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APRESENTAÇÃO  

 

Este e-book é o resultado das pesquisas realizadas pelos alunos do curso de 

Administração da UnC Canoinhas. A coletânea se refere aos artigos de TCC 

desenvolvidos pelos alunos e orientados pelos professores do curso de 

Administração da Universidade do Contestado do campus de Canoinhas, 

caracterizando como iniciação científica e como complementação ao processo de 

ensino aprendizagem na aplicação da teoria na prática. 

As transformações em curso, na sociedade mundial e brasileira, decorrentes 

das mudanças técnico-organizacionais no mundo produtivo e do trabalho, estão 

fazendo ressurgir, com ênfase, discussões relativas a temas e problemas que 

remetem às relações entre trabalho e gestão organizacional, com o desenvolvimento 

das regiões. A modernização dos modelos de gestão organizacional existente pode 

ser considerada diante da aplicação das melhorias técnicas e gerenciais para 

fortalecer a produtividade e a competitividade nas empresas. 

A geração de emprego, a qualificação da mão-de-obra e a agregação de valor 

aos produtos e serviços têm se tornado prioridade no mercado que representa o 

desenvolvimento local e sustentável.  

A proposta de desenvolvimento do TCC no curso de Administração traz para 

os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem a buscarem a vinculação à 

sistematização e à pesquisa, como ferramentas de construção e reconstrução dos 

conhecimentos necessários para a capacitação dos futuros profissionais formados 

pela Universidade do Contestado. 

As principais formas de disseminar o conhecimento atualmente refletem as 

várias fases da evolução da vida em sociedade em seus diferentes contextos. A 

Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução de um 

problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. 

O que se pretende é que os leitores, assim como fizeram os autores deste e-

book, possam experimentar e compreender as diferentes possibilidades de 

aplicação do conhecimento, sendo esta uma oportunidade de aprimorar habilidades 

e competências entendendo que este processo deve ser contínuo e inovador. 

Destaca-se que a pesquisa envolvida no desenvolvimento dos artigos 

remetem a percepção que os alunos e professores tem em identificar o tema a ser 
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abordado e a sua aplicabilidade, tendo os mesmos a oportunidade de vivenciar o 

contexto definido, com o intuito de formar administradores capazes de perceber e 

interagir com as mudanças, inovando e empreendendo, de forma a atender as 

exigências do mundo contemporâneo a partir de ferramentas científicas, técnicas, 

sociais, econômicas e de gestão, por meio de suas funções básicas de planejar, 

organizar, coordenar e controlar, objetivando a sustentabilidade e competitividade 

das organizações e consequente melhoria da qualidade de vida da população. 
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ANÁLISE DE PERDAS DO PRODUTO SOJA DURANTE O PROCESSO DE 

PESAGEM, CLASSIFICAÇÃO, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAGEM EM UMA 

UNIDADE DE CEREAIS COPÉRDIA EM CANOINHAS/SC 

 

Joelmir Bach1 
Adriano Antônio Bauer2 

 

RESUMO 

O presente artigo retrata o acompanhamento do recebimento da safra de soja 
2018/2019 em uma unidade de cereais da Copérdia em Canoinhas/SC. O objetivo é 
acompanhar todos os processos desde o recebimento do cereal na balança até o 
momento de sua expedição, visando identificar pontos falhos nos processos que 
gerem perdas à cooperativa e, em contra prova gerar sugestões de melhorias que 
busquem reduzir ou eliminar as perdas. Inicialmente foram descritas as atividades 
desenvolvidas durante os processos de recebimento, beneficiamento e 
armazenagem da soja. Os procedimentos são baseados e comprovados por autores 
e órgãos federais que regem a atividade. Durante a análise observou-se que a 
cooperativa possui um sistema de treinamento e capacitação de seus colaboradores 
muito eficiente, tendo em vista que todos seguem rigorosamente os procedimentos 
internos, assim não apresentando falhas e perdas em processo e sim problemas 
ocasionados por estrutura defasada sem melhorias tecnológicas. O ponto crítico das 
perdas não foi em volume de estoque e sim em volume de recebimento, que devido 
à estrutura antiga o processo de descarga é lento, então os produtores buscam 
outras unidades da região para comercializar seus cereais. 
 
Palavras-Chave: Classificação. Beneficiamento. Armazenagem. Aeração. 
Expedição 

 

ABSTRACT 

This term paper portrays the follow-up of the 2018/2019 soybean crop receipt in one 
of Coperdia's cereal units in Canoinhas/SC.The objective is to monitor all processes, 
from the receipt of the cereal in the precision balance sector to the moment of the 
dispatch, aiming to identify flawed points that generate losses to the cooperative, as 
well as raise improvement suggestions that seek to reduce or eliminate these 
losses.Initially, the activities developed during the soybean receiving, processing and 
storage were described.The procedures are based and proven by authors and 
federal government agencies.During the analysis it was observed that the 
cooperative has a very efficient training and qualification system for its employees, 
considering that all of them strictly follow the internal procedures, not presenting any 
flaws and losses in the process, only problems caused by outdated structure without 
technological improvements.The losses critical point wasn't in stock volume but in 

                                                           
1Acadêmico do curso de Administração da Universidade do Contestado – UnC Canoinhas 
2Mestre em Administração da Universidade do Contestado, Canoinhas, Santa Catarina, Brasil. 

Contato: baueradriano1@yahoo.com.br.   

mailto:baueradriano1@yahoo.com.br
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receipt volume, due to the slow unloading process because of the old structure, so 
the producers look for other units in the region to commercialize their cereals. 
 
Keywords: Classification. Processing. Storage. Aeration. Shipping. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A evolução tecnológica ininterrupta atinge todo o mercado nas diferentes 

áreas. Commodities como, por exemplo, a soja que será estudada neste artigo, 

possui atualmente um sistema produtivo muito tecnológico com cultivares melhorada 

geneticamente e todo o sistema de manejo embarcado com ferramentas de gestão 

modernas e teleguiadas por satélites, com tudo há ainda áreas que estão carentes 

de melhorias, as unidades de beneficiamento e armazenagem possuem ainda, em 

maior parte, sistemas arcaicos de trabalho necessitando de melhorias para garantir 

a qualidade e reduzir as perdas de estoque. 

Manter a qualidade de produtos armazenados é uma atividade bastante 

complexa, diversos são os pontos onde se pode perder qualidade e volume de 

estoque. Observando este segmento surgiu a necessidade de analisar, “Qual o 

percentual de perda do produto soja, durante as fases de pesagem, classificação, 

beneficiamento e armazenagem e quais estratégias poderão ser utilizadas para 

minimizar tal situação?”. 

Como o custo para modernização nas unidades é muito elevado, observa-se 

a necessidade de buscar alternativas que melhorem parte desses processos, 

algumas são tão básicas, mas caem no descuido ou até mesmo são deixadas de 

lado com uma falsa impressão de economia, como é o caso da manutenção das 

instalações. 

Uma ferramenta que pode auxiliar para uma gestão de qualidade e gestão 

eficiente de estoques é o treinamento e capacitação dos colaboradores, padronizar 

processos e atividades reduz perdas e consequentemente entrega um produto final 

com um grau de qualidade elevado, o que agrega diretamente em resultados 

financeiros para a Cooperativa. 

Analisando este cenário apresenta-se o objetivo deste trabalho o qual é 

levantar e analisar índices de perdas do produto soja durante as fases de pesagem, 

classificação, beneficiamento e armazenagem e, sugestão de implementação de 
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estratégias visando redução dessas na empresa Copérdia em Canoinhas/SC. E 

como objetivos específicos foram definidos os seguintes: Levantar dados relativos à 

entrada do produto soja e suas respectivas fases até a armazenagem no período 

2018/2019; Avaliar as etapas realizadas e sua eficiência e eficácia; e Propor 

estratégias e táticas visando minimizar perdas de produtos. 

 O artigo será apresentado em 4 sessões. Inicialmente, a introdução, 

segundo, os materiais e métodos, terceiro os resultados e discussões e em quarto e 

último as considerações finais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e descritiva, 

procurando relatar sobre análise de perdas do produto durante o processo de 

pesagem, classificação, beneficiamento e armazenagem em uma unidade de 

cereais da Copérdia em Canoinhas/SC. 

Os dados foram obtidos durante acompanhamento no decorrer do 

recebimento da safra 2018/2019, onde foram analisados os processos buscando 

observar quais os pontos falhos, quais suas consequências para a cooperativa e que 

providências podem ser tomadas para correção.  

Para coleta de dados foram utilizados planilhas e relatórios internos 

fornecidos pela cooperativa e também o acompanhamento do desenvolvimento das 

atividades de pesagem, classificação, beneficiamento e armazenagem do cereal 

soja. 

 

HISTÓRIAS DAS COOPERATIVAS 

 

De acordo com a História do Cooperativismo (2019) o sistema cooperativista 

teve início com as dificuldades da população perante a revolução industrial. O alto 

número de desempregados e baixos salários levaram a população a encontrarem 

dificuldades para a aquisição de alimentos. Diante deste cenário um grupo se reuniu 

na cidade de Rochdale – Manchester na Inglaterra, no ano de 1844 com formação 

inicial de 27 homens e 1 mulher, que tinham o propósito de comprar alimentos em 

grande proporção e menor custo, então assim se estabeleceu a primeira cooperativa 
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denominada na época de “Sociedade dos Probos de Rochdale”. Até os dias de hoje 

o sistema cooperativista possui como base os valores trazidos pela “Sociedade dos 

Probos de Rochdale”. No Brasil o sistema cooperativista teve inicio oficialmente em 

Minas Gerais no ano de 1889 com foco no consumo de produtos agrícolas. Desde 

então o sistema cooperativista mostrou um grande crescimento. Em 2 de Dezembro 

de 1969 foi fundada a OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) um marco 

histórico para o sistema que ganhava uma entidade pautada na luta dos interesses 

cooperativistas Brasileiros. 

Percebe-se que o sistema cooperativo surgiu como uma necessidade da 

população, em se organizar para obter alimentação bem como união de forças 

perante os grupos econômicos. No Brasil esse tipo de união surgiu muitos anos 

após, focando nos produtos agrícolas produzidos em nosso país.  Com o passar dos 

anos o sistema cooperativista evoluiu muito, abrangendo novas áreas de atuação 

(agrícola, crédito, serviços etc.), passou por dificuldades, mas vem atualmente em 

uma retomada forte de crescimento se destacando dentre os vários setores. 

 

ADMINISTRAÇÕES DE MATERIAIS 

 

A busca por melhorias nos processos de recebimento, beneficiamento e 

armazenamento de cereais são fundamentais para que se atinjam resultados 

satisfatórios no fechamento de estoques. Essas atividades devem ser realizadas 

seguindo rigorosamente os processos desenvolvidos.  

 

A Administração de Materiais é o planejamento, direção, controle e 
coordenação de todas aquelas atividades ligadas às aquisições de materiais 
e estoques, desde o ponto de sua concepção até sua introdução no 
processo de fabricação. Ela começa com a determinação da qualidade do 
material e a sua quantidade e termina com a sua entrega à produção, a 
tempo de atender a procura dos clientes no prazo marcado a preço mais 
baixo (ARAUJO, 1981, p. 14). 

 

Toda a cadeia de cereais precisa rigorosamente ser controlada, pois qualquer 

desvio em processos pode interferir na qualidade e no volume do produto no 

momento de sua expedição, gerando prejuízos significativos para a empresa.  
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Pesagem 

 

O processo de pesagem consiste no início do recebimento de cereais, uma 

etapa de fundamental importância dentro das unidades de cereais à qual engloba 

diversas atividades. O sistema de pesagem consiste na identificação dos dados do 

veículo, produtor, produto, captura do peso e a amostragem das cargas de cereais, 

que devem seguir o procedimento para uma obtenção de amostra padrão e 

representativa da carga. 

 

A pré-amostragem consiste no procedimento de retirada de amostras na 
recepção de produtos à granel, que deve ser realizado, de preferência, 
antes da pesagem do veículo, para verificar a qualidade e determinar o 
percentual de impurezas e o percentual de umidade do produto, verificando 
se há necessidade de limpeza, secagem ou armazenamento imediato, 
permitindo escolher a moega onde será descarregado o produto ou optar 
pela rejeição da carga, caso haja algum fator que a desclassifique (CONAB, 
2015, p.16). 

 

O sistema de coleta de amostra é realizado com ferramentas de calagem, 

(calador manual, calador pneumático). Para coleta com caladores manual e 

pneumático, seguem-se os mesmo procedimentos, busca-se coletar o maior número 

de pontos possíveis para obter uma amostra representativa da carga. 

 

As amostras devem ser colhidas utilizando-se sondas manuais ou 
pneumáticas e devem ser coletadas ao acaso, em profundidade que atinjam 
o terço superior, o meio e o terço inferior da carga a ser amostrada, já que 
os grãos localizados na parte superior do caminhão ou vagão podem ter 
sofrido influência dos ventos, chuva ou sol e, além disso, durante o 
transporte, as impurezas mais pesadas tendem a se acomodar no fundo da 
carroceria do caminhão ou vagão e as impurezas mais leves na parte 
superior. Esse fenômeno denomina-se segregação e os fatores envolvidos 
na segregação são o tamanho, a forma e a densidade das impurezas 
(CONAB, 2015, p.16). 

 

Para que a amostra seja representativa é preciso observar o tipo de veículo 

que esta com o produto, para então, conforme procedimento, analisar qual será o 

número de pontos necessários a serem calados. Quanto mais pontos e mais 

distribuídos os pontos mais representativa será a amostra. 
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Classificação 

 

A classificação de cereais é uma atividade auxiliar da comercialização, com a 

finalidade de determinar a qualidade dos produtos adquiridos, com base nos 

padrões de qualidade físicos e descritos pelas normas vigentes do Ministério da 

Agricultura, ao mesmo tempo revelava as suas aptidões para a comercialização e 

industrialização, bem como para o consumo direto e objetivando uma agregação de 

valores finais, proporcionando maior rentabilidade e lucratividade a empresa. 

 

A classificação de grãos é um processo importante no ato da 
comercialização dos produtos de origem vegetal de uma propriedade rural. 
É onde se determina o Grupo, a Classe e o Tipo dos grãos avaliados, 
através de um profissional habilitado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (AIBA, 2015, p. 5). 

 

Regida pela instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento número 11/2007, na qual trazem as especificações sobre as 

características dos grãos de soja, padrões de classificação e identificação de danos 

e avarias. 

 

Art. 1º O presente Regulamento Técnico tem por objetivo definir o padrão 
oficial de classificação da soja, considerando os seus requisitos de 
identidade e qualidade intrínseca e extrínseca, de amostragem e de 
marcação ou rotulagem (Ministério da agricultura pecuária e abastecimento 
MAPA). 

 

A classificação de cereais é uma das etapas que mais influenciará nos 

resultados de fechamento de estoques e qualidade do produto final. Consistem na 

operação de cálculo de porcentagem de umidade, grãos avariados, impurezas e 

matérias estranhas. Esta etapa influencia diretamente na tomada de decisões para 

determinar o processo de beneficiamento e armazenagem dos cereais, bem como 

dá uma visão do que realmente a empresa esta adquirindo do produto. 

 

Beneficiamento 

 

O processo de beneficiamento de cereais tem por finalidade padronizar as 

características do cereal com as especificadas pelo Ministério da Agricultura 



 

14 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). Processo composto pelas etapas de limpeza e 

secagem. Na descarga, as cargas são segregadas conforme os resultados obtidos 

na classificação onde foram analisados os volumes de umidade e impurezas que a 

carga contém. A secagem tem como objetivo retirar a umidade excedente da massa 

do grão, através de uma corrente de ar aquecido. 

 

O processo de secagem envolve a retirada parcial de água da semente 
através da transferência simultânea de calor do ar para a semente e de 
água, por meio de fluxo de vapor, da semente para o ar. A secagem de 
sementes, mediante fornecimento forçado de ar aquecido, compreende 
essencialmente dois processos simultâneos: a) transferência (evaporação) 
da água superficial da semente para o ar circundante, que ocorre motivado 
pelo gradiente de pressão parcial de vapor entre a superfície da semente e 
o ar de secagem; b) movimento de água do interior para a superfície da 
semente, em virtude de gradiente hídrico e térmico entre essas duas 
regiões (NUNES, 2016, p.1). 

 

Fazendo frente à secagem está o processo de limpeza que consiste na 

remoção das impurezas por meio de sistema de peneiras vibratória.  

 

A pré-limpeza consiste basicamente na remoção do material bem maior, 
bem menor e bem mais leve do lote de semente. Para essa operação, 
utiliza-se máquina de ar e peneiras com alta produção, pois nessa etapa do 
beneficiamento é mais importante o rendimento do que a qualidade, 
considerando-se a necessidade de passar na pré-limpeza toda a semente 
recebida no dia (NUNES, 2016, p.1). 

 

O conjunto das tarefas limpeza e secagem são fundamentais para que se 

consiga manter as características dos grãos durante o processo de armazenagem. 

 

Armazenagem 

 

Os sistemas de armazenagem já acompanham a evolução da humanidade, 

desde as civilizações se estabelecerem quando o homem deixou de ser nômade, 

surgiu a necessidade de desenvolverem sistemas para armazenar os alimentos nos 

períodos de entre safra para manter o sustento de suas comunidades. 

 

O conceito de armazenagem tem início com a observação pelo homem da 
alternância entre períodos de fartura e de escassez e está intrinsecamente 
relacionado com a necessidade de abastecimento dos povos (MELO, 2012, 
p.16). 



 

15 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

No Brasil a armazenagem de grãos passou a ter um grande avanço a partir 

da década de 70, com a abertura de novas áreas de cultivo no norte do país e 

ampliação das áreas já existente. Também a mecanização agrícola trouxe aos 

produtores a facilidade de produzir em grandes áreas de cultivo, neste período foi 

criado o Pronazem (Programa Nacional de Armazenagem) que oferecia linhas de 

financiamentos atrativos para construção de armazéns. 

 

O PRONAZEM, com vigência de 1975 a 1979, era destinado à construção 
de unidades armazenadoras em regiões de fronteiras agrícolas e em 
regiões agrícolas tradicionais. Tinha o objetivo de diminuir o déficit da 
capacidade estática existente nesse período nos três níveis, sendo nas 
fazendas, intermediário e terminal, e no setor publico (FERNANDES, Queli 
Silvério; 2005 p.13). 

 

Quando analisamos as estruturas de armazenagem brasileira observamos 

que são antigas e defasadas que vieram sofrendo ampliações para tentar suportar o 

aumento de oferta de cereais, até os anos 90 produção e armazenagem 

caminharam lado a lado, então a partir desse período os sistemas produtivos 

receberam investimentos em novas tecnologias o que gerou um salto em 

produtividade.  

 

HISTÓRICO DA COPÉRDIA  

 

Os primeiros passos do cooperativismo na região oeste de Santa Catarina 

foram dados no final dos anos 60, num tempo em que a agricultura enfrentava mais 

uma de suas crises. À época, a produção de alimentos era o alicerce para o 

desenvolvimento sócio econômico da região, sustentada, basicamente, pela 

produção de grãos. Porém, a atividade enfrentava limitações em relação ao 

recebimento, armazenamento e comercialização e precisava ser uma alternativa de 

abastecimento de insumos a produção primária dos produtores da região. 

A presença de uma cooperativa era fundamental fortalecer o fomento do setor 

primário, importante via de desenvolvimento da região. A partir da necessidade de 

disponibilizar alternativas de produção e comercialização de grãos e oferecer 

insumos às propriedades rurais, um grupo de 30 produtores transformou a então 

Associação Rural em uma sociedade cooperativa. No dia 05de setembro de 1967, 



 

16 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

em Assembleia Geral, com base numa lei nacional que autorizava a criação de 

sindicatos e cooperativas, foi fundada oficialmente a Cooperativa de Produção e 

Consumo Concórdia (COPERDIA). Os produtores que deram origem a cooperativa 

eram todos oriundos da Associação Rural. 

A Copérdia começou atuar no planalto norte de Santa Catarina mais 

específico no município de Canoinhas no ano de 2013 com a incorporação da antiga 

Coperio que atuava na região com loja agropecuária, no ano de 2015 a Copérdia 

iniciou as atividades de recebimento, beneficiamento e armazenagem de cereais. 

Segundo fontes da própria Copérdia/2015. 

 

Descrição das Atividades de Pesagem, Classificação, Beneficiamento e 

Armazenagem da Soja 

 

A busca por melhorias no processo de recebimento, beneficiamento e 

armazenagem de cereais são fundamentais para que se atinjam resultados 

satisfatórios no fechamento de estoques. Os processos de recebimento, 

beneficiamento e armazenagem da soja, devem ser desenvolvidos com a maior 

rigorosidade possível. Neste serão observadas e trabalhadas as características 

intrínsecas e extrínsecas do cereal, visando manter as características quando dentro 

dos padrões e melhoramento quando em condições não excelentes. 

O processo de recebimento se inicia na pesagem das cargas onde está 

inserida uma das principais etapas do recebimento do cereal, a coleta de amostra, 

que nos traz uma parcela que visa ser representativa ao volume total da carga. Na 

etapa de amostragem podem ocorrer fraudes, o sistema de amostragem através de 

calador manual não apresenta a eficiência necessária, pois existem pontos cegos na 

carga, onde em casos específicos alguns produtores aproveitam para fazer os 

chamados “recheios”, acrescentando à carga impurezas, matérias estranhas ou até 

mesmo a própria soja, mas fora do padrão do restante da carga. 
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Figura 1 – Distribuição dos Pontos de Coleta na Carga 

 
Fonte: Copérdia(2019).  

Figura 2 –CaladorManual  

 
Fonte: Copérdia(2019).  

 

A amostragem é correlata a todos os demais processos, mas está 

diretamente ligada à classificação da soja, o conjunto dos dois processos vai 

gerenciar a tomada de decisões para todo o restante do beneficiamento. 

A coleta de amostra representa um parcial da carga, já a classificação 

homogeneizará a amostra obtida para a determinação dos volumes de umidade e 

impurezas contidas na carga, assim determinando qual o destino e quais os 

processos de beneficiamento deverão ser empregados na mesma. 

Para a classificação a amostra deve ser homogeneizada em um balde ou 

bacia, após isso se retira uma parte com peso de 300 gramas que será utilizada 

definitivamente para a identificação do percentual de impurezas e umidade. 

Ex: Na amostra foi obtido com peneira de crivos de 4 mm um montante de 3 

gramas de impurezas aplicando a fórmula: 

 

IMPUREZA %= Peso da Impureza = Resultado x 100 

300 

 

IMPUREZA %= 3 = 0,01 x 100 = 1% de impureza na carga 

                                            300   
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Percentual de umidade é obtido através do emprego do aparelho de 

determinação de umidade “Motonco” o qual realiza o processo automaticamente e 

apresenta o resultado em seu visor. 

 

Figura 3 – Determinador de Umidade Motonco 

 
Fonte: Copérdia (2019). 

 

Observando estas duas etapas na safra 2018/2019 na unidade 

Copérdia/Canoinhas foram recebidos 10.820.979,60 quilos de soja, as quais 

apresentaram um percentual médio de 3,6% de umidade, 0,97% de impurezas ou 

matérias estranhas e 0,06% de grãos avariados. A cooperativa possui duas linhas 

de trabalho para destinação do cereal, uma possui linha de limpeza e secagem para 

grãos úmidos e a segunda, linha de limpeza e armazenagem para grãos que já 

apresentam as condições ideais de armazenamento. A segregação das cargas gera 

uma grande redução nos custos e preserva a característica dos grãos que já estão 

em ponto de armazenagem. 

Ocorreram casos onde devido à falhas mecânicas em uma das linhas houve a 

mistura de cereais úmidos com cereais em condições de armazenagem. Cereais 

prontos para armazenagem estão caracterizados por possuírem umidade igual ou 

inferior a 14% e impureza igual ou inferior a 1%. Levando em conta que a média 

inicial de umidade da soja que estava em condição de armazenagem na data do 
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ocorrido era de 13,8% e a umidade final 11,8% calcula-se a porcentagem de perda 

de peso do cereal. 

Hi= Umidade InicialHf= Umidade Final 

 

% de perda de peso=100 (Hi-Hf) = 100 (13,8-11,8) = 2,27% 
100 -Hf  100-11,8 

 

O volume recebido no dia e secado novamente foi de 180.000,00 kg, 

representando uma perca de 4.086,00kg. O que poderia ter sido evitado com 

manutenção preditiva ou preventiva da rede elétrica.  

Em relação ao beneficiamento da safra 2018/2019, 20,62% do volume de 

impurezas descontados, retornou ao estoque da cooperativa com soja. Tendo em 

vista que foram recebidos sojas com media de 0,97% de impurezas e matérias 

estranhas. Durante o processo de beneficiamento 55,67% das impurezas 

descontadas foram comercializadas para alimentação animal, 23,71% foram 

destinadas para descarte de resíduos e 20,62% retornou aos estoques como soja. 

O processo de beneficiamento da soja tem como finalidade trazer os padrões 

de classificação para os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento – MAPA, os quais são representados pelas seguintes 

porcentagens, umidade 14%, impurezas e matérias estranhas 1%, avariados totais 

8%, queimados 1%, quebrados 30%. Algumas destas características só acontecem 

em condições adversas de clima, máquinas, equipamentos com problemas e más 

condições de armazenagem, como é o caso dos grãos avariados, queimados e 

quebrados. 

A armazenagem em longo prazo exige que toda a impureza seja retirada no 

momento do beneficiamento, o acúmulo de impurezas no centro dos silos ocasiona 

um aumento da temperatura, dificulta a passagem do ar do sistema de aeração e 

começa a desenvolver um processo de queima do cereal sem chamas somente 

através do calor, o que destrói completamente as propriedades proteicas e visuais 

do grão de soja. O risco de queima do cereal em armazéns é grande, mas evitável. 

Secagem, limpeza e resfriamento são as ferramentas que reduzem esses riscos.  

O acompanhamento da safra mostrou que todos os colaboradores 

desenvolvem suas atividades conforme os procedimentos internos estabelecidos 
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pela POC.CER.013.223 que rege o recebimento, armazenagem e expedição da 

soja. Os principais problemas detectados foram na questão estrutural. A cooperativa 

possui um grande número de associados na região e ainda atende as filiais 

próximas, beneficiando cereais para estas, assim excedendo a capacidade estática 

de armazenagem da filial, com isso surge à necessidade de improvisar um 

armazém. Sendo este sem condições ideais de armazenagem, gerando perdas na 

massa do grão, como se pode observar através de amostragem realizada. Nos silos 

verticais projetados para acondicionarem o cereal, a amostra de 1.000 sementes 

apresentou um peso de 168,34 gramas, já no armazém horizontal improvisado a 

amostra de 1.000 sementes apresentou peso de 153,05 gramas, amostras obtidas 

através de calagens aleatórias e fracionadas com contador de sementes. Ambos 

passaram pelo mesmo processo de beneficiamento apresentando as mesmas 

características assim que depositados. Uma perda de aproximadamente 9,08% do 

peso dos grãos em um volume de 200.000,00 quilos de soja, representando então 

uma perda de 18.160,00 quilos, isso levando somente em conta o peso de 1.000 

grãos sem analisar a qualidade das sementes. 

 

Figuras 03 – Contador   Amostra Silo Horizontal  Amostra Silo Vertical 

 
Fonte: Copérdia(2019). 

 

É necessária para correção deste problema a implantação de um sistema de 

aeração o qual tem a finalidade de reduzir a temperatura da massa do grão 

preservando as características naturais da soja, evitando a fermentação, ou 

conforme a disponibilidade de tempo realizar o resfriamento dos grãos no próprio 

secador para posterior armazenagem. 

A aeração também pode ser utilizada para redução da umidade dos cereais 

armazenados, em dias com baixa umidade relativa do ar, a aplicação de aeração 

consequentemente reduz a umidade da massa do grão. Para redução da 

temperatura do grão à condições ideais de armazenagem é necessária que a 
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mesma seja acionada por 84 horas seguidas assim padronizando a temperatura 

interna do silo, realizando posteriormente por 4 horas semanais para manutenção da 

temperatura. A temperatura recomendada para armazenamento sem haver 

problemas com desenvolvimento de pragas e perdas qualitativas e quantitativas é 

abaixo de 18°C. O monitoramento dos sistemas é registrado em planilha de controle 

de aeração sobre responsabilidade do encarregado da unidade. 

 

Figura 04 – SiloVertical com Sistema de Aeração  

 
Fonte: Copérdia (2019). 

 

A expedição dos cereais armazenados ocorre através da comercialização da 

soja com agentes exportadores. Para a expedição também será necessária a coleta 

de amostra e classificação para analisar se o cereal atende as exigências do 

contrato. Caso não apresente as características necessárias a soja volta para o 

processo de beneficiamento para padronização. Na expedição serão analisadas 

também outras características da soja que são pertinentes para fechamento dos 

estoques. 

Comparando os dados, recebimento x expedição, a cooperativa recebeu 

10.820.979,60 quilos de soja, volume esse já aplicado os devidos descontos. Até o 

momento não houve o escoamento total da produção recebida, não havendo 

possibilidade de analisar o fechamento dos estoques.  

Observando através de medições específicas o volume de soja por m³, 

utilizada para medir volume de estoque de cereais, o saldo de estoque em armazém 

da cooperativa é compatível com o volume de estoque apresentado pelo sistema de 
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controle. Os volumes já expedidos apresentaram em maior parte excelente 

qualidade e sanidade dos grãos, em alguns casos isolados ocorreu o aparecimento 

de grãos avariados com perca de peso na massa do grão, grãos partidos ou 

amassados devido à má condição dosequipamentos, observando que essa 

característica não influencia no peso dos grãos e sua tolerância na classificação é 

de 30%, então seu dano é somente visual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observando-se o processo em estudo e verificando suas etapas conclui-se 

que todos os processos e procedimentos internos da unidade são executados 

conforme o especificado, não apresentando perdas por falha humana ou de 

processo. 

Foi obtido um índice de 2,27% perda de peso devido a ressecassem realizada 

ocorrendo este dado em situação específica onde ocorreu um problema na rede 

elétrica dos equipamentos da empresa, gerando esta informação. No entanto, existe 

uma tabela padrão praticada pelas cooperativas e empresas privadas que desconta 

uma margem do produto, para evitar prejuízos futuros quando venda do produto. 

Por tanto a empresa não obtém prejuízos em suas atividades operacionais, 

mas sim devido à falta de estrutura adequada de recebimento e armazenamento. A 

análise apresentou que a cooperativa investe na capacitação de seus colaboradores 

para que estes exerçam da melhor forma possível suas atividades dentro da unidade 

de recebimento, tendo em vista que por ser uma unidade alugada e não 

conseguirem acordo com o proprietário não há possibilidade de melhoria na 

estrutura sem que ocorra a construção de uma unidade própria. 

Então como meio de se obter resultados satisfatórios de estoque o 

alinhamento dos processos através de treinamentos é a mais eficiente e eficaz 

ferramenta. 
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PROPOSTA PARA APERFEIÇOAR O SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CANOINHAS 

 
Marlon Arbigaus Bredun3 

Adriano Antônio Bauer4 

 

RESUMO 

Este estudo caracterizou-se como sendo pesquisa exploratória, descritiva, pesquisa 
bibliográfica e documental. Abordou contribuições que busquem melhorar a estrutura 
do setor de recursos humanos (RH) na Cooperativa de Crédito Sicoob Canoinhas. 
Para tanto, buscou-se conhecer como o setor de recursos humanos atua na cidade 
de Canoinhas, onde possui sob sua responsabilidade 27 agências jurisdicionais e 
253 colaboradores. Diante do expressivo número, as formas de recrutamento, 
seleção e treinamento são prejudicadas em razão do baixo número de colaboradores 
nestas funções, afetando atividades como elaboração de folha de pagamento bem 
como, controle de ponto eletrônico para evitar erros ou emissões na realização de 
pagamentos. Portanto, outras agências similares e seu funcionamento foram 
observadas, entretanto houve mínimo retorno de informações, onde apenas a 
agência de Paranavaí-PR cooperou. Por fim, após análise da estrutura, conclui-se 
que existem atividades de grande volume a serem executadas e recomenda-se a 
contratação de alguns colaboradores que poderiam atuar no suporte deste setor 
para que o mesmo apresente maior eficácia. 
 
Palavra-Chave: Estrutura. Recursos Humanos. Eficácia 

 

ABSTRACT 

This study presents an exploratory, descriptive, bibliographical and documentary 
research. Addressed contributions that seek to improve the structure of the human 
resources (HR) sector at the Sicoob Canoinhas Credit Cooperative. For this purpose, 
we sought to know how the human resources sector operates in the city of 
Canoinhas, where it has under its responsibility 27 jurisdictional agencies and 253 
employees. Due to the large number, the recruitment, selection and training are 
hampered due to the low number of employees in these roles, affecting activities 
such as payroll preparation as well as electronic time control to avoid errors or 
emissions in making payments. Therefore, other similar agencies and their operation 
were observed, however there was minimal return of information, where only the 
agency of Paranavaí-PR cooperated. Finally, after analyzing the structure, it is 
concluded that there are large volume activities to be performed and it is 
recommended to hire some employees who could act in support of this sector so that 
it may be more effective. 
 
Keyword: Structure. Human Resources. Efficiency 
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INTRODUÇÃO 

 

É importante que as empresas se preocupem com seus funcionários, e com 

toda infraestrutura que é oferecida ao trabalhador para que ele possa desenvolver 

suas funções. Por este motivo, a gestão de pessoas é tão importante, porque as 

empresas são feitas exclusivamente de pessoas e todo seu sucesso ou fracasso 

depende delas, é necessário que os colaboradores trabalhem em prol da empresa, 

para que alcancem os objetivos estabelecidos por ela. 

Quando falamos em planejamento estratégico nos referimos a um conjunto de 

práticas que vão desde a seleção do próprio candidato, sua contratação, seu 

treinamento e remanejamento e até mesmo a demissão. Cada uma das etapas em 

que está envolvido deve ser pensada com o objetivo de alcançar uma maior 

motivação e, consequentemente, produtividade. 

O atendimento tornou-se um diferencial competitivo em todas as 

organizações. Atender com excelência passou a ser o principal objetivo das 

empresas que buscam ascensão, e daquelas que são estáveis no mercado. Hoje 

todos os níveis da organização devem se preocupar com os conceitos básicos de 

um bom atendimento, que passam por uma postura adequada, boa comunicação, 

carisma, saber identificar uma necessidade, enfim, vários fatores são avaliados para 

caracterizar um bom atendimento. 

As organizações estão voltadas para o futuro, preparando para se manter no 

mercado e nessa busca visam pela melhoria da qualidade do seu capital humano, 

fazendo treinamento, mantendo-os satisfeitos, mais produtivos e em contrapartida 

melhor será a satisfação do cliente, devido à qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos. 

A inexistência da gestão de pessoas numa organização pode ocasionar uma 

alta rotatividade de funcionários, baixa produtividade em função de contratações 

inadequadas, falta de comprometimento, insatisfação com a empresa, com as 

atividades desenvolvidas 

Quando não existem iniciativas de treinamento, é comum que o colaborador 

tenha maiores dificuldades para entender como deve trabalhar e como atingir os 

seus objetivos. 
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Falta de apoio psicológico, atualmente os problemas de natureza psicológica 

surgem como grandes vilões da saúde mental e física das pessoas. Os transtornos 

mais comuns são a depressão, estresse, ansiedade, bipolares e síndrome de 

Burnout. Os índices de afastamento do trabalho devido a doenças psicológicas são 

elevados, gerando além de auxílio doença, até aposentadorias, o que vem causando 

consideráveis impactos financeiros para os empregadores. 

Portanto, através deste projeto de pesquisa pretende-se responder a seguinte 

pergunta: “Quais contribuições a Cooperativa Sicoob Credicanoinhas obterá com a 

implantação de um setor de gestão de pessoas”. 

Funcionários mais motivados, a liderança tem um papel essencial nesse 

processo e deve dar suporte aos profissionais e inspirá-los. Além disso, é possível 

investir em melhorias no ambiente organizacional para deixá-lo mais confortável e 

criativo. 

Uma das vantagens de realizar a gestão de pessoas nas empresas é ter um 

processo seletivo mais eficiente. Ao contar com um gerenciamento de pessoas 

efetivo, será possível definir o perfil da vaga e do cargo e selecionar os candidatos 

mais adequados, o que reduz os custos com a rotatividade de pessoal e o 

desperdício de tempo. 

Oferta de benefícios, entretanto para ter bons resultados com essa ação, é 

essencial investir em itens que sejam atrativos para os colaboradores. Nesse 

sentido, implementar a gestão de pessoas na empresa será positivo para entender 

quais são os interesses da equipe e definir um pacote de benefícios adequados ao 

perfil deles e ao orçamento da organização 

As pessoas trabalham em conjunto para o desenvolvimento da empresa, mas 

é preciso capacitá-las. Diante disso, entender a importância da gestão de pessoas 

na empresa é ter em mente que o investimento em treinamento e a melhoria da 

performance será positivo para organização. 

Como objetivo geral deste trabalho estabeleceu-se propor a implantação de 

um setor de gestão de pessoas na Cooperativa Sicoob Credicanoinhas. E como 

objetivos específicos foram definidos os seguintes: Realizar analise ambiental da 

empresa; Estudar outras cooperativas e verificar a estrutura de gestão de pessoas; 

Propor uma estrutura de gestão de pessoas adequada à realidade e tamanho da 

Sicoob Credicanoinhas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa que foi implementada no presente trabalho foi apenas 

documental, procurando conhecer estruturas de agências similares a de Canoinhas 

em relação a faturamento e população, para dessa forma definir uma estrutura 

adequada e eficaz de gestão de pessoas. 

O presente artigo foi desenvolvido na Cooperativa Sicoob Credicanoinhas. 

