsabilidade a um

posicionamento de marca bem definido traz para

determinado fabricante. Pode-se considerar

uma empresa, considerando a conquista do share

como o caminho mais rápido para o consumidor

de mercado, a saúde financeira da empresa e a

decidir a sua escolha na hora da compra. Uma

fidelização dos clientes. A fim de mostrar o

marca

resultado

posicionamento

consumidores. Quando a experiência de um

estrategicamente idealizado, será apresentado

consumidor é efetiva ou excede as expectativas,

um estudo de caso da empresa Havaianas.

as chances são maiores desse mesmo consumidor

gerado

de

retorno

por

um

que

Para Keller e Machado (2005), as

expressa

significados

para

os

comprar outros produtos da mesma marca, pois a
2. DEFINIÇÃO E VALOR DE MARCA

experiência transferiu o sentimento de confiança.
Uma marca é muito mais que um

Para calcular o valor de uma empresa,

símbolo ou logomarca, é um conjunto de
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(e) geram uma vantagem competitiva; (f)
ocupam uma posição sólida contra a
concorrência; (g) dão propriedade sobre um
símbolo de comunicação; (h) provêm
eficiências em termos de custos de execução
(AAKER, 1996, p. 221).

elementos capazes de representar, dar significado
a uma empresa e torná-la facilmente lembrada
para os consumidores. De acordo com Keller e
Machado (2005), a marca é o que traz memória
ao consumidor e é, principalmente, a essência da

Para se criar uma marca, é necessário

empresa. A criação de uma marca e todos os

definir e segmentar o mercado, entender qual é o

elementos que a compõem é um estágio

público-alvo que a empresa deseja atingir e como

primordial e de extrema importância para uma

este público percebe as marcas. Além disso, é

empresa. O composto desses elementos pode ser

necessário ter um grupo de compradores reais e

chamado de Brand Equity.

potencias com interesse e renda para adquirir um

Os elementos necessários para criar a

produto ou serviço (KELLER e MACHADO,

marca, de acordo com Keller e Machado (2005)

2005, p. 70). Quanto mais conhecer a realidade e

são nome, jingle, slogan, símbolo, embalagens e

as necessidades do segmento que a empresa

materiais de comunicação. Para Aaker (1998),

deseja atuar, mais certeira será a criação da marca

Brand Equity são os conjuntos de ativos e

para entrar na competição.

passivos ligados à marca. Esse conjunto é o que

De acordo com Keller e Machado

agrega ou não valor à marca, na percepção do

(2005), o público de uma empresa pode ser

consumidor. Podem ser divididos em lealdade

estudado a partir dos seus comportamentos, da

que o consumidor possui com a marca,

sua renda e da sua posição geográfica. Ao

conhecimento do nome, qualidade percebida e

delimitar um tipo de público que deseja atingir, a

outros ativos como, trademarks, patentes e

empresa encontra o mercado que atuará e

relacionamentos com os canais de distribuição.

consegue

Por isso, Keller e Machado (2005) afirmam que

concorrentes. Com isso, é necessário entender o

todos os elementos que compõem uma marca

quão disposto o cliente está a mudar de marca, a

devem estar interligados e ser criados a fim de

ser fiel à marca, ou o que atinge as suas

instigar a fácil memorabilidade do consumidor.

expectativas. Além disso, é preciso entender em

O foco principal dos elementos é aumentar a

quais pontos a empresa se destaca das existentes

lembrança da marca, formar associações de

no mercado e quais são os pontos considerados

marca forte e gerar julgamentos e sentimentos

pareáveis

positivos.

estratégico.

definir

para

quem

gerar

Acrescenta-se
Uma identidade e uma posição de marca bem
concebidas e implementadas trazem uma série
de vantagens à organização: (a) orientam e
aperfeiçoam a estratégia de marca; (b)
proporcionam opções de expansão da marca; (c)
melhoram a memorização da marca; (d) dão
significado e concentração para a organização;

de

um

fato

são

os

posicionamento

ainda

que

cada

informação sobre o mercado que a empresa atua,
o

público-alvo,

formato

de

distribuição,

qualidade de produtos e todas as ações e
informações que completam o ciclo entre
62

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v18, n.1, p. 59-69, 2018

Gestão

fabricação de um produto até chegar ao cliente

atingir o posicionamento desejado bem aplicado

final, é importante para a criação dos elementos

é o que garantirá o sucesso de uma marca,

da marca. Todos os estágios devem estar

explicam Hooley e Saunders (1996). Para isso,

alinhados e cientes da importância que possuem

precisa-se conhecer os concorrentes, gerar

para atingir o objetivo global da empresa.

grupos de clientes, entender como se deve atuar
para

O valor de uma marca vem de sua
habilidade em ganhar um significado
exclusivo, destacado e positivo na mente dos
clientes. Para todos os tipos de clientes,
afinal, existem dois tipos de marcas: as que
justificam seu preço, e as que não o
justificam. Marcas são consequências
diretas da estratégia de segmentação de
mercado e diferenciação de produto
(SERRALVO e FURRIER, 2004. p. 2).

O sucesso de uma empresa está ligado
ao que a marca representará para o mercado e
para o público. Todas as justificativas do porquê
o consumidor deve obter um determinado
produto ou serviço estão associadas ao poder de
persuasão de uma marca. Esse chamado “poder”
pode estar ligado a status, pertencimento a um
grupo, realização pessoal ou até mesmo a
segurança.

atingir

as

percepções,

crenças

e

necessidades relacionados aos consumidores e ao
mercado.
Ries e Trout (1993) foram os pioneiros
nesse

assunto.

Os

autores

descrevem

o

posicionamento como um processo criativo para
posicionar uma marca ou produto na mente do
público-alvo. Já Kotler, Hayes e Bloom (2002)
definem posicionamento como um conjunto de
percepções, impressões e sensações que os
clientes terão com relação à organização. O
objetivo principal do posicionamento é garantir
que a imagem que uma empresa quer ter no
mercado, realmente será a que ela deseja para a
marca dela.
O posicionamento de uma marca é
necessário para atingir, de forma assertiva, o

3. POSICIONAMENTO DE MARCA

cliente. Pode ser considerado como a estratégia
da marca prioritária após sua criação. Ao obter

Segundo Kotler e Keller (2006), o
conceito da marca no mercado é o que
influenciará o consumidor a ter o desejo pelo
produto ou serviço oferecido pela empresa. As
estratégias de atuação no mercado devem ser
compatíveis com o que de fato a marca
representa ou o real potencial que a marca poderá
atuar. Por isso, ter um posicionamento no
mercado bem definido traz à marca uma posição
de destaque no mercado.
Um planejamento de marketing para

todas as informações com os estudos para gerar
os elementos de uma marca, a empresa poderá
definir como a marca deverá ser lembrada pelo
público-alvo e gerar o posicionamento ideal.
Pinho (1996, p. 7) ressalta que ao “[...]
adquirir um produto, o consumidor não compra
apenas um bem. Ele compra todo o conjunto de
valores e atributos da marca” (PINHO, 1996, p.
7), e segundo a visão de Aaker (1998) a
importância de uma marca pode ser baseada em
três tipos de benefícios, sendo eles, funcionais,
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que estão relacionados à qualidade intrínseca;

marca e as estratégias da empresa. Além disso, é

econômicos, nos quais o custo e o tempo são

o que engloba todos os processos e setores da

considerados uma vantagem competitiva; e

empresa. A identidade da marca é a imagem da

psicológicos ligados às expectativas e percepções

marca em si, ou seja, a forma como o

do consumidor determinantes de sua satisfação.

posicionamento é mostrado para o público.

Kotler (2010) mostra o histórico do

Para Maggard (1976), posicionamento

marketing, mencionando as novas necessidades

engloba todos os elementos de marketing de uma

do mercado. Atualmente, para se atender os

organização,

novos perfis e padrões dos consumidores é

comunicação, que é a ponta final da cadeia desse

necessário agregar valor às marcas, aos produtos

processo. Esse processo tem o objetivo de induzir

e aos serviços. O foco agora não é venda ou

o público com um conjunto de ações e gerar o

segmentar mercado, mas sim buscar soluções

valor da marca no mercado. Torna-se um dos

para os consumidores.

conceitos mais complexos, pois está relacionado

O autor ainda mostra como as empresas

não

se

limitando

apenas

à

à imagem da marca.

estão voltadas a essa era de trazer valores para a

Em uma outra visão, Mühlbacher et al.

marca. O padrão de produção e venda estilo

(1994), colocam que é a estratégia que constrói o

fordismo não atende mais ao perfil do

posicionamento. Dessa forma, trazem diretrizes e

consumidor atual, por isso, as marcas tendem a

direcionam às ações das demais decisões do

se esforçar cada vez mais para atender às

marketing, como por exemplo criação das

expectativas e necessidades do consumidor. O

embalagens, a forma como será o atendimento ao

fato de gerar um valor de marca no mercado é

cliente, como será o canal de distribuição, entre

uma forma de garantir a vida a longo prazo das

outras. O posicionamento é a forma como a

empresas.

empresa quer trabalhar no mercado.

Kotler e Keller (2006), explica a

Para explicar identidade visual, Calixta

importância de se posicionar uma marca no

(1998) associa com a mesma explicação de

mercado, “[...] é o ato de planejar e ofertar a

identidade na psicologia: é um conjunto de “[...]

imagem de uma empresa no mercado de modo

características pessoais e intransferíveis de

que atinja o público-alvo e permaneça na cabeça

estabelecermos quem somos para quem vemos:

do mesmo. ” Sendo assim, o posicionamento é

isto

como a empresa quer ser reconhecida pelo

particulares [...]” (CALIXTA, 1998, p. 73).

público-alvo, sendo a identidade da mesma.

é,

identifica

nossas

características

Em resumo, pode-se mencionar que

É importante ressaltar que há diferenças

posicionamento é o planejamento, as análises e

entre posicionamento de marca e identidade

estratégias de como uma empresa será ofertada

visual de uma marca. Posicionamento é tudo

ao mercado, e identidade visual são as

aquilo que antecede à criação da identidade da

características visuais que levarão memória e
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conhecimento ao público sobre quem é a marca.

sandália se posicionasse como um produto

Ambos os conceitos são essenciais no processo

popular para pessoas mais velhas.

de inserção de uma marca no mercado.

Em

1988,

com

o

avanço

dos

De maneira geral, o que se pode constatar,

concorrentes, “a empresa teve uma forte queda

levando-se em conta a visão dos diversos autores

nas vendas, caindo de 88 milhões de pares para

consultados, é que o consumidor mudou a sua

65 milhões de pares, com uma margem cada vez

forma de agir e pensar. Devido a isso, as

menor ao longo do tempo. ” (SERRALVO,

empresas tendem a modificar suas presenças e

PRADO e LEAL, 2006, p. 10). A Havaianas

como querem ser lembradas pelo o público, para

ficou com uma imagem de produto bom e

cada vez mais se enquadrarem nas necessidades

confiável, porém totalmente associado à pobreza,

atuais. O posicionamento, então, é o caminho

por este motivo ela não poderia aumentar o preço

para agregar valor a uma marca e trazer o retorno

do produto, pois perderia seu mercado.

financeiro necessário.

Sendo assim, a marca perdeu espaço
para marcas como Rider e Grendene que

4. ANÁLISE DA MARCA HAVAIANAS
Conforme mostram Serralvo, Prado e
Leal (2006), a empresa São Paulo Alpargatas
S.A. foi fundada em 1907 em São Paulo, com o
propósito de produzir um calçado de origem
espanhola chamado alpargata, considerado na
época um dos calçados mais baratos do país. A
empresa teve um bom crescimento, mas também,
dificuldades nas décadas de 1930 e 1940, até que
nos anos 1950 diversificou suas linhas de
produtos e, em 1962, lançou as sandálias
Havaianas. O produto foi um sucesso de vendas,
conquistou o Brasil e chamou a atenção dos
concorrentes.
Segundo Nogueira et al (2014), o design
das Havaianas foi inspirado em uma típica
sandália japonesa conhecida como Zori. Mourad
e Serralvo (2014), mostram que, após seu
lançamento, a empresa ficou trinta e dois anos
sem modificar o seu produto, fazendo com que a

trouxeram

muitas

inovações

e

preços

competitivos. Após alguns estudos, a marca
percebeu que seu problema de vendas estava
associado ao seu posicionamento: o prestígio da
marca estava em queda.
Diante desse cenário, a empresa tomou
a decisão de fazer o reposicionamento da marca.
Mourad e Serralvo (2014), afirmam que o
processo de reposicionamento da Havaianas foi
diferenciado, pois não envolveu pesquisas de
mercado,

mas

comportamento

sim
de

a
seus

observação

do

consumidores.

Originalmente as Havaianas eram brancas e
tinham a sola e as tiras azuis, porém foi notado
que os jovens estavam utilizando as Havaianas
viradas para baixo como maneira de se
diferenciar dos mais velhos que usavam as
Havaianas do modo convencional.
Através desta observação, a Havaianas
começou um processo de reposicionamento.
Nogueira et al (2014) afirmam que ao perceber
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que alguns influenciadores de classes mais altas

desejado, moderno e fashion.” (SERRALVO,

usavam as Havaianas viradas, a empresa

PRADO e LEAL, 2006, p. 10). A empresa já

estabeleceu como objetivo passar a vender o

patrocinou eventos como o São Paulo Fashion

produto para as classes mais privilegiadas e

Week, Fashion Rio, Semana de Moda de Buenos

aumentar a sua margem.

Aires e o Oscar em Hollywood. Segundo Rocha

Conforme Mourad e Serralvo (2014), a

(2002 apud Mourad e Serralvo 2014), a empresa

empresa utilizou seu maior erro como estratégia:

passou a fazer vários lançamentos, sempre

a inovação. O produto foi reformulado e lançado

apoiados em cores vibrantes, personalidades de

em

cores

alta visibilidade, com diálogos alegres e cômicos.

vibrantes e modelos diferenciados. Ainda

Após os lançamentos no Brasil, a empresa

segundo os autores, outra estratégia utilizada pela

decidiu

empresa foi a de passar a vender o produto em

internacionalizar, adotando como seu alvo a

pontos de venda estratégicos e adotar o uso de

Europa e os Estados Unidos por serem mercados

displays para destacar a exposição do produto

de altíssimo nível e de grande porte. O

nos pontos-de-venda, que antes eram vendidas

investimento foi um grande sucesso e a marca já

soltas para desvinculá-la de algo popular. Os

entrou nos novos países com um posicionamento

preços foram triplicados, ficando caros para as

superior, de qualidade e status.

versões

monocromáticas,

com

classes mais baixas, mas ainda acessíveis para as
classes média e alta.
Além

disso,

conforme

afirmam

Serralvo, Prado e Leal (2006) o produto foi
associado a personalidades da TV com boa
reputação e visibilidade. A comunicação se
transformou, deixando de falar das qualidades do
produto, dando foco para quem o usa. “Com a
integração

de

campanhas

publicitárias

de

qualidade e a utilização de personalidades do

ampliar

seu

mercado

e

se

A Havaianas virou sinônimo de simplicidade,
conforto e status em todos os países onde é
comercializada, aumentou seu portfólio de produtos
para agradar todas as idades, sexo e classe social.
Atualmente seus produtos são comercializados em
lojas de shopping, quiosques em estações de trem e
grandes galerias. Seus produtos variam entre uma
simples sandália azul e branca (primeiro produto
lançado) à sandálias com desenhos da Disney ou
coberta com cristais Swarovski. Definitivamente,
seu slogan “todo mundo usa” pode ser confirmado
pelos consumidores em todas as partes do mundo
(MOURAD E SERRALVO, 2014, p. 14).