Este trabalho foi implementado no período entre agosto a dezembro de 2019. 

Este TCC delimitou-se em coletar informações sobre a área de recursos 

humanos, que é de extrema importância para uma organização, porque é esse setor 

que deixa os colaboradores capacitados e motivados dentro de uma empresa. O 

mesmo será realizado na Cooperativa Sicoob Canoinhas, visando estruturar setor de 

gestão de pessoas. 

A pesquisa realizada é do tipo exploratória, pois visou conhecer com mais 

profundidade o assunto voltado à gestão de pessoas, e sendo que a coleta de dados 

será documental. 

Foram comparadas estruturas existentes em outras Cooperativas no que se 

refere ao setor de gestão de pessoas, buscando torná-lo efetivo e atuante, 

colaborando para o crescimento da instituição. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

A gestão de pessoas e dos recursos humanos acabou ganhando bastante 

força nos últimos tempos. Administrar os recursos humanos e potencializar o 

desempenho de quem faz parte de uma empresa virou um grande diferencial 

competitivo. Por isso, fazer gestão de pessoas não se trata apenas de procurar 

deixar seus colaboradores satisfeitos e motivados. Mas criar uma estratégia 

completa, que envolve toda a organização em busca do desenvolvimento, 

capacitação e humanização de quem faz parte dela. 

A gestão de pessoas é desafiada constantemente, e em muitas organizações 

suas políticas estão desalinhadadas com a realidade vivenciada e os parâmetros 

exigidos pelo mundo. Analisando essa situação fica díficil para as organizações 

encontrarem nas pessoas o ingrediente que falta para alavancar seus negócios, em 
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muitos casos suas políticas tendem a condicionar seus colaboradores a uma postura 

passica e reativa. A Gestão de pessoas deve atuar como ferramenta que agregue e 

integre todos os setores, buscando de maneira eficaz contribuir para alcançar os 

objetivos da organização. 

Segundo Chiavenato (2010, p. 9), “Gestão de pessoas é a área que constrói 

talentos por meio de um conjunto integrado de processos e cuida do capital humano 

das organizações”. O olhar deve ser voltado para as pessoas como parceiros da 

organização, quando integrados de forma de parceiros, as pessoas tendem a fazer 

investimentos na organização. Investem dedicação, comprometimento, 

responsabilidade, assumem riscos, tudo isso de olho no retorno dos esforços 

investidos, como melhores salários, reconhecimento, oportunidades de crescimento 

profissional. 

A gestão de pessoas tem enorme responsabilidade quanto à capacitação e 

desenvolvimento de seus colaboradores, buscando atender a demanda da empresa 

e a realização pessoal e profissional do colaborador. 

 

Evolução da Gestão de Pessoas 

 

No início do século XX, as empresas desenvolveram o setor de relações 

industriais, com o objetivo de fazer a interlocução das relações entre trabalhadores e 

empregados. Havia alguns poucos na área ligados à produtividade. A partir de 1950, 

os trabalhadores conquistaram diversos direitos trabalhistas. Com isso, o setor 

passou a cuidar, principalmente da parte burocrática e dos direitos dos profissionais, 

passando a ter o nome de Administração de pessoal. 

O termo recursos humanos surgiu 20 anos mais tarde. As pessoas passam a 

ser vistas como um “recurso” tão importante quanto os outros que a organização 

possui, e gradativamente, o nome gestão de pessoas vem aderindo ao meio 

organizacional. Isso significa que ela agrega as funções burocráticas e de 

administração dos direitos trabalhistas uma série de outras atividades estratégicas, 

que colocam a equipe como fator central da companhia. 

 

A gestão de pessoas é representada pelas pessoas e organizações, sendo 
que, se não houver pessoas e organizações, não há necessidade de existir 
a termologia Gestão de Pessoas. Isto acontece porque as orgazanições são 
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compostas de pessaos e precisam delas para atingir suas metas e cumprir 
sua missão. Da mesma forma que as pessoas necessitam das 
organizações para alcançar seus objetivos pessoais (CHIAVENATO 2005, 
p.189). 

 

Atribuições da Gestão de Pessoas 

 

A gestão de pessoas tem um papel significativo, voltado para o 

desenvolvimento e o sucesso das organizações. Está totalmente ligado a pessoas, 

e, portanto, a maneira como estas se desenvolvem, considerados desde a busca no 

mercado de trabalho até seu desenvolvimento na organização, são aspectos 

determinados na competitividade organizacional. 

Para Gil (2001, p.17), a “gestão de pessoas é a função gerencial que visa à 

cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos 

tanto organizacionais quanto individuais.” 

Os processos da gestão de pessoas, assim como as atividades e as funções 

deste setor, podem ser definidas e observadas de formas diferentes por vários 

autores que abordam esse assunto. Cada atividade é difinida conforme sua cultura, 

sua condição internar, externa e dos seus objetivos específicos. 

O objetivo das organizações deve estar bem definido quanto a se ter a 

pessoa certa ocupando o cargo. Para se ter uma ótima equipe, basta contar com 

pessoas qualificadas para o trabalho e motivadas pelo que fazem, e que se 

identifiquem com os obejetivos da orgazanição. Para o sucesso de uma organização 

não basta apenas saber conduzir a equipe de tralbalho, antes de tudo é preciso 

saber a hora de renovar a equipe e sempre orientar sobre os objetivos da 

organização. 

 

RECRUTRAMENTO E SELEÇÃO 

 

O recrutamento e seleção têm papel fundamental dentro uma orgazanização, 

pois está ligado diretamente com a empresa. Cada empresa possui uma cultura 

diferente, portanto o recrutamento e seleção não é diferente, onde o processo pelo 

qual é realizado depende de cada organização. Sendo assim, o recrutamento 

funciona como meio de comunicação, onde são divulgadas as vagas para 
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determinado cargo interno da empresa, e a seleção funciona como papel de 

selecionar o melhor canditado para o cargo disponível. 

Chiavenato (2002) afirma que, o processo de recrutamento é uma das etapas 

mais importantes do processo de admissão de um novo profissional. Por isso, muitas 

empresas pesquisam primeiramente em seu ambiente interno, para depois ir ao 

mercado de trabalho, o qual pode ser a própia comunidade onde a empresa atua, o 

mercado regional, nacional, ou internacional, depende das necessidades de 

preenchimento de deterinado cargo. 

Para Gil (2001, p. 152), “o processo de recrutamento é uma das etapas mais 

importantes do processo de admissão de um novo profissional.” De maneira geral, a 

maioria das empresas busca em primeiro plano em seu ambiente interno, para em 

seguida ir ao mercado externo, isto vai depender nas necessidades da empresa. 

Segundo Marras (2007), o recrutamento interno efetuado na própria empresa, 

torna-se mais rápido, tendo em vista que o funcionário selecionado não necessita 

passar por teste de avaliação, e por demais processos necessários para ocupar a 

vaga. Nesse sentido, basta remanejá-lo de um setor para o outro, para o qual foi 

selecionado. 

Portanto, o recrutamento interno deixa os funcionários mais motivados, onde 

a empresa se beneficia e o funcionário se mostrará satisfeito. O recrutamento 

externo para um novo profissional pode ser realizado por vários meios, agências de 

emprego, anúncios, universidades, recomendações e currículos de canditados que 

estão arquivados na empresa. 

Após o recrutamento, a tarefa de seleção passa a escolher o canditado mais 

qualificado para o setor, que possui o perfil mais parecido com o que a organização 

está procurando. 

 

Treinamento e Desenvolvimento 

 

Existem diversos conceitos para diferenciar treinamento e desenovolvimento, 

ambos são processos de aprendizagem, mas o que os torna diferente é a 

perspectiva de tempo. O treinamento é para soluções imediatas, como atividades 

que o colaborador irá exercer no seu atual cargo. O desenvolvimento é um processo 
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a londo prazo, onde a organização busca desenvolver habilidades da pessoas para 

agregar valor tanto para empresa quanto para o profissional. 

Segundo Chiavenato (1999, p.295) “Treinamento é o processo educacional 

focado no curto prazo e aplicado de maneira sistemática e organizada, através do 

qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e compêtencias em função 

de objetivos definidos.” 

Milkovich e Boudreau (2008, p. 338) afirma que, “treinamento é um processo 

sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes 

que resultem em uma melhoria da adequação entre as caraterísticas dos 

empregados e as exigências dos papéis funcionais”. 

Portanto, treinamento é um processo a curto prazo, que se dedica a trasmitir 

informações e conhecimentos, assim suprindo a necessidade da empresa. Muitas 

empresas já perceberam que os recursos humanos são um grande diferencial 

competitivo. Assim, passam a treinar mais os novos funcionários e propõem 

treinamento contínuo para os mais antigos, visando aumentar a produtividade. 

É nesse sentido que o desenvolvimento de pessoas está relacionado com a 

educação e com visão para o futuro, focando no crescimento pessoal do 

colaborador, visando construir uma carreira profissional e, consequentemente, 

contribuir com a empresa. 

Milkovich e Boudreau (2008, p. 338), definem desevolvimento como um 

“processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos 

empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização. O 

desenvolvimento inclui não apenas o treinamento, mas também a carreira e outras 

experiência”. 

Já o desenvolvimento para Lobos (1979), trata-se de um amplo e contínuo 

esforço educacional planejado pela empresa, para diagnosticar, motivar e facilidar 

os desempenhos presentes e futuro do gerente, através do aprimoramento de seus 

conhecimentos, habilidades e da mudança de suas atitudes. 

Sendo assim, o desenvolvimento é um meio eficaz de agregar valor tanto 

para as pessoas, quanto para organização. Várias empresas estão implantando 

sistemas de desenvolvimento de pessoas, como centros de educação e 

universiades corporativas, para o desenvolvimento de seus profiossionais. 
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Benefícios 

 

Os benefícios são uma atividade importante da remuneração de todos os 

colaboradores. Segundo Chiavenato (2004, p. 314), benefícios “são certas regalias e 

vantagens concedidas pelas organizações, a título de pagamento adicional dos 

salários à todalidade ou a parte de seus funcionários”. 

Cada organização elabora o seu plano de benefícios para atender melhor as 

necessidades de seus colaboradores. Existem diversos benefícios, e estes podem 

ser classificados quanto à sua exigibilidade legal, quanto à sua natureza e quanto 

aos seus objeitvos (CHIAVENATO, 2004, p. 314). 

 

1. Quanto à sua exigibilidade legal: podem ser classificados em legais ou 
espontâneos. Os benefícios legais são os exigidos pela legislação 
trabalhista – férias, 13º salário, aposentadoria. Os benefícios espontâneos 
são concedidos por mera liberdade das empresas – gratificações, refeições, 
empréstimos. 2. Quanto à sua natureza: podem ser classificados em 
monetários ou não monetários. Os benefícios monetários são concedidos 
em dinheiro, através da folha de pagamento e gerando encargos sociais 
deles decorrentes – férias, 13º salário, gratificações. Enquanto que os 
benefícios não monetários são os não financeiros, oferecidos da forma de 
serviços e vantagens – refeitórios, assistência médica, clube. 3. Quanto aos 
seus objetivos: podem ser classidicados em assistenciais, recreativos e 
supletivos. Os benefícios assistenciais visam prover o funcionário e sua 
família de certas condições de segurança e previdência em casos de 
imprevistos. Os benefícios recreativos são os serviços de benefícios que 
visam proporcionar ao funcionário condições físicas e psicológicas de 
repuso, diversão, lazer. E os planos supletivos, que visam proporcioar aos 
funcionários certas facilidades, como transporte. 

 

Os benefícios que uma organização oferece servem como diferencial na 

contratação de talentos, sem contar que faz com que a equipe trabalhe mais 

motivada e produzindo mais. 

 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

Fundada em 22 de novembro de 1984, a Cooperativa de Crédito Rural do 

Vale do Canoinhas (Credicanoinhas) abriu as portas para atendimento aos 

associados em 29 de julho do ano seguinte, como presidente eleito o Sr. Alfredo 

Scultetus. Na época, apesar da dificuldade evidente, alguns simpatizantes da ideia 

tiveram que sair a campo para conversar com os agricultores e convencê-los que a 
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finalidade era a assistência financeira aos associados. Tanto para manter a 

produção quanto para iniciar um novo negócio, era um tempo em que os produtores 

rurais precisavam de crédito, mas os recursos nos bancos públicos e privados 

estavam cada vez mais escassos. A partir disso, surgiu a necessidade da 

Cooperativa de Crédito. Em 1998, a Credicanoinhas passou a fazer parte do maior 

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), unindo as cooperativas de 

Crédito com o objetivo comum de oferecer produtos e serviços bancários em 

melhores condições que as oferecidas pelo mercado financeiro tradicional, com 

tarifas mais baixas, proporcionar melhores resultados financeiros e operar com maior 

segurança para os cooperados, em bases sólidas e democrática. Também foi nesse 

ano que assumiu o novo presidente eleito em assembleia, Francisco Greselle, que 

permanece até os dias atuais. Para atender melhor a região, a cooperativa, em 

2010, passou ao segmento de Livre Admissão. Ou seja, toda pessoa física ou 

jurídica pode ser associada ao Sicoob Credicanoinhas. Em todas as unidades, os 

associados dispõem de serviços e produtos com transparência, credibilidade e 

dedicação: conta corrente, seguros, consórcios, empréstimo pessoal, capital de giro, 

cheque especial, cartão de crédito e débito, aplicação, consignado INSS, 

recebimento de faturas, entre outros. E assim, focado no desenvolvimento da região, 

servindo como instrumento para fortalecimento da economia e com a distribuição de 

renda democratização do crédito, o Sicoob Credicanoinhas segue sua trajetória com 

união, solidariedade e igualdade. 

 

MISSÃO 

 

“Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do 

cooperativismo, aos associados e às suas comunidades" 

 

VISÃO 

 

"Ser reconhecido como a principal instituição financeira propulsora do 

desenvolvimento econômico e social dos associados" 
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VALORES 

 

Transparência; Comprometimento; Respeito; Ética; Solidariedade e 

Responsabilidade. 

 

ORGANOGRAMA 

 

 
Fonte: Credicanoinhas, (2019). 
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ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Quadro 01 – Análise Interna 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Horário de atendimento diferenciado Menor 

burocracia na abertura de conta Rapidez no 

atendimento 

Rateio de sobras aos associados 

Atendimento mais humanizados Estrutura física 

das agências 

Falta de participação em eventos para divulgação 

da cooperativa 

Não possui crédito pré-aprovado nos ATM Demora 

na confecção dos cartões 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quadro 02 – Análise Externa 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Confiança da população na cooperativa 

Concorrência com outras cooperativas Avanço 

tecnológico 

Novos produtos e serviços 

Outras cooperativas Crise econômica 

Queda no desenvolvimento econômico 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

SICOOB CREDICANOINHAS E A GESTÃO DE PESSOAS 

 

Atualmente o Sicoob Credicanoinhas tem 27 agências espalhadas pelo 

Estado de Santa Catarina e Paraná, possuindo 253 colaboradores, desde 

funcionários, estagiários e jovens aprendizes. A estrutura funcional da área de 

gestão de pessoas cabe apenas duas pessoas, Diretora Operacional e o auxílio de 

outro funcionário. Quando exige a necessidade de contratação, o gerente da 

agência solicita a vaga para Unidade Administrativa em Canoinhas, que através 

desta procuração, a diretoria executiva e os membros do conselho fiscal analisam a 

necessidade e inicia a divulgação de vaga, geralmente realizada internamente e 

também utilizando o banco de currículos da cooperativa. 

Após a seleção do curriculum, é realizada uma análise dos candidatos que 

atendem ao perfil da empresa. A etapa seguinte é a realização de entrevista com a 

Diretora Operacional, responsável pela admissão de novos colaboradores. 

O treinamento dos novos colaboradores se dá início desde o primeiro dia de 

trabalho. A não exigência de experiência na área e por ser uma empresa que atua 

no sistema financeiro é necessário que se tenha todo um conhecimento, sobre o que 

pode ou não ser falado (sigilo bancário), isso é passado através de manual de ética 
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no trabalho e também manual do setor em que irá trabalhar. No início o colaborador 

irá apenas conhecer todas as funções que serão desempenhadas futuramente, todo 

treinamento é realizado junto a um colaborador do setor, para que possa auxiliar nas 

dificuldades encontradas no trabalho. 

Assim, concluído o treinamento, a cooperativa disponibiliza aos funcionários 

cursos presenciais e online, para o aperfeiçoamento do colaborador no setor que 

será exercido. Os benefícios trazem vantagens para a organização e para os 

indivíduos. A cooperativa oferece aos colaboradores os seguintes incentivos: 14º 

salário PPR (programa de participação dos resultados); auxílio alimentação; plano 

de saúde UNIMED; incentivo de atividades físicas (academia). 

 

Sicoob Noroeste 

 

A instituição financeira Sicoob Noroeste (agência Centro), é uma S.A. 

(Sociedade Anônima), que vem proporcionando ao município de Paranavaí e região 

o Cooperativismo há mais de quinze anos. O Sicoob Noroeste oferece todos os 

produtos e serviços bancários, só que de um jeito bem diferente: ele compartilha os 

resultados com os associados e aplica os recursos captados na própria comunidade, 

o que movimenta o comércio e a produção, além de criar novas oportunidades de 

emprego e renda. 

O critério informal de recrutamento utilizado pela empresa apresenta a 

divulgação da vaga, por meio dos próprios colaboradores e cooperados. A primeira 

etapa de caráter eliminatório é a recepção dos currículos; em seguida a convocação 

para prova técnica dos candidatos que tiveram seus currículos selecionados; a 

convocação para avaliação psicológica dos candidatos aprovados na prova técnica e 

convocação dos aprovados na etapa psicológica para assumirem seus cargos 

pleiteados. A empresa oferece ótima remuneração, tendo alguns importantes 

benefícios como: Plano de saúde Unimed para todos os colaboradores, vale 

refeição, programa de participação nos resultados (PPR), com possibilidade de 

recebimentos de até 2 (dois) salários extras no encerramento do exercício, plano de 

carreira, incentivo à graduação, pós-graduação com bolsa de 50% do valor das 

mensalidades e treinamentos constantes, ora promovidos pela própria Cooperativa 

local, ora promovidos pela Central - PR. 
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A empresa possui além do acompanhamento diário por parte dos gestores de 

cada setor, possui um programa de gestão de desempenho (PGD) e o 

acompanhamento constante de uma psicóloga contratada. PGD – Programa de 

Gestão de Desempenho, no qual o próprio colaborador determina suas metas 

semanais/mensais e anuais, e no pós-encerramento dos prazos retro mencionados, 

o programa menciona os resultados atingidos, bem como os nãos atingidos. Sendo 

que o referido programa serve de base para promoções e/ou demissões. A 

promoção do colaborador é realizada com base nos resultados observados pelos 

gestores e pelo programa PGD, sendo diagnosticado o mérito de promoção do 

colaborador, o mesmo é chamado no setor administrativo e convidado a receber sua 

promoção. Quanto ao desligamento, ao ser diagnosticado que o colaborador está 

abaixo da produtividade desejada, o mesmo é chamado no setor administrativo para 

uma conversa em que terá uma oportunidade de manifestar o porquê de sua baixa 

produtividade (problemas pessoais, necessidade de treinamento, problemas 

psicológicos ou de perfil inadequado para a área que atua, etc.). Realizados tais 

procedimentos e não havendo melhoras no desempenho, o mesmo é chamado 

novamente na administração para o seu desligamento da empresa. Além do reajuste 

de convenção coletiva, a empresa possui faixas de progressão salarial por mérito, 

baseado nos resultados observados pelos Gestores, bem como pelos resultados 

gerados pelo PGD – Programa de Gestão de Desempenho, mencionado na questão 

anterior, e para os colaboradores que não se enquadrarem nos quesitos retro 

mencionados, a cada 2 (dois) anos, estes possuem garantia de progressão de faixa 

salarial de forma automática. 

 

Estrutura Proposta para a Sicoob Credicanoinhas. 

 

Conclui-se que a Instituição necessita de mais um funcionário para auxiliar na 

área de gestão de pessoas para atender as necessidades da empresa. Deveria 

atuar nas atividades relacionadas a recrutamento, seleção e treinamento dos 

colaboradores, atividades que deveriam ser constantes e contínuas para melhor 

atendimento junto aos clientes, buscando a fidelidade e a lealdade destes. E durante 

certo período do mês dedicar-se em atividades burocráticas relacionadas a 

elaboração de folha de pagamento e controle do ponto eletrônico, dessa forma não 
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haverá acúmulos nem sobrecarga no trabalho executado, pois a Sicoob 

Credicanoinhas possui sob seu controle 27 agências e 253 colaboradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os colaboradores são o principal ativo das organizações. A missão que a 

área de gestão de pessoas procura desempenhar é direcionar e planejar as 

necessidades da equipe, manter todos os cargos e funções devidamente 

preenchidas, ter consciência da importância da qualificação profissional de cada 

colaborador, remunerar de forma justas os cargos e funções desempenhadas, e 

também, assegurar um bom relacionamento entre empresa e colaborador. 

Um dos objetivos analisados foi a estrutura existente na Credicanoinhas e 

comparado com outra Cooperativa que, apesar de fornecer os mesmos serviços e 

produtos, possui uma gestão diferenciada, mas uma forma de avaliação de 

desempenho bem interessante que pode ser utilizada por outras cooperativas. 

Para o aprendizado do acadêmico foi de suma importância poder realizar a 

pesquisa, acrescentando significativamente no processo de aprendizagem, além de 

possibilitar uma visão ampla em relação à gestão de pessoas, bem como sua 

importância no contexto organizacional. 

A pesquisa poderá contribuir para a Cooperativa a partir da possibilidade de 

aperfeiçoar a área de gestão de pessoas, proporcionado uma visão melhor sobre 

alguns pontos importantes, tanto para os colaboradores como para Instituição. 
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PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES NA EMPRESA 

MODA SUL EM CANOINHAS – SC 
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RESUMO 

Este trabalho tratou sobre proposta de estratégias de fidelização de clientes na 
empresa Moda Sul em Canoinhas –SC. Teve como objetivo geral propor a 
implementação do plano de fidelização de clientes para a empresa em questão. 
Realizou-se análise ambiental na empresa e através de entrevista junto aos clientes, 
procurou-se conhecer o nível de satisfação destes em relação à loja. Tratou-se de 
pesquisa aplicada foi descritiva, quantitativa e qualitativa, com aplicação de 
entrevista junto a 100 clientes cadastrados e ativos da empresa, sorteados de forma 
aleatória. Com os resultados obtidos, foi analisado o grau de fidelidade, bem como foi 
possível conhecer a percepção dos clientes sobre as práticas gerenciais adotadas 
pelos gestores da empresa, com finalidade de propor estratégias e táticas que 
aprimorem métodos e processos existentes. A pesquisa revelou percepção favorável 
sobre a localização da loja bem como acessibilidade à mesma. Outro fato relevante 
foi sobre a qualidade do atendimento, bem como dos produtos, pois ambos os 
aspectos obtiveram percepção também favorável. Por fim percebeu-se um 
percentual de 84% de satisfação com a empresa em geral. Ao final deste trabalho, 
foram sugeridas algumas estratégias que podem contribuir com a elevação da 
fidelidade dos clientes da empresa. 
 
Palavras-chave: Fidelização. Satisfação. Estratégias. 

 

ABSTRACT 

This work was about the proposal of customer loyalty strategies at the company 
Moda Sul, in Canoinhas-SC. It had as general aim to propose the implementation of 
the customer loyalty plan in this company. An environment analysis was carried out 
and through interviews with customers, it was aimed to know their level of satisfaction 
with the store. It was an applied, descriptive and qualitative research, with interview 
applied to 100 registered and active customers of the company, randomly drawn. 
With the results obtained, the level of loyalty was analyzed, as well as it was possible 
to know the customers’ perception of management practices used by the company’s 
managers, with the aim of proposing strategies and tactics that improve methods and 
processes already used. The research showed a favorable perception about the 
store’s location as well as the accessibility to this. Other relevant fact was about the 
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service and products quality, because both obtained a favorable perception, too. 
Finally, a percentage of 84%of satisfaction with the company in general was 
observed. At the end of this work, were suggested some strategies that can 
contribute to the elevation of customers loyalty of the company. 
 
Keywords: Loyalty. Satisfaction. Strategies. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema abordado revela a importância da fidelização dos clientes para que a 

empresa fidelize ainda mais seus consumidores, seja relacionado ao seu 

atendimento, à qualidade de seus produtos, à forma de pagamento, ao marketing da 

empresa e a seu layout, para que a mesma atinja seus objetivos definidos. 

A lealdade e fidelidade são de grande importância, pois, são essenciais para 

que clientes retornem à empresa com maior frequência, oferecendo vantagem a 

eles, fornecendo diferenciais em relação à concorrência e conquistando-os. Para 

que a empresa deixe seu cliente encantado, ela deve inicialmente conhecer gostos e 

preferências destes, seja pelo estilo, marcas, cores e como ele deseja ser atendido. 

O trabalho realizado elegeu como tema principal a proposta de estratégias de 

fidelização de clientes na empresa Moda Sul, em Canoinhas-SC. Com a ausência do 

plano de fidelidade e a inexistência da lealdade perante a empresa, esta pode ter 

problemas em vários aspectos, refletindo diretamente em seus clientes, os quais 

podem optar pela concorrência, limitando o seu crescimento. Esta situação reflete 

diretamente na lucratividade e na receita obtida pela empresa, levando a grandes 

perdas e queda do fluxo de caixa, limitando investimentos em produtos de qualidade 

e dificultando a realização da qualificação dos colaboradores. 

Diante do exposto acima, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: Quais 

benefícios obterá a empresa Moda Sul em Canoinhas - SC, ao implementar o plano 

de fidelização de clientes? O presente TCC foi desenvolvido na empresa com razão 

social Moda Sul – ME, CNPJ 81.564.130/0001-59, situada no centro da cidade de 

Canoinhas, Santa Catarina, rua Francisco de Paula Pereira, número 255, região 

central de Canoinhas. A pesquisa foi realizada no período entre agosto a novembro 

de 2019. 

Com os resultados obtidos com o trabalho, será analisado o grau de 

fidelidade dos clientes da empresa Moda Sul, com a finalidade de propor estratégias 
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e táticas que aprimorem métodos e processos existentes, visando à obtenção da 

satisfação e lealdade de seus clientes. Cada vez mais o mercado na área de 

vestuário em geral está em crescimento e a concorrência está cada vez mais 

acirrada. Por esse motivo, a empresa deve mostrar seu potencial, seu diferencial 

com relação às demais empresas que atuam no mesmo segmento, e se manter 

atualizada constantemente no mercado, visando sempre suprir a necessidade de 

seus clientes. 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a implementação do plano de 

fidelização de clientes para a empresa Moda Sul, em Canoinhas –SC. Como 

objetivos específicos foram elencados os seguintes: Verificar, através de entrevista 

realizada junto aos clientes, o nível de satisfação destes, bem como contribuições 

para a empresa; Aplicar análise ambiental na empresa; Sugerir estratégicas e táticas 

visando a aplicação do plano de fidelização, buscando o crescimento e continuidade 

da empresa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método de pesquisa é uma forma que as empresas utilizam para fazer 

busca em campo, adquirindo, assim, conhecimentos que a empresa pode aplicar, 

assim como identificar os seus problemas e quais seriam os métodos utilizados para 

solucioná-los. Sendo assim, este trabalho caracterizou-se como pesquisa aplicada, 

descritiva, quantitativa e qualitativa. 

A população que fez parte do universo de pesquisa foi composta pelos 300 

clientes ativos e cadastrados na empresa Moda Sul em Canoinhas-SC. A entrevista 

foi aplicada a 100 pessoas, dentre os clientes cadastrados e ativos da empresa, 

sorteados de forma aleatória. 

O instrumento de coleta de dados foi o questionário destinado aos clientes. 

Os dados foram coletados nos meses de setembro e outubro de 2019 sendo 

apresentados e analisados posteriormente a esta data, e apresentados através do 

word e power point da Microsoft. 
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MARKETING 

 

Com a fidelização dos clientes é necessário o estudo sobre o marketing, 

dando início ao conceito abaixo. Segundo Las Casas (2006, p. 3), “O marketing é 

uma atividade de comercialização que teve a sua base no conceito de troca. No 

momento em que os indivíduos e organizações de uma sociedade começaram a 

desenvolver e a necessitar de produtos e serviços, criaram-se especializações”. 

Percebe-se que o marketing iniciou suas atividades através do escambo ou 

troca, evoluindo ao longo do período, buscando atender às necessidades e desejos 

do consumidor. 

O marketing, de acordo com Churchill e Peter (2012, p. 5), é “O processo de 

planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e 

distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais”. Para o processo de vendas no comércio, o marketing 

é primordial, visando ampliar o volume das vendas e de clientes. Desta forma, ao 

aplicar este trabalho de marketing a empresa poderá obter a satisfação de seus 

clientes, atingindo suas metas. 

 

ANÁLISE DO AMBIENTE 

 

Para Kotler e Armstrong (2012, p. 56) “O ambiente de marketing de uma 

empresa é constituído pelos participantes e pelas forças externas ao marketing, as 

quais afetam a capacidade da administração de marketing de construir e manter 

bons relacionamentos com cliente-alvo”. Empresas bem-sucedidas sabem a 

importância vital de estar sempre observando o ambiente em mutação e adaptando-

se a eles. 

No ambiente externo de uma organização há oportunidades, as quais se 

tratam de características que ainda não foram totalmente desenvolvidas para 

contribuir efetivamente com a empresa. Também existem as ameaças. Trata-se de 

realizar uma análise de riscos, pela qual a administração resume as implicações 

para a futura diretriz organizacional que surgir. Para o estabelecimento da análise 

externa das ameaças da empresa, o administrador deverá analisar alguns aspectos 

relevantes. 
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Segundo Churchill e Peter (2012, p. 27) 

 

Os profissionais de marketing devem examinar todas as dimensões do 
ambiente externo. As informações resultantes podem ajudá-los a identificar 
as oportunidades para que sirvam melhor seus mercados, criando valor 
superior. A análise também pode ajudar a identificar ameaças à capacidade 
de uma organização de manter sua vantagem competitiva, sobreviver e 
prosperar. O ambiente externo afeta não só́ o que as organizações podem ou 
devem fazer, mas também o comportamento de consumidores e 
compradores organizacionais. O ambiente externo influencia como esses 
compradores avaliam o valor das trocas que realizam. 

 

Com relação ao ambiente interno, pode-se dizer que existem pontos fortes e 

fracos dentro de uma empresa. Cabe a essa identificar estes pontos e buscar 

maximizar seus pontos fortes, buscando a retenção de clientes. 

 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O comportamento do consumidor varia muito de um para outro, assim como 

as suas preferências, o que ele mais gosta na empresa, se é influenciado pelo 

marketing da empresa e quais são seus gostos e preferências. 

Para Las Casas (2006, p.181), 

 

Comportamento do consumidor é uma matéria indisciplinar de marketing que 
lida com diversas áreas do conhecimento, como economia, psicologia, 
antropologia, sociologia e comunicação. O objetivo é estudar as influências e 
as características do comprador, a fim de obter condições de fazer propostas 
adequadas de ofertas de marketing, aplicando-se o conceito de marketing. 

 

Entretanto, cada consumidor difere seus gostos pela sua idade, poder 

aquisitivo, gênero e pelo que a pessoa se sente atraída pelo produto ou serviço 

oferecido a ela. 

Segundo Kotler e Armstrong (2012, p. 112), 

 

Os consumidores ao redor do mundo variam muito em relação à idade, à 
renda, ao nível de instrução e aos gostos. Eles também compram uma 
variedade incrível de bens e serviços. A maneira como esses diversos 
consumidores se relacionam com as outras pessoas e com outros elementos 
do mundo ao redor deles causa um impacto em suas escolhas entre os vários 
produtos, serviços e empresas. 
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Demonstra-se que o consumidor está cada vez mais exigente, buscando 

produtos com exclusividade e tendências que estão sendo lançadas no mercado. 

 

PESQUISA DE MARKETING 

 

O desenvolvimento da pesquisa de marketing é feito para identificar suas 

oportunidades e alcançar seus objetivos da forma correta 

Segundo Las Casas (2006, p.146) “O planejamento de marketing divide-se 

em duas etapas: a análise de mercado e o plano de marketing. Na primeira parte, 

existem duas fases: o desenvolvimento dos objetivos e a identificação das 

oportunidades”. 

Dentro do plano de marketing também há duas fases: a formulação 

estratégica de marketing e o desenvolvimento do plano. Somente após essas duas 

etapas a empresa passa ao terreno operacional, definindo-se o plano de marketing 

propriamente dito. 

Segundo Churchill e Peter (2012, p. 87), 

 

Esforços de marketing eficazes são aqueles que possibilitam às empresas 
alcançarem seus objetivos definidos por meio do processo de planejamento 
estratégico. O planejamento estratégico centra-se em objetivos de longo 
prazo, concentrando-se em atividades que resultem no desenvolvimento de 
uma missão organizacional clara, bem como de objetivos organizacionais e 
de estratégias que permitam à empresa alcançar tais objetivos. 

 

O planejamento estratégico é essencial para a empresa que busca crescer, 

atingir suas metas e objetivos, buscando efetivamente alcançar aquilo que planejou. 

 

FIDELIZAÇÃO 

 

A fidelização de clientes para a empresa deve ser um compromisso com seus 

clientes, assim eles serão consumidores fiéis e voltarão sempre até a loja para 

efetuar mais compras, compartilhar com as pessoas que aquela empresa é 

destaque. 

De acordo com Kotler e Keller (2011, p.141) apud Oliver: 
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Define fidelidade como ‘um compromisso profundo de comprar ou 
recomendar repetidamente certo produto ou serviço no futuro, apesar de 
influências situacionais e esforços de marketing potencialmente capazes de 
causar mudanças comportamentais’. 

 

HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa Moda Sul foi criada pela fundadora Sueli Lapchinski em 1989, a 

qual iniciou sua loja trabalhando em todos os setores, com objetivo de melhorar sua 

posição competitiva diante do mercado. Com o passar do tempo, contratou 

funcionárias para poder atender melhor e poder viajar sem precisar fechar a loja 

para efetuar as compras. Após sete anos a loja foi transferida para endereço 

definitivo, na Rua Francisco de Paula Pereira, 255, com a ampliação do 

estabelecimento e uma boa administração. Focando no atendimento de qualidade, 

procurando o melhor para seus clientes e para o desenvolvimento da empresa, 

sempre teve como objetivo oferecer produtos diferenciados e de ótima qualidade, 

com marcas conhecidas no mercado, fazendo com que o cliente efetue suas 

compras atingindo às suas necessidades, em um ambiente confortável. 

 

ORGANOGRAMA 

 

Figura 1 – Organograma da empresa Moda Sul 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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MISSÃO 

 

Ser a melhor empresa de vestuário da região, atendendo às necessidades 

dos clientes, com a excelente qualidade no atendimento e em suas peças, 

mostrando sempre o seu melhor e fidelizando seus clientes. 

 

VISÃO 

 

Ser a empresa líder que inspira a moda, com elegância, conforto e qualidade 

nos seus produtos, proporcionando a satisfação dos clientes 

 

ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Quadro 1 – Análise interna – Pontos Fortes e Pontos Fracos 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

União da equipe; 
Funcionárias qualificadas; 
Localização (centro); 
Atendimento diferenciado; 
Modelo de cobrança; 
Marcas conhecidas; 

Inovação no setor de tecnologia; 
Parte do estoque desorganizado; 
Mudanças bruscas da moda (lançamentos 
constantes); 
Ausência do sistema pós-venda; 
Ausência de estacionamento adequado para os 
clientes; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Mercado em expansão; 
Demanda de novos produtos; 
Saída de concorrentes; 
Potencial de crescimento; 
Empresa conhecida no seu ramo; 

Novos concorrentes; 
Guerra de preços; 
Concorrência predatória; 
Novas tecnologias; 
Crise econômica; 
Instabilidade política; 
Novos tributos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

TABULAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Conforme estabelecido nos materiais e métodos realizou-se pesquisa com 

100 clientes ativos da empresa Moda Sul, sorteados de forma aleatória. A primeira 

questão procurou descobrir o sexo dos entrevistados. Os dados obtidos foram os 

seguintes: 84% do sexo feminino e 16% do sexo masculino. Percebe-se que a 

clientela da loja em estudo possui uma grande maioria de mulheres, desta forma, a 

gerencia da empresa precisa investir na linha masculina, para atrair e aumentar seus 
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clientes e lhes mostrar que a loja tem vestuário diversos também para esse 

seguimento. 

A segunda questão pretendeu revelar a idade dos entrevistados, que se 

compõem do seguinte: Até 25 anos 41%; 26 a 31 anos 15%; 32 a 38 anos com 15%; 

de 39 a 45 anos 9%, e acima de 46 anos 20%. Aproximadamente a metade dos 

respondentes possui até 25 anos de idade, sendo que o outro percentual fica entre 

idades de 26 anos ou mais. Conclui-se que quando da compra de novos produtos 

deve-se levar em conta as tendências de mercado, pois grande parcela dos clientes 

é bem jovem e muito bem informado sobre lançamentos, cores, tendências, etc. 

A terceira questão procurou descobrir há quanto tempo as pessoas são 

clientes da empresa (gráfico 01).  

 

Gráfico 01- Tempo que é cliente na empresa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Destaca-se no gráfico 01 que a empresa possui grande parcela significativa 

de 31% de clientes já fidelizados, com mais de 12 anos. Outro fato relevante é o 

percentual de 29% de clientes até 2 anos, ou seja, novos clientes prospectados no 

mercado. 

A quarta questão pretendeu revelar a renda familiar dos clientes 

entrevistados. Percebe-se que aproximadamente 56% dos clientes possui renda 

familiar entre R$1.501,00 e R$4.500,00, demostrando elevado poder aquisitivo. 