Em suma, o reposicionamento da marca
Havaianas trabalhou os 4 P’s do marketing:

mundo da televisão, a havaianas conseguiu

a) Produto: o produto foi reformulado,

explorar outras classes sociais e estabelecer e

trazendo novas cores e formatos. A

fortalecer a marca” (MOURAD e SERRALVO,

inovação se tornou uma constante para a

2014, p. 12).

empresa.

A estratégia de promoção inclui ainda

b) Preço: a empresa triplicou o preço da

eventos patrocinados pela marca. “Existe um

havaianas, tornando-a mais cara para as

foco em patrocinar eventos da moda, que sempre

classes

menos

favorecidas,

mas

contribuem com a imagem da marca, de ser algo
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totalmente acessíveis para as classes

todos os benefícios como visibilidade de marca e

média e alta.

como lucratividade que um posicionamento gera.

c) Praça: o produto passou a ser colocado
em

pontos

de

venda

estratégicos,

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

dissociando a marca da classe mais baixa.
Além

disso,

a

empresa

se

internacionalizou a passou a atuar em
todo o mundo como uma marca de luxo.
d) Promoção: foi feito um alto investimento
em propaganda e promoção, ligando a
marca a várias celebridades e comerciais
alegres e criativos.

A estratégia de posicionamento utilizada
levou a marca de classe baixa, que estava em
declínio, a ser uma referência no mercado no que
se refere à estratégia e “nome”. Dessa forma, é
possível concluir que uma estratégica bem
planejada e definida para se posicionar uma
marca pode reerguer a marca/empresa e gerar
muito lucro.

Segundo Nogueira et al. (2014), a marca
conseguiu se reposicionar, fazendo com que o
produto seja visto além de um artigo de
necessidade. As sandálias se popularizaram pelo
mundo e passaram a ser utilizadas por inúmeras
celebridades, sendo vistas como símbolo de
beleza e simplicidade. “Hoje a marca está
presente em mais de 150 mil pontos de venda em
todo o Brasil, exporta para mais de 80 países e
oferece produtos que vão muito além das
clássicas sandálias” (NOGUEIRA et al, 2014, p.
8).

O histórico da marca Havaiana vai ao
encontro do o que os autores expõem sobre a
importância de se ter todos os elementos de uma
marca

bem

alinhados

e

estrategicamente

planejados. No caso do estudo apresentado, foi
necessário um reposicionamento de marca, no
qual, foram utilizados os elementos já existentes
da marca, porém, apresentados ao mercado de
forma inovadora.
Percebe-se que o reposicionamento foi a
melhor estratégia para o caso da Havaianas, uma
vez que a credibilidade da marca estava em baixa

A marca Havaianas é um case clássico de
marcas brasileiras que conseguiram se reerguer
no mercado, atuando de forma estratégica e bem
estrutura. Com as mudanças de como se
apresentar, a empresa passou a não só ser uma
marca popular, como tornar uma marca de desejo
e status. Além de reconquistar o share perdido,
segundo a Interbrand (2016), a empresa se tornou
a 17º empresa de marca brasileira mais valiosa,
em 2016. Devido a isso, é possível identificar

e qualquer outra tentativa de expansão de
mercado sem trabalhar o modo como as
Havaianas eram vistas pelos consumidores, não
seria bem-sucedida.
Ao observar as ações traçadas pela
empresa em seu processo de reposicionamento,
verificou-se uma grande congruência com a
literatura pertinente. Ressalta-se, portanto, a
importância de se entender o posicionamento
atual da marca e traçar um planejamento bem
67
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estruturado, que aponte as fraquezas e mostre de
maneira sólida o caminho para se ter a mudança

MAGGARD, John. Positioning Revisted.
Journal of marketing. New York, v.40, n. 1,
1976.

desejada.
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RESUMO
Devido às rápidas mudanças nos contextos socioeconômicos, as organizações precisam aperfeiçoar seus métodos e
aumentar sua capacidade de agregar valor ao seu produto e/ou serviço para garantir maior competitividade no mercado.
Isso, atrelado ao surgimento de novas tecnologias, obriga as empresas a adotar estratégias para prover maior agilidade em
seus processos, além de entregar maior qualidade aos seus clientes. O presente estudo de caso descreve o processo de
implementação da cultura Lean Seis Sigma suportado por elementos da gamificação em uma multinacional
polisegmentada. Os resultados alcançados com a técnica adotada contribuíram para a reconfiguração do modelo de
negócio e, consequentemente, para o empoderamento dos resultados da organização.
Palavras-chave: Lean Seis Sigma. Gamificação. Performance.

ABSTRACT
Due to rapid changes in socioeconomic contexts, organizations need to optimize their methods and increase their ability
to add value to their product and/or service to ensure greater market competitiveness. This, coupled with the emergence
of new technologies, forces companies to adopt strategies to provide greater agility in their processes, in addition to
delivering higher quality to their customers. The present case study describes the process of implementing the Lean Six
Sigma culture supported by elements of gamification in a multinational polysegmented. The results achieved with the
adopted technique contributed to the reconfiguration of the business model and, consequently, to the empowerment of the
organization's results.
Keywords: Lean Six Sigma. Gamification. Performance.
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caso realizado em uma multinacional norte

1. INTRODUÇÃO

americana
A desaceleração da economia, as novas
tecnologias e as rápidas mudanças impostas pelo
mercado forçam as organizações a reconfigurar
suas operações para tornar seus processos mais
dinâmicos, ágeis e eficientes.

filiais

objetivo é delinear o formato gamificado
empregado

pela

empresa

para

suportara

implementação da cultura Lean Seis Sigma na
busca pela excelência operacional.

buscam por ferramentas capazes de reduzir
custos e a variabilidade dos processos, elevando
sua performance organizacional. Contudo, a
inserção de uma nova cultura atrelada às
necessidades e estratégias corporativas podem
não atingir os resultados esperados quando não
há envolvimento dos colaboradores.
sentido, a

com

estabelecidas na região sudeste do Brasil. O

Diante desse cenário, as empresas

Nesse

polisegmentada

Para isso, inicialmente será apresentado
um

referencial

teórico

sobre

o

Lean

Manufacturing, Seis Sigma, Lean Seis Sigma e
Gamificação. Mais adiante, encontra-se a
metodologia

utilizada

no

trabalho

e

posteriormente é apresentada a análise da
aplicação e respectivos resultados, além das
conclusões desse estudo.

gamificação, que

consiste em empregar elementos do design de

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

jogos em contextos de não jogos (DETERDING
et al., 2011), vem corroborar para o engajamento

2.1. Lean Manufacturing

das pessoas, pois confere aos “jogadores”

De acordo com Silva e Paulista (2016), o

autonomia e controle, e funciona como um motor

Sistema Toyota de Produção (STP) teve início na

motivacional, contribuindo, dessa forma, para o

década de 1950 em resposta aos desafios de

engajamento dos indivíduos em inúmeros

negócios enfrentados no período pós-guerra pelo

cenários (ZICHERMANN; CUNNINGHAM,

Japão. Com isso, o sistema produtivo foi

2011; CURHBERT, 2014).

reconfigurado de forma a produzir cada vez mais

Assim sendo, quando vinculada ao Lean

com

menos

recursos,

empregando-se

um

Seis Sigma, a gamificação garantirá a adesão dos

conjunto de ferramentas e uma cultura enxuta, a

colaboradores na busca pelos objetivos traçados

qual

e no atendimento dos requisitos da qualidade e

Manufacturing por James P. Womack e Daniel T.

dos prazos definidos pelo cliente, uma vez que o

Jones, em seu livro “A Máquina que Mudou o

conceito do Lean correlaciona-se à melhoria do

Mundo”

desempenho

da

ROGGENHOFER, 2004; WERKEMA, 2006).

eliminação de desperdícios e das causas de

Womack e Jones (2004) afirmam que a

defeitos nos processos (TAGHIZADEGAN,

mentalidade enxuta é a mais poderosa ferramenta

2006). Esse trabalho trata-se de um estudo de

disponível para criar valor e, ao mesmo tempo,

organizacional

por

meio

passou

a

ser

(DREW;

denominado

Lean

MCCALLUM;
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eliminar o desperdício em qualquer empresa.
Figura 1: Desperdícios. Fonte: Adaptado de Ohno (1997), Shingo (1996) e Hines, Taylor (2000).

Agrega Valor: 5%
Movimentação

Atividades que não
agregam valor (60%)
+
Atividades que não
agregam valor, mas são
necessárias (35%)
=
95%

Espera
Estoque
Superprodução
Transporte
Defeito
Superprocessamento
Fonte: Elaborada pelas autoras.

Foram identificados sete desperdícios

elementos, de acordo com o autor supracitado

principais capazes de elevarem os custos e os

referem-se ao:

quais o cliente não está disposto a pagar. Estes

a) Trabalho padronizado de liderança: O trabalho

desperdícios representam cerca de 95% das

padrão do líder fornece uma estrutura e rotina que

atividades em uma organização, classificadas em

ajudam os líderes a mudar de um único foco nos

não agregadoras de valor, que correspondem

resultados para um foco duplo no processo e nos

60% e não agregadoras, mas necessárias ao

resultados.

processo, que totalizam 35% (OHNO, 1997;

b) Controle visual: o status de praticamente todos

SHINGO, 1996; HINES; TAYLOR, 2000).

os

processos

devem

ser

visíveis

no

Em razão disso, a metodologia Lean

gerenciamento enxuto. Eles conectam as pessoas

Manufacturing se apoia em ferramentas que

aos seus processos e, ao mesmo tempo, refletem

auxiliam no processo de gestão da cultura enxuta,

a adesão ao processo ou a falta dele.

mitigando

os

nos

c) Método de responsabilidade diária (reunião de

processos

produtivos,

exemplos

níveis): fornece direção, atribuindo tarefas que

desperdícios

existentes

conforme

relacionados no Quadro 1.
Além das ferramentas supracitadas, a

buscam

melhorias

nos

processos.

Este

componente da gestão Lean foi projetado para

produção enxuta, bem como o princípio da

garantir

o

acompanhamento

das

tarefas

gestão Lean, segundo Mann (2005) baseiam-se

atribuídas em resposta aos problemas do dia

apenas em alguns elementos principais. Tais

anterior ou oportunidades de melhoria.
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Quadro 1: Algumas ferramentas Lean

FERRAMENTAS
LEAN

DEFINIÇÕES

5S

Programa baseado em cinco sensos que visam reduzir o desperdício de recursos
e espaço de forma a aumentar a eficiência operacional.

Gestão visual

Consiste na utilização de recursos visuais que permitem compartilhar a situação
atual das operações para que ações necessárias sejam rapidamente adotadas.

Heijunka
Hoshin Kanri
Kaizen
Manutenção
preventiva total (TPM)
Mapeamento do fluxo
de valor (VSM)
Método de
responsabilidade
diária
Processo de resolução
de problemas
Trabalho em fluxo
contínuo
Trabalho padronizado
Trabalho padronizado
de liderança

Auxilia na programação nivelada da produção, permitindo a combinação de
pequenos lotes de modelos diferentes.
É a visão estratégica desdobrada aos diferentes níveis da organização.
Práticas de melhorias incrementais que incidem sobre processos.
Método que garante equipamentos previsíveis e confiáveis, eliminando
perdas/falhas, envolvendo os colaboradores na manutenção dos equipamentos e
máquinas.
Ferramenta que representa visualmente as etapas do processo, que permite
distinguir atividades que agregam valor e as que não agregam valor, desde o
fornecedor ao consumidor.
Reuniões de níveis que fornecem direção por meio do acompanhamento das
tarefas atribuídas em resposta aos problemas do dia anterior ou oportunidades
de melhoria.
Ferramenta de análise para a resolução de problemas, que visa encontrar o que
está causando um problema, eliminando-a e evitando a sua recorrência.
Capacidade de produzir somente o que é necessário para o cliente, processando
uma peça de cada vez e enviando à próxima etapa.
Conjunto padronizado de procedimentos de trabalho que estabelece o melhor
método e sequência para cada processo.
Ferramenta que fornece uma estrutura e rotina que ajudam os líderes a mudar de
um único foco nos resultados para um foco duplo no processo e nos resultados.

Fonte: Adaptado de Womack e Jones, 2004; Mann, 2005; Dennis, 2010; Werkema, 2012

2.2. Seis Sigma

objetivo é desenvolver processos que gerem, no

O Seis Sigma surgiu no fim da década de
1980, na Motorola, com o intuito de torna-la mais
competitiva, por meio da redução dos custos e
defeitos, aumentando, assim, sua lucratividade
(WERKEMA,

2012;

PANDE;

NEUMAN;

CAVANAGH, 2011; HARRY; SCHROEDER,

máximo,

3,4

Para Werkema (2012), a metodologia
Seis Sigma atinge resultados otimizados, pois
aplica ferramentas estatísticas e da qualidade

por

milhão

de

oportunidades (MORO; PÁDUA, 2008).
Para tanto, o Seis Sigma, segundo
Donadel (2008), utiliza uma robusta estrutura
que organiza e emprega ferramentas de forma
mais propícia e que norteará os métodos de
resolução de

2000).

defeitos

conhecido

problemas e gerenciamento,

como

respectivamente,

DMAIC,
Definir,

que

significa,

Medir,

Analisar,

Implementar e Controlar.

com uma abordagem sistemática, o que confere
aos processos a redução da variabilidade. Seu
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2.3. Lean Seis Sigma

2.4. Gamificação

O foco do Seis Sigma é reduzir a

Um sistema de melhoria contínua deve

variabilidade do processo e os defeitos, tornando-

ser implementado por meio de uma estratégia

o eficaz. Por outro lado, o foco do Lean

apropriada. Frente a isso, a gamificação poderá

Manufacturing, para Pacheco (2014), é reduzir

ser empregada como suporte a essa nova

os desperdícios e aumentar a velocidade do

mentalidade, visto que suas características

processo, tornando-o mais eficiente. Logo, o

podem ser identificadas em muitas atividades nas

Lean Seis Sigma integra pontos fortes dos

organizações, o que facilita sua aplicação. Os

modelos consolidados de melhoria contínua,

jogos são guiados por objetivos coerentes, papéis

garantindo satisfação dos clientes e prosperidade

definidos, métricas significativas e feedback

das organizações.

sobre o progresso do indivíduo nesse contexto.

Segundo Werkema (2012) as empresas

Da mesma forma, projetos bem gerenciados são

podem e devem usufruir dos pontos fortes da

orientados

integração do Lean Seis Sigma, uma vez que o

responsabilidades estabelecidas e indicadores

Lean Manufacturing confere velocidade aos

coerentes com o negócio, os quais permitem

processos, complementando as carências do Seis

mensurar sua performance. O que difere os jogos

Sigma, o qual enfatiza o método de solução de

dos projetos, seguindo as considerações de Baig

problemas.

et al. (2012), é o feedback, presente no segundo

Embora

ambas

as

metodologias

por

objetivos

claros,

de forma imediata e transparente.

apresentem frutos positivos a serem adotados

O tema gamificação, de acordo com

isoladamente, quando integradas são capazes de

Alves (2014), tornou-se popular em 2010, graças

aprimorar ainda mais os processos, aumentando

aos designers de jogos: Jesse Schell e Jane

a produtividade, a eficácia e a competitividade

McGonigal e tem o objetivo de garantir o

das organizações que as empregam.

aumento do interesse, engajamento e eficiência

De acordo com Taghizadegan (2006), o

na execução de uma determinada atividade,

Lean Seis Sigma trata-se de uma estratégia

moldando o comportamento do indivíduo e

gerencial que busca, por meio da melhoria de

estabelecendo maior envolvimento entre este e a

seus processos, aumentar o desempenho e a

situação alvo (NAVARRO, 2013).

lucratividade das organizações. George (2002)

Vianna et al. (2013) explicam que o termo

afirma que essa metodologia maximiza o valor e

gamificação corresponde ao uso de mecanismos

atinge elevada taxa de satisfação dos clientes,

de jogos em contexto de não jogos orientados

refletidos por meio do baixo custo e maiores

para a resolução de problemas ou para garantir o

qualidade, velocidade do processo e retorno do

engajamento de um público alvo. No entanto,

capital investido.

para Bussarelo (2015), não há necessidade de que
74
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os indivíduos participem de fato de um jogo, mas

atreladas às recompensas pela conclusão de uma

que sejam utilizados os elementos mais eficientes

determinada tarefa ou alcance de uma meta.

do mecanismo de jogos para reproduzir os

Assim, de acordo com Busarello (2015), é

resultados positivos que estes proporcionam.

empregada em situações que exijam do indivíduo

O princípio fundamental da gamificação

a concepção ou a adequação a um novo contexto.