Portanto a empresa deve focar em produtos de qualidade, com preço adequado e 

novas tendências de mercado. 

A quinta questão tratou sobre a atração do cliente para ser feita a compra. Os 

dados se encontra-se no Gráfico 02. Grande parte dos clientes compram quando a 
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identificação com o produto. Logo, o cliente mostra interesse quando é uma peça de 

seu gosto. 

A sexta questão seria a respeito da frequência das visitas realizadas na loja. 

Os resultados obtidos foram: 

 

Gráfico 02 - Visitas realizadas a loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Pela pesquisa nota-se que as visitas mais frequentes dos clientes na loja 

Moda Sul são bimestrais, com o percentual de 44%, e 38% mensalmente. 

A sétima pergunta refere-se à localização da loja. Os resultados obtidos 

foram: 35% afirma ser excelente; 43% ser ótimo e 22% afirma ser boa a localização; 

não houve votos para regular ou ruim. Nota-se que a empresa se encontra bem 

localizada, com o maior percentual 43,3% ótimo e 34,6% excelente. 

A oitava pergunta relata sobre a acessibilidade da empresa, cujos resultados 

obtidos foram: A acessibilidade da empresa foi avaliada em 34% como excelente; 

41% como ótimo; 22% como bom e apenas 1% relata a acessibilidade como regular. 

A empresa está adequada para pessoas que necessitam de acessibilidade, pois 

houve vistorias e todos os alvarás foram obtidos. 

A nona questão é relacionada à qualidade no atendimento. Os resultados 

obtidos foram: 61% acredita ser excelente; 30% julga como ótimo, e 9% como bom. 

Não houve votos para regular ou ruim. 

Com estes resultados pode-se verificar que o atendimento foi avaliado como 

excelente por parcela significativa dos entrevistados, demostrando que há um grau 

alto na qualidade deste serviço, facilitando, assim, a fidelização de seus clientes. 

A décima questão é sobre a qualidade dos produtos oferecidos pela empresa, 

a partir do que se obteve (gráfico 03): 
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Gráfico 03 - Qualidade nos produtos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Como pode-se analisar no gráfico, 53% dos clientes estão achando excelente 

a qualidade nos produtos oferecidos na loja. 

Na décima primeira questão questiona-se a respeito da divulgação da 

empresa na rádio. Os resultados obtidos foram: 14% excelente; 38% ótimo e 40% 

bom, sendo que apenas 8% acredita que a divulgação da empresa em rádio está 

regular ou ruim. A divulgação na rádio está com 87% em um nível elevado; com 

esse percentual nota- se que as pessoas estão escutando a propaganda em rádio. 

Recomenda-se aumentar as chamadas nas rádios, procurando atingir maior número 

de ouvintes possíveis, abrangendo um número maior de ouvintes. 

A décima segunda pergunta refere-se ao Layout da empresa, desde a 

fachada, cores, nome e vitrine. Pelos percentuais obtidos, com relação ao layout, 

41% acham excelente, mostrando que a loja está de acordo com o gosto de seus 

clientes, também chamando a atenção das pessoas que passam por ela. 

A décima terceira questão se refere ao horário de atendimento. Os resultados 

obtidos foram: 37% relata ser excelente; 40% relata ser ótimo e 23% ser bom. O 

horário de atendimento da loja Moda Sul foi qualificado com 86% como ótimo ou 

excelente, pois o horário de atendimento é de acordo com o CDL (Câmara de 

Dirigentes Lojistas). As gestoras estão sempre cumprindo com os horários para a 

maior comodidade de seus clientes. 

A décima quarta questão é referente ao preço dos produtos da Moda Sul, 

tendo como resultado: A loja oferece produtos com preços variados e isso ocorre 
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dependendo do produto e da sua marca; Pelo gráfico notamos que 49% concordam 

que o preço está bom e outros 43% relatam que o preço está ótimo ou excelente. 

Apenas 8% relatam que o preço se encontra em um patamar regular. Não 

houve votações para “ruim” quanto ao preço do produto. 

A décima quinta pergunta versou sobre as formas de pagamento que a loja 

oferece. Percebe-se que 43% dos clientes acham excelente a forma de pagamento, 

38% ótimo e 18% acham bom. Os clientes desejam uma forma de pagamento com 

mais parcelas. 

A décima sexta pergunta refere-se aos benefícios e descontos que são 

proporcionados aos clientes. Pode-se observar que 39% das pessoas concordam 

que a empresa oferece ótimos benefícios e descontos. A loja procura proporcionar 

benefícios para seus clientes fazendo com que eles fidelizem. 

A décima sétima questão seria sobre a divulgação da empresa em mídias 

sociais e estão apresentados no Gráfico 04. 

 

Gráfico 04 - Divulgação da empresa em mídias sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Entende-se que 38% dos entrevistados acham que a divulgação em mídias 

sociais está excelente, mas de acordo com os demais, a empresa pode investir mais 

nesse tipo de marketing. 

A décima oitava pergunta é quanto ao grau de satisfação com a empresa em 

geral. Os resultados obtidos foram: 50% relata ser excelente, 34% ótimo e 16% bom. 

Não houve relatos em relação à satisfação como regular ou ruim. Com 84% dos 

relatos como excelente ou ótimo, fica confirmado que a maioria do seu público está 
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satisfeito com a loja em geral. Contudo, as gestoras estão buscando evoluir cada 

vez mais. 

A décima nona pergunta é para saber se a pessoa voltaria à Loja Moda Sul. 

Os resultados obtidos foram: 100% dos entrevistados relataram que voltariam à loja, 

demonstrando práticas gerenciais adequadas. Com unanimidade dos entrevistados 

relatando tal situação, configura-se que a empresa fideliza seus clientes. 

A vigésima questão seria se o cliente gostaria de participar do grupo de 

Whatsapp da Loja. Os resultados obtidos foram: 84% relataram que sim e apenas 

16% que não. A loja tem o grupo de Whatsapp para que seus clientes estejam 

sempre informados das novidades e promoções feitas na loja. Assim, os 84% 

optaram por “sim” como resposta serão colocados no grupo da loja. 

A vigésima primeira questão tratou sobre a implantação do cartão fidelidade 

na loja. Os resultados obtidos foram: 91% favorável à implantação e apenas 9% que 

não. Com este índice elevado de aceitação conclui-se que a empresa deverá 

implantar o cartão, gerando maior benefício e comodidade a seus clientes e, 

consequentemente, à empresa. 

A última questão solicitou aos entrevistados que contribuíssem com o 

seguinte: quais estratégias devem ser implementadas para a empresa manter 

(retenção) ou conseguir aumentar a fidelidade de seus clientes? (Tabela 01) 

 

Tabela 1 - Estratégias 
COMENTARIOS VOTOS 

a) Manter o excelente atendimento 21 
b) Aumentar o número de parcelas no crediário e descontos; 10 
c) Implantar o cartão fidelidade com bonificação; 9 
d) Fazer mais promoções e sorteios 9 
e) Outros... 34 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Dentre os entrevistados, uma parcela significativa respondeu a essa questão, 

a qual era facultativa. Os itens com maior relato foram: 21 pessoas disseram que 

está tudo excelente e deve ser mantido nesse nível de atendimento; 10 pessoas 

contribuíram com a estratégia de que a empresa deveria aumentar o número de 

parcelas no crediário; 9 pessoas relataram que a empresa deveria realizar mais 

promoções e sorteios em datas específicas; outras 9 pessoas relataram que a 

empresa deveria implantar o cartão fidelidade com bonificação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho atendeu aos objetivos propostos, bem como respondeu à 

pergunta de pesquisa. 

Sugere-se aplicar algumas estratégias para a implementação do plano de 

fidelização de clientes para a empresa Moda Sul em Canoinhas-SC. Foi aplicada 

análise ambiental, pela qual procurou-se detectar oportunidades e ameaças, bem 

como conhecer pontos fortes e pontos fraco. Após a aplicação da pesquisa 

detectou- se a necessidade de práticas que possam contribuir com a fidelização dos 

clientes, desta forma, ocorrendo o crescimento e a perpetuidade da empresa. 

Um fato relevante relaciona-se ao fato de a loja possuir a grande maioria de 

clientes do gênero feminino, com idades variadas; no entanto, 67% possuem até 31 

anos, sendo um público jovem. Todavia, aproximadamente 30% dos clientes possui 

idade acima de 39 anos, prova de que a loja já conquistou a fidelização de seus 

clientes. Isso mostra a necessidade de possuir em seu estoque roupas clássicas e 

um pouco mais conservadoras. Como a renda familiar encontra-se num nível 

adequado para cerca de 56% com renda de até R$ 4.500,00 reais; existe uma 

parcela de 25% que possui renda de R$ 4.501,00 até R$ 7.500,00. Portanto a 

empresa deve possuir parcela de seu estoque com marcas de grife e famosas. 

A frequência com que as clientes visitam a loja encontra-se na faixa entre 1 a 

2 meses, e quase 70% se identifica com o produto, achando excelente ou ótimo, 

bem como em relação a localização da loja a maioria absoluta avalia o atendimento 

e a qualidade como ótimo ou excelente. Também, julgam de forma favorável o 

horário de atendimento, preço dos produtos e formas de pagamento. 

Cerca de 2/3 dos entrevistados avaliam a divulgação em mídias digitais como 

excelente, e o grau de satisfação com a empresa encontra-se no patamar de 84% 

entre excelente e ótimo, confirmando que os clientes voltariam a loja para realizar 

novas compras. Também se trata de informação relevante o fato de que a imensa 

maioria gostaria de participar do grupo do whatsapp da loja, bem como possuem 

percepção favorável à implantação do cartão fidelidade na empresa. 

Em relação a parcela do estoque que se encontra desatualizada sugere-se 

fazer uma grande promoção com redução do preço, buscando eliminar produtos 

defasados e antigos bem como capitalizar a empresa. Outra estratégia interessante 
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relaciona-se a um atendimento pós-venda, onde o funcionário poderia entrar em 

contato com o cliente buscando conhecer sua satisfação sobre o produto adquirido. 

Por fim, recomenda-se que ocorra aplicação do plano de fidelidade da 

empresa, desta forma, atraindo novos clientes e mantendo os atuais fidelizados. 

Também se recomenda ampliação de promoções e sorteios para satisfação dos 

clientes e destaque nas mídias sociais 
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RESUMO 

As pessoas são o elemento mais importante de uma organização. Isso porque 
elas fazem parte do capital intelectual da empresa, sendo responsáveis por 
colocar em prática seus conhecimentos e trazer o diferencial competitivo que a 
organização precisa para se destacar no mercado em que atua. Toda e qualquer 
organização é constituída por pessoas na qual, esse composto deve ser 
denominado de suma importância, ainda mais pelo fato de a empresa do 
presente estudo possuir um grande número de funcionários. Entre as principais 
preocupações que fazem parte das ações da Gestão de Pessoas, está, elaborar e 
colocar em prática estratégias que visem o bem-estar e a motivação do 
colaborador, com o objetivo de alinhar seus anseios de carreira às necessidades 
e resultados que a empresa deseja alcançar. Contudo, mesmo sendo uma 
indústria de grande porte, os procedimentos de Recursos Humanos não estão 
estruturados de modo formal. Através de análises e pesquisas qualitativas 
exploratórias, gestores das demais áreas da empresa para avaliar o 
desempenho da gestão de pessoas, foram identificadas as principais questões 
para serem estudadas e com isso, pretende-se encontrar possíveis soluções. 
Este estudo tem como objetivo realizar a estruturação de processos de gestão 
de pessoas aplicados em uma empresa do setor papeleiro. Os processos 
analisados são recrutamento e seleção, integração, movimentação de pessoal e 
rescisão. Até então, por meio dos métodos atuais que os processos estão sendo 
executados, elaboramos a estruturação dos mesmos. Neste aspecto, ao 
decorrer do estudo, foram apresentadas as propostas de modificações, onde 
havia necessidades, levando sempre em consideração a política interna da 
empresa. 
 
Palavras-Chave: Recursos Humanos. Processos. Procedimentos. Estruturação. 

 

ABSTRACT 

People are the most important element of an organization. This is because they 
are part of the intellectual capital ofthe company, being responsible for putting 
into practice their knowledge and bring the competitive differential that the 
organization needs to stand out in the market in which it operates. Each and 
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every organization is constituted by people, compound that should be 
denominated of utmost importance, especially by the factthatthe company in 
thisstudy has a large number of empl oy ees. A mong the mai n c onc er ns that 
ar e par t of the acti ons of P eopl e Management, is to elaborate and put into 
practice strategies aimed at the employee's well-being and motivation, in order to 
align their career aspirations with the needs and results that the company wants 
to reach. However, even though it is a large industry, Human Resources 
procedures are not formally str uc tur ed. T hr ough analysis and qualitativ e ex pl 
or ator y research, managers fr om other ar eas of the c ompany to ass ess the 
performance of people management, the main issues to be studied were 
identified and with this, it is intended to find possible solutions. This study aims 
the structuring of people management pr oc es s es applied in a c ompany in the 
paper i ndustr y. T he analy z ed pr oc es s es ar e r ecr ui tment and selection, 
integration, personnel movement and termination. Until then, through the current 
methods that the processes are being executed, we elaborated their structuring. 
In this aspect, during the study, the proposed modifications were presented, 
where there were needs, always taking into consideration the internal policy of 
the company. 
 
Keywords: Human Resources. Processes. Procedures. Structuring. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por finalidade estruturar e formalizar os principais 

processos do setor de recursos humanos de uma empresa do setor papeleiro. Os 

processos a serem descritos neste trabalho, são recrutamento e seleção, integração, 

movimentação de pessoal e rescisão. 

Evidentemente, não é difícil constatar que, dentro do mundo empresarial, são 

os funcionários da própria empresa que a tornam bem sucedida. Afinal, quando uma 

organização possui um resultado positivo no mercado, certamente é consequência 

do trabalho de seus colaboradores. 

Então, basicamente, o ponto de partida para toda e qualquer empresa, é o 

departamento de RH. Na empresa do presente estudo, por se tratar de uma indústria 

do setor papeleiro, os processos de gestão de pessoas se tornam ainda mais 

importantes. 

Toda organização deve ser construída sobre uma sólida base de informações, 

e padronização de processos. Onde é possível descobrir novos insights para a 

melhoria de processos atuais e possibilitando a eliminação de retrabalhos, 

atendendo de maneira simples e prática. 
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O que por sua vez não existe esses processos desenhados na empresa, 

dificultando a comunicação interna e muitas vezes deixando de cumprir pré-

requisitos estabelecidos pela política da empresa e leis vigentes. 

A falta de uma padronização dos principais processos da empresa provoca a 

ocorrência de retrabalhos, duplicidades de procedimentos, atrasos na tomada de 

decisões e na efetividade das funções do departamento de recursos humanos da 

empresa. 

Diante do exposto, tem-se como pergunta de problema: Como a estruturação 

e a formalização de processos poderão contribuir para a melhoria da gestão de 

pessoas na empresa? 

Uma das áreas consideradas mais importantes de uma empresa é o setor de 

Recursos Humanos. Através dos processos realizados por este departamento, é que 

a empresa estabelece as suas políticas e práticas de gestão de pessoas. 

A padronização de processos é a alternativa que muitas empresas estão 

buscando aderir, considerando que a existência de procedimentos formais, auxilia os 

gestores do processo, permite agilidade e assertividade na tomada de decisões, de 

modo a proporcionar redução de tempo e eliminação de custos desnecessários. 

A empresa do presente estudo, atualmente não possui mapeamento 

padronizado e formalizado, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada 

um deles, de forma a permitir melhor planejamento, organização e maior controle 

sobre as atividades inerentes aos processos objetos deste projeto. 

O objetivo geral deste trabalho é propor a estruturação e a formalização de 

processos de gestão de pessoas para uma empresa do setor papeleiro. 

Especificamente buscar-se-á: Descrever os procedimentos atuais de cada processo 

de gestão de pessoas na empresa; Identificar aspectos em cada processo analisado 

que necessita de melhorias; Apresentar a proposta dos novos processos, discuti ndo 

suas melhorias. Os fluxogramas serão apresentados na apresentação, e não sendo 

identificado no presente artigo, em forma de confidencialidade à empresa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho surgiu de uma pesquisa diante da necessidade da empresa 

pesquisada em se ter uma padronização e uma visão rápida e acertada em 
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gerenciar os processos de gestão de pessoas, de forma que reduza os retrabalhos e 

falhas. 

A abordagem de pesquisa utilizada no presente estudo foi uma pesquisa 

qualitativa, o método aplicado é a exploração e descrição dos recursos já existentes 

na empresa. 

O universo de pesquisa foi o setor de recursos humanos da empresa, 

especificamente sobre os processos de gestão de pessoas que serão descritos e 

analisados. Foram analisadas pesquisas já realizadas pela empresa, 

especificamente com gestores que utilizam estes processos e o setor de RH, para 

avaliação dos mesmos. 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisas desenvol vidas para 

analisar o desempenho e a qualidade dos processos existentes, bem como 

sugestões de melhoria e ganhos a serem obtidos. 

Cada processo definido e analisado neste estudo foi desenvolvido com a 

finalidade de otimizar os recursos e procedimentos da área de gestão de pessoas na 

empresa pesquisada, permitindo alcançar os objetivos do trabalho e responder a 

pergunta do problema. 

 

GESTÃO DE PESSOAS UMA FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA A 

ORGANIZAÇÃO 

 

A área de gestão de pessoas é um processo de planejamento, organização, 

direção e controle de pessoas dentro da organização. Promovendo o desempenho 

eficiente de pessoas, para alcançar os objetivos organizacionais e individuais, 

relacionados direto ou indiretamente com a empresa (VILAS et al, 2009). 

Com esse novo desafio pela frente, os profissionais de gestão de pessoas 

foram os primeiros a se reinventar. Através dos principais processos da gestão de 

pessoas, iniciou-se todo o processo. Prover as organizações de pessoas 

necessárias (provisão), aplicar elas aos seus cargos e funções (aplicação), manter 

as pessoas trabalhando (manutenção), desenvolver as pessoas quanto às suas 

atribuições e funções (desenvolvimento) e controlá-las (monitoração), esses ci nco 

processos estão interligados e são independentes na área de gestão de pessoas 

(CHIAVENATO, 2000). 
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De acordo com Bolgar (2002), a gestão de pessoas deve encontrar um ponto 

de equilíbrio adequado, onde os seus principais papéis dentro de uma organização 

devem funcionar adequadamente. Bolgar (2002) diz que a gestão de pessoas deve 

ter tempo, foco em estratégia à longo prazo e operacional à curto prazo tudo isso 

simultaneamente, englobando a administração de processos e a de pessoas 

tradicionais. 

Através dessa perspectiva, a gestão de pessoas deve concentrar sua atenção 

nas metas e resultados da organização a ser alcançada. Essa combinação dará a 

organização um sucesso de forma sustentada. A organização só irá crescer como 

um todo quando todos os setores estiverem alinhados. É de fundamental 

importância que os colaboradores estejam engajados nesse processo. Para isso a 

organização buscou dar à seus colaboradores um ambiente inspirador e inovador. 

 

A MODERNA GESTÃO DE PESSOAS 

 

A moderna gestão de pessoas está diretamente vinculada ao papel 

desempenhado pela organização. Seja como incenti vadora, como contribui nte para 

ação gerencial, provedora de serviços ou pela assessoria para clientes internos e 

externos. 

A gestão de pessoas sempre busca agregar valores para a organização e 

seus stakeholders. Por conta disso é necessário fazer avaliações contínuas de 

desempenho na organização, avaliação estratégica, tática ou operacional. 

A gestão de pessoas está se tornando cada vez mais estratégica, competiti va 

e sustentável. Em um mundo de constantes transformações, está sendo dada uma 

atenção especial para a área de gestão de pessoas, como fonte de valor e 

resultados para a organização e stakeholders (FREITAS, 2012). 

Por esse motivo a gestão de pessoas deve acompanhar de perto as 

alterações do mercado, pois qualquer organização visa lucro e, se a gestão de 

pessoas não dá a lucratividade esperada poderá ser substituída por outras áreas. 

Assim a moderna gestão de pessoas vem desempenhando com foco nos 

negócios da organização, pois as organizações estão num período de mudanças. 

Como sempre a gestão de pessoas vem à frente, coordenando todas essas 
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alterações, desenvolvendo e ampliando os horizontes das organizações e de seus 

colaboradores (CHIAVENATO, 2014). 

Uma equipe de Recursos Humanos bem posicionada, trabalhando para a 

melhoria contínua do seu cliente interno. Traçando as estratégicas para a obtenção 

dos resultados esperados pela organização (MONTEIRO et all, 2015). 

 

PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

De acordo com Chiavenato (2009), os processos de gestão de pessoas é a 

área em que mais sofreu modificações no decorrer dos últimos anos. Atualmente, os 

métodos de realizar os procedimentos, são totalmente diferentes dos utilizados 

quando era conhecida por Administração de Recursos Humanos, anos atrás. 

 

Para mobilizar e utilizar plenamente as pessoas em suas atividades, as 
organizações estão mudando os seus conceitos e alterando as suas 
práticas gerenciais. Em vez de investirem diretamente nos produtos e 
serviços, elas estão investindo nas pessoas que entendem deles e que 
sabem como criá-los, desenvolvê-los, produzi-los e melhorá-los. Em vez 
de investirem diretamente nos clientes, elas estão investindo nas pessoas 
q ue os atendem, os servem e que sabem como satisfazê -los e encantá-los 
(CHIAVENATO, 2010, p. 04). 

 

Basicamente, a área de gestão de pessoas, deve ser considerada como o 

coração da empresa. A estruturação e formulação dos processos realizados neste 

setor necessitam de maior atenção. Chiavenato (2009) mencionou que, as 

organizações não existem sem pessoas e esses dois aliados convivem em um 

ambiente que sofre modificações a cada instante, por isso a importância de sempre 

estar atualizando e padronizando os seus processos. 

 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS 

 

Recrutamento e seleção de pessoas são processos realizados para trazer 

talentos com ou sem experiência, é algo que tem sido de grande importância para a 

empresa. Esse processo busca no mercado de trabalho, os profissionais que mais 

se encai xam ao perfil desejado pela organização. Reter talentos exige um 
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recrutamento eficaz, uma seleção excelente e um acompanhamento contínuo do 

desempenho alcançado. 

“O recrutamento abrange o conjunto de práticas e processos para atrair 

candidatos para as vagas existentes” (LACOMBE, 2011, p. 81). No qual, o processo 

é realizado com o intuito de trazer novos talentos, com ou sem experiência. Assim, 

busca no mercado de trabalho, os profissionais que mais se encaixam ao perfil 

desejado pela empresa. 

 

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que vis a atrair 
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos 
dentro da organização. É basicamente um sistema de informação, 
através do qual a organização divulga e oferece ao mercado de RH 
oportunidades de emprego que pretende preencher (CHIAVENATO, 
2009, p. 154). 

 

“Todo processo de recrutamento de pessoal tem início a partir de uma 

necessidade interna da organização no que tange a contratação de novos 

profissionais” (MARRA, 2011, p. 54). Então, a partir do momento em que é 

identificada essa demanda, é que a empresa inicia esse processo. 

Após essa necessidade ser identificada, o próximo passo é selecionar o 

profissional do mercado de trabalho que mais se encai xa com o perfil da vaga e da 

empresa. De acordo com Chiavenato (2010), a seleção de pessoal exerce a função 

de filtragem, no qual, esse processo, permite ingressar na organização apenas 

algumas pessoas, sendo elas, as que apresentam ou as que mais se aproximam 

das características do cargo. 

 

O Calcanhar de Aquiles das organizações, o seu principal ponto 
nevrálgico, é a qualidade das pessoas que nelas trabalham. São as 
pessoas que lidam com a tecnologia, criam e utilizam processos de 
trabalho, compõem a estrutura organizacional, fazem produtos e 
serviços e atendem os clientes. São elas que proporcionam 
produtividade, qualidade e competitividade para as organizações. Sem 
as pessoas, não há dinâmica organizacional, nem resultados e nem 
sucesso (CHIAVENATO, 2010, p. 132). 

 

Inicialmente, selecionar pessoas, demonstra ser uma tarefa fácil, contudo, 

esse procedimento é de suma importância para a empresa. Chiavenato (2010) 

mencionou que, esse processo é realizado a partir de duas questões. A primeira é 

quando a organização perde um profissional e provavelmente esse antigo 
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funcionário irá trabalhar para a sua concorrente, então o RH deve encontrar uma 

pessoa capacitada tanto quando o seu antigo funcionário. A outra questão é quando 

há um crescimento na empresa, então será primordial encontrar no mercado de 

trabalho os melhores candidatos para suprir as necessidades existentes. 

Após haver a necessidade de mais um funcionário atualmente, na empresa 

do presente estudo, o processo de recrutamento e seleção acontece da seguinte 

maneira: o gestor ao solicitar uma vaga ao setor de RH preenchendo um documento 

chamado de Requisição de Pessoal (RP), então é realizado o alinhamento do perfil 

da vaga e, se for necessário, ajustes de salário com remuneração, será alinhado 

com o corporativo. O próximo passo é a abertura de requisição no sistema TMS, 

divulgação externa da vaga no site e redes sociais, divulgação interna Intranet. 

Para selecionar o candidato, é realizada uma triagem dos candidatos do RH e 

do gestor da área, logo após, RH e gestor definem as estratégias de seleção, então 

é feito o contato inicial com os candidatos aprovados na triagem. O RH agenda 

entrevistas onde é iniciada uma seleção junto ao gestor da área solicitante até 

identificar o candidato que mais se enquadra na vaga. É realizado o contato com o 

candidato aprovado/feedback positivo, devolutiva ao candidato interno, se não 

aprovado e-mail automático para candidatos externos não aprovados. 

Contudo, é realizado o fechamento de requisição, enviando os dados ao 

ambulatório do candidato selecionado para exames admissionais. É efetuada 

consulta qualificação cadastral – check-list, entrega da relação de documentos para 

candidato selecionado, recebimento e conferência de documentos, preenchimento 

de formulário de admissão, envio de e-mail de boas-vindas e vídeo ao novo 

funcionário, envio de formulário no portal “Elo” para admissão de funcionários, 

conforme o calendário corporati vo e calendário RH e por fim é realizado o 

agendamento da integração de segurança e RH. 

 

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 

 

O processo de integração é de suma importância, tanto para a empresa 

quanto para o funcionário, pois começar em uma nova empresa significa adaptar -se 

a um novo time de trabalho com culturas e ideais diferentes. “A orientação das 
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pessoas é o primeiro passo para a sua adequada aplicação dentro das diversas 

atividades da organização” (CHIAVENATO, 2010, p. 172). 

Neste processo, é realizado um processo como uma trilha, onde o gestor do 

novo colaborador deverá especificar as etapas, os valores e os projetos de que a 

empresa participa, contudo cada organização possui um método de realizar essa 

integração. “Quando ingressam na organização, ou quando a organização faz 

mudanças, as pessoas precisam sentir em que situação se encontram e para onde 

devem conduzir suas atividades e esforços” (CHIAVENATO, 2010, p. 172). 

 

Em algumas organizações, os programas de integração são totalmente 
desenvolvidos pelo órgão de treinamento, enquanto em outras, são 
coordenados pelo órgão de treinamento e executados por gerentes de 
linha nos diversos assuntos abordados (CHIAVENATO, 2010, p. 186). 

 

Atualmente, a integração de segurança é realizada de acordo com o 

calendário estabelecido pela empresa, no qual ocorrem em todas as segundas, 

quartas e sextas-feiras. Na data agendada, o gestor receberá as etapas para auxiliá- 

lo e o novo funcionário receberá os documentos de admissão para assi naturas. 

Após a homologação dos documentos, o gestor da área irá encaminhar o novo 

funcionário para conhecer o seu local de trabalho. 

No seu primeiro dia de trabalho, o gestor almoça junto com o funcionário para 

então facilitar sua integração com os demais membros da equipe e demais grupos 

da empresa. Também são realizados treinamentos obrigatórios on-line no sistema 

TMS (Plataforma de arquivo dos treinamentos), quando aplicável, onde receberá nos 

prazos indicados por e-mail e entre 30 a 45 dias de sua admissão, o RH entrará em 

contato com o funcionário e gestor da área, para feedback. 

Como mencionado acima, a empresa realiza o processo de integração 

somente na admissão de um novo funcionário. Contudo, Chiavenato (2010) declarou 

que é de extrema importância integrar o pessoal quando elas ingressam na 

organização e também quando há mudanças dentro da mesma. Como por exemplo, 

realizando uma ampliação do local, ou até mesmo apenas uma pequena 

modificação das áreas e salas, é interessante fazer a integração nestas ocasiões. 

Com isso, pode-se evitar desperdício de tempo dos funcionários, até eles 

adaptarem-se e se identificarem com essa mudança. Por se tratar de uma indústria, 
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existem inúmeros riscos de acidentes de trabalho e, realizando a orientação aos 

funcionários da mudança que aconteceu, ou até mesmo alterá-los antes de realizar 

a mudança para então realizá-la. Essa socialização das modificações é considerada 

importante, pois praticamente todo o trabalho realizado na empresa é exercido em 

conjunto, de modo que um setor interliga o outro. Então, mesmo havendo uma 

alteração em apenas um setor, deve ser realizado esse processo de orientação com 

todos os profissionais da empresa. 

 

PROCESSO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 

A movimentação de pessoal é uma alteração de local de trabalho, centro de 

custo, em outra unidade da mesma empresa ou até mesmo outra área. Este 

procedimento pode ser feito por tempo indeterminado ou temporário, conforme 

acordo entre funcionário e empresa. 

 

As organizações se caracterizam por uma constante movime ntação das 
pessoas através da estrutura organizacional. Essa movimentação 
envolve admissões (que já tratamos na parte relacionada com 
subsistemas de provisão), transferências, promoções, afastamentos por 
aposentadorias e desligamentos (CHIAVENATO, 2010, p. 358). 

 

Na empresa estudada, a movimentação de pessoal ocorre com muita 

frequência, até porque esta organização está situada em várias cidades no Brasil e 

no mundo. Contudo, inúmeras vezes esse processo acaba resultando em rescisões 

por parte do profissional. Então, os métodos para este procedimento, quando 

promovidos de cargo, transferidos de setor, ou quando ocorre a movimentação de 

pessoal para outras unidades, são os mesmos procedimentos de recrutamento e 

seleção interno. 

Entretanto, na maioria das vezes que ocorre a movimentação de pessoas de 

unidade para unidade, os profissionais acabam pedindo demissão. Para a empresa 

essa situação é contraditória, pois o profissional não está apenas sendo transferido 

de cidade, mas também ocorre uma elevação de cargo na sua carreira e com isso, o 

seu salário aumenta significativamente. 
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Através desta informação, sugere-se a empresa que, antes de promover a 

movimentação de pessoal entre unidades de produção, deve-se realizar um contato 

prévio com o funcionário, demonstrando o interesse da empresa em promovê-lo. 

 

PROCESSO DE RESCISÃO – COMO OCORRE NA EMPRESA 

 

O processo de rescisão da empresa, seja ela por pedido do gestor ou do 

próprio profissional, deve ser realizado dentro das normas regidas por lei. A empresa 

pesquisada tem como procedimento, a programação de pessoas a serem desligadas 

dentro do ano fiscal, com simulações e possíveis variâncias de valor. O Budget é 

uma ferramenta necessária para este processo sendo alinhada junto ao gestor da 

área para aprovações. O pedido de demissão pelo gestor, se não estiver no Budget 

o diretor da empresa precisa aprovar a rescisão. 

O Departamento de RH entra em contato com o demitido, para informá -lo de 

seu desligamento, ou, quando o funcionário pede seu desligamento, o mesmo 

deverá descrever em uma carta de próprio punho o motivo de seu pedido. 

Entretanto, ao pedir seu desligamento, o funcionário também passará por uma 

entrevista de desligamento. 

É realizado o agendamento de homologações junto ao sindicato. O valor a ser 

pago de desligamento é realizado na conta do funcionário em até 10 dias da data de 

desligamento. 

 Corporativo: O corporativo envia os documentos de aviso prévio. Que são 

eles: FGTS; Comprovante de devolução CTPS; Seguro; PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário); Assinatura na ficha de registro; 

 RH – O departamento de RH faz o kit rescisão, composto por: Roteiro de 

Desligamento; Instruções Gerais; Carta de demissão; Termo de 

confidencialidade; Comprovante de exame médico; Assinaturas de 

formulários de Unimed e Uniodonto se optar ou não por continuar com o 

plano. 

 

De acordo com Chiavenato (2009), as rescisões, também chamadas de 

desligamentos, ocorrem basicamente através de três motivos: 



 

66 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

 Desligamento por iniciativa do empregado; Desligamento por iniciativa da 

organização; Aposentadorias. 

 

Os desligamentos por iniciativa do empregado ocorrem através de inúmeros 

motivos pessoais. Entretanto, na maioria das vezes, o profissional pede rescisão 

para trabalhar em outra empresa. Ou seja, o concorrente ofereceu uma proposta 

melhor, com o intuito de capturar o funcionário para a sua organização. Esse 

processo geralmente acontece quando a empresa menos espera. 

Os desligamentos por iniciativa da organização ocorrem a partir da empresa e 

sempre existe uma razão específica. Segundo Chiavenato (2009), este tipo de 

rescisão, na maioria das vezes, é ocasionada por reestruturação, redução de 

pessoal, mudanças em competências, economia, disciplina e falta de adaptação do 

funcionário na empresa. 

 

Os desligamentos de pessoas por iniciativa da organização precisam ser 
implementados com cuidado e carinho, principalmente quando envolvem 
volume maior de pessoas, como nos casos de redução de pessoal ou 
downsizing decorrentes de várias causas. É que a demissão é a 
penalidade mais severa que uma organização pode impor a um 
funcionário (CHIAVENATO, 2010, p. 359). 

 

O desligamento por aposentadoria, segundo Chiavenato (2009), ocorre 

quando o funcionário alcança a idade suficiente para conseguir o benefício. Então o 

procedimento ocorre com um movimento do profissional para fora da organização. 

 “Esse afastamento gera uma oportunidade para outras pessoas, serem 

transferidas ou promovidas e requer que a organização prepare e providencie os 

substitutos adequados” (CHIAVENATO, 2010, p. 172). 

A empresa em estudo, restringiu o uso de informações a mais neste 

procedimento, este processo é o de maior cuidado, visto que ela trabalha com o 

emocional e vida total do funcionário em questão, em forma de confidencialidade de 

seus processos mapeados. 
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CONCLUSÃO 

 

O departamento de Recursos Humanos de toda e qualquer empresa, sendo 

ela do ramo que for, é o que possui maior importância. Esta área também merece 

uma atenção diferenciada, de modo que o gestor ou qualquer outro funcionário 

deste setor, sempre que possível, realize um estudo para identificar o que é 

necessário de mudanças. 

A empresa do setor papeleiro do presente estudo iniciou suas atividades na 

região, no ano de 1956. Atualmente é a maior indústria deste ramo em toda a região. 

No qual, acabou se tornando referência para o mercado de trabalho e inspiração 

para estudantes e jovens, pelo fato de possuir inúmeras vagas e oferecer uma ótima 

remuneração. 

Este estudo baseou-se na principal dificuldade existente na área de gestão de 

pessoas que é a estruturação de seus processos, com vistas da promover a 

melhoria contínua de sua gestão. Na empresa pesquisada, mesmo estando há anos 

na região e sendo uma empresa de grande porte, os principais procedimentos de 

RH não estavam estruturados e documentados de modo formal. 

Hoje no mundo dos negócios a competiti vidade está cada vez mais aci rrada 

e é de suma importância que a organização, além de propiciar um ambiente de 

trabalho que aflore a criatividade, propicie também um clima de trabalho 

harmonioso, onde toda a equipe, além de valorizada, possa atuar de forma a somar 

forças, conhecimentos e talentos, fazendo da improvisação, da adaptação, da 

imaginação, bem como, da criatividade, um trampolim para o sucesso. 

Fica claro que quando se tem uma boa liderança, os benefícios são muitos, 

tanto para organização quanto para seus colaboradores, pois visam o crescimento 

pessoal e organizacional. Dentro de uma nova perspecti va de mercado, é essencial 

que todos, líderes, colaboradores e organização, tenham o mesmo foco em direção 

a objetivos e resultados legítimos para construção de uma organização saudável. 

Tudo isso é essencial, pois dessa maneira, mais do que colaboradores, a 

empresa contará com membros verdadeiramente empenhados e engajados em 

atingir metas e objetivos individuais e coletivos. 

Por mais que pareça algo simples, este é um grande desafio desta área. Por 

isso, é fundamental contar com processos de Gestão de Pessoas previamente 
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definidos, pois eles vão contribuir, efetivamente e na prática, para que as ações do 

setor de Recursos Humanos – RH sejam realmente assertivas dentro da empresa. 

Para concluir, foram realizadas pesquisas entre gestores da fábrica, para 

avaliar o desempenho geral do departamento de Recursos Humanos e, com o 

feedback, redesenhamos os processos mencionados no presente artigo, para 

melhor ilustração, realizamos fluxogramas demonstrando o passo a passo de cada 

procedimento, facilitando o dia a dia dos colaboradores, eliminando retrabalhos e por 

fim reduzindo tempo e custo. 

Garantir a implementação desses processos na empresa, garante também a 

boa gestão dos profissionais que dela fazem parte. Com isso, é possível contar com 

colaboradores cada vez mais motivados, satisfeitos e reconhecidos, que se 

esforçarão ainda mais no trabalho, para contribuir com o alcance do sucesso 

organizacional. 

O segredo para uma boa Gestão de Pessoas é investir em um planejamento 

eficiente, que ajude gestores e empresários a alcançarem o objetivo de oferecer 

bem-estar aos colaboradores, mantendo-os sempre motivados, aumentando cada 

vez mais a produtividade, capacitando e desenvolvendo seus talentos, para que 

assim contribuam diariamente com uma performance de excelência. 

Ao se dedicar à elaboração de um planejamento, as chances de que haja 

uma implementação e manutenção das ações, bem como que se crie um ambiente 

produtivo, são muito maiores. 

Uma das coisas que os profissionais que estão no mercado atual mais 

desejam é contar com a confiança de seus gestores e também da empresa, de uma 

forma geral, para que assim possam agir com autonomia e liberdade suficientes, 

durante a sua rotina de trabalho. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE MERCADOLÓGICA DA IMPLEMENTAÇÃO DE 

PRODUTOS COSMÉTICOS À BASE DE ERVA-MATE EM CANOINHAS – SC E 

REGIÃO 
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Adriano Antônio Bauer13 

 

RESUMO 

Ao colocar o cliente e o consumidor como protagonistas num processo de ampliação 
empresarial, o estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade mercadológica da 
fabricação de produtos cosméticos à base da erva-mate em Canoinhas e região, 
assim, o presente estudo visou apresentar alternativas que contribuam para o 
desenvolvimento regional de Canoinhas, a qual tem uma grande concentração de 
erva-mate. Sendo assim, busca-se incentivar o desenvolvimento na região com a 
criação e inovação de empreendimentos que têm como base a erva-mate. O estudo 
discute também sobre como os componentes presentes nas folhas de erva-mate a 
tornam um alimento nutritivo, com inúmeras propriedades, visto que essa 
composição química permite ainda o emprego da erva-mate em produtos de limpeza, 
fármacos e cosméticos. A região de Canoinhas tem os principais cultivadores de 
ervas para a produção, se fazendo necessária a busca de ações que possam 
aumentar o desenvolvimento. Quanto à metodologia deste estudo, fez-se a opção 
pela pesquisa bibliográfica com abordagem exploratório-descritiva, e pesquisa de 
campo. Na pesquisa de campo estão apresentados os dados obtidos com aplicação 
de um questionário, conforme estabelecido nos materiais e métodos, onde 
participaram 100 pessoas de forma aleatória, as quais estão envolvidas diretamente 
com a produção de erva- mate. Ao final, são dispostas as considerações finais, com 
abordagens sobre tema aqui proposto. 
 
Palavras-chave: Erva-mate. Cosméticos. Empreendedorismo. 

 

ABSTRACT 

By putting the client and the consumer as protagonists in a business expansion 
process, the study aimed to evaluate the market viability of the manufacture of mate-
based cosmetic products in Canoinhas and region. The goal of the study is to 
present alternatives that contribute to the regional development of Canoinhas, which 
has a huge concentration of yerba mate. Therefore, we seek to encourage 
development in the region with the creation and innovation of enterprises based on 
yerba mate. The study also discusses the yerba mate leaves components which 
make it a nutritious food, with countless properties, since this chemical composition 
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also allows the yerba mate use in cleaning products, drugs and cosmetics. The 
Canoinhas region has the main herb growers for production, thereby they need to 
look for actions that could increase the development. About the study methodology, 
we chose the bibliographic research with descriptive exploratory approach, and field 
research. In the field research are presented the data obtained through a 
questionnaire application, as established in materials and methods, in which 100 
people randomly participated, who are directly involved with the yerba mate 
production. At the end, the final considerations are shown, with approaches on the 
theme proposed here. 
 
Keywords: Yerba mate. Cosmetics. Entrepreneurship. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Presente Estudo está voltado à viabilidade mercadológica da 

implementação de produtos cosméticos à base de erva-mate em Canoinhas – SC e 

região. O interesse em desenvolver a temática da viabilidade da produção de 

cosméticos à base de erva-mate na região de Canoinhas partiu de inquietações 

sobre alternativas voltadas ao produto da erva-mate, se remetendo à ideia de que 

este produto pode ir além da matéria-prima do chimarrão, cuja bebida faz parte da 

cultura regional. A distinção do uso mais amplo levanta a viabilidade de produzir 

cosméticos à base da erva-mate. 

Sendo assim, busca-se incentivar o desenvolvimento na região com a criação 

e inovação de empreendimentos que tenham como base a erva-mate. A região tem 

os principais cultivadores de ervas para a produção, se fazendo necessária a busca 

de ações que possam aumentar o desenvolvimento. 

A região conta com grande produção de erva, a qual tem como foco o 

chimarrão, porém, a erva é comercializada para outras regiões para ser 

transformada em outros produtos como chá, sorvetes e refrigerantes. 

Através de novas propostas do uso da erva-mate, a região de Canoinhas 

poderia contribuir na produção de empregos e rendas, o que traria mais visibilidade 

na região. Vale destacar que o produto é de alta qualidade. A região vem buscando 

receber o IG (Indicação Geográfica), que lhe trará benefícios e diferenciação do 

produto de outras regiões com a vantagem de qualidade dos produtos. 

A não existência de empresas que prestam este tipo de serviço pode gerar 

custo elevado para a contratação de serviços especializados por parte do cliente. 
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Sendo assim, surge a seguinte pergunta de pesquisa: Qual a viabilidade 

mercadológica da implementação de produtos cosméticos à base de erva-mate em 

Canoinhas – SC e região? 

Há ocorrência de impossibilidade de diferenciação, pois não existem 

empresas constituídas e profissionalizadas atuando neste segmento na cidade de 

Canoinhas – SC, obrigando o consumidor a deslocar-se de cidade para a 

contratação dos serviços. Este trabalho justifica-se principalmente devido à 

necessidade de estudo do processo histórico da produção de erva-mate e como este 

se constituiu como referência para a viabilidade da produção de cosméticos à base 

de erva-mate na região de Canoinhas. 

O principal objetivo deste trabalho está em estudar a viabilidade 

mercadológica da fabricação de produtos cosméticos à base de erva-mate em 

Canoinhas - SC e região. E como objetivos específicos foram definidos os seguintes: 

Realizar pesquisa dos produtos que podem ser elaborados a partir da extração da 

erva-mate; levantar dados referentes ao plantio e cultivo da erva-mate na região de 

Canoinhas; analisar a percepção e o nível de aceitação da comercialização de 

produtos cosméticos à base de erva-mate em Canoinhas e região. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quanto à metodologia fez-se a opção pela pesquisa bibliográfica com 

abordagem exploratório-descritiva, e pesquisa de campo. Acredita-se que boa parte 

dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica, qualitativa 

e quantitativa. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem a 

uma análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser 

desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 

A pesquisa exploratório-descritiva estabelece critérios, métodos e técnicas 

para a elaboração de uma pesquisa e visa a oferecer informações sobre o objeto 

desta e orientar a formulação de hipóteses. A população envolvida na pesquisa de 

campo deste estudo se reporta a 100 (cem) pessoas residentes no município de 

Canoinhas - SC com idade entre 21 e 65 anos, que foram sorteados aleatoriamente, 

visando conhecer a percepção dos mesmos sobre o cultivo da erva-mate, assim 

como a aquisição dos produtos fabricados à base da erva-mate em Canoinhas - SC. 
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ATRIBUTOS HISTÓRICOS DA ERVA-MATE NA REGIÃO DE CANOINHAS  

 

Partindo do pressuposto histórico de que o nome científico da erva-mate é 

Ilex paraguariensis, para Linhares (1969), foi este engano dos espanhóis que teria 

originado o uso do termo “erva” para denominar a erva-mate. 

Quanto ao termo “mate”, trata-se de uma palavra originária da língua 

indígena, do termo mati, que significa cabaça, cuia, porongo, o recipiente onde é 

preparada e bebida e a infusão das folhas de erva-mate (SOUZA, 1998, p. 360). 

Assim, por definição, erva-mate seria a “erva de cuia” ou a “erva para cuia”, 

mostrando já sua estreita relação com o chimarrão. Se originalmente “mate” se 

referia ao recipiente para consumo da erva, o termo logo passou a ser associado ao 

produto, originando erva-mate, nome dado à planta, à matéria-prima e ao produto 

comercial. 

Segundo Mazuchowski e Rucker (1996) o consumo da erva-mate é um 

costume indígena que passou a fazer parte da rotina dos brancos. Os Jesuítas 

difundiram o consumo desta erva pelos países europeus. 

A erva-mate inicialmente foi utilizada pelos índios Guaranis e Quíchuas, que 

habitavam a região e tinham como hábito beber infusões com as folhas da erva. No 

século XVI a erva-mate foi proibida no Brasil, pois era considerada pelos padres 

jesuítas como “erva do diabo”. No século seguinte, os mesmos que proibiram 

anteriormente, passaram a incentivar seu uso para substituir vícios como o álcool e 

outras drogas. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

produção brasileira de erva-mate, na lavoura permanente, no ano de 2008, foi de 

438.474 toneladas de folhas verdes, apresentando aumento desde o ano de 2004 e 

permanecendo entre os principais produtos nacionais da extração vegetal não 

madeireira. Entre os Estados produtores, o Rio Grande do Sul é responsável por 

59,1 % do total da produção nacional, seguido pelos Estados do Paraná, 31,1 %, 

Santa Catarina, 8,65 %, e Mato Grosso do Sul com 1,1 %. Em SC a maior parte da 

produção está concentrada no oeste e meio-oeste do estado, em cidades como 

Chapecó, Xaxim e Catanduvas. 

De acordo com Mafra (2013), Santa Catarina somente participou da riqueza 

do mate a partir da abertura da Estrada Dona Francisca ligando Joinville a Rio Negro 
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e com a colonização de São Bento em 1873. Em Joinville foi fundada a Cia. 

Industrial Catarinense, que se tornou a maior fábrica de erva-mate de Santa 

Catarina, instalando filiais em São Bento e Rio Negro. 

A abundância de ervais nativos em Canoinhas atraiu muitos aventureiros em 

busca do ouro verde, entre eles Francisco de Paula Pereira e o descendente de 

noruegueses Bernardo Olsen. Ainda para Mafra (2013), a excepcional localização de 

Canoinhas, com suas vias de comunicação fluvial, a estrada de ferro, a grande 

serraria Lumber em Três Barras, a terra fértil para agricultura e ricos ervais, atraíram 

grande quantidade de imigrantes, colonos, comerciantes e artesãos. 

Segundo Neppel (2018), a extração de erva-mate em fragmentos florestais 

naturais corresponde a 83,4% da produção e dá origem à maioria da matéria-prima 

processada na região, caracterizando-se como uma atividade econômica ligada à 

utilização sustentável da mata nativa. No total, Santa Catarina produziu 98 mil 

toneladas de erva-mate em 2018, 14% dessa produção foi realizada em Canoinhas. 

Dessa forma, Canoinhas se encontra em segundo lugar entre os maiores produtores 

de erva-mate de Santa Catarina, perdendo somente para Chapecó, com 15.645 

toneladas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ERVA-MATE 

 

A erva-mate tem como nome científico Ilex paraguarienses, é da família da 

Aquifoliaceae. Esse produto é utilizado para lenha e fabricação dos caixotes. Suas 

folhas são utilizadas para fazer mate, ou chimarrão, um dos mais conhecidos chás 

do país. Seus frutos são consumidos por várias espécies de aves. A coleta de 

sementes ocorre diretamente da árvore quando começa a queda espontânea dos 

frutos, sendo que a época de coleta de sementes é entre os meses de janeiro a 

março. A cor do fruto é vermelho escuro/roxo, com pouca polpa e a flor é branca, o 

crescimento da muda é considerado de médio a lento, e a germinação ocorre de 

forma lenta, por isso necessita de estratificação. 

Para Zanon (1998), caracterizada por constituir-se de arvoreta, a árvore 

perenifólia tem altura variável de 3 a 15 metros, podendo atingir até 25 metros de 

altura e diâmetro de 70 centímetros em condições de ambiente florestal. O tronco é 



 

75 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

cilíndrico, reto ou pouco tortuoso. É racemosa, quase horizontal; possui copa baixa, 

densifoliada, com folhagem verde-escura muito característica. 

A colheita da erva mate acontece em ciclos de dois em dois anos. A poda da 

planta jovem estimula a brotação e facilita a colheita das folhas e a condução dos 

brotos em forma de taça, a planta é mantida com cerca de três metros de altura. 

O processamento da erva-mate para chimarrão consiste basicamente de três 

etapas: sapeco, secagem e cancheamento. O sapeco é realizado junto ao fogo 

direto e consiste na passagem rápida dos ramos com folhas sobre as chamas do 

sapecador. O sapeco mecânico consta de um grande cilindro (de ferro ou de arame), 

em posição inclinada, onde a erva desgalhada entra pela parte superior, e graças a 

seu movimento giratório sai sapecada na parte inferior, devido ao ar quente que 

circula no seu interior, provocado pelas chamas acessas embaixo. Esta etapa tem 

por função a retirada da umidade superficial e inativação de enzimas que causam a 

oxidação do produto. A temperatura média da erva na entrada do sapecador é de 

400ºC e na saída é de 65ºC. O tempo de residência oscila em torno de 8 minutos. 

Souza (1998, p. 35) destaca que: 

 

A mudança dos carijós para os barbaquás como aparato técnico não altera a 
descontinuidade espacial do processo em si. A mudança ocorre na fase de 
sapeco/secagem que passam a ser fixadas e se integram espacialmente às 
demais atividades desenvolvidas nas propriedades rurais, ou seja, o aparato 
tecnológico utilizado para a secagem é uma construção estável nas 
proximidades das propriedades, sendo utilizado para várias safras. 

 

Após o sapeco, o mate passa pela secagem definitiva no carijó ou barbaquá. 

O carijó é uma instalação de madeira coberta de tábuas ou telhas, abertas dos 

lados. 

Linhares (1969) descreve o carijó como uma construção feita de grade 

armada de travessas grosseiras de madeira de três a quatro metros de comprimento 

colocadas sobre forquilhas de dois metros de altura. Por baixo, em toda a extensão 

e espaçados de cinquenta centímetros se acendiam vários fogos. Com a erva 

sapecada pequenos feixes se formavam então, os ramos ficavam dispostos no 

mesmo sentido e assim colocados sobre o carijó. 

Os feixes de erva sapecada são colocados sobre um jirau de varas e 

submetidos ao calor provocado por uma fogueira acesa em seu interior. No 
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barbaquá a erva fica disposta num estrado de madeira sobre a boca de um túnel que 

conduz o calor produzido por uma fornalha situada na outra extremidade. O que 

diferencia o carijó do barbaquá é que nesse último a fogueira não fica acesa 

diretamente sobre os ramos, evitando o contato da fumaça com a erva. 

A etapa de secagem pode ser realizada em dois tipos de secadores 

mecânicos, rotativo e de esteira. A principal diferença entre os dois tipos de 

secadores está relacionada com o contato da matéria-prima com a fumaça durante o 

processo de secagem. 

A certificação da erva-mate, produzida no Sul do Brasil, representa um 

importante passo na introdução da certificação florestal no país. Este foi o primeiro 

produto não madeireiro a receber o selo FSC (Forest Stewardship Council – 

Conselho de Manejo Florestal) por meio da adoção de critérios específicos para 

produtos não madeireiros em remanescentes da Mata Atlântica. Atestada pela 

certificadora Smartwood14, que trabalha através do Imaflora15, a certificação é a 

garantia da prática de um manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente 

justo e economicamente viável. 

Saber produzir envolvendo os fatores naturais configura as especificidades 

locais da região de onde a erva-mate é endêmica. O diferencial desse produto na 

região de Canoinhas é facilmente reconhecido pelos mercados consumidores. O 

território tem sua história ligada à atividade ervateira, tendo a exploração dos ervais 

nativos e os processos de produção regionais e é conhecido em produzir a erva-

mate diferenciada e de qualidade. 

 

 

                                                           
14 O Programa SmartWood(SW) tem como objetivo reconhecer bons administradores de florestas 

através da verificação independente e confiável de suas práticas de manejo florestal. Faz avaliações 
de Cadeia de Custódia para certificação de produtos florestais em operações de venda e revenda de 
produtos certificados 

15 O Programa de Certificação Imaflora/SmartWood congrega certificadores independentes, sem fins 
lucrativos, presente em 10 países e liderado pela ONG americana Rainforest Alliance, com sede em 
Nova Iorque, EUA. SmartWood é o maior e mais antigo StewardshipCouncil (FSC), a organização 
internacionalmente reconhecida para o monitoramento do programa de certificação do mundo e um 
dos credenciados pelo Forest da certificação dos produtos florestais. Os contratos de certificação 
SW são válidos por um período de 5 anos. 
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A região busca adquirir o IG (Indicação Geográfica)16 que é uma forma de 

valorização do produto de uma região ou território, a erva-mate do Planalto Norte se 

diferencia das outras pelo paladar suave, que é típico da região, especialmente pelo 

sistema de produção e qualidade. 

O potencial de uma IG para produtos da erva-mate é claro, apresentando o 

produto notoriedade, reputação e diferencial, tornando indissociável a ligação dos 

produtos derivados da erva-mate com sua origem geográfica (SOUZA, 1998). 

 

PRINCIPAIS FATORES DE CONSUMO DA ERVA-MATE 

 

A principal forma de consumo da erva-mate é o chimarrão, que juntamente 

com o chá mate absorvem mais de 90% da erva-mate colhida no Brasil. Segundo 

Mazuchowski e Rucker (1996), os componentes químicos presentes nas folhas de 

erva-mate têm permitido outras aplicações além de chimarrão, até mesmo com usos 

alternativos em processos industriais (quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 O Planalto Norte Catarinense está se estruturando para requerer junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) indicação geográfica (IG) para erva-mate. A região se destaca no 
cenário nacional e internacional como grande produtora de erva-mate por apresentar características 
específicas, atribuídas à localização geográfica e suas plantas nativas. Em estudo de campo 
realizado na região sobre a cadeia produtiva da erva-mate levantou-se a possibilidade da indicação 
geográfica ser utilizada como forma de proteção e valorização da biodiversidade bem como uma 
alternativa ao desenvolvimento local. Assim, objetivou-se analisar a partir da percepção dos atores 
da cadeia produtiva da erva-mate do PNC se o selo de indicação geográfica, poderá incrementar 
novas oportunidades para a cadeia produtiva e apoiar o manejo sustentável da Floresta Ombrófila 
Mista e da erva-mate. Para isto utilizou-se dados de entrevistas realizadas com atores da cadeia 
produtiva da erva-mate na região. A partir da análise dos resultados verificou-se quais os fatores 
naturais e humanos influenciam na qualidade da erva-mate na região; Destacou-se os principais 
atores envolvidos na cadeia produtiva da erva-mate; Verificou-se a importância da erva- mate no 
manejo da biodiversidade; e por fim analisou-se a importância da implementação do selo de indicação 
geográfica na região. Observa- se que o uso da IG como forma de valorização da biodiversidade no 
Planalto Norte Catarinense se faz importante, pois a região apresenta quase 100% da produção 
baseada em ervais nativos. Assim o uso das IG para valorização da biodiversidade torna-se um fator 
de extrema importância como forma de preservar e manter a floresta onde os ervais estão inseridos 
e as populações tradicionais, uma vez que estas promovem o desenvolvimento local. 
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Quadro 1 – Aplicação industrial, subprodutos comerciais e forma de consumo da erva-mate: 

APLICAÇÃO 
INDUSTRIAL 

SUBPRODUTO COMERCIAL FORMA DE CONSUMO 

Bebidas 

Chimarrão e tererê; 
Chá mate: queimado verde ou cozido;  
Mate solúvel Infusão quente ou fria; 
Bebidas Refrigerantes e sucos; 
cerveja; vinho. 

Infusão quente ou fria. 
Extrato de folhas diluído. 

Insumos de alimentos 

Corante natural e conservante 
alimentar Insumos de alimentos; 
Sorvetes, balas, bombons, chicletes 
e gomas. 

Clorofila e óleo essencial 

Medicamentos 

Estimulante do sistema nervoso 
central; Extrato de cafeína e 
teobromina Medicamentos; 
Composto para tratamento de 
hipertensão, bronquite e pneumonia. 

Extrato de cafeína e 
teobromina. 
Extratos de flavonoides. 

Higiene geral 

Bactericida e antioxidante hospitalar 
e doméstico; 
Esterilizante e emulsificante; 
Tratamento de esgoto Higiene geral; 
Reciclagem de lixo urbano. 

Extrato de saponinas e 
óleo essencial. 

Produtos de uso pessoal 

Bactericida e antioxidante hospitalar 
e  e doméstico; 
Esterilizante e emulsificante; 
Tratamento de esgoto Higiene geral. 
Reciclagem de lixo urbano. 

Extrato de folhas seletivo 
e clorofila. 

Fonte: Mazuchowski e Rucker (1996). 

 

Conforme quadro apresentado por Mazuchowski e Rucker (1996), além dos 

chás e do tradicional chimarrão, pesquisas comprovam que a erva-mate vem se 

tornando matéria-prima para o desenvolvimento de diversos outros produtos na 

indústria de alimentos e bebidas, servindo de base para a fabricação de geleias, 

pães, bolos, pudins, sobremesas e sucos. Para o preparo dessas guloseimas, a 

base da erva mate é fornecida à indústria de alimentos e bebidas na forma de 

extratos secos (em pó), para junto a outros componentes formar produtos 

alimentícios, suplementos, remédios, cosméticos, entre outros. 

No segmento de cosméticos, itens como shampoos, condicionadores, 

sabonetes e hidratantes para a pele podem ser encontrados em versões com erva 

mate. Sendo a planta rica em polifenóis, uma espécie de antioxidante natural, 

também ajuda a reduzir o envelhecimento precoce, por isso é muito usada na 

composição de produtos antirrugas e protetor solar. 
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Já na área farmacêutica, a erva mate é utilizada com frequência em produtos 

relacionados ao combate à obesidade, já que proporciona efeitos como redução do 

apetite, aumento da termogênese e controle do colesterol. 

Como a erva mate contém também um alto teor de cafeína, a planta serve 

ainda como matéria-prima para a indústria de suplementos, especialmente para a 

fabricação de energéticos. 

 

ERVA-MATE NOS COSMÉTICOS: IMPORTANCIA ECONÔMICA 

 

O cultivo da erva-mate é a principal alternativa econômica de muitos 

municípios e importante fonte de emprego e renda no meio rural de toda a região Sul 

do Brasil. Conforme afirma o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2015), a erva-mate é considerada o principal produto não madeireiro do 

agronegócio florestal desta região. Ela é produzida em 180 mil propriedades rurais, 

gerando mais de 710 mil empregos diretos. É explorada economicamente em cerca 

de 560 municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Mato Grosso do Sul, totalizando mais de 110 mil hectares. 

A extração de erva-mate nativa, concentrada na região Sul, teve valor de 

produção de R$ 423,9 milhões, com crescimento de 6,4% frente ao ano anterior. No 

Paraná estão os dez municípios que alcançaram a maior produção em 2017, com 

destaque para São Mateus do Sul, que segue como maior produtor nacional (18,9% 

da produção do país). 

Conforme Oliveira e Waquil (2015), a cadeia produtiva da erva-mate 

movimenta outros setores da economia, a começar por representantes da indústria 

de insumos e equipamentos, tais como: adubos, defensivos, máquinas e 

equipamentos agrícolas (tratores, implementos e ferramentas). Em seguida vêm os 

produtores rurais com atividade familiar ou patronal. Na sequência ocorre o 

beneficiamento que pode ser familiar ou industrial, que é seguido da distribuição que 

pode ocorrer diretamente ou por meio de atacado e varejo. 
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Fabiana Ludka17, professora da Universidade do Contestado, realizou a 

produção de alguns produtos já feitos pelos alunos do curso de Farmácia à base da 

erva-mate como: sorvete, pão, bolo e iogurte, além de produtos de cosmetologia 

como: sabonete, xampu, creme hidratante e gel massagem. Esse processo deu-se 

através de um estudo sobre o extrato da folha da erva-mate, que revelou esta como 

um antidepressivo que serve como uma maneira alternativa para depressão ou em 

associação com antidepressivos atuais para reduzir a dose de medicamentos, sendo 

uma alternativa além dos cosméticos. Segundo a professora Ludka (2016), "o 

extrato contem cafeína e teobrina18, exerce um efeito antidepressivo e neuroprotetor 

às diferentes alterações no cérebro". 

Complementando as ideias da professora Ludka, Weiss et al (2011): os 

cosméticos são constituídos por substâncias naturais ou sintéticas e podem ser 

utilizados na pele, cabelo, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes, 

membranas e mucosas da cavidade oral (que têm como objetivo limpar, perfumar, 

alterar a aparência, corrigir odores, proteger e manter em bom estado). Podem ser 

naturais, orgânicos ou feitos com matérias-primas orgânicas. 

Segundo Bastos e Torres (2003, p. 82): 

 

O consumo de bebidas à base de erva-mate remonta de centenas de anos e 
sua utilização na medicina popular e por herboristas é recomendada para 
artrite, dor de cabeça, constipação, reumatismo, hemorroidas, obesidade, 
fadiga, retenção de líquido, hipertensão, digestão lenta e desordens 
hepáticas. As xantinas, cafeína, teobromina, a teofilina e os compostos 
fenólicos como ácido cloro gênico, ácidos caféico e flavonoides são 
responsáveis por vários dos efeitos farmacológicos. 

 

A erva-mate pode ser consumida como chá ou chimarrão pelo processo de 

infusão e ir além de uma bebida cativante. Segundo Heinrichs e Malavolta (2001), a 

ingestão da infusão pode ser uma importante fonte de minerais essenciais e 

vitaminas. Adicionalmente, dentre outras propriedades, apresenta efeito digestivo, 
                                                           
17 Possui graduação em Química pela Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras (2008) e 

graduação em Farmácia pela Universidade do Contestado Campus Canoinhas (2009). É mestre em 
Neurociências (2012) e Doutora em Bioquímica (2016) pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Atualmente é professora do curso de Farmácia na Universidade do Contestado. Tem experiência na 
área de Bioquímica, com ênfase em Neuroquímica. Atua principalmente nos seguintes temas: 
depressão, neuroproteção, modulação do sistema glutamatérgico. 

18 A principal função da teobromina é melhorar a saúde cardiovascular do corpo. O alcaloide atua 
como um vasodilatador que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e promover o fluxo sanguíneo. Isso, 
por sua vez, reduz os níveis de pressão arterial e reduz as chances de desenvolver várias doenças 
cardíacas. 
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diurético, estimulante, previne cáries, profilaxia e regula diversas funções do nosso 

organismo. Segundo Bogunzowski (2007), os principais benefícios do extrato da 

erva comumente usada para fazer o chimarrão são: aumento da circulação 

sanguínea, o que auxilia no tratamento da celulite e gorduras localizadas; ação 

detergente e emulsificante, proporcionando limpeza da pele; ação bactericida e 

adstringente; combate e prevenção do envelhecimento precoce da pele e cabelos e 

ação contra os radicais livres; inibe a destruição do colágeno; age como Fotoprotetor 

natural. 

Alguns estudiosos realizam estudos há alguns anos a fim de detectar as 

propriedades da erva-mate para fabricar pães, biscoitos, bolos, balas, grostolis, 

panquecas, licores e até sorvetes, entre outros, sendo possível fazer também 

chocolate quente com erva-mate. Entre os produtos, também é possível encontrar a 

cerveja (com álcool ou sem), chás, refrigerantes e cosméticos. Acredita-se “que faz 

bem para todo o organismo, inclusive para a pele”, seu consumo ainda promove 

sensação de bem-estar e melhora da memória. Podemos ver alguns exemplos na 

tabela 2. 

De acordo com Bogunzowski (2007), o extrato seco de erva-mate é utilizado 

como cicatrizante e adstringente. Esse extrato possui polifenóis, que são 

componentes que evitam o envelhecimento precoce de pele e cabelos, reduzem 

inflamações provocadas pelos raios ultravioletas e protegem o colágeno da pele, 

uma das substâncias responsáveis pela elasticidade e firmeza do tecido. 

 

Quadro 2 - Derivados tradicionais e potenciais de folhas de erva-mate 

APLICAÇÃO 
APRESENTAÇÃO PRODUTOS 

APRESENTAÇÃO PRODUTOS 

Alimentos 

Bebidas 

Chá solúvel, chimarrão, tererê, chá tostado, 
cerveja, vinho, sucos, bebida láctea, 
refrigerante, mate com café, bebidas 
energéticas e funcionais. 

Sobremesas e 
outros 

Gelatinas, sorvetes, cremes, pudins, barras de 
cereais, balas, goma de mascar, massas 
alimentícias, pães, biscoitos, chocolates. 

Aditivos alimentícios Aroma, antioxidante, conservante, corante. 

Cosméticos 

Sólido 
Pó facial, talcos, maquiagens, sabonetes e 
sabões. 

Líquido 
Soluções, loções de beleza, óleos cosméticos, 
desodorantes, águas perfumadas, odorizantes, 
xampus. 
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Semi-sólido 
Creme, gel, emulsões, maquiagens, máscaras 
faciais. 

Medicamentos 

Sólido Pós, extratos, cápsulas, comprimidos. 

Líquido Tintura, infusão, extrato fluído. 

Aditivos 
farmacêuticos 

Antioxidante, corante, antimicrobiano. 

Fonte: Berté (2011). 

 

Entretanto, na inserção da diversidade de produtos, pode-se afirmar que cada 

um deles age de maneira diferente de acordo com o tipo de tratamento, frequência e 

composição, porém, a erva-mate consequentemente trará benefícios como: combate 

ao envelhecimento precoce da pele e cabelos; aumento da circulação sanguínea, 

ajudando no tratamento de celulites e gorduras localizadas; limpeza profunda de 

pele a partir de ações detergente e emulsificante; cicatrizante, adstringente e 

bactericida; inibição da diminuição e destruição do colágeno; fotoprotetor natural; 

efeito anti- inflamatório; redução do estresse do organismo e aumento das enzimas 

e ação dos aminoácidos. 

 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a conclusão deste trabalho foram obtidas informações através de um 

questionário, contendo 05 questões relacionadas ao assunto estudado, aplicado 

junto as pessoas que atuam direta ou indiretamente com a produção da erva-mate. 

Análises e estudos sobre a erva-mate têm revelado uma composição química que 

proporciona propriedades nutritivas, fisiológicas e medicinais, que conferem grande 

potencial de aproveitamento e, o que poucos conhecem, melhorias no 

funcionamento orgânico humano. 

Trate-se de uma bebida estimulante, digestiva e diurética, e se poderia 

continuar com uma longa lista das propriedades e qualidades desse chá verde que 

já inspirou tantos poetas, músicos, escritores, empresários, homens do campo da 

lida diária com o gado e com as plantações. 

Percebe-se que a grande maioria utiliza-se de cosméticos, demonstrando a 

viabilidade inicial do empreendimento. Percebe-se que 70% (setenta por cento) dos 

entrevistados já ouviram falar sobre as propriedades benéficas da erva-mate para 

embelezamento da saúde. No entanto cerca de 30% ainda não ouviram falar sobre 
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os benefícios existentes. Portando, neste caso, faz-se necessário um plano de 

marketing para demonstrar os benefícios e convencer os futuros prospectos a 

utilizarem tais produtos. 

É possível comprovar que há aceitação da comercialização de produtos 

cosméticos a base de erva-mate, o sabor e a aparência encantam o consumidor, 

que logo remete à qualidade do produto. Destaca-se neste item que 57% dos 

entrevistados acreditam que esta estratégia é excelente ou boa, praticamente não 

havendo rejeição. 

A erva-mate desperta grandes interesses devido à presença de seus 

compostos químicos. Das suas folhas podem ser obtidos inúmeros produtos, 

utilizados principalmente nas indústrias de alimentos, medicamentos, bebidas e 

suplementos alimentares, em função de suas propriedades antioxidante, estimulante 

e diurética. Com o mercado em crescimento também podem ser extraídos insumos 

para as indústrias de cosméticos, corantes e tinturas, sendo considerado um produto 

com mercado internacional promissor. 

Ao final da entrevista, objetivou-se entender quais produtos à base de erva- 

mate que poderão ser utilizados. Todos se mostraram receptivos, quase que de 

forma dinâmica, não tendo problemas em usar um produto diferenciado, sendo que 

a partir da utilização, estariam dispostos a descobrir novos sabores e talvez 

encontrar um produto novo. 

Destaca-se nesta resposta que todos os itens elencados receberam a 

aceitação dos entrevistados. Não havendo rejeição do produto erva-mate. Cabendo, 

neste caso, operacionalizar a produção de produtos cosméticos à base de erva-mate 

e colocá-los no mercado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No âmbito econômico, cultural e social, o que se vislumbra é a possibilidade 

de implantar em produtos de higiene e produtos alimentícios, entre outros, a base da 

erva-mate. A erva-mate, por ser uma planta de composição química, complexa do 

ponto de vista bioquímico, tem levado pesquisadores a sugerirem investimentos na 

melhoria da qualidade do produto. Alguns estudos têm sido conduzidos com o intuito 



 

84 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

de identificar alternativas para a aplicação da erva-mate, visando agregar valor a 

esta importante matéria-prima. 

Nos últimos anos as indústrias ervateiras têm buscado ampliar o mercado da 

erva-mate através do lançamento de novos produtos, como o composto de erva-

mate e o chá-mate aromatizado. De forma similar e mais recentemente, iniciou-se a 

procura da matéria-prima pelas indústrias química e farmacêutica, com interesse na 

geração de produtos de higiene e beleza que utilizam a essência da erva-mate para 

a produção de sabonete líquido, xampus e cremes para pele. 

O processo da viabilidade da produção de cosméticos à base de erva-mate 

na região de Canoinhas está em desenvolvimento, mas só terá compensações 

significativas se sua aplicabilidade em novos produtos estiver vinculada à aceitação 

dos clientes. Assim, nem todas as pessoas aprendem as mesmas coisas da mesma 

maneira e com a mesma profundidade, cada indivíduo aprende coisas novas 

atribuindo significados ou valores diferentes de acordo com sua história pessoal e a 

história de seu grupo social, pois a cultura de um povo está vinculada aos estímulos 

recebidos do meio onde se vive. 

Em nossa região, a erva-mate envolve sentimentos que propiciam à pessoa 

uma vida de grande sensibilidade, que pode ser cada vez mais apreciada, na 

medida em que cada um desenvolve a capacidade desses diferenciais. 

Mudar mentalidades, superar preconceitos, valorizar e incentivar produtos da 

região exige um trabalho sistemático e coletivo, permanente e contínuo, pois é 

grande a perspectiva de novos produtos inerentes à erva-mate. 

A região de Canoinhas comporta várias empresas do ramo ervateiro, que 

atuam no mercado há mais de 30 anos, e nos seus relatos percebe-se que seus 

dirigentes têm dificuldades para expandir seus negócios para o mercado interno e 

externo, não só pela concorrência, mas também pelo pouco incentivo dos 

governantes. 

A motivação para este estudo foi uma busca de encontrar a resposta para 

compreender qual a viabilidade mercadológica da implementação de produtos 

cosméticos à base de erva-mate em Canoinhas – SC e região. As respostas tiveram 

respaldo na temática que envolve a erva-mate, originando a formulação de 

hipóteses sobre as perspectivas da aplicabilidade da base da erva-mate em 

produtos alimentícios, de higiene, guloseimas entre outros. 
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A investigação desses questionamentos ocasionou indicações que 

colaboraram para o alcance dos objetivos propostos no início deste estudo. A 

amostragem dos profissionais que atuam direta ou indiretamente com a erva-mate é 

fator considerável, visto que esta fornece informações específicas em suas 

respostas. 
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ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO SETOR MADEIREIRO EM 

CANOINHAS-SC 

 

Jorge Luiz Michel19 

Gildo Carlos Nogueira Cardoso20 

 

RESUMO 

O presente artigo apresenta informações sobre o estudo da importância do ramo 
madeireiro no município de Canoinhas SC. Realizou-se a pesquisa bibliográfica de 
dados históricos e conceitos sobre a importância da madeira no âmbito global e 
nacional visando demonstrar as espécies não nativas que posteriormente foram 
inseridas na região brasileira para suprir a demanda e diminuir o desmatamento da 
mata nativa, a pesquisa descritiva foi utilizada para envolver e analisar informações 
observando-as para agrupar maior conhecimento sob o assunto onde por meio dela 
pôde constatar a totalidade de sessenta e duas empresas e mais de quinhentos e 
oitenta empregados no ramo madeireiro, por meio destes dados obtidos foi possível 
tratar dos objetivos deste artigo que englobam a movimentação econômica do 
munícipio, assim como os fatores que contribuem e que não há grandes 
contribuições para o município e um enfoque às suas potencialidade perante o ramo 
madeireiro onde foi notoriamente observado que o principal enfoque que molda e gira 
o capital e incrementa a atividade econômica do ramo madeireiro é sua vasta 
demanda, pois por meio deste insumo que é a madeira é possível criar inúmeros 
tipos de produtos consequentemente destacando-se as segmentação de serviço em 
relação a madeira, portanto para haver a movimentação econômica constante destas 
segmentações é analisado que as empresas devem mudar o modelo de gestão 
visando trazer mais agilidade e flexibilidade ao processo produtivo desde o 
investimento em tecnologia e na mão de obra qualificada assim gerando 
crescimento e desenvolvimento regional para o município. 
 
Palavras-Chave: Madeira. Processo Produtivo. Flexibilidade. Movimentação 
Econômica. 

 

ABSTRACT 

The present article presents information about the study of the logging branch in 
Canoinhas SC. A bibliographic research of historical and conceptual data has been 
carried out about the importance of the wood in the global and national scope aiming 
at showing the non-native species which later were inserted in the Brasilian region to 
supply the demand and decrease the deforestation of the native forest. The descriptive 
research was used to develop and analyse the information observing them in order to 
gather greater knowledge about the issue so it was possible to note a sum of sixty- 
two companies and more than five hundred and eight employees in the logging 
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branch , through the data collected it was possible to deal with the aims of this article 
which encompass the economic transactions of the city, therefore like the factors 
which contribute and which are not great contributions for the city and a focus on its 
potentialities for the logging branch, it was observed that the main focus which molds 
and generates capital and increases the economic activity of the logging branch is its 
great demand, as through this input which the wood is, it is possible to create many 
kinds of products, consequently highlighting the segmentations of the service 
regarding the wood, so, in order to keep a constant economic transactions of the 
these segmentations we must say that the companies should change the model of 
management aiming at bringing more agility and flexibility to the productive process 
since the investiment in tecnology and qualified labour so generating an increase and 
regional development for the city. 
 