é estimular emoções e explorar habilidades,
Quadro 2: Elementos da gamificação

ELEMENTOS DE
JOGOS

Mostram conquistas aos colegas. Permite que todos possam reconhecer a
capacidade do indivíduo.
Indicam o progresso. Etapas que devem ser atingidas para que o objetivo seja
alcançado.
Resposta à performance dentro do contexto analisado, fornecendo um parecer ao
indivíduo com o intuito de motivá-lo.
Elemento que permite acompanhar jogadores durante a interação com o sistema.
Pode servir como parâmetro dos resultados obtidos pelo indivíduo.

Distintivos
Fases
Feedback
Pontos
Quadro
liderança
Recompensas
Regras
Reconhecimento

PROPÓSITO

de

Painel onde constam as etapas do jogo e pontuações dos jogadores.
Consiste na “premiação” pelos pontos acumulados ou pelo objetivo atingido.
Determinam a forma como o indivíduo deve se comportar e agir para cumprir os
desafios do ambiente narrativo.
Obtido quando o indivíduo acumula pontos ou por apresentar comportamentos e
conquistas. Pode ser realizado por meio da divulgação em quadros ou dentro do
próprio time.

Fonte: Adaptado de Fadel et al. (2014)

A compreensão e a aplicação conjunta

transformam objetivos coletivos em missões

dos elementos da gamificação, apresentados no

pessoais.

Quadro 2, resultam em um ambiente que

estruturados e gerenciados, resultam no aumento

incentiva o engajamento, o encorajamento, a

da produtividade individual e do time.

colaboração e a produtividade, entre outros

Esses

elementos,

quando

bem

Sendo assim, a partir da gamificação é

aspectos relevantes na obtenção de resultados

possível

promover

a

motivação

dos

satisfatórios.

colaboradores para atingir as metas fixadas e

O engajamento, segundo Vianna et al.

também analisar o esforço e desempenho dos

(2013), compreende o grau de dedicação às

indivíduos e das equipes para obter os resultados

tarefas que foram destinadas ao indivíduo. Já a

esperados.

participação é encorajada por meio de feedback
constante e recompensas, atitudes estas que
estimulam a colaboração do indivíduo e
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pesquisa que permite aos investigadores entender

3. METODOLOGIA

fenômenos sociais e manter características
3.1. O Método

significativas em sua totalidade, considerando

Empregou-se o método de estudo de caso

um contexto não delimitado, a fim de descrever

descritivo na elaboração deste trabalho, visando

o comportamento das variáveis envolvidas (YIN,

analisar e compreender os fatores relacionados

2009; MARTINS; MELLO; TURRIONI, 2013).

ao processo, bem como expor os resultados

Para esse trabalho foram estabelecidos sete

obtidos.

passos. Cada um deles pode ser acompanhado

O estudo de caso é um método de

através da Figura 2.

Figura 2: Estrutura para elaboração do estudo
Pesquisa e
síntese da
bibliografia

Definição das
proposições

Estabelecimento
do modelo
teóricoconceitual

Realização da
coleta de dados

Condução do
caso empresa
alvo do estudo

Apresentação
conclusões e
contribuições

Análise
resultados

Fonte: Elaborado pelas autoras

Inicialmente

realizou-se

um

levantamento do referencial teórico acerca dos

suportadas pelos elementos da gamificação em
busca da excelência organizacional.

conceitos do Lean Manufacturing, do Seis
Sigma, do Lean Seis Sigma e da Gamificação, os
quais foram sintetizados para comporem a

3.3.

Análise

do

Sistema

Operacional

Gamificado

revisão bibliográfica. A seguir, foram definidas

O sistema operacional da empresa faz uso

as proposições do trabalho e estabelecido o

integrado de muitas teorias de gestão que

modelo empregado para o estudo. Os dados

incluem as ferramentas e metodologias do Seis

necessários ao estudo para apreciação foram

Sigma, com foco intensificado na qualidade, e no

obtidos junto ao banco de dados da empresa,

Lean Manufacturing. Tal sistema visa entregar e

objeto desse estudo. Então, efetuou-se a análise

sustentar

dos resultados e considerações correlatas a essas

excepcionais por meio da melhoria contínua.

informações.

Por

fim,

as

conclusões

e

contribuições do trabalho foram apresentadas.

um

crescimento

e

desempenho

A união das melhores práticas de ambas
as metodologias adotadas pela organização visa
aumentar a produtividade e a previsibilidade das

3.2. Objeto de Estudo

operações, reduzir custos e atender à expectativa

O estudo foi realizado junto a uma

do cliente por meio da excelência. Esse sistema é

multinacional norte americana com filiais

estabelecido através de uma estrutura de

estabelecidas na região sudeste do Brasil. A

implementação padronizada composta por oito

empresa em questão adota as metodologias Lean

fases - fases 1, 2, 3, 4, 5, bronze, prata e ouro,

Manufacturing e Seis Sigma integradas e

conforme ilustra a Figura 3. Essas fases
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permitem

visualizar

o

progresso

da

metodologias, bem como identificar quais os

implementação das ferramentas contidas nas

passos seguintes a ser percorridos neste processo.

49 subelementos

Fase 4

Fase 5

Linha de base e
planejamento

Aprendizado pela
observação

Melhoria no
processo de
trabalho

Perseguindo a
excelência

OURO

Fase 3

PRATA

Preparação
organizacional

Fase 2

BRONZE

Fase 1

Lançamento

Figura 3: Fases estruturadas para a implementação da cultura Lean Seis Sigma

70 subelementos 117 subelementos 123 subelementos 49 subelementos 102 subelementos

31 especificações, 24 elementos, 29 módulos de aprendizado = 521 subelementos
Fonte: Adaptado da estrutura padronizada do sistema operacional da empresa

Ao todo são 24 elementos a serem

a necessidade de evidenciar a maturidade nas

introduzidos ao longo da jornada, os quais tratam

ferramentas implementas e novas especificações

de ferramentas da cultura Lean Seis Sigma e que

são

se desdobram em 521 subelementos distribuídos

estabelecem diretrizes previstas para cada etapa

de forma sistematizada, como mostra o Quadro

e novos desafios a serem enfrentados, ou seja,

3. Conforme ocorre a transposição das fases, há

são como regras a serem seguidas.

estabelecidas.

Essas

especificações

Quadro 3: Descrição das fases do processo de implementação da cultura Lean
FASES
PRINCIPAIS FERRAMENTAS IMPLEMENTADAS
Essa etapa estabelece as atividades de pré-implementação que uma unidade precisa
realizar antes da implantação completa do sistema operacional. Implementa o 5S,
Fase 1
Preparação organizacional gerenciamento visual, resolução rápidas de problemas, fluxo contínuo, knowlegde
sharing, reuniões de níveis, liderança, estratégias de comunicação.
Fase 2
Esta fase se concentra em compreender a situação atual. Implementa todas as anteriores
Linha de base e
e o Hoshin Kanri, construção do compromisso da liderança.
planejamento
Os colaboradores, incluindo o líder do site, aprendem a aprimorar suas habilidades de
observação para identificar desperdícios, resolver problemas com urgência e
Fase 3
estabelecer um sistema de gerenciamento visual. Implementa todas as anteriores e o
Aprendendo pela
mapeamento do fluxo de valor (VSM), aprimoramento de habilidades de observação
observação
para identificar desperdícios e integrar o gerenciamento HSE – Health, Safety and
Environment.
As organizações aprimoram o sistema de projeto de processo para fluxo, finalizam o
Fase 4
reabastecimento de materiais. Implementa todas as anteriores e o projeto de processo
Melhoria do processo de
para fluxo, sistema puxado, Heijunka e trabalho padronizado e Manutenção Produtiva
trabalho
Total (TPM).
As equipes de trabalho aprendem técnicas para se afastar de uma mentalidade
Fase 5
puramente orientada para eventos de melhorias. Implementa todas as anteriores e a
Compartilhamento de
mentalidade de melhorias incrementais contínuas ou Kaizen, estendendo-se para a
conhecimento
cadeia de fornecedores.
Implementa todas as anteriores e busca melhorar a produtividade dentro da empresa.
Fase Bronze
Implementa todas as anteriores e integra vendas e aquisições, trabalhando com clientes
Fase Prata
e fornecedores para melhorar os processos produtivos.
Implementa todas as anteriores e busca a excelência operacional, por meio da iniciativa
de produtividade para o futuro, com o objetivo de impulsionar o crescimento e a
Fase Ouro
agilidade da empresa.
Fonte: Baseado na estrutura padronizada do sistema operacional da empresa
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Para acompanhar a maturidade e a

Tiers Meetings, ocorrem no início do turno e

evolução da implementação dos elementos de

métricas pertinentes aos grupos hierárquicos

cada fase, empregam-se algumas ferramentas de

específicos

apoio, tais como: auditorias, métricas para

supervisão e de liderança - são reportadas com o

mensurar os impactos das melhorias nos

propósito de acompanhar seu desempenho no

processos; reuniões de níveis para acompanhar o

período. Essas métricas monitoram os resultados

desempenho do site em relação às métricas e

referentes à Segurança, Qualidade, Entrega,

implementação dos elementos do sistema

Estoque, Custo, conforme mostra o Quadro 4, e

operacional;

e

ajudam a empresa a analisar o cenário atual,

premiações dos colaboradores que se destacam

identificar os pontos críticos e direcionar os

nessa jornada.

esforços necessários para que as metas sejam

As reuniões de níveis, também denominadas

alcançadas.

feedback,

reconhecimentos

Quadro 4: Métricas de desempenho
Métrica
Sistema de Gestão Saúde,
Segurança e Meio Ambiente.
Qualidade (Defeitos em partes
por milhão - PPM)
Entrega (On time to request OTTR - tempo requerido)
Estoque
Custo

-

operacional,

de

gestão,

de

Conceito
Pontuação de avaliação do sistema de gerenciamento. Melhoria contínua
com a compreensão dos dados de auditoria.
Redução do número de defeitos que ocorrem na produção ou na entrega.
Redução do montante de tempo entre o ponto de pedido e entrega de
produtos acabados para um cliente.
Redução da quantidade de estoque mantida à mão, reduzindo o tempo de
ciclo para diminuir ainda mais os custos.
Redução dos custos convertidos na transformação da matéria prima em
produtos acabados.

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Ainda durante as Tiers Meetings, havia o

para manter as operações normais por algum

reconhecimento dos indivíduos que alcançavam

período de tempo após ocorrer um evento de

as

demonstrassem

interrupção da cadeia de suprimentos, que apesar

comportamentos que contribuíssem para o

de ter ficado dentro da margem esperada durante

sucesso da organização. Os indivíduos eram

o período, apresentou uma variação de 20%. Essa

contemplados com distintivos, chamados Button,

oscilação foi gerada transferência de estoque

ou com premiações, Bravo, que além do

ocorrida entre dois sites, pelo fato da empresa

reconhecimento pelo desempenho do indivíduo,

não ter empregado a ferramenta just in time e o

conferia a ele um valor financeiro. Ao final do

processo ainda ser configurado como sistema

período, essas premiações eram divulgadas em

empurrado, produzindo para estoque.

metas

estipuladas

ou

totens e quadros de liderança.

Nota-se também que algumas métricas
não

4. RESULTADOS OBTIDOS

eram

controladas

no

início

da

implementação do sistema operacional, afetando

São descritos neste item, os resultados
obtidos com os princípios do Lean Seis Sigma e
da gamificação empregados no intuito de

o controle dos resultados globais da empresa e,
consequentemente, sua excelência.
5. CONCLUSÃO

suportar a implementação do sistema operacional
padronizado, apresentado no tópico anterior. Tal

Os

métodos

tradicionais

de

sistema impacta na velocidade, produtividade e

gerenciamento, apesar de serem amplamente

lucratividade da empresa.

empregados,

Un.

Maturidade
(%)
PPM
Qualidade

Segurança

Entrega
Estoque
Custo

OTTR (%)
3 pt (Days
of Supply)
Conversion
Cost
(US$K)

2014 2015 2016
64
NA

71

78

1220 1123

a

implementação

de

ferramentas e de uma nova cultura mais lenta e

Tabela 1: Indicadores chave de desempenho
Métrica

tornam

Meta
(nov/
2016)

Na
saída
de fase

Delta

80

80

25%

6347

339

72%

precária ao longo prazo, pois não envolvem os
colaboradores neste processo.

82

85

89

90

93

13%

NA

99

115

119

119

20%

NA 243

148

169

169

31%

Fonte: Elaborada pelas autoras

A cultura Lean Seis Sigma representa
uma mudança de paradigma em diversos
ambientes, exigindo engajamento dos indivíduos
e inovação nos métodos aplicados para melhorar
e/ou desenvolver processos e perfis. Por isso,
adotou-se o formato gamificado, com o intuito de

Na Tabela 1, que apresenta os resultados
das métricas desde o ano de 2014 até novembro
de 2016, momento da saída da fase 5, é possível
observar que todas as métricas alcançaram as
metas estipuladas, com exceção do estoque,

suportar essas mudanças, organizacionais e
comportamentais. Ao adotar esse formato para
introduzir

ferramentas

competências,

obtém-se

ou

desenvolver
presteza

e

sustentabilidade das ferramentas introduzidas,

traduzido na quantidade do inventário disponível
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garantindo o desenvolvimento da empresa e,
consequentemente, excelência operacional.
Analisando

os

resultados

obtidos

constatou-se que, a gamificação proporcionou
maior engajamento em busca de um objetivo
comum de forma estrategicamente alinhada com
maior satisfação, além de facilitar a introdução
da mentalidade enxuta, a qual favoreceu o
aumento da produtividade e da previsibilidade.
Apesar de haver melhorias e ferramentas

Cultural, 2015.
CURHBERT, James. Gamification of a CI
system. KPMG LLP. 2014. Disponível em:
<https://www.leancompetency.org/wpcontent/uploads/2015/10/Gamification-of-a-CISystem.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2017.
DENNIS, Pascal. Andy and Me: Crisis and
transformation on the Lean journey. 2. ed.
Productivity Press, 2010. 192 p.
DETERDING, Sebastian et al. Gamification:
Toward a Definition. CHI 2011 Conference.
Vancouver, 2011.

a serem implementadas, é possível constatar que
o uso integrado do Lean Seis Sigma e da
gamificação garante vantagens que estimulam a
competitividade e o maior engajamento em todos
os níveis hierárquicos, gerando um processo
otimizado, enxuto e previsível.
Como recomendação para continuidade
deste estudo, sugere-se avaliar o nível de
engajamento dos colaboradores e os resultados
conquistados com a assimilação de todas as
ferramentas introduzidas no sistema, de modo a
evidenciar a eficácia da gamificação no contexto

DONADEL, Daniel Carneiro. Aplicação da
metodologia DMAIC para redução de refugo
em uma indústria de embalagens. São Paulo:
D.C. Donadel, 2008. 122 p.
DREW,
John,
MCCALLUM,
Blair,
ROGGENHOFER, Stefan. Journey to Lean:
Making Operational - Change Stick. Palgrave
Macmillan, 2004. 205 p.
FADEL, L. M. et al. Gamificação na educação.
São Paulo: Pimenta Cultural, 2014.
GEORGE, Michael L. Lean six sigma:
Combining Six Sigma Quality with Lean
Production Speed. Texas: McGraw-Hill. 2002.
90 p.