Key-words: Wood. Productive Process. Flexibility. Economic Transactions. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa abordar a importância econômica do setor madeireiro no 

município de Canoinhas (SC), mantendo o foco de que é necessário esforço para 

manter o desenvolvimento do setor madeireiro, visando aumentar a demanda e a 

prestação de serviços do mesmo, deste modo levando a um aumento da produção e 

da produtividade do ramo madeireiro para outras segmentações. 

Para haver conhecimento e entendimento da situação atual do ramo 

madeireiro leva-se em conta obter conhecimentos científicos e produzir informações 

referentes às características históricas do mesmo. Por meio deste estudo foi 

possível analisar e obter conhecimento sob os principais problemas enfrentados pelo 

setor madeireiro no município. 

Com a globalização as empresas precisam dar respostas rápidas para não 

ficarem atrás de sua concorrência, traçando novas estratégias e um novo modelo de 

gestão para aprimorar sua qualidade na oferta de produtos e serviços e no seu 

rendimento para atender a demanda. As empresas do ramo madeireiro encontram 

dificuldades para continuarem suas atividades de forma lucrativa e produtiva, muitas 

delas, com a pressão do mercado atual de grandes exigências, acarretaram no 

encerramento das atividades empresariais por não conseguirem acompanhar as 

constantes mudanças. 

Pode-se analisar os impactos que as empresas no ramo madeireiro estão 

sofrendo em relação a alavancagem da tecnologia e dos novos métodos de trabalho, 
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motivos estes que levam as empresas a repensarem seu modo de gestão, seus 

métodos de produção, sua organização. O que constata são as dificuldades para 

estas organizações continuarem competitivas no mercado. 

Um dos principais aspectos que norteia as empresas na atualidade é a 

tecnologia adotada e existente, o que reflete em seu produto acabado. Sendo ele 

com uma produção baixa e de má qualidade, acabam produzindo de acordo com a 

demanda solicitada, não tendo metas para o aumento em sua produção e melhoria 

da sua produtividade. 

Portanto, com a escassez de investimentos em tecnologia e empobrecimento 

na área de gestão, é visto que isso culmina a um produto final de baixa qualidade, 

chegando ao mercado com pouca competitividade. 

Diante da abordagem acima se tem a seguinte questão da pesquisa: Qual a 

importância econômica do setor madeireiro de Canoinhas para o desenvolvimento 

local? 

A justificativa para a elaboração do artigo tem-se como intuito demonstrar a 

importância econômica que o ramo madeireiro possui para a cidade de Canoinhas 

SC. 

Por meio deste estudo será possível demonstrar o quão é lucrativo e 

necessário alavancar a melhoria dos produtos e dos serviços prestados pelas 

empresas do setor madeireiro, em sua grande maioria formado por empresas 

familiares de grande e pequeno porte trazendo números positivos tanto para a 

economia como também para o bem-estar econômico e social do município. 

Buscar-se-á primeiramente levantar dados de como está a situação atual do 

setor madeireiro, em relação a quais empresas ainda estão em atividade e analisar 

quais os impactos econômicos e sociais que estas empresas sofreram ao longo do 

tempo de atuação. 

Pode-se analisar que as empresas que mantiveram as mesmas estratégias 

durante anos tiveram que suspender suas atividades por tempo indeterminado, 

portanto é preciso verificar se é a forma de gerir e de atuar que está interferindo no 

desempenho destas empresas em conjunto com a falta de investimentos 

tecnológicos e em maquinários pois, a falta destes fatores acarretarão na diminuição 

de empresas neste ramo, trazendo menor competitividade da região e 
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posteriormente na sua representatividade e evolução sob o Desenvolvimento local e 

regional. 

O presente artigo tem como objetivo geral discutir a importância econômica 

do setor madeireiro para o município de Canoinhas do estado de Santa Catarina, em 

conjunto dos seguintes objetivos específicos: levantar o número de empresas do 

setor madeireiro em atividade no município , analisar dados do movimento 

econômico do setor madeireiro nos últimos três anos, identificar fatores que 

contribuem e dificultam o desenvolvimento do setor madeireiro e discutir as 

potencialidades do setor madeireiro na região. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização do estudo foi aplicado os métodos de pesquisa bibliográfica, 

realizada em revistas, literatura especializada, livros e sites especializados. 

A pesquisa descritiva envolve uma noção de informações que o indivíduo 

pretende pesquisar e observar. Esse tipo de pesquisa pretende descrever os casos 

e acontecimentos de cujo fato, podem ser análises documentais e estudo de casos. 

O universo de pesquisa deste artigo foram as empresas do setor madeireiro 

de Canoinhas, com a finalidade de estudar a importância econômica do ramo 

madeireiro no município de Canoinhas SC. 

A coleta de dados, para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada pelo 

levantamento do movimento econômico do setor madeireiro nos anos de 2016, 2017 

e 2018, dados estes obtidos da AmplaNorte – Associação dos Municípios do 

Planalto Norte. Foi ainda realizado um levantamento de informações junto ao 

sindicato das empresas madeireiras de Canoinhas para se obter dados atualizados 

sobre segmento madeireiro. 

A análise dos dados obtidos foi realizada de forma a permitir a discussão com 

a finalidade de responder a pergunta do problema de pesquisa e os objetivos 

definidos no projeto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A madeira tem grande importância no caminhar da humanidade, pois é a 

matéria prima mais utilizada durante todos os primórdios históricos, pelo fato de que 

ela caminhou juntamente com o homem desde a estruturação do crescimento das 

civilizações. 

As árvores em geral foram o principal insumo para a construção de moradas 

perante a sociedade. Por meio da madeira que o homem pôde criar a maior fonte de 

energia e calor, o fogo, cujo elemento que pode ser utilizado para auxiliar no 

aquecimento dos alimentos ou como defesa pessoal. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Silvicultura, as florestas no mundo somam 

aproximadamente cerca de quatro bilhões de hectares, cobrindo 30% da superfície 

terrestre do globo (FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura 2007), 

cinco países concentram mais da metade da área florestal, a Rússia contém 800,8 

milhões, no Brasil há 477,7 milhões ha, Canadá, 310,1 milhões ha, Estados Unidos 

303,1 milhões ha e China 197,3 milhões ha). 

O país ganhou o nome relacionado à madeira chamada de Pau-Brasil 

vivenciou os séculos sendo colonizada radicalmente por portugueses e espanhóis, 

portanto desde os primórdios do descobrimento do Brasil o insumo de maior 

reconhecimento foi a madeira Pau-Brasil, onde primeiramente os índios utilizavam 

deste insumo para a construção de arcos e coleta da seiva da árvore para a arte da 

tinturaria e para decoração de enfeites, este insumo havia exuberância qualidade 

por suas características tanto em relação a sua altura de 30 metros, assim como, 

sua cor parda e acinzentada, uma madeira pesada porém compacta perfeitamente 

utilizada para a construção de moradias e para o ramo da carpintaria e confecção de 

móveis. 

Com um grande insumo de qualidade nas mãos da civilização, pode-se criar 

inúmeras construções, porém havia a falta do capital intelectual em relação às 

técnicas e ferramentas de manuseio que pudessem facilitar a entrada para corte de 

madeira nas matas e também a técnica de manuseio para melhor aproveitamento 

desta matéria prima, portanto as fábricas não evoluíam tanto na administração e 

organização do todo. A entrada dos ingleses no Brasil foi crucial no ano de 1810 
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pelo fato de haver um cunho tecnológico mais avançado de que os outros países 

que vieram às terras brasileiras. 

Segundo o IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), a economia demonstrou um 

aumento do Produto Inter Bruto em cerca de 1,1 % no ano de 2018. O segmento 

que o IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) representa é referente à painéis de 

madeira, pisos e madeira serrada que cresceu em média 13,1% em relação a 2017 

alcançando uma receita total de R$ 86,6 bilhões. Um estudo feito pelo IBÁ (Indústria 

Brasileira de Árvores), constata-se que a receita proveniente das exportações do 

setor brasileiro de árvores plantadas atingiu US$ 12,5 bilhões em 2018 um aumento 

de 24,1% comparado ao ano anterior. 

No decorrer dos últimos anos o Brasil teve uma grande valorização no ramo 

de exportação madeireira segundo a FUPEF (Fundação de Pesquisas Florestais do 

Paraná). No ano de 2017 o mercado de compensados de pinus aumentou em 19%, 

a lâmina de pinus aumentou 40% e a exportação do compensado tropical foi de 

61.875 m³. A média mensal de embarques de madeira totalizou 171.681 m³, sendo 

27mil m³ exportado por mês pelo Brasil. 

Com a evolução da madeira no Brasil, perante as exportações, houve um 

período de pesquisas científicas visando aplicar o reflorestamento de espécies não 

nativas para o consumo da população onde então a espécie vegetal que teve maior 

atenção e pesquisa sob a árvores foram as qualidades de Pinus elliottii e P. taeda. 

A região Sul é uma das áreas mais bem reflorestadas de pinus e traz um 

grande retorno no âmbito econômico para a região, com o aumento de serrarias, 

fábrica de móveis. Deste modo acarreta também num ponto positivo para a 

sociedade, com a criação de empregos diretos e indiretos como também a 

oportunidade de surgimento de novos empreendimentos, integrantes do processo 

produtivo da madeira. 

De acordo com os dados obtidos pelo Sindicato da Madeira (SINDIMADEIRA 

- 2019), atualmente tem-se, em Canoinhas um total de 62 empresas no ramo 

madeireiro ativas, sendo elas nos segmentos de serrarias e compensados. Em 

relação ao número de empregados diretos, no ramo madeireiro, constatou-se o total 

de quinhentos e oitenta empregados. 
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Com relação aos tipos de produtos que são fabricados pelas empresas do 

ramo madeireiro tem-se lâminas, compensados, esquadrias, portas, pisos de 

madeira, madeira serrada e móveis de madeira. 

Um produto para ter a valorização econômica é necessário ter mercado para 

poder ser vendido e negociado perante as demais localidades. Portanto, cabe as 

organizações manterem sua competitividade e investimentos para manter seu 

produto com qualidade e poder de barganha perante o mercado interno e externo. 

As empresas do setor madeireiro de Canoinhas vendem seus produtos no 

mercado interno e externo, exportando para os seguintes países: EUA, Alemanha, 

Bélgica, Reino Unido, Itália, França, Espanha, Portugal, África do Sul, Caribe, China, 

Índia, Argentina, Chile e Turquia. 

Para demonstrar a importância econômica do ramo madeireiro para o 

município foram buscados dados econômicos de quanto foi a receita anual das 

empresas do segmento nos últimos três anos, segundo dados da AmplaNorte. No 

ano de 2016 as empresas do setor madeireiro, em conjunto, obtiveram uma 

movimentação econômica de R$ 40.192.121,23. No ano de 2017 houve um aumento 

que resultou na totalidade de R$ 49.434.920,00. Já no ano de 2018, em que o Brasil 

inteiro teve uma redução acentuada de investimentos agravado pela crise 

econômica a movimentação econômica do setor totalizou a R$ 24.019.423,44. 

A discrepância dos números do ano de 2018 em relação aos dois períodos 

anteriores se comprova pelo encerramento de atividades de empresas do setor, 

diminuição do volume de exportações, bem como da mudança no cenário 

internacional no que se refere às exigências por produtos de origem florestal. Estas 

exigências perpassam a necessidade de investimentos em tecnologia, na melhoria 

contínua dos processos produtivos e no desenvolvimento de novos produtos, bem 

como a preocupação com a sustentabilidade ambiental. 

Em contrapartida, os números apresentados reforçam a importância 

econômica do setor madeireiro de Canoinhas e sua contribuição para o 

desenvolvimento local e regional. A seguir serão demonstrados os fatores que 

contribuem para o desenvolvimento do setor madeireiro em Canoinhas. 

Um dos fatos que alavancam o mercado do setor madeireiro é a grande 

demanda, pois com o mundo globalizado a procura vem em grandes proporções 

quando se trata da madeira. Em geral onde após dado seu destino, este insumo 
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pode tomar uma produção de grande variedade, sendo a madeira usada para 

energia, construção civil e fabricação de móveis 

Atualmente, a madeira e seus derivados, é um insumo importante para a 

exportação, sendo os EUA o principal cliente, seja ela em tora ou serrada para 

compensado e tábuas, que serão levadas posteriormente para as áreas de 

construção civil. 

A madeira em si tem fácil modelagem para a criação de variados tipos de 

produtos desde a área moveleira para domicílios e para escritórios administrativos, 

assim como para produção de energia, usando a madeira picada que é o chamado 

cavaco usado como alimento para a queima em caldeiras criando assim o calor em 

energia. 

A procura do mercado internacional de países como China e EUA estão 

trazendo aumento do fortalecimento do ramo madeireiro para o país 

consequentemente alcançando o município e região que contém madeira que 

demanda a matéria prima de celulose e toras de eucalipto. Segundo a 

Forest2Market (2019) o mercado chinês importou aproximadamente duzentos e 

trinta e quatro mil toneladas de toras de eucalipto do Brasil totalizando, no ano de 

2017, 89% das exportações para a China. 

Outro fator que fortalece o ramo na região é o potencial de geração de 

empregos necessários para atender a cadeia produtiva da madeira, sejam estas 

pessoas para o ramo de movelaria, serraria e madeireira. Estes segmentos 

industriais necessitam de um conjunto de pessoas especializadas para auxiliar a 

atingir os objetivos do processo produtivo, sendo necessário que as empresas 

busquem modelos que provêm para a gestão da qualidade, interligando todos os 

processos desde a documentação e tomada de decisões com total liderança. 

Anteriormente foram descritos os fatores que contribuem para o crescimento 

e desenvolvimento do ramo madeireiro, mas há também fatores que não contribuem 

para o desenvolvimento mútuo da atualidade. Um dos fatores que emperra este 

processo é a carência de investimentos em infraestrutura de produção das 

empresas em atividade, sendo necessário investimentos em equipamentos e 

maquinários, proporcionando um salto na agilidade e flexibilidade no processo 

produtivo. 
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A falta da qualificação da mão de obra é um fator que diminui a qualidade do 

produto final e provoca atrasos no atendimento da demanda produtiva e na cadeia 

de processos produtivos. As organizações precisam manter o foco no treinamento 

de seus profissionais em relação às suas atividades de produção assim como a 

visão sistêmica de todo o processo. Portanto a capacitação de pessoal deve ser 

vista aos olhos das empresas como um investimento à organização que trará bons 

frutos. 

Os administradores das organizações devem estar atentos ao mercado e 

devem procurar por novas ferramentas de gestão que auxiliem e agilizem as 

atividades, acompanhados com um plano de gestão de pessoas que traga aos 

funcionários a motivação e estabilidade em seu ambiente de trabalho, traçando 

planos de carreira e promoções referente a uma função superior ou abonos salariais. 

O ramo madeireiro de Canoinhas em si deve se reinventar, ou seja, desde a o 

desenvolvimento de novos produtos e mercado, aliada a prestação de serviços com 

intuito de manter o desenvolvimento e movimentação econômica no município. 

Atualmente todo o tipo de empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, 

deve ter um plano de PCP para seus processos. Para madeireiras e serrarias é 

indispensável a aplicação do método PCP, sendo possível calcular o quanto de 

insumos serão necessários à produção, a otimização de recursos e haver total 

controle sob a produção. 

O Planejamento e Controle da Produção, conforme Russomano (2000, p. 47), 

representa um papel decisivo entre as ações que vêm sendo tomadas para enfrentar 

esses desafios. “Melhor qualidade, maior variação de modelos, entregas mais 

confiáveis e menores custos tornam-se parte das expectativas dos consumidores”. 

Um dos grandes obstáculos para o município e região é a busca pela mão de 

obra qualificada, sendo que, atualmente, as empresas contratam pessoas sem 

qualificação para exercer tal função. Cabe aos gestores das empesas madeireiras 

buscar parcerias instituições de ensino, não só para a busca de mão de obra 

qualificada, como também novos modelos e práticas inovadoras do trabalho fabril. 

Muitas das empresas madeireiras do município são familiares. Portanto, 

devem essas organizações estarem preparadas para mudanças do mundo 

econômico desde a implementação de melhorias no processo produtivo, 

investimento em novas tecnologias e equipamentos que possam auxiliar no seu 
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rendimento. A organização que tem foco em se desenvolver e crescer na região é 

necessário focar em planejamento, visando tanto o curto, médio e longo prazo, 

sendo possível estar mais preparado para drásticas e repentinas mudanças do 

mundo econômico. 

A falta de investimentos em inovação tecnológica em grande parte de ramos 

de produção no Brasil, mais especificamente nos ramos agropecuário ou madeireiro 

traz consigo o menor rendimento a linha de produção. 

Para haver o crescimento interno e externo de algum segmento é necessário 

um grande impulso de investimentos na região, porém quando há o desinteresse e 

escassez em auxiliar tal atividade o ramo só tende a diminuir em relação a sua 

movimentação econômica no município. Portanto é necessário a injeção de 

investimentos, proporcionando o alcance dos objetivos referentes ao crescimento 

das empresas no ramo madeireiro. 

A legislação ambiental é um fator usado para manter limites sob o corte de 

madeira nativa e não nativa. As leis acabam freando o crescimento das empresas do 

setor, atrasando o planejamento. 

Para a maioria das empresas consta que há mão de obra desqualificada para 

suas atividades, mas isto afeta em relação a falta de uma política de treinamento o 

mau treinamento das funções que cada um lhe é exigido, portanto é necessário 

instruir cada funcionário criar uma gestão de pessoas específica para a empresa 

visando dar oportunidades de um plano de carreira e oferecer cursos relacionados 

às suas atividades produtivas. 

A gestão pública do município deverá dar maior apoio às pequenas empresas 

que estão dando início suas atividades no ramo madeireiro, tornando a atividade 

como um dos impulsionadores do desenvolvimento econômico local, por meio de 

incentivos a geração de empregos, investimento em tecnologias, fomento ao 

reflorestamento, investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e 

mercados. 

Outro processo que deverá ocorrer no futuro é criar novas áreas para 

reflorestamentos, garantindo a disponibilidade de matéria prima, gerando também 

agregação de valor a cadeia produtiva da madeira. 

Quando empresas visam o foco de crescer em seu segmento é preciso criar 

um planejamento que se tenha em mente fazer com que todas as partes envolvidas 
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tenham compensações a curto, médio e longo prazo. Portanto, para haver o 

crescimento é necessário tem-se que ter um objetivo social, cultural e, portanto, 

planejar parcerias para o crescimento mútuo das empresas e, consequentemente, 

do município. 

O que se observa, no avanço do modelo produtivo, é que a inovação não se 

restringe a processos de mudanças radicais na fronteira tecnológica realizados, na 

maioria das vezes por grandes empresas por meio de seus esforços em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). 

 

A inovação é um processo pelo qual as organizações incorporam 
conhecimentos na produção de bens e serviços que lhes são novos, 
independentemente de serem novos, ou não, para seus competidores 
domésticos ou estrangeiros. O foco principal recai sobre as mudanças 
técnicas e correlatadas, tidas como fundamentais para o entendimento dos 
fatores que levam organizações, setores, regiões e países a desenvolverem- 
se mais rapidamente que outros (LASTERS; CASSIOLATO 2008, p. 21). 

 

Nos países em desenvolvimento como é considerado o Brasil, esse processo 

apresenta características diferentes. A modernização produtiva é um fenômeno 

considerado recente e as relações de trabalho ainda são consideradas frágeis; que 

pode ser o resultado por força de trabalho, que ainda apresenta baixos níveis de 

instrução. 

 

Desenvolvimento produtivo significa o resultado das ações individuais e 
coletivas no sentido de aumentar a quantidade e a qualidade da produção 
local e regional, proporcionando ganhos em produtividade, trabalho e renda. 
Inclui, também, os acréscimos em capacidades técnicas e comerciais para 
que os trabalhadores locais/regionais possam agregar valor às atividades 
econômicas, utilizando, de forma racional e competente, tecnologias de 
produção ajustadas às vocações locais, às condições ambientais e à 
preservação dos recursos naturais existentes. Essa significação conceitual 
se completa na concepção de que o desenvolvimento produtivo não tem um 
fim por si só; está integrado a um contexto mais amplo que envolve a 
percepção humana do trabalho, a visão social da produção e a composição 
holística sobre a vida e sobre o mundo (SANTA CATARINA, 2005, p 27). 

 

A desvalorização cambial é um dos fatores que acabam diminuindo o 

interesse do empresário no ramo madeireiro, pois as próprias organizações do setor 

madeireiro têm certa dificuldade para alterar ou adequar às mudanças no mercado. 

Enfim o município de Canoinhas SC tem uma gama de fatores em relação ao 

ramo madeireiro. Porém é imprescindível tratar-se também das potencialidades 
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deste segmento para o município e região, pois é por meio destes tópicos que é 

possível constatar a importância econômica que este ramo tem e também suas 

potencialidades de crescimento e desenvolvimento. 

A tradição de cada empresa do setor madeireiro da região deve ser sempre 

muito valorizada, pois estas empresas têm credibilidade no mercado. Cabe a estas 

empresas planejarem o modo de como será seu modo de gerir para o futuro, pois 

por meio de sua história e possível garantir grandes feitos para o município e um 

fomento ao desenvolvimento local e regional. 

No que compete à atualidade do mercado, este se caracteriza pela 

competitividade e cujas características para a produção são o conhecimento, a 

disponibilidade de trabalhadores com grau de conhecimento condizente com as 

necessidades dos equipamentos e do estilo de gestão, acelerar o processo da 

aprendizagem e da capacitação, peças fundamentais para o sucesso da 

modernização e da garantia de um emprego de qualidade, mas este perfil de 

qualificação do trabalho é fundamental ao contexto, no qual sobressai, em primeiro 

plano, a importância da educação básica. 

Os modelos de desenvolvimento estabelecem uma combinação de 

alternativas econômicas, sociais e políticas que os governos e a sociedade de uma 

região definem na condução de seu processo de desenvolvimento. Siedenberg 

(2005) diz que estas decisões levam em consideração o tipo de estrutura produtiva e 

as formas de participação da sociedade, os controles sobre os meios de produção, 

aos tipos de incentivos e subsídios disponíveis, como também a forma de 

distribuição dos benefícios sociais e econômicos que se busca alcançar. 

As bases produtivas, centradas na modernização dos equipamentos e nos 

conceitos de qualidade e produtividade, estabelecem um paradigma para a 

produção. Este novo modelo tem como características a flexibilidade, a 

diversificação de fornecedores e a descentralização das atividades, de modo a 

atender as necessidades e os interesses do consumidor, que passam a definir as 

novas regras do jogo. 

 

Uma das razões que impulsionam as organizações a buscarem cada vez 
mais excelência em serviços/produtos é a competitividade. A competição 
cada vez mais acirrada entre organizações, nações e blocos econômicos, 
aliada a um alto grau de exigência de consumidores, exige que, além de se 
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viabilizarem financeiramente, as organizações apresentem qualidade. Já a 
economia global em que vivemos obriga a cada organização estabelecer 
novas parcerias e disputar mercado não apenas com organizações vizinhas, 
mas com o mundo todo (QUINTELLA; MESCHESI; OLIVEIRA, 2008, p. 4). 

 

Entender o ambiente organizacional interno e externo, onde as empresas 

estão inseridas, compreende a realidade da gestão empresarial. As estratégias a 

serem adotadas para uma boa gestão vão desde o estudo dos recursos existentes e 

disponíveis para serem utilizados até a estrutura organizacional que a empresa 

dispõe para oferecer produtos e serviços, otimizando seu processo produtivo. 

 

O ambiente de uma organização é composto por forças e instituições 
externas a ela que podem afetar o seu desempenho. O ambiente 
normalmente inclui fornecedores, clientes, concorrentes, sindicatos e 
organismos governamentais regulamentadores e grupos de interesses 
especiais (ROBBINS, 2000, p. 99). 

 

As empresas, para aumentarem sua competitividade e conquistarem novos 

mercados, têm efetuado ampla reformulação das suas estruturas produtivas visando 

reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos. Isto implica na substituição dos 

princípios fordistas de produção, baseados na rígida divisão do trabalho na 

prescrição individual de tarefas e na falta de autonomia dos operários na definição 

dos métodos de trabalho por novos princípios pautados na flexibilidade e pela 

capacidade de oferecer respostas rápidas e eficientes em contextos marcados pela 

mudança e pela incerteza. 

 

O novo paradigma produtivo, conhecido como "aprendizado flexível" 
apresenta três características: a primeira são as inovações tecnológicas. 
Estas descobertas possibilitam um grande aumento da produtividade e uma 
maior flexibilidade dos processos produtivos. A segunda característica é 
expressa pela mudança das soluções entre as empresas, onde dissemina-se 
a prática da terceirização, que consiste na tentativa de concentrar esforços 
naquelas atividades sobre as quais a empresa deterá evidentes vantagens 
competitivas, desmembrando parte de suas outras atividades e passando a 
adquirir serviços e insumos de outras empresas. A última refere-se ao 
advento de novos processos organizacionais na produção e no trabalho 
interno das empresas que objetivam, o aumento da eficiência. Isto tem 
possibilitado a maior participação do trabalhador na gestão do processo de 
produção. (NAKANO, 1994, p 11). 
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Para tanto, exige-se do capital humano aptidão para trabalhar em equipe, 

para adaptar-se às mudanças no tipo de atividade que irá desempenhar e para 

exercer liderança. 

Novos conhecimentos levam às novas tecnologias, as quais, por sua vez, 

levam às mudanças econômicas que, consequentemente, geram mudanças sociais 

e políticas, as quais, em última instância, criam um novo paradigma ou visão de 

mundo. Este modelo pode ser utilizado para explicar as democráticas mudanças 

econômicas, sociais e políticas que vêm ocorrendo no mundo. Hoje é consenso de 

que a criação do conhecimento é a principal fonte de competitividade organizacional. 

Drucker (1994, p.69) argumenta que: 

 

Na nova economia, o conhecimento não é apenas mais um recurso, ao lado 
dos tradicionais fatores de produção, trabalho, capital e terra – mas sim o 
único recurso significativo atualmente. Ele afirma que o fato de o 
conhecimento ter se tornado o recurso, muito mais do que apenas um 
recurso, é o que torna singular a nova sociedade. 

 

A organização da produção pode ser definida como a área de estudo dos 

conceitos e técnicas aplicáveis à tomada de decisões no âmbito de uma empresa ou 

organização. Os conceitos e técnicas abordados referem-se às funções gerenciais 

de organização, planejamento e controle das atividades voltadas para a produção de 

um bem ou serviço. 

Nesta concepção, o planejamento é uma atividade que determina uma 

metodologia de organização e controle que deve ser seguida para se ter o melhor 

resultado em sua implementação. Para Rezende e Castor (2005), o planejamento é 

comum a todas as organizações com finalidade lucrativa ou não. Em todos os casos, 

as decisões estarão mais próximas à racionalidade se forem precedidas de um 

conjunto de etapas e atividades desencadeadas, como o conhecimento do problema 

a se resolver, a fixação dos objetivos, o levantamento das alternativas de solução e 

a escolha daquela que mais rápido pode proporcionar o retorno e os métodos de 

revisão e controle do processo. 

 

Planejamento estratégico é aquele que se orienta para a definição das ações 
do sistema empresa no meio ambiente com vistas a orientá-la para a posição 
futura desejada. Envolve, portanto, a realização de levantamentos e as 
avaliações de situações com vistas à definição da estratégia da organização 
para fazer frente aos problemas estruturais e aos desafios percebidos no 
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futuro, bem como para a fixação de objetivos e a seleção dos instrumentos 
de intervenção sobre o ambiente. O planejamento estratégico é aquele que 
lida com considerações de longo prazo (SANCHES, 1997, p. 6). 

 

Na gestão de empresas, são imperativos a concepção e o gerenciamento 

eficaz de sistemas organizacionais cada vez mais complexos e dinâmicos. O 

aumento da competição e da competitividade das empresas exige torná-las mais 

proativas e inovadoras, pois a globalização e a internacionalização dos negócios 

lançam novos desafios na criação, desenvolvimento e transformação de novas 

tecnologias em produtos e serviços. Esta realidade traz consigo a necessidade de 

integração de conhecimentos interdisciplinares e do planejamento estratégico das 

empresas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O propósito deste artigo tem como intuito abordar o estudo sobre a 

importância do ramo madeireiro no município de Canoinhas SC. 

A realização do artigo foi feito com o auxílio da coleta de dados do sindicato 

da madeira e por meio de fontes bibliográficas para tratar-se sob a importância 

econômica assim como a situação atual das organizações do ramo madeireiro em 

Canoinhas SC, com um enfoque na movimentação econômica nos últimos três anos 

do município. 

Portanto com a participação do todo é possível ressaltar a conquista dos 

objetivos das organizações madeireiras, acompanhados da capacidade em realizar 

investimentos nas áreas de tecnologia, desenvolvimento de produtos, PCP, redução 

de custos e aumento da lucratividade das empresas. 

Com o crescimento destas organizações será possível crescer o bem-estar 

econômico e social do município com o auxílio de esforços públicos e implantação 

de uma política em relação à divulgação do ramo madeireiro, em conjunto de futuros 

investidores. Portanto, os fatores que não estão contribuindo para o crescimento do 

ramo econômico têm ligação à falta de investimento em gestão de pessoas e 

também pelo baixo nível de renovação do maquinário fabril desde a modernização 

tecnológica e infraestrutura, juntamente com a falta de esforços de empresários que 

não investem no ramo. 
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Deste modo, o estudo proporcionou esclarecer os objetivos citados no artigo 

demonstrando nortear os fatores que impulsionam o ramo madeireiro e os possíveis 

problemas que estão atrasando o crescimento e desenvolvimento do munícipio. 

É necessário o ramo madeireiro se modelar para o presente, solicitando 

consultorias em relação a melhor maneira de efetuar seu processo produtivo e na 

sua gestão, se adequando ao mundo globalizado para manter suas atividades 

lucrativas e rentáveis com competitividade e agilidade. 

Enfim é necessário promover parcerias e analisar grandes empresas do ramo 

nacional e internacional para buscar novas ideias de modelos de gestão, para assim 

ter o crescimento e desenvolvimento organizacional assim formando-se capital 

intelectual, visando melhorar a qualidade da mão de obra, desenvolvendo 

habilidades para determinadas atividades e a visão sistêmica do todo em relação às 

devidas atividades produtivas, dando-lhes a chance de realizar o retorno de novas 

ideias para a organização. 
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A RENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DO TABACO E BOVINOCULTURA DE 

LEITE EM UMA PROPRIEDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC 

 

Sabrina Aparecida Vieira21 
 Vitor Matheus Karvat22 

Marisa Liller Knop23 

 

RESUMO 

No meio rural as atividades econômicas no geral tiveram que adaptar-se para se 
manter no mercado, pois o mundo está em constantes mudanças, o agricultor que 
se dedicava em cultivar uma única cultura, ou seja, uma safra por ano acabou 
diversificando a propriedade, e intercalando outras culturas entre uma safra e outra, 
obtendo mais opções de renda. Certas culturas se desenvolvem com expressividade 
em determinadas lugares, é o caso do cultivo do tabaco e da bovinocultura de leite 
na região do Planalto Norte Catarinense, isso ocorre porque essas atividades não 
precisam de uma grande área de terra para serem cultivadas, o que favorece para o 
desenvolvimento da agricultura familiar, cuja mão de obra é dos próprios membros 
da família. Sendo assim, este trabalho foi pesquisado em uma propriedade rural 
situado no interior da cidade de Major Vieira/SC. O trabalho caracterizou-se como 
uma pesquisa de campo, exploratória e quantitativa de natureza aplicada, o método 
de investigação utilizado foi o indutivo. A pesquisa teve por objetivo apurar o custo 
da produção do tabaco e da produção leiteira, para chegar à qual atividade seria 
mais rentável para a propriedade. Aplicou-se a técnica de análise financeira VPL 
para análise dos dados, com auxílio do Microsoft Excel. Obteve-se a conclusão de 
que a rentabilidade maior é na atividade leiteira. A gestão de custos na propriedade 
rural proporciona ao agricultor uma análise financeira e faz com que o mesmo veja 
seus lucros e prejuízos, com isso, possa elaborar estratégias para melhorar o 
desempenho na propriedade. 
 
Palavras-Chave: Agricultura Familiar. Diversificação da propriedade. Lucratividade 

 

ABSTRACT 

In rural areas, economic activities had to adapt to stay in the market, as the world is 
constantly changing, the farmer who dedicated himself to cultivate a single crop, i.e., 
one crop per year, ended up diversifying his property and interspersing other crops 
between one harvest and another, obtaining more income options. Certain cultures 
develop expressively in determined places, such as the cultivation of tobacco and the 
dairy cattle breeding in the Santa Catarina Plateau region, and this occurs because 
these activities do not need a large area to be cultivated, which favors the 
development of family farming, whose labor is executed by the family members 
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themselves. Therefore, this term paper was researched in a rural property in the 
countryside of Major Vieira. The term paper was characterized as an exploratory and 
quantitative field research of applied nature and its investigation method was the 
inductive. The research aimed to evaluate the tobacco and dairy production costs to 
determine which activity would be the most profitable for the property. The NPV 
financial analysis technique was applied for data analysis, with the aid of Microsoft 
Excel. It was concluded that the highest profitability is in the dairy activity. Cost 
management on the rural property provides the farmer a financial analysis and 
enables him to see his profits and losses, so he can elaborate strategies for 
improving the property performance. 
 
Keywords: Family farming. Diversification of rural property. Profitability. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cultivo do tabaco tem um papel importante na economia de Santa Catarina. 

Este cultivo é baseado em safra, para se chegar ao produto final, passa por um 

processo de produção, desde a preparação da terra até a venda. A produção leiteira 

tem um papel significativo na economia do Brasil, é um alimento essencial na 

refeição do brasileiro. Este produto tem sua origem em propriedades rurais de 

diversas regiões do país, é uma atividade incentivada por órgãos como EPAGRI 

(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) e 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) para diversificar as 

propriedades rurais. Esta atividade é feita diariamente e ocorre durante o ano todo. 

Para ambas as atividades há necessidade de estudos de impactos financeiros, como 

custos, receitas e comparações entre elas para averiguar a rentabilidade de cada 

uma. 

As propriedades rurais, que desempenham a agricultura familiar, em modo 

geral não desenvolvem muitas culturas, ou seja, desempenham uma diversificação 

de duas a três atividades, dependendo do tamanho da área de terra disponível que o 

agricultor tem ou consiga arrendar. Na diversificação, entre uma cultura e outra, os 

agricultores não tem um controle de cada atividade, não administrando seus custos, 

e também não realizam comparações entre receitas obtidas. É necessário que as 

fontes de renda sejam analisadas e comparadas. Perante essa problemática 

exposta, levanta-se a seguinte questão problema: Dentre as atividades de 

fumicultura e bovinocultura de leite praticadas na propriedade, qual é mais rentável? 
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Objetiva-se o estudo destas atividades econômicas, pois visa comparar o 

cultivo do tabaco e produção leiteira, identificando entre elas o maior retorno para a 

propriedade rural. A administração rural está mais presente no contexto da 

atualidade, por essa razão é importante evidenciar que a diversificação de atividades 

econômicas tem um papel significativo para a agricultura familiar, que tem números 

expressivos na região que desempenham tais atividades sem saber de sua 

rentabilidade. 

O levantamento dos custos de produção é necessário para saber o quanto 

cada atividade econômica está consumindo. Para desenvolver qualquer atividade no 

meio da agricultura é necessário ter área de planta, e cada qual utiliza uma parte da 

propriedade, quando não se tem é possível arrendar para suprir as necessidades. 

Para se ter uma boa produtividade faz-se fundamental investimentos tanto na 

propriedade, quanto no meio de produção para se obter produtos de boa qualidade. 

Quando se tem isso é estimada uma lucratividade maior em cada uma das culturas, 

tendo assim o retorno esperado pelo agricultor. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura é um conjunto de técnicas que cultiva plantas, com o objetivo de 

obter alimentos para a sobrevivência da humanidade. “A agricultura é definida como 

arte de cultivar a terra. Arte essa decorrente da ação do homem sobre o processo 

produtivo à procura da satisfação das suas necessidades básicas” (SANTOS, 

MARION, SEGATTI, 2009). 

A agricultura familiar é praticada em pequenas propriedades, com a mão de 

obra sendo dos próprios membros do núcleo familiar, as culturas praticadas são 

diversificadas, ou seja, geralmente é realizado mais de uma atividade econômica da 

propriedade. 

 

A agricultura familiar pode ser conceituada com base no tamanho da 
propriedade, pois, utiliza mão de obra principalmente familiar, apresenta 
diversidade de produção e prioriza o auto abastecimento, com 
comercialização apenas do excedente (CALLADO; ALBUQUERQUE; 
SILVA, 2007, p. 3). 
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Produção agropecuária é realizada por pequenos produtores em que o 

sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar. Essa prática refere-se, 

portanto, a pequenas propriedades rurais, nunca maiores que quatro módulos 

fiscais. 

 

CUSTOS NA AGROPECUÁRIA 

 

Custo é o valor agregado que afeta no preço dos produtos ou serviços, seja 

ele de compra ou venda. Segundo Perez Jr, Oliveira, Costa (2011, p. 11), “custos 

são gastos necessários para a produção de bens e serviços”. 

Em todas as atividades se tem custos para a produção de bens ou serviços, 

no setor agropecuário não é diferente, o produtor tem custos para produzir seja qual 

for a cultura, o que é agregado no valor de venda de seu produto. 

Segundo Santos, Marion, Segatti (2009, p. 34): 

 

Um sistema de custos completo tem atualmente objetivos amplos e bem 
definidos, que refletem sua importância como ferramenta básica para 
administração de qualquer empreendimento, especialmente na 
agropecuária, onde os espaços de produção e vendas, ou seja, entre custos 
e receitas, fogem à simplicidade de outros tipos de negócio, exigindo 
técnicas especiais para a apresentação não dos custos, mas dos resultados 
econômicos do empreendimento. 

 

Subentende-se que para obter produção e lucro o custo entra como processo 

natural independente da cultura empregada na propriedade. 

 

RENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE 

 

Rentabilidade é o retorno do capital que é investido, se caracteriza como um 

importante indicador para verificar se o negócio está sendo viável. “É a relação entre 

o lucro líquido e o investimento realizado” (SEBRAE, 2019). 

A lucratividade é um indicador que a empresa está tendo um bom 

desempenho em sua administração geral, está obtendo uma eficiência operacional, 

é o ganho que a organização conquista com o desempenho de seu trabalho. Está 

diretamente ligado com a competitividade que se tem no mercado (SEBRAE, 2019). 
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DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO 

 

Diversificação de cultura é uma alternativa que as pessoas no meio rural 

encontram para complementar sua renda familiar e consequentemente melhorar a 

sua qualidade de vida no campo. 

Para Barbosa et al. (2016, p. 01): 

 

Diante da necessidade de melhorar as condições da agricultura familiar 
brasileira, é extremamente importante a elaboração de estratégias que 
possibilitem aumento de renda e gerem melhores condições de vida aos 
produtores. Uma alternativa que se apresenta é a diversificação da 
produção agrícola, uma estratégia eficiente de mercado, principalmente 
regional, que pode gerar melhores condições de manutenção das atividades 
familiares no campo. 

 

Nas propriedades rurais geralmente tem mais de uma atividade empregada 

sazonal ou contínua. 

Para o desenvolvimento da agricultura é necessário a utilização de terras em 

larga escala, ou seja, para que se tenha uma boa produção a área onde vai ser feito 

o plantio deve ser um solo de boa qualidade. 

Segundo Bertoni, Lombardi Neto (2014, p. 28): 

 

O solo é um recurso básico que suporta toda cobertura vegetal de terra, 
sem a qual os seres vivos não poderiam existir. Nessa cobertura, incluem- 
se não só as culturas como, também, todos os tipos de árvores, gramíneas, 
raízes e herbáceas que podem ser utilizadas pelo homem. 

 

O solo da propriedade sempre deve ser analisado e preparado para receber 

as culturas que a propriedade desenvolve. 

 

PRODUÇÃO DE TABACO E LEITE EM MAJOR VIEIRA/SC 

 

Major Vieira tem sua economia baseada na agricultura e agropecuária, tem a 

maioria da sua população concentrada no campo. O tabaco tem uma relevância 

significativa na economia do município, segundo o Censo agropecuário – IBGE/2017 

Major Vieira possui 1.112 estabelecimentos agropecuários, deste total 482 são 
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estabelecimentos na produção de fumo folha seca, a quantidade produzida foi de 

2.850,284 toneladas e a área colhida de 1.272,100 hectares no ano/safra de 2017. 

A pecuária leiteira é relevante no município de Major Vieira e ocupa uma fatia 

em sua economia. Segundo dados do censo agropecuário do IBGE/2017, a cidade 

possuía um rebanho total de 14.317 cabeças de gado, sendo que destes, 990 

cabeças eram vacas leiteiras, o número de estabelecimentos agropecuários que 

desempenhavam essa atividade de bovinocultura de leite era de 244 propriedades, 

de um total de 626. A produção de leite em Major Vieira no ano de 2017 foi de 

3.503.900 litros de leite. 

 

ANÁLISE FINANCEIRA 

 

O VPL - Valor Presente Líquido refere-se a fórmula econômica e financeira 

que tem como objetivo determinar o valor presente de pagamentos futuros, mas 

descontando uma taxa de juros adequado, menos a custo de investimento inicial. 

Segundo Neto, Assaf (2019, p. 396): 

 

A medida do valor presente líquido (NPV) é obtida pela diferença entre o 
valor presente dos benefícios líquidos de caixa, previstos para cada período 
do horizonte de duração do projeto e o valor presente do investimento 
(desembolso de caixa). 

 

A técnica do VPL é usada para avaliar o investimento, considerando um 

método sofisticado. É o valor que sobra das receitas subtraindo seus custos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa quanto à abordagem é quantitativa, de natureza aplicada, pois 

busca identificar custos e receitas. O método de investigação foi o indutivo, pois 

parte do particular e coloca a generalização como resultado da coleta de dados 

particulares. Quanto aos procedimentos é uma pesquisa de campo, pois irá explorar 

uma propriedade rural. Quanto aos objetivos a pesquisa é exploratória. 

Este estudo teve como local uma propriedade rural localizada na localidade 

de Rio Claro, interior do município de Major Vieira/SC, com uma área de terra de 7 



 

110 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

hectares sendo 0,7ha de residência e estrutura da propriedade, 1,3 ha destinado a 

produção de milho para silagem, 3 ha de pastagem perene, 1 ha pastagem 

convencional, 1 ha de área de preservação. Para a produção leiteira a propriedade 

possui 11 matrizes (vacas leiteiras). Para a produção do tabaco a propriedade 

arrenda 3 ha de terra que produz cinquenta mil pés de tabaco. 

Para o levantamento destes custos foi utilizado os preços de compra baseado 

nos documentos fiscais fornecidos pelo produtor, isto é, notas fiscais emitidas por 

seus fornecedores, também foi utilizado controles simples anotados pelo próprio 

agricultor que tinha por exemplo o valor pago para cada dia de colheita do tabaco, e 

para o leite, o valor pago sobre a hora do trator para a preparação do terreno para a 

semeadura dos pastos. No que se refere à venda, também foi aplicada a média de 

preço que as empresas que o produtor vende as suas mercadorias fornecem, no 

caso do fumo são as seguintes empresas: JTI – Japan Tabacco International e 

Philips Morris Brasil. Já para o leite será utilizado a média do Conseleite do Estado 

de Santa Catarina e CAFLEMAV - Cooperativa da Agricultura Familiar do Leite de 

Major Vieira. 

O valor quanto ao custo da infraestrutura foi baseado em valores de mercado, 

uma média de quanto custa para se construir uma estufa elétrica completa, bem 

como o valor para se construir um barracão de ordenha. Para os equipamentos 

foram usados os valores médios de empresas que vendem esses tipos de 

mercadorias. 

A mão de obra do grupo familiar, de ambas as atividades, foi calculada com 

base em R$ 80,00 o dia de serviço, sendo trabalhado 8 horas por dia, se tem uma 

média de R$ 10,00 a hora trabalhada. Um exemplo utilizado no custo do leite foi o 

cálculo da mão de obra diária, sendo uma hora de manhã e uma hora a tarde, 

totalizando R$ 20,00 por dia. Já para o tabaco pode-se citar o mesmo valor da hora 

trabalhada, em exceção a mão de obra de terceiros quanto a colheita, pois este foi 

utilizado o valor pago médio pelos produtores de tabaco da região. 

Para o cálculo da depreciação foi utilizado o método linear, usando o valor 

que foi pago no bem no ato da compra, baseado em documento fiscal, subtraindo do 

valor de venda atual de mercado, comparado com os preços médios praticados na 

região, com isso obteve-se o valor depreciado de cada investimento, este valor foi 
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dividido por cinco anos, média de anos que bem foi utilizado para a comparação da 

cultura do tabaco e produção de leite. 

Para o cálculo dos custos não foi considerado os impostos FUNRURAL 

(Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural), ITR (Imposto Territorial Rural) e IRPF 

(Imposto de Renda Pessoa Física,) para o FUNRURAL, a alíquota aplicada é de 

1,5% já vem descontado na contra nota fiscal emitida pelo comprador, com isso o 

valor da nota fiscal paga ao produtor é o valor líquido, portanto o valor deste imposto 

já foi pago pela empresa que comprou o produto. O IRPF e o ITR não foram 

considerados pelo fato do produtor e a propriedade se enquadrarem na faixa de 

isenção. 

A análise será calculada por meio do Microsoft Excel, com técnica de análise 

financeira VPL, a qual tem suporte para evidenciar a melhor alternativa da cultura do 

tabaco e da produção leiteira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No levantamento efetuado na propriedade, a Tabela 1 constam os custos de 

produção de um ano de tabaco e do leite. 
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Tabela 1 – Custos de produção por atividade 

Tabaco Leite 

Descrição Valor (R$) Descrição Valor (R$) 

Preparo do terreno  Preparo do terreno  

Agrotóxicos R$ 2.441,02 Horas de Trator R$ 240,00 
Preparo do terreno R$ 1.503,00 Sementes de pasto/verão R$ 600,00 

Insumos R$ 4.291,42 Mão-de-Obra pasto/verão R$ 160,00 
EPI'S R$ 320,71 Sementes de pasto/Inverno R$ 2.155,00 
Arrendamento R$ 4.500,00 Mão-de-Obra pasto/inverno R$ 320,00 
Canteiros  Adubo Orgânico  
Lonas R$ 192,00 Epiquetamento R$ 200,00 
Elásticos R$ 17,28 Arame Liso R$ 360,00 
Mão-de-Obra R$ 160,00 Madeira palanque R$ 1.500,00 
Arcos de ferro R$ 384,00 Isolador R$ 350,00 

Semeadura  Mão-de Obra R$ 320,00 

Sementes R$ 340,00 Alimento  
Mão-de-Obra R$ 320,00 Milho R$ 1.100,00 
Repicagem  Rações R$ 12.360,00 
Mão-de-Obra R$ 600,00 Silagem R$ 5.680,00 

Poda  Higienização R$ 222,48 

Mão-de-Obra R$ 240,00 Papel Toalha Detergente alcalino R$ 395,00 
Plantio e Capinagem  Detergente ácido R$ 280,00 

Horas máquina R$ 45,00 Sanitizante R$ 183,20 
Mão-de-Obra R$ 1.200,00 Espumante R$ 188,40 
Quebra de Brotos  Solução Pré/Pós-dipping R$ 270,00 
Mão-de-Obra R$ 400,00 Detergente Neutro R$ 144,00 

Colheita  Medicamentos R$ 2.400,00 
Horas máquinas R$ 244,80 Taxa de Associação R$ 2.400,00 
Mão-de-Obra R$ 720,00 Energia elétrica R$ 1.200,00 
Secagem  Melhoria Genética R$ 495,00 
Energia elétrica R$ 1.600,00 Mão de Obra R$ 7.300,00 
Mão-de-Obra R$ 5.600,00   
Lenha R$ 2.000,00   

Classificação e enfardagem    

Barbante R$ 66,00   

Mão-de-Obra R$ 640,00   

Venda    

Combustível R$ 821,52   

Custo Total R$ 28.646,75 Custo Total R$ 40.823,08 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com a Tabela 1, os custos de produção são variáveis conforme a 

atividade, observa-se que os custos que envolvem as atividades são totalmente 

diferentes, no tabaco os processos para a sua produção são maiores e existem 

várias etapas, foi observado que os dois maiores custos estão centralizados a mão 

de obra com 19,55% e o arrendamento com 15,71% do custo total. Já para o leite o 

seu processo é mais simples, em contrapartida o seu processamento produtivo é 

diário, em duas etapas, pela manhã e à tarde, foi possível verificar que o custo com 

alimentação das vacas foi o que mais onerou a produção com 53,63% do seu custo 

total. Portanto o custo do tabaco é menor que o custo do leite, o custo do tabaco 
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girou em torno de R$ 28.646,75 e o custo do leite foi de R$ 40.823,08 considerando 

o custo do tabaco por ano/safra e o leite anualmente. 

No estudo de Júnior, Lopes, Cardoso (2015) analisou o custo de produção e 

análise da rentabilidade da atividade leiteira, identificando os componentes que têm 

maior representatividade sobre os custos finais da atividade, em relação à sua 

receita total. Um dos itens que compõe o custo operacional que exerceu maior 

expressividade foi a alimentação dos animais. Resultado que se assemelha com o 

estudo em análise, visto que no levantamento dos custos observa-se que a 

alimentação das vacas supera mais da metade do custo total da produção leiteira. 

Os investimentos feitos em cada atividade, e depreciação dos mesmos, 

constituem a Tabela 2. Os cálculos foram realizados em 5 anos de produção para 

cada atividade. 

Na tabela apresentada abaixo será os investimentos da atividade do tabaco e 

as depreciações de respectivas. 

 

Tabela 2 – Investimentos e Depreciação do cultivo do Tabaco 

Investimentos para produção Depreciação  

Descrição Pago R$ Venda R$ 
Depreciação 

R$ 
Depreciação 

ano R$ 
Kit estufa elétrica grampo R$ 35.000,00 R$ 15.000,00 R$ 20.000,00 R$ 4.000,00 
Kit estufa elétrica carijo R$ 17.000,00 R$ 7.000,00 R$ 10.000,00 R$ 2.000,00 

Trator Valmet (80%) R$ 9.600,00 R$ 6.400,00 R$ 3.200,00 R$ 640,00 
Carreta (80%) R$ 3.200,00 R$ 2.400,00 R$ 800,00 R$ 160,00 
Barracão de Alvenaria R$ 25.000,00 R$ 8.000,00 R$ 17.000,00 R$ 3.400,00 
Caixa para enfardar R$ 450,00 R$ 300,00 R$ 150,00 R$ 30,00 
Depósito de Veneno R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 40,00 
Máquina de Plantar R$ 110,00 R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 10,00 
Máquina de Veneno R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 20,00 
Bandeja de Fumo R$ 1.250,00 R$ 750,00 R$ 500,00 R$ 100,00 
Bomba de água R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 180,00 
Seguro lavoura R$ 4.132,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.132,08 
Kit semeadeira R$ 320,00 R$ 200,00 R$ 120,00 R$ 24,00 
Marcador de bandeja R$ 215,00 R$ 100,00 R$ 115,00 R$ 23,00 

Mangueira R$ 31,25 R$ 0,00 R$ 31,25 R$ 31,25 
Fio R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00 
Total R$ 97.518,33 R$ 40.910,00 R$ 52.476,25 R$ 14.820,33 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Referindo-se a Tabela 2 observa-se que alguns investimentos como bomba 

de água, mangueira, seguro lavoura e o fio são investimentos iniciais, que não 

sofrem depreciação pelo fato de não terem valor de venda posterior, os demais itens 

de investimento são depreciáveis normalmente. São depreciados pelo método linear. 
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Na tabela 3 trata-se dos investimentos da atividade leiteira e suas 

depreciações. 

 

Tabela 3 – Investimentos e Depreciações da produção leiteira 

Investimentos Pago R$ Venda R$ 
Depreciação 

R$ 
Depreciação 

ano R$ 
Ordenhadeira R$ 3.600,00 R$ 2.500,00 R$ 1.100,00 R$ 220,00 

Resfriador a granel R$ 9.800,00 R$ 6.000,00 R$ 3.800,00 R$ 760,00 
Sala de Ordenha R$ 12.000,00 R$ 2.500,00 R$ 9.500,00 R$ 1.900,00 
Sala de espera R$ 3.500,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 300,00 
Triturador de milho R$ 4.500,00 R$ 3.500,00 R$ 1.000,00 R$ 200,00 

Poço R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 
Bomba de poço R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 180,00 R$ 180,00 
Fio R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00 
Mangueira R$ 87,50 R$ 0,00 R$ 87,50 R$ 87,50 
Coxo de comida R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 
Coxo de água R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00 

Trator (20%) R$ 2.400,00 R$ 1.600,00 R$ 800,00 R$ 133,33 
Carreta (20%) R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 33,33 
Matrizes (Vacas) R$ 33.000,00 R$ 22.000,00 R$ 11.000,00 R$ 1.833,33 
Total R$ 71.577,50 R$ 40.700,00 R$ 30.877,50 R$ 7.357,49 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Verifica-se nesta tabela que os investimentos da atividade leiteira são 

menores que os da atividade do tabaco, para o cálculo da depreciação foi usado a 

mesma fórmula do tabaco. O Trator e a carreta são utilizados para as duas 

atividades sendo que 80% do valor da depreciação foi empregado na atividade do 

tabaco e 20% foi aplicado na atividade leiteira pelo fato dos equipamentos ser 

utilizado em tempo maior para o tabaco do que para o leite. 

A seguir apresenta-se o Fluxo de Caixa do tabaco na linha de cinco anos, 

nesta tabela é possível observar as variáveis que compões este fluxo de caixa, bem 

como os valores utilizados para se chegar ao lucro correspondente a cada ano 

analisado. As variáveis são compostas pelo total dos custos, depreciação total, 

investimentos iniciais e receita, estes valores são descritos nas cinco colunas que 

correspondem aos cinco anos analisados. 

No primeiro ano podemos contatar que o lucro foi um pouco menor em virtude 

de os investimentos iniciais que foram pagos todos no primeiro ano, já nos anos 

seguintes o lucro aumentou pois não tinha mais estes custos para se pagar. 
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Tabela 4 – Fluxo de Caixa da produção do tabaco 

Variáveis 
Ano 1 

Custo Total 
Ano 2 

Custo Total 
Ano 3 

Custo Total 
Ano 4 

Custo Total 
Ano 5 

Custo Total 
Preparo do Terreno R$ 1.503,00 R$ 1.503,00 R$ 1.503,00 R$ 1.503,00 R$ 1.503,00 

Agrotóxicos R$ 2.441,02 R$ 2.441,02 R$ 2.441,02 R$ 2.441,02 R$ 2.441,02 
Arrendamento R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 
Insumos R$ 4.291,42 R$ 4.291,42 R$ 4.291,42 R$ 4.291,42 R$ 4.291,42 

EPI’S R$ 320,71 R$ 320,71 R$ 320,71 R$ 320,71 R$ 320,71 
Canteiros R$ 753,28 R$ 753,28 R$ 753,28 R$ 753,28 R$ 753,28 
Semeadura R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00 
Repicagem R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 
Poda R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 

Plantio e limpeza R$ 1.245,00 R$ 1.245,00 R$ 1.245,00 R$ 1.245,00 R$ 1.245,00 
Quebra de Brotos R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 
Colheita safra R$ 7.718,40 R$ 7.718,40 R$ 7.718,40 R$ 7.718,40 R$ 7.718,40 
Secagem safra R$ 9.200,00 R$ 9.200,00 R$ 9.200,00 R$ 9.200,00 R$ 9.200,00 
Classificação e 
enfardagem 

R$ 5.120,00 R$ 5.120,00 R$ 5.120,00 R$ 5.120,00 R$ 5.120,00 

Combustível para 
venda 

R$ 821,00 R$ 821,00 R$ 821,00 R$ 821,00 R$ 821,00 

Total custos variáveis R$ 39.813,83 R$ 39.813,83 R$ 39.813,83 R$ 39.813,83 R$ 39.813,83 
Depreciação Total R$ 14.586,08 R$ 14.586,08 R$ 14.586,08 R$ 14.586,08 R$ 14.586,08 
Investimentos iniciais R$ 241,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Receita R$ 69.178,79 R$ 69.178,79 R$ 69.178,79 R$ 69.178,79 R$ 69.178,79 

Lucro R$ 14.537,63 R$ 14.778,88 R$ 14.778,88 R$ 14.778,88 R$ 14.778,88 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
Na tabela 4 apresentou-se o lucro do tabaco: sendo receita obtida subtraindo 

os investimentos iniciais e depreciações a cada ano, foi descrito todas as variáveis 

que englobam os custos para produzir o tabaco por ano, as depreciações dos 

investimentos feitos tantos iniciais como no decorrer dos 5 anos. 

Na mesma linha de cálculo do tabaco apresenta-se o lucro do leite. 

 

Tabela 5 – Fluxo de Caixa da produção de Leite 

Variáveis 
Ano 1 

Custo Total 
Ano 2 

Custo Total 
Ano 3 

Custo Total 
Ano 4 

Custo Total 
Ano 5 

Custo Total 

Preparo do Terreno R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00 
Pastagem R$ 3.235,00 R$ 3.235,00 R$ 3.235,00 R$3.235,00 R$ 3.235,00 
Epiquetamento R$ 2.530,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00 
Alimentação R$ 19.140,00 R$ 19.140,00 R$ 19.140,00 R$ 19.140,00 R$ 19.140,00 
Higienização R$ 1.683,08 R$ 1.683,08 R$ 1.683,08 R$ 1.683,08 R$ 1.683,08 
Medicamentos R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 
Associação e 
integralização de 
capital 

R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 

Energia elétrica R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 
Melhoria genética R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00 
Mão de Obra R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 

Total custos variáveis R$ 40.823,08 R$ 38.613,08 R$ 38.613,08 R$ 38.613,08 R$ 38.613,08 
Depreciação Total R$ 5.379,99 R$ 5.379,99 R$ 5.379,99 R$ 5.379,99 R$ 5.379,99 
Investimentos iniciais R$ 1.977,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Receita R$ 62.549,92 R$ 62.549,92 R$ 62.549,92 R$ 62.549,92 R$ 62.549,92 
Lucro R$ 14.369,35 R$ 18.556,85 R$ 18.556,85 R$ 18.556,85 R$ 18.556,85 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Observa-se que a atividade leiteira teve um lucro mais significativo que a do 

tabaco, sendo que o menor lucro foi no primeiro ano, porque há investimentos 

iniciais que foram pagos todos no primeiro ano, em virtude de serem valores baixos 

e equipamentos para o início da atividade, e que não possuem valor de mercado 

após usados. Esses investimentos iniciais foram: bomba de poço, coxos de comida 

e água, fio de energia e mangueira. 

Para verificar a rentabilidade das duas atividades estudadas foi necessária a 

utilização da técnica do VPL- Valor Presente Líquido, esta técnica é utilizada com 

frequência para comparar resultados (tabela 6). 

 

Tabela 6 – VPL – Valor presente líquido 

Ano Tabaco Leite 
Ano 1 R$ 14.537,63 R$ 14.369,35 
Ano 2 R$ 14.778,88 R$ 18.556,85 
Ano 3 R$ 14.778,88 R$ 18.556,85 
Ano 4 R$ 14.778,88 R$ 18.556,85 
Ano 5 R$ 14.778,88 R$ 18.556,85 
VPL R$ 49.331,32 R$ 58.564,13 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para o cálculo do VPL foi determinado o valor presente dos pagamentos 

futuros, descontando a uma taxa de atratividade de 15 % ao ano, taxa esta que é o 

mínimo que se espera com o dinheiro, subtraindo o custo de investimento inicial. 

Conforme os valores apresentados na tabela acima serão demonstrados no gráfico 

abaixo a atividade com maior rentabilidade. 

 
Gráfico 1 – Lucratividade do Tabaco e do Leite e Valor Presente Líquido 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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De acordo com a gráfico 1 pode-se afirmar que a atividade leiteira teve de 

VPL 18,72% a mais que o tabaco, sendo assim a atividade mais rentável e viável 

nos cinco anos analisados é a bovinocultura de leite. 

Com relação ao período analisado compreende que os custos de ambos 

foram maiores no primeiro ano e seguiram estáveis nos anos seguintes em função 

da técnica de cálculo utilizada, em relação à rentabilidade das duas atividades 

percebeu-se que foi menor no primeiro ano, mas estabilizou nos anos seguintes. 

Considerando que o tabaco é uma atividade sazonal e a atividade leiteira é contínua, 

afirma-se que apesar do custo para se produzir o leite ser maior do que os custos 

para se produzir o tabaco, ainda assim é mais viável à esta propriedade, a 

bovinocultura de leite. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os custos incidentes na atividade rural são elevados, fazendo com que o 

produtor não tenha o lucro desejado. Em função disso, ele deve buscar alternativas 

para a redução dos custos e o aumento da sua receita, os controles internos são os 

métodos eficazes, para que isso aconteça. 

Os controles internos são necessários para organização e classificação dos 

custos, bem como para alcançar o resultado esperado, uma alternativa para 

melhorar os controles que o produtor já possui, seria a implantação de um livro caixa 

na propriedade, para registrar as entradas e saídas de cada atividade, podendo 

assim obter o lucro anual da propriedade. 

Com os resultados obtidos, observa-se que o leite tem uma rentabilidade 

maior que o cultivo do tabaco, pois para se produzir o leite há diversos fatores se 

tornam mais em conta financeiramente, como os investimentos em infraestrutura que 

são menores, a área de terra é própria e a mão de obra é dos membros do grupo 

familiar, não sendo preciso contratar terceiros para o processo diário de produção. 

Em contrapartida, para a produção do tabaco, os investimentos de infraestrutura são 

maiores, a área disponível da propriedade não supre a necessidade e por isso é 

necessário fazer o arrendamento, ocasionando assim mais um custo, a mão de obra 

dos membros da família não é o suficiente para a demanda, com isso é necessário 

contratar terceiros. 
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Com os resultados verificou-se que o tabaco é uma cultura viável, obtém-se 

um lucro, mas em menor quantidade que o leite para a propriedade, pode-se fazer 

um estudo de implantação de uma nova cultura que substitua o tabaco, que assim 

como leite, pudesse ser praticada o ano todo ou na maior parte dele, de maneira a 

não ser sazonal, sendo mais rentável para o produtor e que predominando a 

agricultura familiar. 

Este estudo possibilitou aprofundar o conhecimento na área de gestão na 

propriedade rural, aplicando técnicas de apuração de custos e receitas, contribuindo 

para uma melhor gestão e conhecimento do que acontece na área de controle de 

custo de cada atividade. Para estudos futuros, que houvessem trabalhos 

comparando outras culturas e até mesmo em outras regiões, pois diferencia-se a 

produção e a venda. 
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REDUÇÃO DE CUSTOS COM AS MÁQUINAS DE CAFÉ EM UMA EMPRESA NA 

CIDADE DE TRES BARRAS/SC 

 

Kelly Samantha Baukart24 
Roberto Tadeu Bauer25 

 

RESUMO 

Para o desenvolvimento econômico e o sucesso de uma organização, o capital é 
visto como ativo fundamental. Desta forma, o presente artigo teve por objetivo 
identificar, definir e traçar estratégias de que possibilitem a redução de custos. 
Identificando os fatores predominantes da empresa estudada, diante de um cenário 
econômico financeiro restrito, onde as reduções de custos são essenciais para a 
saúde financeira da organização. Foram traçadas estratégias que foram adotadas 
pela empresa estudada em busca da redução de despesas. Para tanto, utilizou-se de 
uma metodologia de estudo de caso com base em estudos e reuniões pautadas com 
as lideranças da área da empresa, com o intuito de definir as estratégias de maior 
impacto e retorno nas reduções de custos. Os resultados obtidos demonstraram os 
fatores positivos frente à decisão da aplicação do projeto da empresa que teve por 
objetivo reduzir custos com as máquinas de café da unidade. 
 
Palavras-Chave: Redução de custos. Decisão. Resultados. 

 

ABSTRACT 

For economic development and success of an organization, capital is seen as a 
fundamental asset. Thus, this term paper aimed to identify, define and outline cost 
reduction strategies. Initially identifying the predominant factors of the studied 
company, faced with a restricted financial economic scenario where cost reductions 
are essential to the financial health of the organization, strategies were outlined, and 
these adopted by the company itself, seeking to reduce expenses. To this end, a 
case study methodology based on studies and meetings with the company's leaders 
in the area has been used, intending to define strategies with the greatest and return 
on cost reductions. The results showed the positive factors regarding the decision to 
apply the company's project, which aimed at reducing costs with the unit's coffee 
machines. 
 
Keywords: Cost reduction. Decision. Results. 
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INTRODUÇÃO 

 

A redução de custos é o desafio de toda empresa e retrata um dos recursos 

de gestão mais aplicados neste período no mercado. 

A viabilidade de instituir projetos eficazes de redução de custos nas 

organizações resulta em identificar melhorias nos processos organizacionais, 

mudanças estratégicas e avanços contínuos. Essas atividades fortalecem a cultura 

organizacional, a disseminação do conhecimento, contribuição de novas ideias, 

identificação de gargalos e traz melhorias e resultados para a organização. 

Um fator importante quando se fala em redução de custos é a 

conscientização de redução de consumo/gastos nos setores dentro da organização. 

Para tal iniciativa dentro das organizações, é necessário o comprometimento e 

colaboração de todas as áreas envolvidas no processo, podendo assim tornar a 

tratativa eficaz, sendo capaz de gerar os resultados esperados. 

É importante salientar que em meio às dificuldades que nosso mercado vem 

enfrentando, está cada vez mais importante manter o custo operacional das 

empresas. Quando o assunto é custo, pode-se dizer que quando a empresa adota 

medidas e estratégias para reduzir custos, estas reduções podem impactar 

diretamente na área onde há maior concentração de funcionários. Mas, quando uma 

empresa otimiza seus custos, percebe resultados positivos que contribuem na 

alavancagem do retorno financeiro. 

Um grande desafio nas organizações é manter seu nível de competitividade 

alta no mercado, para sustentar suas vantagens e continuar gerindo lucro. Porter 

(1989), afirma que a vantagem competitiva deve seguir conceitos específicos, 

escolhendo o objetivo a ser alcançado e está diretamente ligada à cadeia de valores, 

esta, é muitas vezes reavaliada quando a situação é redução de custos. 

Assim, necessita-se avaliar e estudar estratégias de redução de custos, nesse 

contexto, o principal objetivo deste artigo foi realizar análises e estudos baseados 

nos consumos diretamente ligados com o consumo de café na organização, visando 

reduzir os custos da empresa e mantendo o benefício aos seus usuários. 

Na unidade, as máquinas de café sempre foram assuntos abordados no tema 

reduzir custos, mas para que isso acontecesse é necessário estudar o cenário e 
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identificar a viabilidade desse benefício, sendo que a empresa não possui nenhuma 

obrigatoriedade em oferecer esse proveito a seus funcionários. 

 Qual o impacto de reduzir custos com as máquinas de café podem causar 

na unidade? Como objetivos específicos o artigo visa: 

 Identificar: processos que possam ser melhorados para buscar melhorias; 

 Extrair: informações para identificação e comparação de dados; 

 Analisar: dados extraídos e identificar melhorias a serem propostas; 

 Apresentar: resultados obtidos através do estudo; 

 Contribuir: com resultados a empresa, gerando resultados significativos 

unidade. 

 

O estudo foi organizado de modo a atingir os objetivos propostos pela 

empresa, assim na sequência, apresenta-se o referencial teórico estudado e 

analisado, para entender os assuntos gestão de pessoas e gestão estratégica de 

custos. Após, apresenta-se a metodologia de pesquisa utilizada e, no capítulo 

seguinte, a análise dos resultados encontrados. Por fim, a conclusão dos resultados 

e as referências bibliográficas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

CONTEXTO DAS MÁQUINAS DE CAFÉ NA UNIDADE E DA ÁREA PESQUISADA 

 

A empresa Norte Americana estudada no presente artigo, a qual não 

autorizou ser identificada, é umas das líderes mundial em seu segmento de 

mercado. Atualmente, a empresa conta com mais de 50.000 funcionários a nível 

mundial e possui extensa área fabril e florestal na cidade de Três Barras/SC. A 

organização possui as ISO 9001 que atesta a qualidade de dos seus produtos a 

seus clientes. Atualmente, a segunda maior empresa do ramo em qual atua no 

mundo, contanto com cerca de 850 funcionários alocados na cidade de Três 

Barras/SC e em média 300 funcionários terceirizados. 

Para o delineamento do presente artigo foi aplicada a pesquisa com 

referência à unidade de Três Barras/SC. Com um cenário onde todo o mercado 
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busca reduzir seus gastos, nesta unidade não foi diferente, dessa forma podendo 

então, estudar e desenvolver estratégias para redução de custos na unidade. A 

partir desse estudo, destaca-se a redução de 58% no custo da dose do café, tendo 

por fim, uma redução de custos R$ 245.000,00 anual. 

 

AS MÁQUINAS DE CAFÉ NA UNIDADE DE TRÊS BARRAS 

 

As máquinas de café na unidade são consideradas um diferencial, no qual a 

empresa oferece à unidade, tendo, todos os funcionários, terceiros, fornecedores e 

visitantes o livre acesso de consumo, não havendo nenhuma contrapartida de 

cobrança do beneficiário. 

Ao total são 31 máquinas na unidade fabril e 6 máquinas na área florestal, 

distribuídas em um total de 29 departamentos. Todas as máquinas são locadas por 

contrato de comodato, oferecidas pela atual fornecedora de refeições da empresa, a 

qual subcontrata a locação das máquinas de outra empresa. 

Em média, mensalmente são consumidas cerca de 40.000 doses de café na 

área fabril e variando de 2.000 a 4.000 doses na unidade florestal. Mensalmente os 

custos com as máquinas de café podem chegar a R$ 50.000,00/mês. 

Primordialmente, a proposta era estudar possibilidades que viabilizassem 

reduzir esse custo de maneira eficiente e de forma a serem estabelecidas soluções 

pelas quais a unidade não deixe de oferecer esse diferencial à seus funcionários, 

visitantes, fornecedores e terceiros. 

 

ESTUDO SOBRE O NÚMERO DE DOSES CONSUMIDAS 

 

Através do Baseline dos últimos 12 meses validados pelo time financeiro da 

unidade, o número de doses consumidas foi extraído por meio de relatórios emitidos 

pela empresa terceirizada, relatórios fornecidos pelo DRH da unidade, relatórios 

internos e emissão de pedidos de compra por meio do software específico, o qual a 

empresa utiliza. 

Foram encontradas diversas dificuldades para extrair uma base de dados 

devido à falta de informações. 
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Após o levantamento dessas informações, levantaram-se números de relativa 

importância para as próximas tomadas de decisões. O consumo de doses ficou 

estabelecido da seguinte forma: 

 

Quadro1 – Consumo de doses por departamentos 

FABRIL FLORESTAL 

Setor 1 – de 100 a 500 Setor 11 – 1000 a 6000 Setor 1 – 1000 a 2000 Setor 4 – 1000 a 3000 

Setor 2 - de 1000 a 4200 Setor 12 – 1000 a 6000 Setor 2 – 1000 a 2000 Setor 5 – 1000 a 2000 

Setor 3 – de 100 a 500 Setor 13 – 6000 a 7000 Setor 3 – 100 a 700 Setor 6 – 100 a 500 

Setor 4 – de 100 a 300 Setor 14 – 3000 a 7000  

Setor 5 – de 100 a 600 Setor 15 – 100 a 200 

Setor 6 – de 1000 a 14000 Setor 16 – 1000 a 3000 

Setor 7 – de 100 a 600 Setor 17 – 100 a 1000 

Setor 8 – 100 a 600 Setor 18 – 10000 a 20000 

Setor 9 – 100 a 12000 Setor 19 – 5000 a 10000 

Setor 10 – 1000 a 8000 Setor 20 – 1000 a 3000 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A LOCALIZAÇÃO E A VIABILIDADE DAS MÁQUINAS DE CAFÉ 

 

Verificar qual a localização destas máquinas dentro da unidade foi um fator 

muito importante no estudo, sendo possível identificar que o mesmo setor possuia 

mais de uma máquina em seu departamento. Foi possível reestruturar esta logística 

e definir estratégias para os quais tais departamentos não fossem prejudicados e 

afetados pela falta do equipamento. 

A viabilidade de ter este tipo de máquina dentro da unidade foi uma questão 

muito abordada desde o inicio do estudo, sendo que estas, não são um benefício 

obrigatório o qual a empresa deva ceder à seus colaboradores e que causam 

grandes despesas à unidade. 

Desta forma, foram realizadas pesquisas internas com os funcionários da 

unidade, direcionadas se o consumo de café influencia nas atividades 

desempenhadas pelos colaboradores. A pesquisa aponta que aproximadamente 

79% dos colaboradores se sentem mais motivados e dispostos a realizar suas 

atividades após tomar uma boa dose de café. Considerando que a empresa tem 

suas atividades 24 horas por dia e 7 dias na semana. 

De acordo Robbins (2002), o termo motivação está relacionado a um 

processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma 

pessoa com o intuito de alcançar uma determinada meta. Para tanto, a motivação 
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tem uma dimensão de persistência. Assim, considera-se que os indivíduos 

motivados se apresentam na realização da tarefa até que os objetivos sejam 

atingidos. 

Para Bergamin (2006), quando a motivação passa a ser vista como um 

comportamento reativo, que leva ao movimento muitas organizações passam a ser 

um diferencial, pois saem da mesmice e trabalham em equipe na busca de um 

diferencial competitivo, pois acreditam em seu potencial e trabalham em busca de 

um mesmo objetivo. Portanto é fundamental que os líderes detectem em suas 

equipes os colaboradores que podem estar desmotivados e revertam o quadro. 

 

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Com base nos dados e informações coletadas, foi possível definir que a 

empresa adotaria outras medidas na unidade. Baseado nos resultados obtidos foi 

possível identificar impactos em redução de custos e estratégias para o mantimento 

das máquinas de café. 

 

A PRIMEIRA REUNIÃO COM A GERÊNCIA E NOVAS COTAÇÕES NO MERCADO 

 

No mês de abril do ano de 2019 aconteceu a primeira reunião com as áreas 

gerenciais sobre responsabilidade desse contrato, área financeira, DRH e compras. 

Foram apresentadas necessidades, expectativas e considerações pertinentes a 

cada área. 

A área financeira certamente abordou o custo, sendo ele considerado 

relativamente alto, comparando com o gasto de outras unidades, a necessidade de 

reduzir e de estudar viabilidades de alternativas mais baratas no lugar das 

máquinas. 