organizacional.
REFERÊNCIAS
ALVES, Flora. Gamification: como criar
experiências de aprendizagem engajadoras: um
guia completo do conceito à prática. São Paulo:
DVS, 2014.
BAIG, Sachio et al. Gamification: APM
Thames Valley Branch Study Tour. 2012.
Disponível
em:
<https://www.apm.org.uk/sites/default/files/ope
n/gamification%20report%20final_for%20apm
%20website.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2017.
BUSARELLO, Raul Inácio. Gamification:
princípios e estratégias. São Paulo: Pimenta

HARRY, M., SCHROEDER, R. Six sigma: the
breakthrough
management
strategy
revolutionizing the World's Top Corporations.
New York: Doubleday, 2000.
HINES, Peter; TAYLOR, David. Going lean: A
guide to implementation. Lean Enterprise
Research Center: Cardiff, UK, 2000.
MANN, David W. Creating a lean culture:
tools to sustain lean conversions. New York:
Productivity Press. 2005. 211 p.
MARTINS, R. A. O.; MELLO, C. P.,
TURRIONI, J. B. Guia para elaboração de
monografia e TCC em engenharia de
produção. Atlas, 2013.
NAVARRO, G. Gamificação: a transformação
80

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v18, n.1, p. 70-81, 2018

A implementação do lean seis sigma integrada a elementos da gamificação

do conceito do termo jogo no contexto da pósmodernidade. Trabalho de conclusão do Curso.
2013. 26 f. (Especialização Mídia, Informação e
Cultura) - Centro de Estudos Latino-Americanos
sobre Cultura e Comunicação, Universidade do
Estado de São Paulo, São Paulo, 2013.
OHNO, T. O sistema Toyota de produção:
além da produção em larga escala. Porto
Alegre: Bookman, 1997. 149 p.
PACHECO, Diego Augusto de Jesus. Teoria das
restrições, lean manufacturing e seis sigma:
limites e possibilidades de integração. Prod., São
Paulo, v. 24, n.4, p. 940-956. 2014. Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S0103-65132014000400017>. Acesso
em 12 nov. 2017.

mentalidade enxuta nas empresas lean
thinking: elimine o desperdício e crie riqueza.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
YIN, R. K. Case study research: design and
methods. 4. ed. California: SAGE Publications,
2009.
ZICHERMANN,
Gabe;
CUNNINGHAM,
Christopher.
Gamification
by
Design:
Implementing Game Mechanics in Web and
Mobile Apps. Sebastopol, CA: O’Reilly Media,
2011. 300 p.

PANDE, P. S.; NEUMAN, R. P.; CAVANAGH,
R. R. Estratégia seis sigma. Rio de Janeiro:
Quality Mark, 2011.
SHINGO, S.O sistema Toyota de produção: do
ponto de vista da engenharia de produção. 2. ed.
Porto Alegre: Bookman, 1996. 281 p.
SILVA, Andreza; PAULISTA, Paulo. A
implementação do sistema kanban para
suportar a performance da produtividade de
uma empresa manufatureira: estudo de caso.
XXIII Simpósio de Engenharia de Produção.
Bauru, São Paulo. 2016.
TAGHIZADEGAN, Salman. Essentials of lean
six sigma. New York: Elsevier Inc. 2006. 275 p.
VIANNA, Ysmar et al. Gamification. Inc: como
reinventar empresas a partir de jogos. Rio de
Janeiro: MJV Press, 2013.
WERKEMA, Cristina. Criando a cultura lean
seis sigma. 3. ed. Belo Horizonte: Werkema,
2012. 256 p. (v.1)
WERKEMA, Cristina. Lean seis sigma:
introdução
às
Ferramentas
do
Lean
Manufacturing. Belo Horizonte: Werkema, 2006.
120 p. (v.4)
WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. A
81
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v18, n.1, p. 70-81, 2018

Gestão
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RESUMO
A prática quanto à cobrança de tributos está correlacionada à gestão pública, uma vez que se faz necessária para
administrar a estrutura, bem como promover as atividades sociais. Assim, este trabalho analisa as variações dos tributos
que compõe a arrecadação tributária de Minas Gerais e identifica os tributos estaduais de MG mais significativos na
composição do Produto Interno Bruto. Tal estudo se faz necessário, pois visa agregar informação aos processos
decisórios de direcionamento de políticas econômicas, bem como para os processos de políticas macroeconômicas. O
objetivo do presente trabalho é analisar a evolução da arrecadação tributária mineira e identificar os tributos estaduais de
MG mais significativos na composição do PIB no período de 2010 a 2015. Um Modelo de Regressão Linear Múltipla
foi estimado via Método dos Mínimos Quadrados Ordinários para analisar e identificar os tributos estaduais que melhor
explicam a composição do PIB no período analisado. As evidências obtidas no modelo estimado apresentaram que os
tributos ICMS, ITCD e outras receitas estaduais foram as mais significantes, apesar dos tributos que mais contribuem
para a arrecadação total do estado de MG seja o ICMS e o IPVA. Concluiu-se que no período de 2010 a 2015 o ICMS
foi o tributo que mais contribui para a arrecadação tributária de MG e da União, crescendo ainda sua arrecadação ao longo
dos anos.
Palavras chave: Arrecadação. Tributos. Produto Interno Bruto (PIB).

ABSTRACT
The practice regarding the collection of taxes is correlated to public management, since it is necessary to administer the
public structure, as well as to promote social activities. Thus, this paper analyzes the variations of the taxes that compose
the tax collection of Minas Gerais and identifies the state taxes of MG most significant in the composition of the Gross
Domestic Product. Such a study is necessary because it aims to aggregate information to the decision-making processes
for the direction of economic policies, as well as the decision-making processes of macroeconomic policies. The objective
of the present work is to analyze the evolution of the mining tax collection and to identify the most significant state taxes
of MG in the composition of GDP in the period from 2010 to 2015. The Multiple Linear Regression Model was estimated
through the Ordinary Least Squares Method to analyze and identify the state taxes that best explain the composition of
GDP in the analyzed period. The evidence obtained in the estimated model showed that ICMS, ITCD and other state
revenues were the most significant, although the taxes that most contribute to the total collection of MG are ICMS and
IPVA. It was concluded that in the period from 2010 to 2015 the ICMS was the tax that contributes the most to the tax
revenue of MG and the Union, increasing its revenue over the years.
Keywords: Tax revenues. Decision-making process. Gross Domestic Product Taxes (GDP).
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Neste sentido, o presente trabalho foi

1. INTRODUÇÃO

estruturado em seis seções, incluindo esta
A medida de crescimento econômico dos
países está atrelada àquilo que eles produzem de
riqueza internamente, sendo que a soma de toda
riqueza produzida é expressa no chamado
Produto Interno Bruto (PIB). Dessa maneira, as
variações no crescimento econômico dos países
estão

intimamente

ligadas

às

variáveis

macroeconômicas que determinam o PIB do país.
Desta

forma,

dentre

as

principais

varáveis macroeconômicas que compõe o PIB,

introdução. Inicialmente

foi realizada

uma

discussão teórica acerca do PIB, composição da
carga tributária brasileira, O Sistema Tributário
Nacional

e

Legislação

Tributária

e as

competências tributárias estaduais e do Distrito
Federal. Posteriormente, são expostos o material
e os procedimentos metodológicos para a
realização

desse

trabalho,

seguido

da

apresentação d o s resultados e discussões, por
fim as considerações finais acerca do trabalho.

os tributos contribuem expressivamente como
fonte da receita pública, para que o Estado

2. REFERENCIAL TEÓRICO

promova seus fins, sejam os fins da estrutura
administrativa ou fins sociais, sendo ambos

2.1. Produto Interno Bruto (PIB)

indispensáveis para o bem-estar dos cidadãos e
para o convívio em sociedade.

de todos os bens e serviços finais produzidos no

A relevância científica e social deste
trabalho

centra-se

período. O cálculo leva em consideração somente

academia, agregar informação aos processos

a produção corrente, pois é uma medida de fluxo

decisórios de direcionamento de políticas

da produção por intervalo de tempo determinado

econômicas e de expansão

do

sistema

(FROYEN, 2002). Assim, o que é contabilizado

econômico, bem

os

processos

como produção da economia são as transações

políticas macroeconômicas

econômicas com valor de mercado (FEIJÓ et. al.,

relacionadas,

de

como

contribuir

para

principalmente,

ao

com

país, ou seja, dentro do território nacional, em um

a

decisórios

em

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma

nível

de

tributação dos estados.
Assim, esse trabalho tem como objetivo

2003).
À vista disso, para o cálculo do PIB a
obra de Keynes, Teoria Geral do Emprego, do

analisar a evolução da arrecadação tributária

Juro e da Moeda, publicado em 1936 revela a

mineira e identificar os tributos estaduais de

existência de identidades no nível macro e

Minas Gerais mais significativos na composição

relações

do PIB no período de 2010 a 2015, por meio de

(PAULANI; BRAGA, 2007). O produto bruto

análise de regressão dos mínimos quadrados

da economia pode ser obtido através de três

ordinários (MQO), com um modelo de Regressão

formas distintas: pela ótica do produto, da renda

entre

os

diferentes

agregados

Linear Múltipla.
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e da despesa.

municípios, bem como pelas entidades do

PRODUTO ≡ DESPESA ≡ RENDA

Sistema S, pelo Fundo de Garantia do Tempo de

As inter-relações entre o produto interno

Serviço (FGTS), e o Produto Interno Bruto (PIB)

bruto, a renda nacional e a renda pessoal formam

(ORAIR, 2014).

a base de algumas definições contábeis, ou

Dada as identidades do PIB, sabe-se que

identidades, utilizadas para construir os modelos

a maior composição do PIB é através da carga

macroeconômicos da composição do PIB.

tributária brasileira, que é a medida do esforço da

Dessa maneira, dada a relevância de
mensurar o crescimento de uma economia, sabe-

sociedade para o financiamento das políticas
públicas (VARSANO, 1998) sendo:
𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎 = 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡á𝑟𝑖𝑎
𝑃𝐼𝐵

se que o PIB é extremamente importante para a
análise da conjuntura de um país. Assim, o
cálculo

do

PIB

pela

ótica

da

despesa

Em

2014

houve

uma

queda

na

macroeconômica é igual ao somatório do

arrecadação tributária, pois de acordo com dados

consumo, do investimento, dos gastos do

da Receita Federal, a arrecadação do governo

governo e das exportações deduzidas das

somou R$ 1,25 trilhão, ou 22,91% do PIB, contra

importações.

R$ 1,2 trilhão, ou 23,27% do PIB, em 2013. Já a

O crescimento do PIB é a principal
informação

sobre

o

nível

de

arrecadação dos estados somou R$ 468 bilhões

atividade

em 2014 (8,48% do PIB) em 2014, contra R$ 438

econômica, entre as variáveis com grande

bilhões (8,51% do PIB) em 2013. Ao mesmo

importância para os agentes econômicos, pois

tempo, a arrecadação dos municípios totalizou

informações sobre o PIB subsidiam decisões de

R$ 114,3 bilhões em 2014 (2,07% do PIB), em

consumo, investimento, aplicações financeiras e

comparação com R$ 101 bilhões, ou 1,96% do

de política monetária. Embora também seja

PIB, em 2013 (MARTELLO, 2015).

necessário um grande conjunto de informações

O Estado necessita de meios materiais e

sobre o estado da economia, para uma adequada

pessoais para a realização de seus objetivos

condução da política monetária e para a

institucionais para que possa garantir a ordem

destinação da renda nacional (CUSINATO;

jurídica, a segurança, a defesa, a saúde pública e

MINELLA; PÔRTO JUNIOR, 2010).

o

2.2. Composição da Carga Tributária
Brasileira

bem-estar

social

de

sua

população

(OLIVEIRA, 2009, p. 55). Para a realização
dessas tarifas, de expressivo valor econômico e
social, o Estado, em sua atividade financeira,

A carga tributária corresponde à razão

precisa buscar, administrar e aplicar os recursos

entre o total dos tributos arrecadados pelas três

que são indispensáveis às obrigações que ele

esferas governamentais: a União, os estados e os

assumiu diante das necessidades da população
nacional.
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O pagamento de tributos não depende da

O Sistema Tributário Nacional (STN) é

vontade do contribuinte, sendo compulsório e

regulamentado pelos artigos 145 a 162 da

atribuído em lei. Um tributo pode ter a função:

Constituição Federal, no qual é um conjunto

fiscal, extrafiscal ou parafiscal. A classificação

estruturado e lógico dos tributos que compõe o

apresentada decorre de os tributos serem usados

ordenamento jurídico nacional, bem como das

também com outras funções, que não a de

regras e princípios normativos relativos à matéria

simples arrecadação.

tributária. Os conceitos que compõem o sistema

Um tributo que tenha a função fiscal é

tributário brasileiro jamais devem ser analisados

aquele que tem por objetivo principal a

e vistos como um sistema estático, mesmo

arrecadação

Estado;

porque eles devem ser aplicados em conjunto

extrafiscal, quando seu objetivo principal é a

dinâmico e constituído pela realidade social, pelo

interferência no domínio econômico além de

sistema econômico e por critérios de justiça

arrecadação; e parafiscal, quando seu objetivo

(BRASIL, 1996).

de

recursos

para

o

principal é a destinação ao custeio de atividades

A palavra tributo está ligada ao radical

que, em princípio, não integram as funções

latino “tribuire” que significa distribuir, no

próprias do Estado (SILVA, 2014).

sentido de repartir entre a sociedade os ônus da

De acordo com o estudo feito pelo

satisfação das necessidades coletivas. Este

Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário

recurso se destaca por ser um dos principais

(IBPT), que considera 30 países, o Brasil

fatores

continuou sendo, em 2013, o país que

financiamento dos serviços públicos prestados no

proporciona

Brasil.

o

pior

retorno

dos

valores

que

compõe

as

receitas

para

o

arrecadados, nos últimos cinco anos, em prol do

A eficácia das políticas públicas depende

bem-estar da sociedade. O estudo avaliou os 30

da capacidade do legislativo em criar leis,

países com as maiores cargas de tributos. O

impondo assim aos indivíduos o dever de

ranking leva em consideração a arrecadação de

entregar partes de suas rendas e patrimônio para

tributos do país em todas as suas esferas federal,

a manutenção e desenvolvimento do Estado.

estadual e municipal em relação ao PIB de 2013

Uma vez que é através da arrecadação tributária

e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

que o mesmo poderá desenvolver suas atividades

da Organização das Nações Unidas (ONU), que

nas respectivas áreas de interesses, sobretudo

mede a qualidade de vida e bem-estar da

saúde, educação, segurança, política econômica,

população (MARTELLO, 2015).

dentre outras. Diante disso, o Sistema Tributário
Nacional é considerado complexo, por abordar os

2.3. Regulamentação Arrecadatória: o sistema

tributos, princípios e as normatizações do país.

tributário nacional e legislação tributária
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O Código Tributário Nacional (CTN)
define tributo em seus art. 3º:

gerador uma situação independente de qualquer
atividade

estatal

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção por ato
ilícito, instituída em lei é cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada
(BRASIL, 1966, Art.3º).

contribuinte”.

Para Martins (2011) e Amaro (2009), a

participação

específica,

relativa

ao

A definição do CTN é abreviada,
porquanto faltam elementos característicos dos
impostos. Diante disso, de forma a garantir a
dos

contribuintes,

de

forma

conceituação de tributo está relacionada ao

equânime e mais proporcional possível, insere-se

caráter pecuniário, pois pode ser exigido em

o

moeda ou em valor que nele pode exprimir-se. É

proclamada no art.145, § 1º da Constituição

uma prestação de dar, de pagar. O tributo é

Federal do Brasil de 1988 afirmando que:

princípio

da

capacidade

contributiva,

compulsório, por independer da vontade das
pessoas de contribuir. Essa ideia vai ao encontro
com Código Tributário Nacional, que busca
evidenciar que o dever jurídico de prestar o
tributo é imposto pela lei e que a natureza não

Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.

sancionatória de ilicitude, não é uma penalidade,
como na sanção pelo descumprimento da lei.
Quanto à atividade administrativa plenamente
vinculada compreende o ato de que a autoridade
fica inteiramente vinculada à previsão fiscal e a
mesma não tem fundamentação jurídica para

O tributo é considerado gênero, que de
acordo com o artigo 5º do CTN é subdivido em
três espécies de tributos: impostos, taxas e
contribuições de melhoria. Porém, na literatura
não há um consenso sobre a quantidade das
espécies, uma vez que o os artigos 148 e 149 do
STN, consubstanciado na Constituição Federal,
que

que não está vinculado a uma contraprestação
direta a quem o está pagando. As receitas de
impostos não são destinadas a custear obras ou
serviços em prol das pessoas que estão pagando,
mas sim para serem utilizadas para custear a

exigir o tributo.

evidencia-se

Em outras palavras, imposto é o tributo

há

mais

duas

espécies

tributárias, a saber: o empréstimo compulsório e
as contribuições especiais.
O CTN em seu art. 16 define o imposto
como “o tributo cuja obrigação tem por fato

administração e as atividades públicas, visando
promover o bem comum de todos.
Já a taxa é um tributo que pode ser
cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, no âmbito das suas respectivas
atribuições, que têm como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia ou a
utilização efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição (CTN, art. 77).
Torres (2009) conceitua a taxa como uma
prestação estatal específica em favor do
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contribuinte. Ela é cobrada pelo exercício do

Diante de tantos tributos, a sociedade está

poder de polícia ou pela prestação de serviços

debatendo cada vez mais a respeito do sistema

públicos.

tributário brasileiro e sobre a necessidade de sua

Em

relação

as

contribuições

de

reformulação.

melhorias, o CTN menciona em seu art. 81 que é
o tributo cobrado pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, no âmbito de suas

2.4. Competência dos Tributos dos Estados e
Distrito Federal

respectivas atribuições, com o objetivo de fazer

Os tributos de competência exclusiva ou

face ao custo de obra pública de que decorra

privada dos Estados e do Distrito Federal são:

valorização imobiliária, tendo como limite total a

Impostos sobre transmissão causa mortis e

despesa realizada e como limite individual o

doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) -

acréscimo de valor que da obra resultar para cada

art. 155, I; impostos sobre operações relativas à

imóvel beneficiado.

circulação de mercadorias e sobre prestações de

Quando apontado pelo STN às outras

serviços

de

transporte

interestadual

e

duas espécies de tributos, têm-se as chamadas de

intermunicipal e de comunicação (ICMS) -

contribuições sociais ou parafiscais, que estão

art.155, II; e imposto sobre propriedade de

previstas nos artigos 149 e 149-A da Constituição

veículos automotores (IPVA) - art.155, III.

Federal. Ainda de acordo com os referidos

Já a competência comum ou concorrente

artigos, as contribuições sociais surgiram para

da União, Estados-membros, DF e Municípios:

financiamento das atividades sociais e assumem

Taxas

características destes para fazer face aos

Contribuições de Melhoria (art.145, III da CF/88)

investimentos do governo neste setor.

e Contribuições previdenciárias (art.149, §1º).

de

polícias;

taxas

de

serviço,

E por fim, os Empréstimos Compulsórios,
que estão previstos no art. 148, I, da Constituição

3. MATERIAL E MÉTODO

Federal, apontado que só podem ser instituídos
mediante situações excepcionais decorrentes de
calamidade pública, guerra externa ou sua
iminência. Essa espécie tributária consiste na
tomada compulsória de certa quantidade em
dinheiro

do

contribuinte

a

título

de

"empréstimo", para que este o resgate em certo
prazo, conforme as determinações estabelecidas
por lei.

A abordagem empírica utilizada para
analisar a evolução da arrecadação tributária
mineira

baseia-se

em

uma

versão

macroeconômica sob a ótica do dispêndio. O
modelo analisa a evolução dos tributos que
compõe a arrecadação tributária de Minas Gerais
em relação ao PIB brasileiro no período de 2010
a 2015.
Para aplicar o MQO é necessário que
algumas condições sejam satisfeitas para que o
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modelo possa ser adequadamente utilizado

distribuição normal. O teste analítico chamado de

(WOOLDRIDGE, 2011; GUJARAT; PORTER,

Breush-Pagan pode comprovar se há ou não o

2008). Os pressupostos de Gauss Markov que

problema da hetorocedasticidade. Dessa forma,

precisam ser satisfeitos produzindo o Melhor

sob a hipótese 𝐻0 os resíduos são homocedáticos

Estimador Linear Não-Viesado (MELNV) para

e

que as estimativas produzidas sejam consistentes

heterocedásticos. A estatística Durbin-Watson

são as seguintes:

representa a independência dos resíduos, sob a

a) O modelo é linear nos parâmetros;

hipótese 𝐻0 os resíduos são independentes e sob

b)

a hipótese 𝐻1 os resíduos não são independentes.

Valores fixos de Xi são independentes do

termo de erro (Ui) de forma que: cov(ui,X1i) =
cov(ui,X2i) = ... = 0;

sob

a

hipótese

𝐻1 os

resíduos

são

Em séries temporais também se faz
necessário analisar quebras estruturais, o método
utilizado é o Teste de estabilidade estrutural de

c) O termo de erro ui, tem valor médio zero: E
(ui | Xi) = 0;

Chow no qual primeiramente faz-se uma
regressão do período todo, e de ambas as partes

d) Homocedasticidade ou variância constante

que serão analisadas, assim, se o intercepto e o

dos termos de erro, de forma que: var(ui, uj) = 0;

coeficiente angular da regressão permanecem os

e) Ausência de autocorrelação entre os termos de
erro: cov(u1,u2, ui) = 0;
f) Não há colinearidade entre as variáveis X.
Com o intuito de verificar que as hipóteses de “a”
a “f” sejam atendidas é necessário realizar testes
analíticos e de hipóteses que atestam a adequação
do modelo. Se as hipóteses forem atendidas, o
modelo está corretamente especificado.

mesmos durante todo o período, não se verifica
quebra estrutural (GUJARATI, 2008).

3.1. Modelo conceitual teórico
O presente trabalho utiliza variáveis que
foram todas retiradas do Site oficial da Secretaria
de Estado da Fazenda de Minas Gerais e
IPEADATA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), no período compreendido de janeiro

Assim, foi realizada a análise de resíduos

de 2010 a dezembro de 2015, para analisar a

dos dados por meio dos testes de normalidade

evolução da arrecadação tributária de Minas

(Shapiro Wilk), de heterocedasticidade (Breush-

Gerais em função do seu PIB. As variáveis

Pagan), de independência (Durbin – Watson),

coletadas foram: ICMS, IPVA, ITCD, taxas e

pontos influentes e distância de cook.

outras receitas do Site oficial da Secretaria de

O teste analítico para comprovar a
normalidade é chamado de Shapiro-Wilk, sob

Estado da Fazenda de Minas Gerais e o PIB do
IPEADATA.

hipótese 𝐻0 os resíduos possuem distribuição

Para se atingir o objetivo proposto, o

normal, sob hipótese 𝐻1 os resíduos não possuem

presente trabalho utilizou-se da análise de
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regressão múltipla, a qual é mais receptiva à

foi testada a hipótese de comprovação da relação

análise ceteris paribus (mantendo os demais

entre os tributos e o PIB, sendo utilizada como

fatores constantes), pois permite controlar fatores

variável dependente o PIB e como variáveis

que

variável

independentes as variáveis ICMS, IPVA, ITCD,

dependente (WOOLDRIDGE, 2010). Para isso

taxas e outras receitas. A descrição das variáveis

afetam

simultaneamente

a

utilizadas está apresentada na Tabela I
Tabela I: Descrição das variáveis macroeconômicas utilizadas
Variável dependente
Descrição da variável utilizada
Mede a produção de bens e serviços finais fabricados dentro do país
PIB
em um apurado espaço de tempo.
Variáveis independentes Descrição das variáveis utilizadas

Unidade
R$ mil
Unidades

ICMS

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de
Comunicação é de competência dos Estados e do Distrito Federal.

R$ mil

IPVA

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores incide,
anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer
espécie, sendo este de competência dos Estados e do Distrito Federal.

R$ mil

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer
bens ou d ireitos, também de competência dos
Estados e do
Distrito Federal.
Taxas de serviços e taxas de polícia de competência de todos os
entes comum aos entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios).

ITCD

Taxas

Outras Receitas

R$ mil

R$ mil

Somatório das variáveis patrimonial, industrial, receitas diversas,
multas, juros, dívida ativa.

R$ mil

Fonte: Elaborada pelos autores

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

período de 2010 a 2015. Para a análise
econométrica

4.1. Análise Descritiva dos Dados
O trabalho buscou analisar a evolução
da receita arrecada de Minas Gerais, focando

foi

utilizado

a

variável

independente (PIB) em função das variáveis
regressoras: ICMS, IPVA, ITCD, taxas e outras
receitas conforme Tabela II.

nos tributos, em função PIB brasileiro no
Tabela II: Matriz de correlação

ICMS
IPVA

ICMS
1

IPVA
-0.02066306
1

ITCD
0.7978188
-0.2379080

ITCD
Taxas
Outras

Taxas
0.4048950
0.7354353

Outras
0.5321298
-0.1908994

0.1370327
1

0.4264198
0.0605377
1

Fonte: Elaborada pelos autores
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A partir da matriz de correlação de

O gráfico 01 apresenta o ICMS como

Pearson verifica-se que a maioria das variáveis

tributo de maior arrecadação ao longo dos anos,

está associada linearmente de forma moderada a

além de ser o de maior crescimento. O IPVA

forte ( 𝜌̂ ≥ 0,6), para uma escala em que forte é

aparece como o segundo tributo que mais

𝜌̂ ≥ 0,6, moderado de 0,3 < 𝜌̂ > 0,6 e fraco 𝜌̂ ≤

contribui para a arrecadação, sendo que sua

0,3, porém não apresenta associação linear

arrecadação acontece apenas nos inícios dos

perfeita, ou seja, de= 1. As variáveis que estão

anos. As taxas e outras receitas

mais associadas, ou seja, consideradas forte são:

arrecadações similares, mas

COFINS e ITCD; Taxas e IPVA. Já as variáveis

bem inferior ao IPVA e principalmente ao

com correlações moderadas são: ICMS e ITCD;

ICMS. Já o ITCD é o tributo que aparece como o

ICMS e outras receitas; ITCD e outras receitas.

que menos contribui para a arrecadação do

Já

Estado.

as

demais

correlações

apresentaram

apresentam

mesmo

assim

associações fracas. A partir dos dados estudados,
o gráfico 01 apresenta à evolução da arrecadação

4.2. Estimação do Modelo

tributária de Minas Gerais.

Assim foi estimado por MQO um modelo

Gráfico 01: Evolução da arrecadação tributária mineira

para analisar a evolução da arrecadação tributária
de Minas Gerais tendo como variável dependente
o PIB brasileiro. Os resultados emitidos pelo
software serão apresentados na Tabela III.

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela III: Resultado da regressão múltipla do modelo
Coeficientes
Intercepto
ICMS
IPVA

Estimativa 1
138.527
0.86746
0.01513

Pr(>|t|)
6.48e-05 ***
2.29e-08 ***
0.2530

ITCD
Taxas
Outras Receitas

0.10687
-0.06977
-0.06994

0.0079 **
0.1481
0.0946

0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1
R^2: 0.8118

Fonte: Elaborada pelos autores
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Em termos estatísticos no modelo as
variáveis ICMS e ITCD foram significativas ao

81,18% da variabilidade do PIB brasileiro no
período estudado.

nível alfa de 1% de significância, comprovadas

A inferência do modelo estimado, de

pelo teste T emitido pelo software, tal resultado

acordo com a Tabela IV, no qual são mostradas

explicita

as interpretações

que

essas

individualmente

variáveis

explicam

dos

resultados

para

a

a variação do PIB. A

estimação do Produto Interno Bruto brasileiro

qualidade do ajuste foi significativa: 81,18%

em relação a evolução da arrecadação tributária

(𝑅2 ). Esse resultado mostra que o modelo explica

de Minas Gerais.

Tabela IV: Interpretação do modelo estimado
Testes
Teste de normalidade de Shapiro- Wilk
Teste de Heterocedasticidade de Breush-Pagan
Teste de Independência de Durbin-Watson
Fonte: Elaborada pelos autores

Hipóteses
H0: Resíduos Normais
H1: Resíduos Não Normais
H0: Resíduos Homocedáticos
H1: Resíduos Heterocedásticos
H0: Resíduos Independentes
H1: Resíduo Dependentes

Modelo
Valor de P = 0,0454
Valor de P = 0,0196
Valor de P = 0,0000

De acordo com a Tabela IV, o aumento

uma influência um pouco menor desses tributos,

de 1% do ICMS impacta positivamente no PIB

tanto para a arrecadação somente do estado de

em 0,87 %. Este resultado mostra como o ICMS

MG, como para receita total do governo.

é influente na arrecadação total, pois o seu

4.3. Análise de Resíduos

aumento impacta em grande proporção o PIB.

Através

das

hipóteses

de

ajuste

Tal resultado comprova como este tributo

observadas na metodologia, os erros precisam

contribui para a receita do Estado.

t e r distribuição normal com média centrada no

Em relação ao IPVA, o aumento de 1%

zero e com variância constante. Dessa forma a

dessa variável provoca um impacto positivo no

análise de resíduos concentra-se em testar tais

PIB em 0,015%. Enquanto que para um

hipóteses para que o modelo estimado seja bem

aumento de 1% do ITCD impacta positivamente

ajustado. A análise de resíduos foi feita gráfica e

no PIB em 0,11%. Tais resultados indicam que

analiticamente, utilizando o programa R. Os

o IPVA é um imposto com um impacto menor

testes

que o ITCD, mesmo sendo o segundo tributo que

heterocedasticidade

mais contribuiu com

comprovar cada

a

receita

total

da

arrecadação de MG.
Já o aumento de 1% das taxas e das outras

analíticos

de
e

normalidade,

independência

uma

das

três

para

hipóteses

supracitadas foram feitos no software R e estão
representados na Tabela V.

receitas provocam uma diminuição no PIB de
0,07% em ambos os casos. Esses dados mostram
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Tabela V: Testes dos resíduos
Variáveis
Variação Impacto no PIB

aproximadamente 81% (𝑅2 ) da variabilidade do
PIB brasileiro e foi comprovado através de

ICMS

1%

Aumenta 0,87%

IPVA

1%

Aumenta 0,015%

testes analíticos que as pressuposições iniciais

ITCD

1%

Aumenta 0,11%

d e que o s erros devem ter distribuição normal

Taxas

1%

Diminui a 0,07%

Outras Receitas

1%

Diminui 0,07 %

com média zero e variância constante não foram
violadas.