O DRH abordou a questão de sugerir a contrapartida do funcionário 

custeando as doses consumidas e de não desprover o benefício a seus funcionários, 

com base na pesquisa. 

Como alternativa e com o intuito de não deixar de prover o beneficio aos 

funcionários, foi estudada a viabilidade de fornecedores da cidade, suprirem a 

demanda de servir café na unidade, sendo o proposto: servir 82 térmicas, 9 litros, de 
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café e 82 térmicas de leite, em todos os departamentos da unidade e em todos os 

turnos. O custo de toda matéria prima bem como dos utensílios para servir o café 

ficou por responsabilidade da contratada, a qual deveria ter total responsabilidade 

sobre os abastecimentos, reposições e reabastecimentos. 

O escopo dos serviços foi cotado com três fornecedores da cidade, os quais 

apresentaram os seguintes resultados: 

 

Quadro 2 – Cotações Térmicas de Café 

Fornecedor 2 De R$ 40.000 a R$ 66.000,00 
Fornecedor 3 De R$ 40.000 a R$72.000,00 
Fornecedor 4 De R$ 40.000,00 a R$ 90.000,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

É visível que a opção pelas térmicas não são favoráveis, podendo elevar em 

55% os custos. Nesses valores não estavam sendo cotados: açúcar, mexedores e 

copos. 

Por solicitação do DRH, como contrapartida remunerada dos funcionários, a 

opção seria fazer desconto em folha dos colaboradores, porém, uma opção muito 

incerta, pois, não há como saber quem são os funcionários que fazem esse 

consumo e qual a quantidade consumida por eles, levando em consideração que a 

máquina apenas gera o consumo de doses total. 

Com o resultado negativo das cotações anteriores, foram levantados dados e 

informações que apresentaram que as máquinas de café ainda permaneciam a 

melhor opção. Com tudo, foram estudadas propostas com novos fornecedores que 

poderiam oferecer estas máquinas com um amplo mix de opções e que atendesse 

as demandas exigidas. Chegamos a um número de cotações com 14 fornecedores 

estabelecendo e definindo apenas as cinco melhores alternativas para etapa 

seguinte. O processo de cotações de novos fornecedores de máquinas de café e 

térmicas levou em torno de 15 dias. 

 

A SEGUNDA REUNIÃO E AS NEGOCIAÇÕES NO MERCADO 

 

Após 30 dias nos reuníamos novamente com os três departamentos. Desta 

vez, para demonstrar as novas opções de mercado. Foi informada a falta de 

interesse da atual fornecedora em estudar melhores custos e atender a demanda. 
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Como melhor custo, ficou definido qual o fornecedor que seria o viável para atender 

as demandas da unidade. 

Também, foi definido que de 37 máquinas, as duas unidades, irão suprir com 

apenas 25 máquinas e com um mix de três sabores. Contudo, foi solicitado ao 

fornecedor que viabilizasse a proposta para a mudança de escopo e o número 

reduzido das máquinas a serem distribuídas. 

 

A ÚLTIMA REUNIÃO E A CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

Após 5 dias, em nova reunião, foram apresentadas as mudanças solicitadas 

pelas gerências e os valores pelos quais o novo fornecedor atenderia a unidade. 

Ficou definida a contratação do novo fornecedor. 

Após 6 meses de estudo, o projeto tornou-se realidade. O fornecedor com 

melhor custo foi informado de sua contratação e teve suas tratativas para 

estabelecimento de período de abastecimento, regido por contrato jurídico. 

O então atual fornecedor apresentou vários passos à frente de outros 

fornecedores, desde preços, opções de consumo, gestão das máquinas, relatórios 

gerados separadamente e SLA. 

A implementação destas máquinas deve ocorrer no prazo de 30 dias após a 

assinatura do contrato, que ocorreu em 01/11/2019. 

O distrato com a antiga fornecedora, também já procedeu de forma jurídica e 

está em fase de desligamento e retirada dos equipamentos. 

 

PROJETO: TROCA DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL POR PURIFICADORES 

DE ÁGUA 

 

Este projeto partiu de um estudo realizado por uma colaboradora da área 

florestal juntamente com o ambulatório da unidade. As duas áreas juntas, realizaram 

estudos onde se relaciona que o consumo de água mineral está associado a 

problemas de cálculos renais. Reportando em média ao mês 1 funcionário afastado 

devido a esse tipo de problema. 
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Com base nisso, foi sugerido que, na inclusão deste projeto fosse estudado 

junto com possíveis fornecedores das máquinas de café, o custo para instalar 

purificadores de água no lugar das bombonas de água mineral. 

Atualmente na área fabril existem 42 bombonas espalhadas em todos os 

departamentos, já no florestal, apenas 6. 

Os custos mensais atualmente com as bombonas estabelecem os seguintes 

valores: na unidade fabril em média de R$9.000,00 a R$10.000,00 mensais e 

R$1.000,00 a 3.000,00 mensais na unidade florestal. Prevenido para possíveis 

questionamentos de custos com novos fornecedores, foi estudada uma cotação com 

3 fornecedores que fornecem esses purificadores, sendo um deles, o então definido 

como atual fornecedor das máquinas de café. O fornecedor atual continuou sendo o 

fornecedor vantajoso. 

Para instalação dos purificadores, foram levantados pelo departamento de 

engenharia civil da unidade, 31 pontos, fábrica e florestal, a serem instalados os 

purificadores de água. Apresentados os gastos e novas propostas, as áreas 

acordaram em fazer a substituição das bombonas por filtros de água. Após essa 

reunião, o projeto foi apresentado para os dois diretores das unidades 

correspondentes, para suas validações e execução dos projetos propostos. 

Os projetos foram aprovados pelos diretores, os quais se apresentaram 

satisfeitos com as reduções de custos que trouxeram à suas unidades. 

Com a implantação dos purificadores, tivemos uma redução de 44% no custo 

anual. 

 

RESULTADO FINAL 

 

Através das análises, ficou claramente visível que os impactos financeiros 

causados foram positivos com a implementação do projeto. Diante dos fatores 

favoráveis, foi possível identificar que as estratégias aplicadas trouxeram benefícios 

positivos ao desenvolvimento das equipes de trabalho, mantendo a busca por 

resultados e seguindo os princípios e valores da empresa. 

Com a implementação do projeto, foi possível identificar uma redução de 

grande significância financeira, sendo ela:  
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 A redução de custos de aproximadamente R$500.000,00 anuais para 

R$177.000,00. Representando uma diferença de R$ 323.000,00 anual com 

as máquinas de café. 

 A redução de custos de aproximadamente R$ 108.000,00 anuais para 

R$40.000,00 anual com a troca das bombonas de água por purificadores. 

Representando uma diferença de R$68.000,00 anuais gastos com água. 

 

Para apresentação destes resultados, foi necessário realizar diagnóstico 

quanto a real situação da empresa, com isto ficou claramente visível que as 

estratégias adotadas trouxeram impactos financeiros positivos. Na unidade as 

medidas decididas prezam em prol a seus funcionários, não deixando de manter 

seus funcionários motivados, tendendo a oferecer contribuições ainda maiores para 

a organização. Com tudo foi indispensável construir um elo de credibilidade entre a 

instituição e colaborador, para manter resultados e seguir os princípios e valores da 

empresa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando o desenvolvimento do contexto estudado, buscou-se conhecer, 

identificar e definir as estratégias de redução de custos à unidade. Notou-se nas 

abordagens de definição do tema que levaram a empresa adotar tais estratégias, as 

quais também estão baseadas na dificuldade de manter a organização gerando 

lucro, diante das dificuldades financeiras às quais o país enfrenta. Baseado nos 

resultados obtidos foi possível identificar os impactos em redução de custos e suas 

principais estratégias aplicadas. 

Cabe salientar que a percepção e interesse das lideranças nas reuniões 

indicam fatores favoráveis, comprovando que as estratégias aplicadas trouxeram 

benefícios ao desenvolvimento da organização, salientando a satisfação em 

alcançar resultados positivos aumentando a motivação e podendo utilizar o 

montante retido para métricas de produção. 

O projeto teve algumas limitações, como por exemplo, o levantamento de 

dados por conta da falta de informação e a reestruturação e reorganização das 

máquinas. 
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Por fim, foi observado na empresa, medidas que sempre prezam em prol à 

seus funcionários, não deixando de manter seus funcionários motivados, tendendo a 

oferecer contribuições ainda maiores para a organização, a qual pode contar com o 

melhor desempenho de seus colaboradores, da qualidade de seus serviços, do 

aumento da produtividade e também da melhoria nos resultados, o retorno que a 

empresa necessita. 

Como sugestão para futuras pesquisas, pode-se citar o desenvolvimento de 

uma pesquisa que avalie o planejamento estratégico dos departamentos, baseados 

em seus orçamentos anualmente previstos, visando a administração do momento 

atual oportuno. Também se sugere o desenvolvimento de um estudo quantitativo 

junto a todas as áreas da empresa para identificar os impactos da redução de custos 

no clima organizacional de cada departamento. 
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MOTIVAÇÃO NO TRABALHO NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE UMA EMPRESA PÚBLICA E UMA EMPRESA PRIVADA 
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Gildo Carlos Nogueira Cardoso27 

 

RESUMO 

A motivação no trabalho é de suma relevância dentro das empresas, 
independentemente da posição hierárquica, visto que, influencia diretamente no 
sucesso da organização. Este artigo tem como objetivo analisar o ambiente 
organizacional de uma empresa do setor público e uma do setor privado no 
município de Canoinhas/SC, visando averiguar e entender os fatores que 
influenciam a motivação do trabalho nas organizações, bem como, realizar um 
estudo comparativo com os dados coletados no universo pesquisado. A metodologia 
utilizada tratou-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, foi realizada 
uma pesquisa de campo, na qual se compôs de técnicas quali-quanti, onde foram 
entrevistados funcionários de uma empresa pública e funcionários de uma empresa 
privada. A pesquisa desenvolvida teve por finalidade responder a seguinte pergunta: 
Quais os fatores que influenciam na motivação do trabalho em uma empresa do 
setor público e uma empresa do setor privado? Os resultados obtidos destacam que 
o ambiente organizacional não apresentou condições adequadas suficientes para 
que a motivação se faça presente no trabalho e atinja todos os colaboradores, pois, 
parte dos entrevistados está insatisfeito com algumas condições e não se considera 
motivado. 
 
Palavras-Chave: Ambiente organizacional. Motivação. Satisfação. Empresa pública. 
Empresa privada. 

 

ABSTRACT 

Work motivation is of utmost relevance within companies, regardless of hierarchical 
position, as it directly influences the organization success. This article targets to 
analyze the organizational environment of a company from the public sector and 
another from the private sector, aiming to investigate and understand the factors that 
influence the work motivation within companies, as well as to conduct a comparative 
study with the collected data in the research universe. The research used exploratory 
and descriptive methods along with a field research, consisted of qualitative and 
quantitative techniques, where employees from the public company and from the 
private company were interviewed. The developed research aimed to answer the 
following question: What factors influence the work motivation in a public sector 
company and in a private sector company? The obtained results highlight that the 
organizational environment did not present adequate conditions for the motivation to 
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be present and reach all the collaborators in work, because some of the interviewees 
are dissatisfied with some conditions and do not consider themselves motivated. 
 
Keywords: Organizational environment. Motivation. Satisfaction. Public company. 
Private company. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A motivação no trabalho está se tornando cada vez mais importante dentro 

das organizações. A procura pela satisfação dos colaboradores é imprescindível, 

pois faz com que os mesmos adquiram melhor desempenho em suas funções para 

atingir os objetivos organizacionais, já que uma pessoa motivada garante melhor 

resultado à empresa. 

A motivação no trabalho nas empresas está relacionada, entre outros fatores, 

à relação dos líderes com os trabalhadores. O líder eficaz passa exemplos aos seus 

subordinados, consegue facilitar a autoestima e promover a segurança aos mesmos. 

Portanto, a garantia de sucesso de uma empresa é a união de ambos os lados, ou 

seja, empregador e empregados motivados a alcançar objetivos. 

Sem dúvidas, reconhecer e valorizar as habilidades dos profissionais torna se 

estratégico, pois possibilita ao funcionário melhor aplicação de suas competências 

no ambiente de trabalho. Comprometer se com a qualidade dos colaboradores nos 

processos produtivos é primordial diante do novo cenário competitivo. O profissional 

precisa sentir-se importante na organização, com a certeza de que suas 

contribuições irão assegurar o crescimento da mesma. 

Assim sendo, este estudo buscará fazer uma comparação entre uma empresa 

do setor privado e uma empresa do setor público, identificando os fatores que 

proporcionam a motivação no trabalho, com dados resultantes da aplicação de um 

questionário nas organizações pesquisadas. 

O presente estudo tem a finalidade de buscar melhorias no ambiente 

organizacional através da satisfação e interesse dos funcionários com relação ao 

ambiente de trabalho, sendo possível identificar quais fatores são responsáveis pela 

motivação no trabalho. 
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Quando as pessoas estão desmotivadas no ambiente de trabalho não sentem 

interesse em desenvolver suas funções, a proatividade torna-se inexistente e a 

comodidade se faz presente diante das situações do dia-a-dia. 

Perante esse cenário, a falta de motivação provoca nas empresas a redução 

dos resultados produtivos, aumento da rotatividade de pessoal, aumento do 

absenteísmo e pode gerar conflitos interpessoais que prejudicam o cotidiano das 

organizações. 

A proposta do desenvolvimento desse estudo está na necessidade de 

contribuir para identificar quais os fatores que influenciam da motivação no trabalho, 

tendo como foco uma empresa do setor público e outra do setor privado. 

Diante do exposto tem-se como pergunta de problema: Quais os fatores que 

influenciam na motivação do trabalho em uma empresa do setor público e uma 

empresa do setor privado? 

O presente trabalho tem como principal fundamento a importância da 

motivação nas organizações. Com o avanço do mercado de trabalho, as empresas 

precisam ter uma visão estratégica para satisfazer as demandas dos consumidores, 

mas, para que isso seja efetivado, a mesma requisita maior e melhor desempenho 

de seus funcionários, mais esforços e comprometimento. Em razão disso, as 

organizações precisam estar atentas ao comportamento do trabalhador e ao seu 

bem estar diante da rotina do dia a dia e não apenas focar nos clientes externos, 

pois, só existirão resultados se os empregados otimizarem suas atividades de 

maneira eficiente, o que requer a motivação organizacional. 

A realização desse estudo pode conceder informações relevantes para as 

empresas, pois, independentemente se é pública ou privada, as duas dependem de 

profissionais eficientes e, que, precisam estar satisfeitos para cumprir seus papéis 

de maneira adequada. As organizações devem ter visão ampla dos aspectos que 

possibilitam a motivação e os fatores que afetam o ambiente de trabalho, para que, 

estrategicamente, o gestor possa analisar os dados e através deles tomar decisões 

a fim de obter resultados desejados. 

Tem-se como objetivo geral realizar um estudo comparativo dos fatores que 

influenciam a motivação no trabalho em uma empresa pública e em uma empresa 

privada de Canoinhas/SC. 
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Como objetivos específicos, a proposta é analisar, na perspectiva dos 

funcionários da empresa pública, quais os aspectos que influenciam a motivação no 

ambiente de trabalho; Analisar, na perspectiva dos funcionários da empresa privada, 

quais os aspectos que influenciam a motivação no ambiente de trabalho; Analisar os 

impactos que a motivação no trabalho trazem em relação ao desempenho da 

organização como um todo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado como metodologia, 

pesquisas bibliográficas através de livros. A pesquisa teve caráter exploratório e 

descritivo, visto que apresenta como objetivo adquirir dados sobre os fatores que 

influenciam a motivação no trabalho entre uma empresa pública e uma empresa 

privada na cidade de Canoinhas/SC. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, através de questionário, no qual se 

compôs de técnicas da pesquisa quali-quanti. O tipo de pesquisa foi o de estudo de 

caso, em que foi realizado um comparativo com os dados coletados entre os 

funcionários das duas organizações, visando demonstrar, com os resultados obtidos, 

a influência que a motivação no trabalho provoca em ambas as empresas. A 

questão imposta adequadamente na pesquisa traz o melhor efeito possível dos 

processos ligados à organização. 

O universo de pesquisa foi de 20 funcionários das empresas pesquisadas, 

sendo 12 funcionários da empresa pública e 8 funcionários da empresa privada. A 

amostra utilizada foi de 20 pessoas, caracterizando um censo. Ao retornarem os 

questionários devidamente preenchidos, constatou-se 18 respondidos, deste modo, 

11 do setor público e 7 do setor privado, em função de um funcionário da empresa 

pública ter se desligado da empresa, e um do setor privado não ter demonstrado 

interesse em participar da pesquisa. 

A coleta de dados foi feita por meio de questionário, abrangendo perguntas 

abertas e fechadas, totalizando em 19 questões, para que fosse possível realizar 

uma pesquisa descritiva com técnicas da pesquisa qualitativa e quantitativa. A 

identidade das empresas estudadas foi preservada devido às normas e 

regulamentos de cada uma. 
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Devido a pesquisa ter natureza descritiva com abordagem quali-quanti a 

análise dos dados foi de caráter interpretativo. A análise de dados foi feita através 

dos questionários respondidos pelos entrevistados para posse dos resultados 

obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O objetivo geral desse artigo reside em realizar um estudo comparativo dos 

fatores que influenciam a motivação no trabalho em uma empresa pública e em uma 

empresa privada. Primeiramente, identificar quais os fatores que, de uma forma ou 

de outra, influenciam os funcionários a se sentirem motivados no dia a dia do 

trabalho. 

Nos resultados e discussões da pesquisa serão apresentados primeiramente 

os dados da empresa pública. As questões, 1 a 5, tinham o intuito de avaliar o perfil 

dos entrevistados, sendo possível identificar que os homens correspondem a maior 

parte dos entrevistados, com 73%, sendo apenas 27% de mulheres. Quanto à 

escolaridade, nota-se que 82% dos entrevistados possuem pós-graduação, 9% 

ensino superior e 9% ensino médio, entende-se que são trabalhadores preparados 

para a função que cada um desempenha. A faixa de idade predominante entre os 

entrevistados é de 31 e 54 anos, correspondendo em 64%, sendo 36% com idade 

acima de 55 anos. Em relação ao estado civil, 64% dos entrevistados são casados, 

18% divorciados e 18% viúvos. Outra informação relevante é que 100% dos 

entrevistados da organização pública possuem mais de 5 anos de serviço na atual 

empresa, o que indica estabilidade, a qual é disposta pelo trabalho público. Um 

aspecto importante sobre a estabilidade no emprego é que a mesma pode fazer com 

que o colaborador se sinta mais seguro e desenvolva o seu melhor potencial para 

crescer cada vez mais, se tornar um profissional especializado. Por outro lado, a 

estabilidade é capaz de provocar certo comodismo e fazer com que os mesmos 

percam interesse em encarar novos desafios, resultando em baixo desempenho. 

As questões seguintes focaram nos fatores que influenciam a motivação no 

trabalho. Em termos de estabilidade no emprego, foi constatado que 55% dos 

entrevistados se sentem satisfeitos, 27% consideram-se muito satisfeitos e 18% se 

sentem insatisfeitos. Como comentado anteriormente, a estabilidade é evidente no 
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setor público, porém, nessa organização ainda existem servidores que não estão 

confiantes. As mudanças são constantes e isso gera preocupação não só à 

instituição como também aos empregados que, muitas vezes, se sentem inseguros 

em razão de ter que sair de suas zonas de conforto e ter que se adaptar ao novo 

cenário. Em meio às modificações, os líderes devem passar confiança a seus 

subordinados. 

Na abordagem sobre o salário dos entrevistados, 55% responderam estar 

muito satisfeitos, 36% se posicionaram como satisfeitos e 9% estão pouco 

satisfeitos. Um ponto relevante que a gestão deve levar em conta é a existência de 

um plano de cargos, salários e carreira, que é previsto na instituição, pois é um meio 

de incentivo de grande importância ao servidor público. 

Quanto à possiblidade de promoção e treinamentos que a organização 

oferece o que prevaleceu foi a insatisfação, com 46%, 27% dos pesquisados estão 

satisfeitos, 9% pouco satisfeitos e 18% neutros. 

 

Para serem bem-sucedidas, as organizações precisam de pessoas 
talentosas, espertas, ágeis, empreendedoras e dispostas a assumir riscos. 
São elas que fazem as coisas acontecerem, conduzem os negócios, 
elaboram produtos e prestam serviços de maneira excepcional. Para 
conseguir isso é vital o intenso treinamento e a preparação das pessoas. As 
organizações mais bem-sucedidas investem pesadamente em treinamento 
para obter um retorno garantido (CHIAVENATO, 2014, p. 309/310). 

 

Sobre os benefícios proporcionados pela organização, foi constatado que 

64% dos pesquisados se consideram satisfeitos, 27% muito satisfeitos e 9% estão 

insatisfeitos. Em se tratando de benefícios, o ideal é conceder um salário adequado 

ao cargo e às funções exercidas, plano de carreira, etc., pois são alguns modos de 

motivar os trabalhadores. Quando se tem oportunidade de crescimento na empresa, 

os funcionários não ficam em suas zonas de conforto, procuram sempre melhorar o 

seu autodesenvolvimento, pois sabem que podem conquistar privilégios. 

No que diz respeito ao reconhecimento adquirido através do alcance dos 

resultados almejados, 36% dos entrevistados não se sentem reconhecidos e 64% 

consideram que sim. Todas as empresas devem planejar estratégias de modo que 

todos os servidores se sintam importantes, sintam que suas atividades e esforços 

desenvolvidos resultaram em progressos, como também, recebam seus propícios 

merecimentos. É de conhecimento de todos que isso nem sempre acontece na 
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prática, seja pela gestão da unidade ou pela entidade pública como um todo, o que 

pode acarretar um retrocesso para o servidor e até mesmo para a instituição. 

A pesquisa apontou que 64% dos entrevistados consideram que trabalham 

em um ambiente em que há cooperação entre os colegas e 36% responderam que 

não há cooperação no ambiente de trabalho. A cooperação tem grande poder e 

influência no quesito da conquista dos propósitos, além de proporcionar a expansão 

dos conhecimentos e ampliar a produtividade de cada um. 

A próxima pergunta procurou saber se a organização permite a participação 

dos funcionários nos processos de tomada de decisões, 55% responderam que não 

e 45% consideram que sim. As empresas precisam ter um ambiente onde todos 

tenham liberdade de expressão e não limitá-los apenas em suas tarefas diárias. 

 

Os funcionários querem participar. Querem que suas ideias sejam 
solicitadas. Querem contribuir com sugestões. Querem ajudar a resolver 
problemas e tomar decisões. Quando está sinceramente interessada nas 
contribuições dos funcionários, a gerência libera uma enorme quantidade de 
energia criativa (SPITZER, 1997, p. 96). 

 

Com relação à autonomia para críticas bem como para sugestão de melhorias 

no ambiente de trabalho, 55% dos entrevistados responderam ter esta autonomia, e 

45% consideraram que não. Saber ouvir agrega valor ao desempenho e qualidade 

da organização como um todo, pois permite práticas superiores de trabalho e 

permite a facilitação na tomada de decisões. Com a pesquisa, foi possível ver que 

mesmo com a maioria opinando que dispõe de autonomia, esse fator motivacional 

precisa ser trabalhado e melhorado a fim de satisfazer 100% dos colaboradores. 

Quanto ao clima de trabalho na empresa, 64% dos pesquisados estão 

satisfeitos, 27% insatisfeitos e 9% pouco satisfeitos. O clima de trabalho não é um 

dos fatores mais importantes quando se fala em aspectos que proporcionam a 

motivação, porém, é um grande intermediário a fim de alcançá-la. Assegurar a 

disciplina no ambiente de trabalho é um hábito que toda empresa deve adotar. Além 

disso, preservar um bom exemplo é significativo e importante para o bem estar dos 

colaboradores. Para que o funcionário consiga se concentrar totalmente no 

cumprimento de suas obrigações, ele precisa de um ambiente favorável a isso. 
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Os maravilhosos e fantásticos lugares para se trabalhar, demonstram que 
não é necessário perder aquela romântica visão da origem e a clareza 
sobre os objetivos essenciais de um empreendimento, seja ele de que 
tamanho, ramo ou país for (BROXADO, 2001, p. 86). 

 

Em relação ao recebimento de informações claras e suficientes do superior 

para cumprir as tarefas no tempo adequado, 64% dos entrevistados consideram que 

recebem e 36% avaliam que não. O respeito às pessoas deve estar presente 

diariamente, isto é, respeito pela individualidade de cada um, respeito pelas 

diferenças, pelo modo de pensar. É primordial a transparência entre empregador e 

empregado, deixar claro as metas, objetivos, e regras a serem cumpridas para que 

haja um ambiente organizacional harmonioso e desejado. 

Sobre a importância de receber um Feedback em relação ao desempenho 

das atividades dentro da empresa, 91% dos entrevistados, acham relevante, e 9% 

responderam que não. “A ideia do feedback é simples, mas de grande importância 

para as pessoas no trabalho, pois através desse retorno é que o trabalhador poderá 

fazer uma autoanálise, visando melhorias em sua conduta profissional” 

(CAVASSANI; CAVASSANI; BIAZIN, 2006, p. 5). 

Atuando no foco da pesquisa e indagando quais os fatores que são 

importantes para a motivação no ambiente organizacional da empresa do setor 

público, 23% dos participantes da pesquisa são influenciados pelo reconhecimento e 

valorização profissional, 13% consideram relevante a boa remuneração, 10% 

opinam como significativo ter metas e objetivos a serem alcançados, 13% sentem 

que o crescimento profissional tem grande notoriedade, 23% acreditam que o bom 

relacionamento interpessoal é um aspecto motivacional, 8% discorrem sobre a 

realização de feedback e 10% sobre a comunicação direta e transparente com o 

superior imediato, ressaltando que nessa questão os entrevistados podiam escolher 

mais de uma opção como resposta. Assim sendo, analisa-se que o principal fator 

motivacional mencionado pelos entrevistados foi reconhecimento e valorização 

profissional. “A valorização é a remuneração psicológica que os funcionários mais 

desejam. Willian James, pai da psicologia moderna, considerou o anseio de 

valorização „o princípio mais profundo da natureza humana‟”. (SPITZER, 1997, p. 

106). Outro fator é o bom relacionamento interpessoal. O relacionamento entre os 

trabalhadores é um fator que tem grande influência no clima organizacional, visto 
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que quando as relações interpessoais estão abaladas, o clima torna-se negativo e a 

consequência disso é o baixo rendimento das atividades e, esses fatos podem ser 

prejudiciais tanto para a empresa quanto para os funcionários. 

A próxima questão é em relação ao sentimento dos colaboradores em fazer 

parte da empresa, 46% dos entrevistados se sentem muito satisfeitos, 36% 

satisfeitos, e 18% insatisfeitos. Diante dessas informações, verifica-se que, mesmo a 

maioria considerando-se muito satisfeitos e satisfeitos, existem entrevistados que 

não estão contentes em fazer parte da empresa. 

A 19ª pergunta dissertativa, teve como objetivo obter sugestões de melhorias 

para a organização pública. Grande parte dos pesquisados, apontaram o 

aperfeiçoamento e implantação de treinamentos como recomendação, destacando 

que na pergunta em que foi questionado o nível de satisfação quanto à possibilidade 

de promoção, treinamentos que a organização oferece, a maioria afirmou estar 

insatisfeitos. 

Dando continuidade, a discussão apresentada será dos resultados da 

pesquisa da empresa privada. Contatou-se, que o perfil dos entrevistados da 

empresa do setor privado, são 86% do sexo masculino e 14% feminino. Com os 

resultados, percebe-se que a participação masculina foi a que prevaleceu em 

relação à feminina. Quanto à escolaridade, foi possível identificar que 100% dos 

entrevistados possuem ensino médio, o que faz a responsabilidade do gestor 

aumentar, a fim de disponibilizar treinamentos, capacitações, cursos, com foco 

específico nas atividades que cada um desenvolve, em prol da melhoria da 

qualificação da mão de obra. A faixa de idade que predomina é entre 18 e 40 anos, 

refletindo 71%, e 29% com idade entre 41 e 54 anos. Em relação ao estado civil, 

100% dos entrevistados são casados. Quanto ao tempo de serviço, foi identificado 

que 100% estão na empresa em até um ano. O resultado demonstra a importância 

da gestão competente da rotatividade de pessoal, que, sendo elevada ocasiona 

prejuízos para a empresa e passa uma imagem negativa para os clientes internos e 

externos. 

 

O fenômeno da rotatividade revela-se fonte de preocupação das empresas 
em um cenário de competição globalizada. Nesse contexto, a 
competitividade implica oferecer qualidade de serviços e produtos, 
reforçando a importância da política de administração de pessoal que 
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possibilite a permanência de profissionais na empresa, desenvolvendo 
trabalhos com eficiência e eficácia. Assim, a ocorrência da rotatividade pode 
ser a ponta do iceberg de distorções na política de recursos humanos 
(FERREIRA; FREIRE, 2001, p. 178). 

 

Em termos de estabilidade no emprego, 43% dos entrevistados se sentem 

satisfeitos, 14% muito satisfeitos e 43% neutros. Apesar de organizações privadas 

não assegurarem a estabilidade aos seus funcionários na organização, a maioria 

dos entrevistados estão muito satisfeitos e satisfeitos. Buscar as causas da 

insegurança dos colaboradores, a fim de tranquilizá-los, é uma forma de garantir um 

ambiente organizacional com melhores condições de trabalho. 

Com relação ao salário, 86% dos entrevistados disseram estar satisfeitos, e 

14% se consideram pouco satisfeitos. É de suma importância para a empresa a 

organização da administração salarial, disponibilizando salários justos às funções e 

de acordo com o mercado, para que não haja insatisfação dos colaboradores. 

Quanto à possiblidade de promoção, treinamentos que a organização oferece 

43% se consideram insatisfeitos, 29% neutros, 14% pouco satisfeitos e 14% 

satisfeitos. As mudanças são constantes, as tecnologias estão em contínua 

evolução e isso demanda treinamento dos funcionários para que estejam aptos ao 

cenário atual em que se encontra o mercado. Com as equipes preparadas, as 

organizações alcançam os resultados desejados de forma mais rápida e ficam em 

alta na competitividade. 

A respeito dos benefícios proporcionados pela organização, 57% dos 

entrevistados estão satisfeitos, 15% muito satisfeitos, 14% pouco satisfeitos e 14% 

neutros. Os benefícios oferecidos pelas organizações são fatores essenciais na 

melhoria do bem estar e qualidade de vida dos trabalhadores, com isso o aumento 

da satisfação é significativo e, intervém propriamente no sucesso da instituição. 

Observando as respostas da questão que diz respeito ao reconhecimento 

adquirido através do alcance dos resultados almejados, 71% consideram que não é 

e apenas 29% responderam que são reconhecidos. Diante dessa análise, para a 

empresa é preocupante o fato da maioria dos pesquisados não se considerarem 

reconhecidos. Assim como as organizações querem o reconhecimento dos clientes 

externos, os colaboradores querem da empresa. 
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Referente à existência de cooperação entre os colegas no ambiente de 

trabalho, 57% dos entrevistados consideram que existe e 43% responderam que 

não. A cooperação se faz necessária em todas as organizações, apesar de ser 

desafiador trabalhar em equipe, ao mesmo tempo é um dos métodos de resolver 

circunstâncias com mais flexibilidade e perspicácia para alcançar as metas em 

tempo adequado. 

A próxima questão da pesquisa buscou saber se a organização permite a 

participação dos funcionários nos processos de tomada de decisões, 71% 

responderam que não e somente 29% acreditam que sim. É vantajoso para a 

empresa possibilitar a participação dos funcionários na tomada de decisões, em 

virtude da diversidade de ideias que facilitam na hora de resolver determinado ponto. 

 

A diversidade, quando bem administrada, pode aumentar a criatividade e a 
inovação dentro das organizações, bem como melhorar as decisões 
tomadas, por trazer novas perspectivas em relação aos problemas. Quando 
não é administrada adequadamente, há aumento potencial da rotatividade, 
de maior dificuldade de comunicação e mais conflitos interpessoais 
(ROBBINS, 2002, p. 14). 

 

Quanto à autonomia dos trabalhadores para críticas bem como para 

sugestões de melhorias no ambiente de trabalho, 71% afirmaram não ter e 29% 

responderam possuir essa autonomia. 

 

Ouvir a voz do cliente interno é, assim, mais que um simples processo; é um 
indicador eficaz de uma mudança de mentalidade empresarial, onde o 
funcionário passa a ser visto não como alguém que deve simplesmente 
cumprir ordens, mas como um aliado, de cuja competência e de cujo 
empenho depende, diretamente, o bom resultado do negócio (BARÇANTE, 
2002, p. 20). 

 

Com relação ao clima de trabalho na empresa, 71% dos entrevistados 

sentem-se satisfeitos e 29% estão insatisfeitos. Preservar um clima organizacional 

agradável é crucial, uma vez que, tem influência na produtividade, nas relações 

interpessoais e na motivação dos colaboradores. O clima pesado é um fator que 

consome a motivação das pessoas. 

Sobre o recebimento de informações claras e suficientes do superior para 

cumprir suas tarefas no tempo adequado, é possível observar que 100% dos 

interrogados confirmaram que recebem os esclarecimentos necessários. A forma 
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como o profissional é tratado pelo seu líder tem grande influência em seu trabalho. 

Gestores vistos como autoritários, tendem a tornar o ambiente de trabalho 

sobrecarregado, onde os funcionários não conseguem desenvolver todas as suas 

aptidões no tempo ideal, pois se veem pressionados e isso bloqueia a criatividade 

de cada um. 

A respeito da importância de receber um feedback em relação ao 

desempenho das atividades dentro da empresa, 57% dos entrevistados não acham 

relevante e 43% responderam ser importante. Ainda que maior parte não considere 

o feedback importante, é útil repassar para cada um como está sendo o 

desenvolvimento de suas atividades. “As pessoas trabalham melhor quando tem 

feedback em relação ao seu progresso, pois isto as ajuda a perceber as 

discrepâncias entre o que tem feito e aquilo que precisa ser realizado para o alcance 

do objetivo” (ROBBINS, 2002, p. 162). 

Procedendo com o propósito da pesquisa, os fatores que foram considerados 

importantes pelos entrevistados para a motivação no ambiente organizacional da 

empresa privada, foram respectivamente os seguintes, 36% consideraram o 

reconhecimento e valorização profissional, 22% são influenciados pela boa 

remuneração, 7% são estimulados pelo crescimento profissional, 7% acham 

importante o bom relacionamento interpessoal, 14% opinam que a realização de 

feedback é um fator motivacional e 14% acham relevante a comunicação direta e 

transparente com o superior imediato, destacando a possibilidade do entrevistado 

poder optar por mais de uma alternativa nessa questão. Diante dos dados, percebe- 

se que o principal aspecto que gera motivação nos entrevistados, foi o 

reconhecimento e valorização profissional. Com o avanço das tecnologias e da 

globalização, a busca por excelentes profissionais que sejam produtivos e dedicados 

no mercado está ficando cada vez maior nas empresas atualmente, mas para que a 

mesma os conquiste é necessário que a organização também seja participativa, 

empenhada com os colaboradores, valorizando e reconhecendo cada um. Para 

obter resultados satisfatórios é necessária uma junção de ambos os lados, os dois 

devem exercer suas influências e forças. Outro fator motivacional considerado pelos 

entrevistados foi a boa remuneração. “Cada funcionário – como um stakeholder 

interno – está interessado em investir com trabalho, dedicação e esforço pessoal, 
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com conhecimentos e competências desde que tenha certeza de receber uma 

retribuição adequada” (CHIAVENATO, 2014, p. 240). 

A última pergunta objetiva do questionário da pesquisa buscou saber como os 

funcionários se sentem em relação a fazer parte da empresa, onde 71% 

responderam estarem satisfeitos e 29% muito satisfeito. Nota-se que os resultados 

foram positivos, o que demonstra que a amostra está muito satisfeita em fazer parte 

dessa instituição, entende-se que a empresa está atendendo às expectativas dos 

trabalhadores e isso afeta positivamente no desenvolvimento das obrigações de 

cada um. 

A questão dissertativa teve o objetivo de obter sugestões de melhorias para a 

organização privada. As indicações sugeridas pelos pesquisados, foram reuniões 

frequentes com a participação dos funcionários, melhoria nos EPI, reconhecimento e 

valorização profissional, oportunidades de crescimento, enfatizando que nas 

perguntas em que foi questionado sobre participação e reconhecimento grande parte 

dos entrevistados apontou que não é reconhecido e não tem a concessão de 

participação, como na tomada de decisões. 

 

CONCLUSÃO 

 

Razões para se sentir motivado é algo muito relativo, pois cada um dispõe de 

perspectivas diferentes, cada ser humano apresenta uma visão, um modo de ver as 

coisas. Em se tratando de trabalho, uns se doam totalmente à fim de alcançar sua 

realização pessoal, outros trabalham por que gostam, sentem amor pelo que fazem, 

outros pelo dinheiro, ainda também tem aqueles que não tem resposta concreta para 

isso, ou seja, não gostam do que exercem, não pensam em seu crescimento 

profissional e pessoal, não tem metas a atingir. 

Este trabalho teve como objetivo analisar o ambiente organizacional de uma 

empresa pública e uma privada, com o intuito de verificar quais os fatores que 

influenciam na motivação, sobre a percepção dos colaboradores, no trabalho. 

Conclui-se, perante os resultados obtidos através da pesquisa, que existem fatores 

na organização que se destacam e outros nem tanto, porém, todos são importantes 

para que a motivação se faça presente constantemente. 
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O reconhecimento e valorização é um dos fatores cruciais que mais têm 

influência do ponto de vista dos entrevistados para motivar as pessoas e o que nota- 

se, é que os entrevistados da organização privada, em sua maioria, não se sentem 

reconhecidos pela empresa, como também, alguns da empresa do setor público. 