Fonte: Elaborada pelos autores

Por meio do teste de normalidade de

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Shapiro-Wilk, o b t e ve - s e u m va l o r d e P
d e 0 , 0 4 5 4 , a s s i m ao nível de confiança de
99% não rejeitar a hipótese 𝐻0 de que os resíduos
possuem distribuição normal. Em relação ao teste
de heterocedasticidade, obteve-se um valor de P
de 0,0196 para o modelo, desta forma ao nível
de confiança de 99% não se rejeita a hipótese H0

Para o teste de Independência de Durbin
- Watson tem-se um valor de P de 0,000 para o
modelo e rejeita-se a hipótese 𝐻0 , ou seja, os
resíduos não são independentes. Esse resultado é
condizente com o estudo, pois as variáveis são
altamente correlacionadas, além de ter o
problema de endogeneidade das variáveis.
Considerando também a possibilidade de

influentes

de

estudado

a

dinâmica

da

evolução da arrecadação tributária mineira
conclui-se que no período de 2010 a 2015 os
tributos que mais influenciaram o crescimento
econômico de acordo com o Modelo de
Regressão Linear Múltipla

em que

foram

estimados via Método dos Mínimos Quadrados

que de os resíduos são homocedáticos.

outliers, ou seja, problema

Portanto,

observações

que comprometem o resultado do

modelo regressivo, foi realizado os gráficos de
Distância de Cook, comprava-se que não há
pontos de alavancagem. Dessa maneira, a
regressão estimada do PIB no período de 2010 a
2015 com séries de dados mensais, apresentou
que os tributos ICMS, ITCD e outras receitas
significativas ao nível de 99% de confiança pelo

Ordinários foram o ICMS e ITCD. Entretanto,
quando analisou o valor acumulado das
arrecadações de Minas Gerais identifica-se o
ICMS em primeiro lugar e o IPVA em segundo.
Contudo, o ICMS foi o tributo que mais
contribuiu para a arrecadação tributária de MG e
da União, crescendo ainda sua arrecadação ao
longo dos anos.
Ressalta-se

que

as

variações

das

variáveis ICMS, IPVA, ITCD, taxas e outras
receitas contribuem para o PIB, mas o PIB
também pode afetar estas variáveis, desta forma,
possivelmente,

oberva-se

problema

de

endogeneidade no modelo apresentado. Com
isso, uma sugestão para trabalhos futuros é
analisar esta relação inversa do PIB com estes
tributos.

teste t. Verifica-se também que o modelo
de

regressão

é

significativo

e

explica
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RESUMO
Este artigo procurou ajudar nas análises e respostas a uma questão crucial para que MPE (Micro e Pequenas empresas)
se mantivessem no mercado frente à concorrência, aos fatores econômicos e limitações de recursos. As MPE’s precisavam
empenhar e trabalhar, identificando oportunidades pertinentes aos seus negócios. Para que isso ocorresse e melhorasse o
desempenho, teriam de observar o ponto de equilíbrio entre as necessidades ilimitadas e a escassez de recursos. A pesquisa
abordou a questão: Como as estratégias de gestão podem possibilitar a sobrevivência das MPE’s no sul de Minas? Caso
da Granja São Caetano. Foram analisadas também questões estratégicas e o ambiente organizacional, observando a
situação atual e, propondo mudanças necessárias. Realizou-se uma pesquisa exploratória, fundamentando conceitos
estudados a respeito da mortalidade precoce das MPE’s que muitas vezes não conseguiam identificar estes fatores internos
e externos a tempo de tratá-los e acabavam por definitivo sendo eliminadas do mercado onde atuavam. A empresa
analisada foi a Granja São Caetano, localizada no Sul de Minas Gerais, com principal atividade a criação, abate e
comercialização de frangos caipiras, uma microempresa que a sua maneira e limitações entendia a importância do
conhecimento e teorização para legitimação e credibilidade do seu negócio. Percebido que os micros empreendimentos
são fundamentais para o desenvolvimento econômico do país, os empreendedores podiam utilizar isso em favor de seus
desenvolvimentos. A pesquisa propôs algumas destas estratégias e alertou que fazendo bem feito o hoje seria preliminar
para uma sobrevivência sustentável amanhã.
Palavras-chave: Recursos organizacionais. Micro e Pequenas empresas. Sobrevivência das MPE.

ABSTRACT
This article sought to help in the analysis and answers to a crucial question for MPE’S (Micro and small enterprises)
market remained in front of the competition, to economic factors and limitations of resources. The MPE’S needed to
engage and work, identifying opportunities relevant to your business. For this to happen and get better performance,
would have to observe the equilibrium point between the unlimited needs and resource scarcity. The survey addressed
the issue: How management strategies may allow survival of MPE’S in the South of Minas Gerais. Case of Granja São
Caetano. Strategic issues also were analyzed and the organizational environment, observing the current situation and
proposing necessary changes. An exploratory research, basing concepts studied about the early mortality of MPE’S who
often could not identify these internal and external factors in time to treat them and ended up by being definitive. The
company analyzed was the Granja São Caetano, located in the South of Minas Gerais, with main activity the creation,
marketing and slaughter of chickens rednecks, a micro-enterprise that your way and limitations understood the importance
of knowledge and theory to legitimacy and credibility of your business. Noticed that the micro-enterprises are key to the
economic development of the country, entrepreneurs could use it in favor of their developments. The research proposed
some of these strategies and warned that doing well done today would be for a sustainable survival tomorrow.
Keywords: Organizational Resources. Micro and small enterprises. Survival of the MPE.
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pessoas qualificadas a utilizá-los de formas

1. INTRODUÇÃO
Abrir um pequeno negócio, muitas
vezes, representa um sonho de independência
financeira e profissional para muitas pessoas. Em

corretas. Barney e Hesterly (2011) agrupavam os
recursos em quatro categorias: recursos físicos,
humanos, organizacionais e financeiros.
Dentro dos agrupamentos dos recursos

busca desta autorrealização, percebem no
empreendimento uma possibilidade concreta de

organizacionais definidos por Barney e Hesterly,
foi analisada a importância e os impactos de uma

transformação e mudança de vida.
Pensar em um empreendimento requer uma visão
ampla e completa de longo prazo, porém ter
visibilidade do cenário atual é de crucial
importância para que ações operacionais e

má gestão, podendo acarretar consequências
fatais para o desenvolvimento empresarial de
uma MPE, que foi foco deste estudo.
2. PROBLEMA DE PESQUISA

estratégicas sejam tomadas.
No
cotidianas,

entanto,
tornam-se

Como as estratégias de gestão podiam
questões

simples,

imperceptíveis

e

possibilitar a sobrevivência das MPE no sul de
Minas?

desconhecidas aos olhos dos empreendedores.
Uma vez aberto o negócio, manter-se no mercado

3. OBJETIVO

de forma saudável ainda é condição para poucos
e este artigo tem o intuito de ajudar nessa

Verificar a influência das estratégias

percepção e identificação de fatores internos e

gerenciais

externos, avaliando seus impactos, moldando o

Especificamente demonstrar conceitos sobre as

negócio e seu ambiente organizacional de

principais

maneira que se possa solidamente enfrentar todos
os obstáculos e limitações. O enfoque principal
foi para as MPE na região do Sul de Minas, que
corriam

riscos

de

fecharem

seus

empreendimentos nos primeiros anos de vida.

na

sobrevivência

estratégias

possibilitavam

maior

de

das

MPE.

gestão

sobrevivência

que
às

microempresas. E ainda avaliar como e quais
ferramentas gerenciais foram utilizadas pela
Granja São Caetano a fim de sugerir tais
aplicações às outras empresas de mesmo porte.

O objetivo principal deste estudo foi

Conhecer índices de mortalidade das

responder a questão: Como as estratégias de

pequenas empresas foi crucial, portanto mais

gestão podem possibilitar a sobrevivência das

importante

MPE no sul de Minas?

empreendimentos sobreviventes e quais as

foi

conseguir

identificar

os

Identificar recursos e administrá-los

estratégias utilizadas por eles para obter

corretamente foi um dos primeiros passos a se

sustentabilidade do negócio. Percebeu que

dar. Papel principal da alta gestão em conjunto

ausência

com toda organização, pois de nada adianta

desconhecimento ou mesmo falta de tempo,

existir disponibilização de recursos se não há

destacou-se entre os fatores de mortalidade das

de

estratégias

gerenciais,

por
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MPE, esta pesquisa buscou apresentar práticas

caso de indústrias e empresas de construção,

simples de gestão, de maneira a auxiliar o

conforme a tabela abaixo.

desenvolvimento,

possibilitado

meios

de

sobrevivência às empresas de micro e pequeno

Tabela I: Critério de classificação do porte de empresas
pelo número de empregados
Número de Empregados

porte.

Classificação

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Indústria

Comércio e Serviços

até 19

até 09

de 20 a 99

de 10 a 49

Médias

de 100 a 499

de 50 a 99

Grandes

acima de 500

acima de 100

Micro
Pequenas

As microempresas e empresas de
pequeno porte (MPE) são de grande importância
para a economia brasileira, pois elas representam

Fonte: www.sebrae.com.br/leis. Consulta em 05.11.2012

um grande percentual no número de empresas

Ainda

são

caracterizadas

como

nacionais e uma grande contribuição na geração

microempresas, baseada na lei geral das MPE

de empregos com carteira assinada e no

(LEI Complementar nº 155/2016, entrou em

desenvolvimento econômico no país (SEBRAE,

vigor 2017) sancionada pelo presidente Michel

2013).

Temer em out/16, as que possuíam um
Segundo Neto e Teixeira (2011), apesar

do

importante

papel

representado

faturamento anual de, no máximo, R$ 900 mil

pelas

por ano. Já as pequenas deviam faturar de R$900

microempresas e empresas de pequeno porte,

mil a 4,8 milhões anualmente para fossem

estas não possuíam critério único universalmente

enquadradas no simples Nacional (BRASIL,

aceito para defini-las.

2016).

Vários indicativos podiam ser utilizados

Ghilardi (2011) constatou que as MPE

para a classificação das microempresas e

foram essenciais para o crescimento e o

empresas de pequeno porte na economia do

desenvolvimento econômico de qualquer nação.

Brasil, que foi definida de duas maneiras por

No entanto, grande parte das novas empresas

diferentes órgãos: a primeira foi pelo valor da

encerravam suas atividades nos primeiros anos

receita bruta anual e a segunda foi pelo número

de funcionamento.

de pessoas ocupadas. Definições recorrentes do

As empresas que entraram em operação

SEBRAE que consideravam microempresas

em 2010 criaram mais de 1 milhão de empregos

aquelas que empregavam até 9 pessoas para

assalariados naquele ano, além de ocuparem 1,27

comércio e serviços ou até 19 pessoas para

milhão

indústria e construção. Ainda, segundo o

proprietários. Os setores que geraram mais vagas

SEBRAE,

assalariadas foram o do comércio (364.701

as

pequenas

são

aquelas

que

empregavam de dez a 49 pessoas para os setores

de

pessoas

como

sócios

ou

vagas, ou 35,6% do total), o da indústria de

de comércio e serviços e de 20 a 99 pessoas no
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transformação (151.965, ou 14,8%) e o da
construção civil (150.265, ou 14,7%). As

Tabela III: Taxa de sobrevivência de empresas de 2
anos, para empresas constituídas em 2006, por regiões e
setores
Norte

informações foram do estudo "Demografia das
Empresas 2010", divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
dados foram de 2010, mas só foram liberados
agora pelo IBGE. O levantamento foi feito a
partir das informações do Cadastro Central de

Nordeste Sudeste

Sul

CentroOeste

BRASIL

Indústria

66,7%

71,8%

79,6%

73,9%

68,7%

75,1%

Comércio

69,4%

72,6%

77,0%

72,2%

69,4%

74,1%

Serviços

60,1%

62,2%

75,6%

70,8%

66,8%

71,7%

Construção
Civil

54,8%

60,8%

70,9%

65,4%

64,1%

66,2%

TOTAL

66,0%

69,1%

76,4%

71,7%

68,3%

73,1%

Fonte: Sebrae- NA
Nota: as empresas constituídas em 2006 foram verificadas
nas bases de 2006, 2007, 2008 e 2009.

Empresas (Cempre).
Com base nos dados apresentados pelo

Em 2010, o Brasil tinha 4,5 milhões de
empresas ativas, ocupando 37,2 milhões de
pessoas, sendo 30,8 milhões (82,9%) como
assalariadas e 6,4 milhões (17,1%) na condição
de sócio ou proprietário. A idade média dessas
empresas

era

de

9,7

anos,

segundo

o

levantamento. Essas empresas pagaram um total

SEBRAE, se validou a importância da pesquisa
em verificar os principais motivos que levavam
as MPE à mortalidade precoce no Brasil e propôs
estratégias gerenciais de simples aplicação que
possibilitassem a sustentabilidade econômica e o
sucesso empresarial.
Identificaram-se

de R$ 566,1 bilhões em salários e outras
remunerações nesse ano, o que representava uma
média mensal de R$ 1.358. Informações que
elevaram a relevância de propor estratégias que
auxiliassem as MPE a terem sustentabilidade no

dificuldades

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) apontava,
também, índices de sobrevivência das MPE,
conforme os gráficos abaixo de um estudo mais
em

2011,

onde

que

normalmente

foram

responsáveis por reduzir o tempo de permanência
dessas empresas no mercado.
Foi observado que essas empresas que

Ainda, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de

realizado

desde

conceituais até estruturais, como as principais

mercado onde estivessem inseridas.

recente

fatores

foram

analisados dados dos anos de 2005 a 2009.
Tabela II: Taxa de sobrevivência de empresas de 2 anos,
para empresas constituídas em 2006, por regiões do país

morreram poderiam não ter sido abertas e, assim,
não teriam sido expostas, pelas condições
impostas para a sua abertura e funcionamento, a
um estado de vulnerabilidade tal que, além de
não

propiciarem

o

seu

desenvolvimento,

provocavam, na maior parte dos casos, a perda
total dos recursos nelas aplicados na abertura ou
na

tentativa

de

reversão do quadro de

dificuldade. Os principais motivos para o
fechamento, a princípio destacados foram:
abertura sem conhecimento do negócio (preços,
Fonte: Sebrae- NA
Nota: as empresas constituídas em 2006 foram verificadas
nas bases de 2006, 2007, 2008 e 2009

mercado, concorrência); abertura sem pesquisa
de mercado para o ramo (planejamento prévio);
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o início da atividade com limitação de recursos

gerencias, mesmo que básicas, seriam de grande

financeiros (capital insuficiente); a falta de

valor. A estratégia podia ser definida como

conhecimento de custo, formação de preço de

processo controlado, consciente e formal das

venda e gerenciamento; a falta de aptidão ou

organizações (ANSOFF, 1979) citado por

capacitação do empreendedor para a gestão

Picchiai, (2016, p.5). Para Mintzberg (2001,

empresarial; a falta de consultoria e a assessoria

apud PICCHIAI, 2016, p.5), a estratégia tinha

desde o estudo para abertura da empresa; e,

como objetivo fixar a direção, focalizar o

volume de vendas insuficiente e/ou número

esforço,

escasso de clientes.

além,

consistência às ações. Apesar de os dois autores

levando em consideração a falta de sensibilidade

falarem para as grandes empresas, estas duas

do mercado com a abertura de uma empresa, não

definições teóricas foram importantes para

sendo esse ato suficiente à criação da fatia de

contextualizá-las no ambiente das MPE, pois

mercado necessária à sua sustentação. Assim, o

estas estavam na fase de desenvolvimento e

mercado passou a ser o principal fator de análise,

formalização de suas atividades gerenciais e

cujo desdobramento envolveu desde o contexto

organizacionais (GREINER, 1998) conforme

econômico, a existência dessa fatia de mercado,

citado por Picchiai, (2016, p.5).

A

pesquisa

foi

definir

a

organização

e

prover

o número de clientes em potencial e a projeção

A estratégia como plano é uma direção,

de vendas e do lucro. Ao não obter a viabilização

um guia ou uma orientação para o futuro, um

dessas perspectivas, explicou-se o fato de muitas

caminho para ir daqui, ou seja, é a definição dos

pequenas empresas não prosperarem.

líderes em relação ao longo prazo relativo ao que

Importante foi perceber como as MPE

se pretende (MINTZBERG; QUINN, 2001)

podem driblar todos os fatores negativos a elas

citado por Picchiai, (2016, p.5). Tem-se nas MPE

atrelados e trabalhar como grandes corporações,

a “contaminação” da desejada profissionalização

aumentando esta expectativa de vida no mercado.

da gestão com os assuntos da família do

Para tal, foram demonstrados conceitos de

proprietário, que, em muitos casos, prevaleciam,

estratégias

bem

pois era na família que se discutia sua direção e

entendidas, definidas e aplicadas eficazmente,

orientação para o futuro. O conceito estratégia

podiam ser o principal diferencial para os micros

podia ser entendido como formulação da visão de

empreendimento. Foi importante entender que

futuro, da missão (e/ou papel institucional) e dos

mesmo se muitos empreendimentos nascerem

objetivos e metas da empresa, bem como o plano

por uma necessidade ou oportunidade e,

de ação para alcançá-los, considerando as forças

realmente, faltar conhecimento e experiência aos

e fraquezas internas e os impactos das forças do

gestores, a percepção imprescindível de uma

ambiente e da competição (OLIVEIRA, 2010)

rápida adaptação e implantação de estratégias

conforme citado por Picchiai, (2016, p.5). Além

gerenciais,

que

sendo
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disso, o conceito também pode ser visto como

foram os objetivos em curto prazo, sendo que o

uma teoria do modo de obter vantagens

processo de tomada de decisão foi reativo e

competitivas (BARNEY; HESTERLY, 2007;

intuitivo, ao invés de proativo e deliberado.

PORTER, 1980) conforme citado por Picchiai,

Ademais, uma grande quantidade de MPE não

(2016, p.5). Estes conceitos foram entendidos de

sabe quais são as suas estratégias ou sequer tem

forma parcial e incompleta quando locados no

uma estratégia (OLIVEIRA, 2010), como citado

contexto dos micro e pequenos empresários. A

por Picchiai, (2016, p.13).

competição foi entendida no nível de se ter

Para Wang, Walkere Redmond (2011,

melhor preço, qualidade e atendimento, ou seja,

apud PICCHIAI,2016, p.8), a motivação dos

dar descontos, promoções e atender bem o

gestores ou proprietários de empresas foi o

cliente. As vantagens competitivas das MPE

principal motivo pelo qual muitas pequenas

estavam na localização, na rapidez, na utilização

empresas não realizam planejamento estratégico.

da mão de obra exclusiva e no controle do nicho

Segundo os autores, esses gestores possuíam

de mercado por elas mesmas. Os micros e

desejos limitados em relação à otimização do

pequenos empresários tinham dificuldades de

desempenho

institucionalização de seu negócio: entendido

negócios. As decisões foram muito influenciadas

como o estabelecimento de regras de atuação,

também

não olham para o longo prazo e centralizam o

conhecimentos técnicos e pela experiência dos

poder em si próprio (LEONE, 1999) conforme

sócios proprietários das MPE.

operacional

pela

e

expansão

personalidade,

dos

pelos

citado por Picchiai, (2016, p.6). Os micro e

Para Porter (1980, apud PICCHIA, 2016,

pequenos empresários raciocinam mais em curto

p.7), a estratégia competitiva foi a busca de uma

prazo, dão maior ênfase à execução do que à

posição competitiva favorável em um setor. Ela

concepção da estratégia (KAPLAN; NORTON,

visa estabelecer uma posição lucrativa sustentada

2004; HREBINIAK, 2006) citado por Picchiai,

em relação à concorrência e associada à criação

(2016, p.6).

de valor para os acionistas, clientes e demais

Segundo

Oliveira

(2010,

apud

stakeholders. As MPE que sobreviviam foram as

PICCHIAI, p.8), as empresas podiam dispor da

que

sabiam

se

posicionar

no

mercado,

estratégia para aperfeiçoar o uso dos recursos e a

procurando seus nichos de atuação e, sobretudo

exploração das possíveis oportunidades, além de

seguindo as estratégias em curto prazo, mas

tornarem altamente competitivas e de superarem

nunca perdendo o foco e desconsiderando o

a concorrência. Para isso, a estratégia devia ser

médio e longo prazo.

uma opção inteligente, econômica e viável,
5. METODOLOGIA

sempre.
Na prática, as principais características
da estratégia dos gestores de pequenas empresas

O estudo foi pautado através de uma
pesquisa exploratória do tipo estudo de caso
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(YIN, 1984). Desta forma, as inferências

MG, cidade com aproximadamente 40.000

extraídas da amostra devem ser ressalvadas em

habitantes e mais conhecida pelo setor industrial

função das limitações desse tipo de abordagem

de produtos eletrônicos, que lhe atribuiu à

(KERLINGER, 1980).

identidade de Vale da Eletrônica.

Foram apresentadas variáveis qualitativas e

Outros setores em destaque nesta cidade

quantitativas, demonstrado através de dados

foi o agrícola, com suas vastas plantações de café

numéricos os resultados, proporcionando maior

e a agropecuária, com criações diversas de

capacidade de análises e tomadas de decisões

animais. Frente a uma extensão territorial

mais eficazes. Efetuou-se um levantamento de

favorável para criação de frangos e percebendo

dados estatísticos resultantes das pesquisas de

que

campo

especificamente

levadas

a

efeito

por

entidades

esta

acontecia
das

informalmente,

classificadas

como

especializadas, tais como: SEBRAE e IBGE e

“caipira”, despertou o interesse neste ramo,

consequente análise desses dados.

surgindo a ideia de abertura da Granja São

Para proceder à coleta e análise dos
dados, foi adotada uma estratégia baseada na

Caetano em 2015, que teria como produto base o
frango caipira.

realização de um levantamento bibliográfico

Através de uma pesquisa de mercado,

sobre os relatórios das pesquisas de campo e

pôde-se observar que realmente existia demanda

estudos levados a efeito pelo SEBRAE.

para o produto, onde os dados apontaram que a

Partiu-se do pressuposto: que ser bom hoje seria

preferência pelo caipira em relação ao de granja

melhor do que ser ótimo amanhã. Por este motivo

era maior. Conforme gráfico abaixo. Foram

sugeriu-se adaptação de métodos simples às

consultadas 500 pessoas.

estratégias de gestão. Entendeu-se que o
Gráfico 1: Pesquisa Granja São Caetano

microempreendedor precisaria ter um mínimo de

Qual tipo de frango/galinha prefere:

noção de controle de seus processos e ativos, bem
como administrar necessidade de capital de giro

GRANJA
37%

e estoques, fatores que afetavam diretamente os
resultados

de

qualquer

sobretudo

quando

empreendimento,

referidos

à

micro

empreendimento.
6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

CAIPIRA
63%

Fonte: Elaborado pelo autor

A empresa estava classificada como
MPE, contando com dois colaboradores que

Foi abordada uma empresa no setor

eram os próprios donos. Sendo o proprietário,

avícola no sul de Minas Gerais, a Granja São

Luís Fernando Ribeiro, responsável pelos

Caetano, localizada em Santa Rita do Sapucaí-

processos de compras, criação, manutenção,
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abate e logística das entregas até o cliente e a

dirigentes da granja, pois acreditavam na

sócia, Ludymila Caetano Ribeiro, responsável

importância da teorização, que toda realidade

pelos processos administrativos, financeiros,

prática precisava estar fundamentada e validada

marketing e vendas. A Granja São Caetano

por uma teoria, sendo uma maneira de legitimar

apresentava um faturamento médio anual de

o seu negócio.

R$20.000,00.

De forma simples, implementaram

Seu setor de atividade era criação, abate

sistemas de controles em seus processos, porem

e comercialização de frangos caipiras na cidade

eficazes, que lhes garantiam visibilidade do

de Santa Rita do Sapucaí - MG, com visão de

negócio, possibilitando tomadas de decisão mais

expansão para todo o sul de Minas.

certeiras.

Como estratégias competitivas, a Granja São

Embora utilizassem algumas estratégias

Caetano, com foco exclusivo na abertura de

de negócio e de operação, ela enfrentava muitos

novos mercados, atingindo maior número de

desafios e, por isto, procurava, cada vez mais,

clientes, optou por competir em preço e

entender seu próprio negócio, encontrando

qualidade do seu produto, entregando frangos

alternativas para administrar e amenizar os

com o máximo de higiene e limpeza. Outro fator

impactos causados por estes desafios.

estratégico dos gestores era nunca falar “não” ao
cliente,

em

se

tratando

de

A Granja São Caetano, tinha a Missão

micro

de servir bem para servir sempre. A visão de ser

empreendimento, situação árdua de se cumprida

uma granja especializada em frangos caipiras,

algumas vezes. E por fim, outro ponto que podia

reconhecida em todo sul de Minas, por apresentar

ser destacado como vantagem competitiva, era na

diferenciação no atendimento, qualidade, higiene

logística das entregas dos frangos aos clientes,

e preço.

onde não se cobrava o frete e o prazo combinado
era rigorosamente cumprido. Na cidade a prática
de se cobrar o frete em qualquer tipo de entrega
era comum, a Granja São Caetano identificando
este fato, optou em diferenciar e não cobrar o

6. 1. Layout atual da Granja São Caetano
A Granja São Caetano possuía a estrutura
abaixo, com limitação de sua capacidade
produtiva frente ao constante aumento da
demanda de frango caipira.

frete de seus clientes. A preocupação em cumprir
os

prazos

foi

tamanha,

que

havendo

possibilidades de atrasos nas entregas, de
imediato o cliente era acionado e informado deste
tempo de atraso, porém nunca deixaram de
entregar no mesmo dia.
Associar

conhecimento

a

prática

também foi uma questão percebida pelos

Gráfico II: Layout - Granja São Caetano
1- CHOCADEIRA OVOS CAIPIRAS POR 21 DIAS

2- PÍQUET BERÇÁRIO - ATÉ
28 DIAS

4- PÍQUET CRESCIMENTO - DE
61 DIAS A 120
6- ABATEDOURO LAVANDERIA FOGÃO

5- PÍQUET ENGORDA - DE
121 DIAS A 140

3- PÍQUET DESENVOLVIMENT
O - DE 29 DIAS A 60

7- EMBALAGEM

8- REFRIGERAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor
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Processo 1- Granja

6.2. Processos da Granja São Caetano

Compra de ovos caipira - Fornecedor\

A Granja São Caetano apresentava
processos de criação e produção bem definidos,
apesar de seu porte, seus proprietários entendiam
que esta definição fazia toda a diferença para
evitar gargalos e desperdício de tempo, esforços
e recursos, os quais afetavam diretamente no
desempenho da empresa.
O

manejo

das

aves

era

feito

sistematicamente para preservação da principal
característica que era ser “caipira”, ou seja, uma
carne com uma coloração diferenciada e mais
firme.

Processo de chocagem por 21 dias na chocadeira elétrica temperatura deve ser ajustada a 36°C- capacidade de 180 ovos
Após nascimento, os pintinhos são deixados por 28 dias sob
aquecimento de luz elétrica, para depois serem colocados em um
piquet apropriado a eles
Nesta fase, receberão vacinas e alimentação apropriada - Quirera
e água - duas vezes ao dia
O desenvolvimento das aves se dá ao longo das semanas e o
controle do tipo de alimentação e transição entre os piquetes
acompanham este desenvolvimento
Com aproximadamente 20 semanas as aves atigem o peso entre
1.350Kg a 1.650K podendo passar ao processo de abate
Neste momento é retirada a ração e feita a seleção das aves que
seguirão para o processo de abatedouro

Processo 2- Abatedouro

A forma de criação semiconfinada,

As aves são pesadas novamente e colocadas em um ambiente
separado

livre na maior parte do tempo e confinadas no
Inicia o abate rápido das aves seguindo para limpeza

período da noite, bem como uma alimentação
orgânica, garante às aves este diferencial,

Utiliza-se água quente para depenagem

buscado pela maioria dos consumidores.
A cada fase do ciclo de vida da ave, uma

Próximo passo é a retirada das vísceras

tratativa devia ser aplicada, desde a chocagem
dos ovos ao abate (Processo 1 e 2), o processo

Em seguida é feita a lavagem geral, partindo para o corte

produtivo apresentava variações importantes que
deviam ser consideradas pelos criadores. Manter
higienização local e das aves era uma atividade
que requeria habilidade do criador. Garantir uma
alimentação saudável para as aves também fazia
toda a diferença no resultado final.

Separa-se os pedaços embalando separadamente os miúdos

Após a embalagem dos pedaços, os frangos seguem para
geladeira podendo perpanecer por 48 horas

As aves em suas diversas fases recebiam
tratamentos

e

cuidados

que

evitavam

a

proliferação de doenças e acarretavam perda total
do lote. Períodos longos de chuva podia ser uma
ameaça ao negócio, pois esta condição era
propícia à gripe dos animais e devido à criação
livre, algumas aves não sobreviviam. Uma
estiagem e clima seco prejudicava a criação de
uma forma geral, onde o animal precisava de um
102
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v18, n.1, p. 94-110, 2018

Gestão

clima equilibrado para desenvolver de maneira

Abaixo

demonstrado

uma

cadeia

saudável e atingir mais rapidamente uma

produtiva ideal do frango caipira em duas fases,

pesagem apropriada para o abate. Para MPE

uma na situação onde havia compra de

perdas constantes dificultavam e retardavam

pintainhos de fornecedores diretos e outra, forma

drasticamente seu crescimento, muitas vezes

mais rentável, quando investia em ovos, como

levando o negócio ao declínio.

mostram as figuras 5a e 5b.

O mercado consumidor era exigente e

A Granja São Caetano atualmente vinha

na sua maioria, os que consumiam frango caipira

tentando adaptar sua forma de atividade para

possuíam

compra direta de ovos, o que ainda não era

conhecimento

sobre

o

produto.

Portanto para atender todas as exigências,

possível.

sobretudo no que rege ao tamanho da ave, visto

Figura I: Cadeia produtiva do frango caipira

que fatores externos acabavam por influenciar o
desenvolvimento destas, ficava complicado para
os proprietários manter a criação até que
atingissem o peso ideal de abate. Para cumprir
com os pedidos, acabavam abatendo o frango

Fonte: Dados da pesquisa
Figura II: Cadeia produtiva do frango caipira

com uma pesagem inferior e após limpo, perdia
ainda mais peso deixando de agradar muitos
clientes.
Porém um diferencial da Granja São
Caetano era o processo de limpeza do frango, que

Fonte: Dados da pesquisa

agradava bastante a clientela, comparado à

A produção de acordo com as condições

concorrência que deixava muito a desejar, pois

específicas do frango caipira tinha o seguinte

tinha todo um trabalho artesanal por trás,

esquema de manejo: a) do 1° ao 25° dia: período

procurando limpar o máximo possível. Com isto,

em que as aves ainda pequenas ficavam

as aves perdiam em peso final na venda.

confinadas no galpão sem acesso à área externa;

As aves consumiam muita água, e duas

b) do 26° ao 90° dia: período de engorda em que

vezes ao dia era necessário o criador abastecer os

as aves tinham livre acesso ao galpão e ao

bebedouros. Cada bebedouro de 2 litros de água

piquete; e c) do 91° ao 105° dia: período de

comporta 4 aves durante 2 horas. Também a

limpeza e descanso do galpão e do piquete.

ração e folhagens eram abastecidas duas vezes ao

Como os proprietários planejavam dispor

dia, no período da manhã e no final da tarde, onde

de um lote de aves por mês para garantir receitas

as aves se alimentavam e preparavam para

mensais e para ganhar a fidelidade dos clientes,

aninharem.

considerando que o ciclo se completava com 105
dias, se o ano tem 365 seriam necessários 4
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galpões para assegurar 1 lote/mês. A seguir um
esboço do possível ciclo produtivo da granja.

Por ser MPE suas limitações eram
tamanhas e lidar com esta questão diariamente
era também um desafio para seus gestores.

Tabela IV: Produção anual de frango caipira

Planejamentos

e

controles

auxiliavam

e

amenizavam impactos gerados pela escassez de
recursos. A cada dia uma estratégia era traçada
para superar os problemas e com isto tornava-se

Fonte: Dados da pesquisa

uma gestão forte e consistente, porém ainda com
A Granja São Caetano contava também

muitos pontos a serem considerados e superados.

com galinhas poedeiras que reproduziam ovos
para geração de frangos, atualmente a granja não
comercializava

os

ovos

caipiras,

produto

bastante procurado pelos consumidores, por ser
mais natural e forte em relação ao ovo de granja

Para os gestores, além de controles, era
fundamental um plano de ação contendo metas e
prazos atingíveis e reais, ações a serem
executadas e ainda responsabilidades claras e
bem definidas.

comum. Porém, a Granja São Caetano não
descartava no futuro ampliar sua gama de
produtos, comercializando além do frango

A principal dialética enfrentada pela
Granja São Caetano, referia-se à Capacidade
Produtiva Vs. Produção.

caipira, também os ovos.

Por falta de espaço e sem capital para

Esse negócio era rentável pelo fato de
quase tudo que extraia das aves podia ser
aproveitado, gerando renda. Para isto precisava
um esforço e trabalho dos proprietários para
desenvolver estratégias e ampliar o foco do
empreendimento.

Granja São Caetano preocupava-se muito com os
processos administrativos, de forma a manter
controles de suas atividades, estoque e acima de
tudo seu fluxo de caixa.
medidas

muito

poderia

representar

um

problema.

Estratégias de contenção de vendas eram
constantemente definidas indo de encontro com
a necessidade dos micros empreendimentos em
aumentar sua demanda, consequentemente seu

Além do processo de criação e abate a

As

ampliação de suas estruturas produtivas, vender

de

lucro. Manter este controle e equilíbrio, muitas
vezes contrária a ideia dos gestores que
acabavam por prover capital próprio, devido à
limitação das vendas, para cobrir obrigações
imediatas.

desempenho

eram

importantes para a gestão empresarial como já foi
observado nas citações de Schroeder (1983, p.
757) e Kaplan e Norton (1997, p. 21) “IF you
can´t measure it, you can´t manage it”.

A burocracia do setor era outro
agravante para manutenção do negócio. Uma
legislação forte dita normas a serem seguidas,
garantindo produtos sustentáveis que

não

afetassem o consumidor e meio ambiente.
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Esta questão era entendida pelos
empreendedores

e

importante,

catarinense durante os anos 90 do século

porém devido às suas questões internas, tornava-

passado: [...] Modernizaram suas unidades

se difícil de ser aplicada integralmente, afetando

visando adequá-las à exportação de produtos de

a competitividade do negócio e o poder de

maior valor agregado para novos mercados,

expansão.

como o da Europa. (MIOR, 2005, p.103 apud

Contudo,

considerada

suas plantas agroindustriais na região Oeste

buscar

alternativas

e

modelos de sobrevivência, tornou esta pesquisa
relevante e era papel dos gestores da Granja São
Caetano.

BELUSSO & HESPANHOL, 2010, p.34).
O consumo de carnes pela população
brasileira cresceu. A carne bovina, que era a mais
consumida, apresentou leve redução de 6,3

6.3. Parte do cenário avícola

milhões de toneladas para 6,0 milhões de

O estado de Minas Gerais, onde foram
descobertas as principais jazidas de ouro
brasileiras, no final do século XIX era o maior
produtor de aves do país, abastecendo boa parte

consumo

consumo de carne de frango, no mesmo período,
elevou-se de 3,8 milhões para 6,6 milhões de
toneladas (GONÇALVES; MACHADO, 2007).
De acordo com a Associação Brasileira

do território nacional.
O

toneladas no período 1997-2005, enquanto que o

do

frango

produziu

modificações nos hábitos de consumo das
pessoas. Tradicionalmente, as famílias criavam e
abatiam os frangos em casa. A carne do frango
caipira, entretanto, devido ao sabor e textura
característicos, muitas vezes, continuava na
preferência da população quando comparado ao
frango de granja. Este ficou denominado como
frango industrial ao ter seu processo de criação e
abate adaptado às tecnologias e necessidades de

de Proteína Animal (ABPA), com dados de 2015,
o Brasil produziu 13 milhões de toneladas de
frango, sendo que Minas Gerais representa
7,25% desta produção, colocando o estado em 5º
lugar no ranking. Já a produção brasileira de ovos
fechou o ano passado com 39 bilhões de
unidades, e Minas tem a participação de 11,5%,
ocupando o 2º lugar no ranking.
Figura III: participação na produção nacional do
complexo de carnes - 2016

agilidade para atender a demanda, deixando para
trás a lentidão dos processos artesanais. Para
CARNE DE
FRANGO
50,6%

atender a preferência ao frango caipira ainda
mantida pelos consumidores, foi lançado o
frango caipira das marcas Perdigão e Sadia.

CARNE
BOVINA
35,9%
CARNE
SUÍNA
13,5%

As empresas Sadia, Perdigão e Seara
adaptaram novas plantas industriais abatedoras
de aves e suínos nas regiões Centro-Oeste e

Fonte: USDA

Sudeste. Tais empresas também reinvestiram em
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A União Brasileira de Avicultura (UBA,

alguém do ramo ou porque lia algum

2008) divulgou em seu relatório anual as 50

artigo em jornal ou assistia a alguma

maiores empresas abatedoras de frango no Brasil.

entrevista na televisão.

A empresa Sadia se posicionou em primeiro

 Desconhecimento do potencial de

lugar, participando, em 2007, com 15,07% do
abate; em seguida ficou a Perdigão, com 12,51%.
As demais empresas, na maioria, participaram

demanda e da concorrência: muitas vezes
um bom negócio era tão imitado que se
tornava incrível.

com cerca de 1% no abate nacional. Entre as 50
empresas selecionadas (UBA, 2008), grande

 Produto inadequado: podia se engessar

parte delas se localizava nos estados do Paraná

em um mercado onde o ciclo de vida do

(17 empresas) e de São Paulo (16 empresas).

produto já se encontrava em declínio,

Contudo, as maiores empresas estavam no

apesar de ainda vender bem.

Estado de Santa Catarina, por exemplo, Sadia e

 Não

Perdigão que também possuíam unidades
industriais em outros estados (Mato Grosso,
Goiás, Minas Gerais etc.).

possuir

os

recursos

tanto

financeiros, quanto de matéria-prima,
tempo

disponível

ou

de

pessoal

capacitado.
 O local escolhido não era o ideal para

6.4. Fatores relevantes

aquele negócio, o ponto podia ser
A pesquisa exploratória teve por objetivo

inadequado por inúmeros fatores que

responder a uma questão importante para o

envolviam: a circulação de potencias

desenvolvimento e sustentabilidade da granja

clientes, existência de estacionamento,

apresentada anteriormente.

perfil socioeconômico da vizinhança ou

LEMES

JÚNIOR

(2010

apud

OLIVEIRA, 2015 p.10), sustentava que o

existência de concorrentes muito fortes.

empreendedor não podia deixar de tomar alguns

 Escolha de sócios inadequados: um

cuidados ao partir para a abertura do negócio e

empreendimento passava eventualmente

apontou os erros mais frequentes a serem

por situações difíceis, às quais os sócios

evitados, que segundo o autor, decorriam

deviam

principalmente da falta de conhecimento de

Discordâncias severas podiam tornar o

mercado, bem como falta de planejamento, da

negócio inviável.

pressa e do excesso de confiança. Foram eles:

 Crise econômica: as crises econômicas

enfrentar

em

conjuntos.

 Desconhecimento total do negócio: o

às vezes propiciavam abertura de bons

futuro empresário julgava saber tudo

negócios

sobre o assunto apenas porque falava com

existentes, mas dependendo do produto

ou

alavancavam

os

já
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ou serviço oferecidos podiam prejudicar

trabalhistas devido à falta de registro de

e até mesmo inviabilizar o sucesso da

empregados.

empresa.

6.5. Propostas para redução da mortalidade

 Falta de conhecimento de quem seriam

das MPE

os fornecedores: existiam fornecedores
fortes o bastante para impor seus prazos e
condições, a despeito das necessidades
daqueles que se utilizavam de seus

Responder à questão: Como as estratégias de
gestão podiam possibilitar a sobrevivência das
MPE no sul de Minas?
Não era tarefa fácil quando associado ao

serviços.

micro empreendimento, pois requeria além de
 Falta de planejamento de como seriam

conhecimento

feitas a distribuição e a divulgação do

empreendedor forte de modo a não se acomodar

produto ou serviço. Muitas vezes o custo

ou se abater diante de todos os fatores relevantes

do frete inviabilizava a venda, e a alta de

apresentados por Lemes Júnior (2010).

e

estratégias,

espírito

divulgação faria com que o produto não

A pesquisa buscou entender a realidade

fosse conhecido, e consequentemente não

de uma pequena granja de frango caipira no sul

adquirido.

de Minas Gerais e verificou como ela utilizava

 Não

possuir

uma

rede

de

das

práticas

gerencias

e

como

vinha

relacionamento básica, para pelo menos

sobrevivendo durante estes quase dois anos de

auxiliar nos momentos em que os

vida. Perceber que existiam limitações não

conhecimentos sobre um determinado

demandava maiores esforços, desde a estrutura

problema ou assunto fossem escassos,

física aos processos gerenciais, se observou

como acontecia com os tributos, onde um

situações inadequadas e de grande risco para o

contador podia ser muito valioso. O

negócio. Porém, era importante esta análise

mesmo vale para contatos com gerentes

interna para identificar que realmente o que

de

diferia

banco,

advogados,

consultores,

fornecedores, só para citar alguns.
 Permitir a confusão patrimonial, isto
era, utilizar recursos da empresa para
pagar despesas particulares dos sócios e
seus familiares.

os

empreendimentos

possibilitando

sobrevivência, sobretudo os pequenos em fase
inicial, eram a garra e perseverança do
empreendedor, que atrelado ao conhecimento e à
teoria, fatores que não podem ser copiados e nem
tirados por ninguém, desenvolviam melhor
qualquer tipo de negócio. Entendido que por

 Problemas legais decorrentes da não

menores e mais simples que fossem os processos

legalização da empresa, como, por

de controle, eles deviam fazer parte da empresa e

exemplo, a instrução de processos

eram de vital importância. Conhecer os fatores
107

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v18, n.1, p. 94-110, 2018

Como as estratégias de gestão podem possibilitar a sobrevivência das micro e pequenas empresas (MPE) no sul de
minas? Caso da Granja São Caetano

que levavam a mortalidade, não significava

diferencial para o desenvolvimento das micro

curvar-se diante deles e sim propor caminhos

empresas, a pesquisa apresentou algumas

para driblá-los. Uma visão forte observada nos

possíveis

dirigentes da Granja São Caetano era a visão a

sobrevivência sustentável das mesmas.

soluções

que

possibilitavam

a

longo prazo, não trabalhavam com base no
imediatismo,

característica

forte

dos

empreendedores no Brasil, assim o lucro futuro
seria consequência de um bom trabalho no
presente.

6.6. Possíveis soluções
Algumas

possíveis

soluções

foram

apresentadas após a pesquisa, para que MPE que
buscam sobrevivência em meio a tantas

Outro fato interessante de ser relatado foi
que perceberam a importância de firmar
parcerias baseada em confiança a fim de se
tornarem mais fortes no mercado, porem
identificar estes parceiros não tinha sido tarefa
fácil para eles, pois as alianças precisavam ser de
“ganha ganha” para ambas as partes envolvidas

tribulações. Foram elas:
 Sincronizar

entradas

e

saídas

monetárias: quanto mais previsíveis
fossem as entradas e saídas de caixa,
menor seria a necessidade de capital de
giro.

no negócio. Esta era uma questão que ao

 Fazer empréstimos de curto prazo para

perceberem, passou a fazer parte de suas

pagar

estratégias. E ainda outra prática de gestão

ocasionais ou sazonais.

financeira observada, era que entendendo o custo

 Aumentar o prazo para pagamento de

do capital de terceiro, nesta fase inicial, os

fornecedores,

próprios sócios procuravam subsidiar a granja,

recebimentos de clientes e reduzir

proporcionando seu crescimento, mesmo que a

estoque.

curtíssimos passos. Para um crescimento mais
alavancado, os sócios deviam entender melhor o
BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), que oferecia melhores

com

pontualidade

reduzir

débitos

prazos

de

 Obter bom fluxo de caixa para controlar
todas as entradas e saídas de recursos,
para ter capital de giro.

os

 Cuidado com o Simples Nacional:

microempreendedores, fator também presente

diferentes faixas de renda, com mudança

em suas ações futuras.

de carga tributária e cuidada para as

condições

de

financiamentos

para

Com isto, relacionando a prática da
granja e percebendo que simples práticas,
simples estratégias gerenciais, se bem aplicadas
e

entendidas, realmente

podiam tornar-se

novas adesões no setor em questão.
 Boa estratégia de vendas; fidelização e
retenção de clientes; preço atraente e
personalização do atendimento.
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 A escolha do local deve estar associada

porte, que possivelmente os resultados seriam

à linha de produtos e serviços oferecidos,

melhores. Ficava validado que simples práticas

pois é quem vai determinar a formação de

estavam

um público específico.

sobrevivência da empresa.

 Medidas pontuais visando baratear
custos de produção e o preço final; outras
medidas para manter a atratividade do

diretamente

associadas

com

a

Percebeu-se, através dos dados, que era
viável para economia nacional e local, que as
microempresas

sobrevivessem

de

forma

sustentável. Esperava-se que, somados a esses

produto.

fatores as políticas públicas sejam orientadas aos
 Aprimorar

seus

métodos

de

micros empreendimentos e as agências de

gerenciamento e de controle financeiro.

fomento para a formulação de estratégias

 Capacitação de seus colaboradores.

gerenciais dentro da realidade dos mesmos,
desenvolvendo competências administrativas

 Reforma

estrutural

do

BNDES,

devendo ele ter agências próprias e ele
próprio administrar essas verbas.

que possibilitassem o sucesso das mesmas.
O tema se mostrava atraente para o
desenvolvimento de novas pesquisas dada a
presença de lacunas que persistiam. Importante

7. CONCLUSÃO

ainda, que em futuras pesquisas sobre o tema:

Concluiu-se que o microempreendedor

considerasse

a

confusão

conceitual

no

de

significado do termo “quebras”, que podia ter

adquirindo

vários significados e contribuía para distorções

habilidades e competências organizacionais que

nos resultados das pesquisas; sistematizar os

determinassem o seu sucesso através de boas

fatores de mortalidade. A capacidade de cada

práticas gerenciais e de suas características

gestor entender bem fatores internos negativos e

empreendedoras, adotando medidas simples e

tratá-los imediatamente era muito importante.

adequadas para aumentar a competitividade de

Também estudar uma forma das empresas

maneira segura e sustentável.

conseguirem aberturas de instituições financeiras

devia

conscientizar-se

qualificar-se

cada

da

vez

necessidade
mais,

A questão da pesquisa, apesar de

com maior facilidade e custos de capital mais

aparentemente simples, quando contextualizada,

acessível a elas, era outro ponto a ser analisado.

refletia outra realidade, na prática, por este

Sabia-se que o BNDES (Banco Nacional de

motivo se deu a importância de analisar a Granja

Desenvolvimento Econômico e Social) atuava

São Caetano, que com muitas limitações como

como fomento nesta questão, porém ainda havia

toda

algumas

um entrave burocrático e uma relação com os

características de negócio e gerencial que podia

bancos privados, que eram os responsáveis

ser aplicada por qualquer empresa de mesmo

diretos pelo financiamento, inclusive arcavam

microempresa,

apresentava
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com os riscos e consequentemente perdiam o
interesse em maiores relacionamentos com as
MPE. Essas eram algumas questões propostas
por esta pesquisa para serem mais aprofundadas
futuramente.
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