Outro fator bem avaliado para os entrevistados da empresa do setor público é 

o bom relacionamento interpessoal. Com os dados da pesquisa, percebe-se que no 

geral, se considera que trabalham em uma empresa que tem cooperação entre os 

colegas e estão satisfeitos com o clima de trabalho. Diferentemente, para os 

pesquisados da empresa do setor privado, outro fator relevante é a boa 

remuneração, que, com os resultados, foi possível perceber que a maior parte está 

satisfeito com seu salário. 

Apesar da organização privada não garantir estabilidade, nota-se que a 

maioria dos funcionários se sentem seguros quanto a isso e estão muito satisfeitos 

e, a organização pública, mesmo tendo esse benefício, passa insegurança para 

alguns trabalhadores. 

Em todos os questionamentos, os entrevistados apresentaram opiniões tanto 

positivas quanto negativas em relação à empresa, dessa forma, pode se concluir 

que tanto a organização pública quanto privada, não dispõe de fatores suficientes 

para que a motivação esteja constantemente presente no trabalho e influencie 

positivamente seus funcionários, visto que, parte dos entrevistados está insatisfeito 

com alguns aspectos, como demonstra os resultados da pesquisa. É necessário 

maior atenção de ambas as organizações, quanto à motivação dos colaboradores, 

considerar as opiniões contrárias como um feedback dos trabalhadores, que tem o 

intuito de contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente organizacional como um 

todo. 

Gerenciar pessoas não é tarefa fácil, ainda mais assegurar motivação na 

rotina do dia a dia. Com o cenário de trabalho cada vez mais competitivo, não basta 

ter status de grande organização, se os colaboradores da mesma não estiverem 

dispostos a contribuir na busca pelos objetivos propostos. É de suma importância 

que todos se sintam satisfeitos, porque é através de tal medida que surgirão os 

melhores resultados. A rotina do dia a dia de trabalho pode se tornar entediante ao 

passar do tempo e isso pode afetar o andamento da empresa. O mercado está cada 

vez mais rigoroso, as cobranças vêm aumentando, é crucial possuir táticas que, 
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independente dessas situações, o serviço continue sendo produtivo e não afete o 

ânimo das pessoas. A motivação deve estar como uma das prioridades no momento 

de desenvolver estratégias organizacionais. Cabe às organizações potencializar os 

aspectos considerados pelos entrevistados como motivacionais, para que, como 

consequência, a organização avance no quesito qualidade e alcance a eficiência. 
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GESTÃO DE MARCAS NA ÓPTICA RETRÔ, EM CANOINHAS – SC 

 

Jéssica Pacheco28 
Adriano Antônio Bauer29 

RESUMO 

O presente trabalho tratou sobre a Gestão de Marcas na Óptica Retrô em Canoinhas 
– SC. Estudar como a empresa poderá efetuar melhoria, contemplando esses 
requisitos, foi o desafio proposto. Para tanto, foi pesquisado quais estratégias 
poderiam ser implementadas, com o intuito da fidelização dos clientes com a 
adequada Gestão de Marcas. As ferramentas utilizadas objetivaram formar o escopo 
para tomadas de decisões gerenciais, com enfoque para a pesquisa realizada junto 
aos clientes. Portanto, considera-se o presente artigo resultados da pesquisa 
bibliográfica e da pesquisa de campo, enquadrando-se nos aspectos qualitativos e 
quantitativos e nas modalidades de pesquisa exploratória e descritiva. Depois de 
realizar a análise do ambiente da empresa e de conhecer a percepção de seus 
clientes e as melhorias por eles apontadas como necessárias, foram apontadas 
estratégias como a alteração da localização da empresa, o do acompanhamento 
eficaz do pós-venda junto aos clientes, realização de promoções, implementação do 
cartão de fidelidade, ampliação das políticas de marketing, entre outras estratégias. 
Com isso, os riscos enfrentados são calculados e os processos são adequados ao 
cenário existente, atrelando-se os objetivos e metas organizacionais com a pesquisa 
mercadológica. 
 
Palavras-chaves: Gestão de Marcas. Decisões Gerenciais. Metas Organizacionais. 

 
ABSTRACT 

The present work concerned with Brand Management in "Óptica Retrô" in Canoinhas 
- SC. Studying how the company can make improvement, considering these 
requirements, was the proposed challenge. For this, it was researched which 
strategies could be implemented in order to build customer loyalty with the proper 
Brand Management. The tools used aimed to form the scope for management 
decision making, focusing on research conducted with customers. Therefore, this 
article considers the results of bibliographic research and field research, fitting the 
qualitative aspects and the modalities of exploratory and descriptive research. After 
conducting the analysis of the company's environment and knowing the perception of 
its customers and the improvements they pointed out as necessary, strategies such as 
changing the location of the company, the effective follow-up after-sales with 
customers, realization promotions, loyalty card implementation, expansion of the 
marketing policies, among other strategies. Thus, the risks faced are calculated and 
the processes are appropriate to the existing scenario, linking organizational 
objectives and goals with market research. 
 
Keyword: Brand Management. Management Decisions. Organizational Goals. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando o desejo de uma marca se inicia é necessário pensar no tipo de 

produto a ser desenvolvido, a diferenciação, o que esse produto pode oferecer de 

melhor em qualidade, serviço, assistência, para melhor atender à necessidade dos 

seus futuros clientes. 

Isto atribui ao maior desejo e necessidade do novo produto no mercado, a 

fidelidade e lealdade dos seus clientes. Mas, não é somente implementar ao 

mercado e ter um ótimo marketing, a qualidade do produto e atendimento também 

são muito fundamentais para o sucesso. O marketing é uma ferramenta fundamental 

para apresentar uma empresa, marca ou produto, para estimular a venda, aumentar 

o interesse e atrair o cliente. 

Administrar uma marca é saber como irá inseri-la no mercado: vender para 

alguma empresa, criar uma loja específica para seu produto, loja virtual, franquias, 

escolher o melhor e o mais adequado para a sua marca. 

E quando não há a administração em todo o processo de implementação, que 

não é um processo fácil, pode-se ter dificuldades e a não aceitação da nova marca 

no mercado. 

Quando não há um bom gerenciamento da empresa para com a sua marca 

ocorre o que nenhuma empresa quer, que é a perda de seus clientes, não 

conseguindo manter suas vendas e, consequentemente, sua lucratividade baixa. 

Manter a marca não é um trabalho fácil. É essencial obter um estudo 

aprofundado da necessidade dos clientes: o que eles mais procuram, modernidade 

e, principalmente, sempre ter como prioridade a qualidade de produtos e serviços. 

A empresa Óptica Retrô é nova no mercado, trazendo uma marca nova com 

uma proposta diferenciada em seus produtos, oferecendo produtos exclusivos, 

modernos e também com um estilo “retrô”, atentos às tendências, mas com sua 

própria essência. 

Neste início é fundamental, para que eu possa crescer e futuramente expandir 

os negócios da mesma, que os clientes se adaptem à empresa e a administração 

dela como um todo, como empresa e marca. Desta forma surge a seguinte pergunta 

de pesquisa: “Quais os benefícios para a empresa Óptica Retrô, em Canoinhas SC, 

da implementação da gestão de marcas?” 
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A gestão de marcas vem para ajudar qualquer marca e empresa nova no 

mercado, priorizando a boa administração, estabelecendo o marketing como seu 

melhor aliado para a apresentação da mesma no mercado. 

A Óptica Retrô tem poucos meses no mercado e ainda tem muito pela frente. 

Assim como para qualquer empresa, os primeiros anos são importantíssimos para 

que a empresa cresça de modo a atingir seus objetivos. 

E para isto o presente projeto será realizado, com o objetivo de analisar como 

a gestão de marcas e o marketing são fundamentais para o crescimento da empresa 

e o reconhecimento da sua marca e produtos. Também visa proporcionar à 

acadêmica o conhecimento da importância do mesmo para seu crescimento 

profissional e a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Como objetivo geral deste trabalho, portanto, foi definido o estudo dos 

benefícios que podem ser gerados pela aplicação da gestão de marcas na empresa 

Óptica Retrô de Canoinhas-SC. E, como objetivos específicos, foram definidos os 

seguintes: realizar pesquisa junto aos clientes para conhecer o nível de satisfação 

dos mesmos em relação aos produtos e serviços oferecidos pela empresa em 

estudo. Após este processo, realizar análise ambiental da empresa, implementação 

de sugestões dos clientes entrevistados visando a maximização de recursos e a 

melhoria da prática mercadológica da empresa e, inclusive, sugerir estratégias e 

táticas visando o aperfeiçoamento dos referidos processos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Considera-se o presente artigo fruto da pesquisa descritiva realizada através 

de um estudo sem intervenção do pesquisador, visando descobrir como a empresa 

se situa no fenômeno a ser estudado. Ao observar os acontecimentos diários na 

empresa Óptica Retrô buscando a veracidade dos fatos que encontram-se passíveis 

de verificação para aperfeiçoar o desempenho em marketing e gestão de marcas. 

Utilizou-se, também, a pesquisa de campo para identificar a satisfação dos 

clientes ao marketing e a gestão da marca realizada pela empresa Óptica Retrô em 

Canoinhas – SC. 

O processo utilizado para coleta de dados envolveu a aplicação de 

questionários, compostos por dez questões, com espaço para opiniões subjetivas. 
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A pesquisa bibliográfica apresentou a base teórica para a resolução e 

entendimento dos problemas estudados ou resolvidos. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de observações diretas das 

atividades da empresa supracitada e questionário que captou as informações 

necessárias para o estudo do fenômeno. 

O pesquisador procurou entender o que os clientes procuram em relação a 

empresa, como o marketing e a gestão de marcas que influenciam no crescimento 

geral da mesma. A população que fez parte deste estudo foi composta pelos clientes 

maiores de 18 anos, ativos da empresa. 

Para este estudo foi utilizada uma amostra de 103 clientes ativos da empresa, 

sorteados de forma aleatória entre a população existente. 

Os dados foram coletados mediante questionário, para o entendimento do 

impacto que a empresa está causando no mercado, o que os clientes esperam da 

empresa e se estão satisfeitos com a mesma. 

O questionário foi um instrumento que possibilitou a interação com os clientes 

e a coleta de dados para obter as informações necessárias. Esse processo foi em 

horário de expediente se inteirando sobre a rotina da empresa e a satisfação do 

cliente quanto a ela. Nesta dinâmica o pesquisador inteirou-se dos fenômenos que 

desejou estudar, observando para melhor entendimento dos processos e a 

satisfação do cliente. 

Para a correta e adequada apresentação dos dados, foram utilizadas as 

ferramentas Word e Excel da Microsoft. 

 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 

Análise do Ambiente 

 

Como se sabe que o mundo vive em constante mudanças, tecnológicas, 

ambientais, necessidades, desejos, entre outros e isso afeta todos e também as 

empresas que precisam se adaptar ao que o cliente quer e necessita. 

 

O desenvolvimento e a implementação de um plano de marketing envolve 
diversas decisões. Tomar essas decisões é tanto uma ciência como uma arte. 
Para criar o clima de entendimento e inspiração necessário ao processo de 
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tomada de decisão de marketing, as empresas devem possuir informações 
abrangentes e atualizadas sobre as tendências específicos ao seu negócio. 
(KOTLER; KELLER, 2006, p. 70). 

 

Sendo assim, o ambiente de marketing deve se adaptar ao mercado conforme 

o necessário para manter o ambiente favorável à empresa, sempre atento a essas 

mudanças para que não haja crise de acompanhamento com o mercado. 

A empresa deve buscar adaptar-se a constantes mudanças conforme as 

oscilações que o mercado oferece, buscando a manutenção dos clientes, bem como 

possibilidade de obtenção de novos. 

 

Comportamento do Consumidor 

 

Como o mercado está sempre em constante mudança, os consumidores 

acompanham elas e, consequentemente, as empresas também devem acompanhá- 

las. As necessidades mudam com o tempo e as ofertas de produtos e serviços 

também variam de acordo com as tendências de mercado. 

De acordo com Sandhusen (1998, p. 159), “É particularmente importante que 

os gerentes de marketing entendam o comportamento do consumidor, levando em 

conta as normas de marketing que determinam uma resposta de marketing voltada 

para as necessidades do mercado”. 

Mesmo que a empresa espere suprir ao máximo os desejos e necessidades 

do consumidor, ela deve respeitar o mercado em que está inserida, sem abuso de 

preço e propaganda. 

 

Promoção 

 

Quando uma empresa se inicia e quer apresentar seus produtos ou a 

empresa precisa aumentar as vendas e demonstrar novos produtos, ela faz 

promoção para incentivar os clientes a consumirem seus produtos. 

Para Sandhusen (1998), alguns dos objetivos da promoção de vendas são: 

consumidor-usuário, consumidor não-usuário, varejistas e força de venda. Com 

ferramentas para isso como: cupons, exposições, concursos, feiras comerciais, etc. 
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Para promover as vendas deve-se ter uma boa estratégia de promoção para 

atrair o maior número de clientes e não perder com isso. 

 

Propaganda 

 

A propaganda é essencial, pois mostra para os consumidores o produto da 

empresa e forma o elo principal de comunicação entre ambas as partes, atraindo, 

desta forma, o consumidor, demonstrando o seu produto para ele de forma clara e 

que desperte o interesse do mesmo. 

De acordo com Kotler (1998, p. 554), “Propaganda é qualquer forma paga de 

apresentação impessoal e de promoção de ideias, bens ou serviços por um 

patrocinador identificado”. 

Tendo também a função de persuadir os consumidores, “apelando” e 

despertando os desejos do seu público-alvo. 

 

Publicidade 

 

“A publicidade adiciona valor às marcas influenciando as percepções dos 

consumidores. A publicidade eficaz faz com que as marcas sejam vistas como mais 

elegantes, prestigiosas, talvez superiores às ofertas da concorrência e, de modo 

geral, de qualidade e/ou valor mais elevado” (CZINKOTA et al., 2001, p. 373) 

A publicidade bem-feita traz mais poder à marca, demonstrando que é de 

melhor qualidade ou melhor valor, com maior reconhecimento e lucratividade ou 

marca com mais presença de mercado. 

 

Comunicação de Marketing 

 

Esta é a forma da empresa comunicar-se com seus clientes, mostrando a eles 

seus produtos e como podem ser utilizados, de forma a tirar as dúvidas do 

consumidor. 

 

A comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas buscam 
informar, persuadir e lembrar os consumidores-direta ou indiretamente-sobre 
os produtos e marcas que comercializam. Num certo sentido, a comunicação 
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de marketing representa a ‘voz’ da marca e é o meio pelo qual ela estabelece 
um diálogo e constrói relacionamentos com os consumidores (KOTLER; 
KELLER, 2006, p. 532). 

 

Tendo isto como base, uma empresa consegue interagir com seus clientes de 

várias maneiras, sempre deixando clara a visão da empresa e a sua função no 

mercado. 

 

GESTÃO DE MARCAS 

 

Administrar uma marca é estar totalmente atento às ofertas de mercado, às 

ameaças, às oportunidades e aos desejos e necessidades do consumidor. 

Procurando implementar estratégias para introduzir seus produtos ou serviços 

no mercado, como a empresa vai produzir ou vender seus produtos ou serviços. 

Conforme Kotler e Keller (2006, p. 268) 

 

A construção de uma marca forte requer um cuidadoso planejamento e 
gigantescos investimentos a longo prazo. Na essência de uma marca bem- 
sucedida existe um excelente produto ou serviço, sustentado por um 
marketing desenvolvido e executado com criatividade. 

 

Para o sucesso da marca a paciência e criatividade são essenciais para o 

bom andamento da empresa. O reconhecimento vem com o tempo de uma marca 

bem estruturada e com produtos e serviços de qualidade. 

De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 269) “As marcas identificam a origem 

ou fabricante de um produto e permitem que os consumidores atribuam a 

responsabilidade pelo produto a determinado fabricante ou distribuidor”. Sendo 

assim, os consumidores, através de sua percepção única, podem avaliar um produto 

idêntico de forma diferente, devido a sua apresentação e como a marca é 

apresentada e estabelecida. 

 

HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

Localizada no centro da cidade de Canoinhas, Santa Catarina, a EIRELI 

Óptica Retrô encontra-se no mercado desde 2018 (Em 2019 completou seu 1º ano 
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de atuação) atuando como comércio varejista de artigos ópticos, optante do regime 

de tributação SIMPLES nacional. 

O proprietário possui formação acadêmica superior em Ciências Contábeis, 

especialização em Gestão Tributária e técnico em Óptica; a razão social do 

estabelecimento carrega o nome – Óptica Retrô EIRELI e fantasia Óptica Retrô. 

A Óptica Retrô possui 2 (dois) funcionários vinculados, sendo o proprietário e 

sua esposa atuante direto com as atividades operacionais e administrativas, 

gerenciando-as. 

Atualmente seu endereço é Rua Felipe Schmidt, nº 107, sala 5, centro, 

Canoinhas/SC, com CNPJ 31.838.164/0001-16, telefone, (47) 3622-6135 e e-mail 

retrooptica@gmail.com. 

É reconhecida pela qualidade de seu atendimento e pela rapidez conjunta no 

processo, assim como por produtos de qualidade, além de que a empresa 

comercializa óculos de sol e armações apenas da sua marca própria, criando assim 

um significativo diferencial. O slogan da Óptica Retrô é “Faça a sua época”, pois a 

empresa busca ser original em todos os sentidos, proporcionando para seus clientes 

uma experiência única no que se diz respeito a autoridade do mesmo no momento 

da compra. Desse modo, oferece aos seus clientes a opção por produtos que 

realmente façam se destacar. 

Entre os fatores críticos de sucesso que a empresa se preocupa 

constantemente está o dever de atender com ética e seriedade o cliente, de forma 

amistosa e prestativa; assim como manter boa relação com fornecedores e 

colaboradores, agindo com honestidade e transparência. 

Sua missão é proporcionar mais visão para nossos clientes, aliando estilo, 

bom gosto e preço justo. Como seus valores tem a inovação, conceito jovem, ética, 

sinergia, presença. Sua visão é ser a maior rede de ópticas do planalto norte 

catarinense e sul do Paraná, trabalhando com produtos exclusivos, de qualidade e 

alta tecnologia. 
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ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS COM A PESQUISA 

 

Na sequência serão apresentados os dados da pesquisa. Conforme 

estabelecido nos materiais e métodos, pretendeu-se entrevistar 103 pessoas, dentre 

os clientes cadastrados e ativos na empresa. 

Neste momento serão expostos os dados obtidos através dos questionários, 

aplicados a 103 clientes da empresa, conforme definido nos materiais e métodos. 

Estes resultados servirão como base para as posteriores sugestões de melhoria. Os 

questionários foram formulados com dez questões, sendo as primeiras nove 

objetivas e a última de cunho discursivo e opcional. A exposição obedecerá a 

seguinte ordem: da alternativa mais assinalada para a menos assinalada. 

A primeira questão objetivou descobrir a idade dos entrevistados, verificou - 

se que 67% de 18 anos a 35 anos e 33% acima de 36 anos. A segunda questão 

procurou descobrir qual era o sexo dos entrevistados, se verificou que 74% são do 

sexo feminino e 26% são do sexo masculino. A terceira questão procurou descobrir 

o objetivo de compra dos entrevistados, onde 85% foram problemas de visão, 14% 

óculos de sol e 1% estética. A quarta questão, visou detectar as visitas dos 

entrevistados a loja, 67% é anualmente, 17% trimestralmente, 15% mensalmente e 

1% semanalmente. A quinta questão, teve como o objetivo descobrir como o 

entrevistado conheceu a loja, onde 40% por indicação de amigos/parentes, 28% 

mídias sociais, 23% ao acaso e 9% outros. A sexta questão procurou descobrir, com 

base na experiência do entrevistado, se ele indicaria a loja a amigos e parentes, 

sendo 100% das respostas sim. 

As questões sete e oito procuraram descobrir quais experiências foram mais 

marcantes positivamente e negativamente em sua visita a empresa. Na questão 

positiva foram 64% atendimento, 21% preço, 12% qualidade, 2% marca exclusiva, 

1% outros. E na questão negativa foram 78% outros, 6% tempo de espera, 5% 

qualidade, 4% marca exclusiva, 4% preço, 3% prazo. 

A questão nove teve como objetivo apresentar as qualificações da empresa 

qualificando-a entre ruim, regular, bom, ótimo e excelente (tabela 1): 
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Tabela 1 - Avaliação da empresa 

 RUIM REGULAR BOM ÓTIMO EXCELENTE 

Localização/endereço da Óptica Retrô 1% 5% 43% 34% 17% 
Acessibilidade na empresa 1% 5% 34% 38% 22% 
Qualidade do atendimento 0% 0% 7% 24% 69% 
Qualidade nos produtos 0% 3% 14% 35% 48% 
Satisfação com a empresa 0% 0% 15% 25% 60% 
Layout (vitrine, fachada) 1% 3% 24% 37% 35% 
Preço dos produtos 0% 8% 27% 29% 36% 
Horario de atendimento 0% 2% 25% 33% 40% 
Forma de pagamento 0% 2% 19% 33% 46% 
Descontos e promoções 1% 7% 28% 34% 30% 

Divulgação da empresa em mídias sociais 

(facebook, whats, instagram), radios 
1% 5% 25% 31% 38% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A questão dez, teve como objetivo obter opções de estratégias para a 

fidelização de clientes, sendo respondida por 43 entrevistados (por ser de cunho 

opcional), assim estabelecido na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Sugestões de estratégias de fidelização 
 VOTOS 

Elogios ao atendimento 14 

Clientes satisfeitos 13 

Promoções/descontos 11 

Localização/ampliação/expansão 6 

Preço 5 

Feedback/acompanhamento pós-vendas 5 

Cartão fidelidade/ brindes 5 

Publicidade 4 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Para realizar a análise ambiental da Óptica Retrô, utilizou-se o ambiente em 

que a empresa está inserida. Determinado enfoque será dado, conforme os 

objetivos da pesquisa. 

 

Análise Interna e Análise externa 

 

Nas tabelas 3 e 4 estão apresentadas as análises efetuadas referentes ao 

ambiente interno e externo da empresa, ou seja, perante seu microambiente 
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(atributos da própria organização) e perante seu macro ambiente (atributos do 

ambiente). 

 

Tabela 3 - Análise Interna 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Abrange o estilo mais jovem O local pequeno 
O diferencial da empresa como o ambiente, o 
atendimento, produto e preço acessível 

Clientes fidelizados em outras óticas mais antigas 
no mercado 

A marca própria Ponto de locação 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Tabela 4 - Análise Externa 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Possibilidade de criar franquia Concorrência 

Em períodos ensolarados a venda de óculos de sol Novas tecnologias em geral (como cirurgias) 
Acompanhamento da rotina dos clientes Acessibilidade das novas tecnologias 

Ampliação das mídias Crise ecônomica 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ferramenta utilizada nesta coleta de dados foi a pesquisa de campo, com 

enfoque para a que foi realizada junto a 103 clientes ativos e cadastrados na 

empresa. As melhorias propostas buscam ampliar as estratégias utilizadas pela 

Óptica Retrô, diante de seu início de mercado, a fidelização de clientes, a imposição 

da sua marca e a gestão da mesma o qual é o principal foco para que a empresa 

possa definir tudo que será necessário para o bom andamento da marca e, 

consequentemente, da elevação da lucratividades e rentabilidade da empresa. 

A organização do layout e a localização são pontos que não estão muito 

distantes dos planos de ampliação e aquisição da empresa. Pois um local maior e 

com mais visibilidade para melhor atender o cliente faz-se necessário. A qualidade 

em seus produtos é o ponto chave na fidelização dos clientes, pois quanto melhor for 

o produto mais o cliente volta e indica para os conhecidos. O preço e prazo são 

acessíveis ao bolso do cliente, na percepção dos entrevistados com formas de 

pagamentos flexíveis. O atendimento é o fator mais elogiado na pesquisa, pois a 

empresa preza muito por dar atenção e proporcionar o melhor auxilio nos cuidados a 

saúde do cliente e ao produto. 
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O marketing deverá ser utilizado com objetivo de atingir novos públicos, 

demonstrar e estampar a marca da empresa em lugares visíveis para atrair os 

clientes. E, principalmente, satisfazer seus clientes, assim tendo que buscar a 

confiança dos mesmos para a obtenção da fidelização destes, contribuindo para o 

crescimento da empresa, facilitando atingir diferenciais competitivos. 

Atualmente, a Óptica Retrô possui dois funcionários vinculados, portanto seus 

recursos humanos são restritos, mas são compatíveis às atuais necessidades. Suas 

funções são específicas, exercendo a atividade de vendedoras. Por isso, em suas 

potencialidades de expansão, naturalmente essa empresa deve aumentar seu 

quadro funcional, a fim de aumentar seu quadro de colaboradores. 

A Óptica Retrô atinge um nicho de mercado que tanto envolve mais que a 

compra de seus materiais, como a total preocupação com a qualidade, pois seu 

nome estrará estampado no produto e fazer o uso da gestão de marcas irá ajudar a 

empresa a melhor coordenar todos os fatores envolvidos. Assim cada detalhe contará 

para a fidelidade dos clientes. 

A empresa deve, também, ampliar seu portfólio de produtos ofertados aos 

clientes, tais como porta óculos, lenço, sacola e limpa óculos personalizados. 

Estampar a sua marca torna-se um processo complexo para a aceitação dos clientes. 

Por isso conhecer e identificar os estilos preferidos dos clientes torna-se relevante, 

pois alguns destes possuem um estilo retrô e outros possuem perfil moderno. Assim 

estará cumprindo que diz seu slogan: "Faça sua época". 

A Óptica Retrô, também tem a visão de crescimento, expansão, abrir filiais ou 

até mesmo franquias. Assim, desejos poderão ser alcançados com a gestão da 

marca bem gerenciada e a preocupação máxima com os clientes, focando na 

qualidade e mantendo o preço acessível. 

Sugere-se que o gestor da empresa faça uma leitura mais analítica dos 

questionários, das respostas individuais e perceba qual é o perfil do cliente, sua 

maior necessidade e quais sugestões deverão ser implementadas para obter-se a 

fidelização dos clientes. 

Conclui-se que a Gestão de Marcas deve fazer-se presente em todos os 

processos. O desenvolvimento sólido de uma empresa parte de uma administração 

eficaz, na qual correm-se riscos constantes, mas todos previamente calculados e 
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com políticas para potenciais erros já previstos. É neste sentido que esse trabalho 

atinge sua finalidade. 
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ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO BASE ZERO EM UMA 

INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

 

Aneli Stefani Cavalheiro30 
Marisa Liller Knop31 

 

RESUMO 

A crescente competitividade entre as empresas e o cenário econômico atual exigem 
alternativas para controle e gestão, adotar metodologias para redução de custos são 
ferramentas essenciais. Teve como objetivo analisar os resultados obtidos com a 
implementação da metodologia de Orçamento Base Zero em uma indústria de papel 
e celulose. Teve como método uma pesquisa exploratória, tratando-se de um estudo 
de caso, com abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos por tabelas do setor 
financeiro que trouxe a evolução dos custos fixos, separado em pacotes de contas, 
associados aos gestores responsáveis. Utilizou-se o software Excel para análise por 
meio da modelagem de gráficos e composição de tabelas. Os resultados da pesquisa 
indicaram que o OBZ aplicado na indústria impactou positivamente na redução de 
custos fixos, refletindo em um decréscimo de 4% em relação ao planejamento 
tradicional, no ano fiscal de 2019. Deste modo, o OBZ atendeu as necessidades 
operacionais, sendo que sua construção, além de possuir características de gestão e 
controle, também foi inserida para induzir a elaboração de iniciativas de redução de 
custos, não somente como realização de um planejamento feito do zero. Concluiu-se 
que o OBZ contribui para redução de custos por revisar os números planejados, 
elaborando iniciativas para redução e estabelecer controle do planejado versus 
realizado. 
 
Palavras-Chave: Controladoria. Planejamento. Custo. 

 

ABSTRACT 

The growing competitiveness between companies in the current economic scene 
requires alternatives to control and management, adopting cost reduction 
methodologies are essential. The article had as goal analyze the results obtained 
with the Zero Base Budget implementation a pulp and paper industry. The method 
was an exploratory research, being a case study with a quantitative approach. The 
data were monitored by financial sector tables that brought an evolution of fixed 
costs, separated into packages of accounts, associated with the managers involved. 
Use Excel software to analyze through graph modeling and table composition. The 
survey results indicate that ZBB applied in the industry had a positive impact on the 
reduction of fixed costs, reflecting a 4% decrease in the traditional planning in fiscal 
year 2019. Then, ZBB met the operational needs, on the construction, besides 
having management and control characteristics, was also inserted to induce the 
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elaboration of cost reduction initiatives, not only as a planning made with the zero 
base. It was concluded that ZBB contributes to cost reduction by reviewing planned 
numbers, designing initiatives to reduce and controlling planned versus realized 
control. 
 
Keywords: Controlling. Budget. Cost. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crescente competitividade entre as empresas e o cenário econômico atual 

exigem alternativas para controle e gestão. Esse contexto faz com que as empresas 

busquem alternativas de gestão para obter maior eficiência e produtividade possível, 

para suprir a crescente e acirrada concorrência entre os negócios. Partindo disso, as 

empresas devem dedicar-se e adotar metodologias de orçamentos para gestão e 

redução de custos. 

A indústria de papel e celulose possui grandes concorrentes e apesar da 

qualidade, o que as diferencia é o preço de venda. Além do cenário competitivo, 

existem outras ameaças que são, dentre elas, inflação do preço de matéria prima, 

queda do preço de papel no mercado e também a taxa do dólar para os mercados 

de exportação. 

O sucesso empresarial está diretamente ligado à gestão operacional, 

geralmente relacionado ao planejamento financeiro, que viabilizam e demonstram os 

resultados financeiros, além de evidenciar os riscos. Dessa forma, o planejamento é 

essencial, pois proporciona visibilidade para gerar estratégias e tomada de decisões 

para o futuro da empresa. 

Com essa percepção, encaixa-se o “Orçamento Base Zero”, pois sua base 

conceitual descende de que o planejamento deverá ser iniciado do zero analisando 

possíveis oportunidades de redução. A escolha pelo OBZ como ferramenta 

orçamentária constitui um mecanismo apropriado e de grande importância em 

diversas indústrias para reduzir custos e potencializar ganhos. 

O OBZ pode resultar em impactos positivos para empresa, levando em 

consideração um orçamento realizado do zero, pois procura alocar os recursos 

financeiros sem o risco de inflacionar as necessidades da empresa baseando-se no 

que ocorreu em anos anteriores. Em contrapartida, o OBZ, pode exigir mais tempo e 
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dedicação dos pares responsáveis pelo planejamento através do volume e controle 

de análises e separação do orçamento em pacotes de contas. 

A problemática pretendeu responder à seguinte questão: com a implantação 

do orçamento base zero é possível reduzir custo de produção? Os custos fixos são 

gerados, independente do nível da atividade da empresa, ou do volume de 

produção. Estes apesar de permanentes, não estão atrelados à produção. Sendo 

assim, é possível obter a mesma disponibilidade de produto acabado com custo fixo 

menor, através de iniciativas inteligentes para reduzir custos adequando as 

necessidades da indústria. 

Com este estudo, objetivou-se analisar os resultados obtidos com a 

implementação da metodologia de Orçamento Base Zero por meio da 

conscientização dos custos fixos, antecipação de pagamentos fiscais para obtenção 

de descontos e separação em pacotes de contas. Em seguida, realizar treinamento 

aos gestores de contas para que os mesmos elaborem iniciativas para otimizar o 

que já existe, resultando na redução de custos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

HISTÓRIA DO ORÇAMENTO BASE ZERO 

 

O Orçamento Base Zero teve origem nos Estados Unidos na década 1960 

(CALVO; ALMEIDA, 2012), suas principais características desde o início foram 

revisar e quantificar as despesas do zero, sem considerar históricos passados, 

buscar novas alternativas, descentralização das contas por atividades, justificar as 

despesas e expurgar processos inadequados. 

 

VANTAGENS DO ORÇAMENTO BASE ZERO 

 

Tem como propósito rever o orçamento das contas iniciando do zero, ao 

contrário de metodologias de planejamento que consideram anos anteriores mais 

inflação. Dessa maneira as contas são revisadas no detalhe e o planejamento será 

realizado de acordo com a necessidade, evitando desperdícios. O OBZ é realizado e 
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executado com a intenção de reduzir custos, eliminar processos desnecessários 

para a operação da empresa e estimular criação de nova alternativas. 

Segundo Calvo et al. (2012, p. 19), 

 

O OBZ proporciona um controle dos gastos da organização acompanhado 
dos conhecimentos das atividades que os originaram, garantindo as 
informações mais confiáveis para a elaboração do planejamento de suas 
metas e objetivos. 

 

Durante o processo de planejamento e análise dos resultados obtidos, ocorre 

a sinergia das áreas produtivas e administrativas, possibilitando uma visão 

abrangente da empresa, afinal para elaborar planos de ação para redução de custos 

é essencial a visão macro do negócio. 

De acordo com Padoveze Taranto (2009, p. 14), 

 

A grande vantagem do orçamento está no processo de otimização dos 
resultados empresariais. O fato de trabalharem com a perspectiva de futuro 
e possibilidades de inserção de ajustes faz-se necessário com que o 
orçamento seja o instrumento mais importante para melhorar os resultados 
esperados. 

 

DESVANTAGENS DO ORÇAMENTO ZERO 

 

Assim como as outras formas de planejamento apresentam desvantagens em 

sua utilização, com o OBZ não é diferente, pois pode demorar muito mais tempo 

para sua elaboração, já que o histórico da empresa não é consultado, dificultando 

assim a distribuição dos recursos. 

Segundo Oliveira Perez Silva (2005, p. 126), “o orçamento não deve tomar o 

lugar da administração. Ele deve ser um instrumento de apoio à tomada de decisões 

e não deve substituir a flexibilidade, a criatividade e o bom senso dos gestores”. 

 

IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NAS EMPRESAS 

 

Independente de qual metodologia de orçamento as empresas utilizem, ele é 

essencial para traçar objetivos, metas e resultados a serem alcançados para 

cooperar com crescimento e sucesso das organizações. 
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Diante do nosso cenário político e econômico, muitas empresas sentem 

dificuldades na hora de planejar, porém o planejamento é a peça chave para que um 

negócio se desenvolva, a ausência dele é um dos fatores que contribuem para o 

insucesso das mesmas. 

De acordo com Braga (1995, p. 228), “o planejamento empresarial constitui 

um processo sistemático e contínuo de tomada de decisão no presente com vistas à 

consecução de objetivos no futuro”. 

 

IMPORTÂNCIA DO CAPITAL HUMANO PARA O PLANEJAMENTO 

 

O capital humano é um bem intangível para as empresas, mas de retorno 

absoluto. Está no conhecimento dos colaboradores, experiências, inovações e 

aptidões que se concentra o potencial da empresa. 

O momento do planejamento pode ser uma atividade exaustiva para a equipe. 

Para um desempenho eficiente, as empresas devem adotar objetivos, coordenação, 

comunicação, motivação, controle e avaliação para que consigam atingir os 

resultados almejados. 

Segundo Padoveze Taranto (2005, p. 31), 

 

O orçamento pode e deve reunir diversos objetivos empresariais, na busca 
da expressão do plano e controle de resultados. Portanto, convém ressaltar 
que o plano orçamentário não é apenas prever o que vai acontecer e seu 
posterior controle. O ponto fundamental é o processo de estabelecer e 
coordenar objetivos para todas as áreas da empresa, de tal forma que todos 
trabalhem sinergicamente em busca de planos e lucros. 

 

Neste contexto, a empresa deve buscar alternativas para manter seus 

colaboradores motivados, para fazê-los cooperar espontaneamente e com 

entusiasmo para alcançarem os propósitos da equipe e da organização. 

Para Certo (2003, p. 345), motivação é um conjunto psicológico (estado 

interno) de motivos e causas que fazem com que o indivíduo se porte de modo que 

assegure a realização de alguma meta. 
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IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA 

 

Inicialmente a controladoria estava associada somente ao departamento 

financeiro e contábil. Com o avanço tecnológico e competitivo, a controladoria 

passou a ter interface com outros departamentos, criando indicadores para o 

controle estratégico da empresa. Para exercer essa atividade, a controladoria 

precisa ter dados do passado, presente e planejamento do futuro. 

A controladoria possui grande importância para decisões que interferem no 

desempenho da empresa, também é responsável pela elaboração e gestão do 

controle do orçamento e suporte aos gestores das demais áreas da empresa. 

De acordo com Nascimento (2009, p. 2) 

 

A área da controladoria tem a função de promover a eficácia dessas decisões, 
monitorando a execução dos objetivos estabelecidos, investigando e 
diagnosticando as razões para a ocorrência de eventuais desvios entre os 
resultados alcançados e os esperados, indicando as correções de rumo 
quando necessárias, e, principalmente, suavizando para os gestores as 
imponderabilidades das variáveis econômicas, através do provimento de 
informações sobre operações processadas e presentes e de sua adequada 
comunicação, de forma a sustentar a integridade do processo decisório. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa quanto à abordagem foi quantitativa, de natureza aplicada, pois 

buscou identificar os custos. O método de investigação foi indutivo, pois parte do 

particular e coloca a generalização como resultado da coleta de dados particulares. 

Quanto aos procedimentos é um estudo de caso, pois visa analisar uma indústria de 

Papel e Celulose. Quanto aos objetivos foi exploratória. 

A pesquisa foi sediada em uma indústria multinacional de papel e celulose, 

localizada no município de Três Barras/SC, referência na fabricação de papel Kraft 

no mercado, com produção anual de 487.271 toneladas. Foram coletadas 

informações de planejamento financeiro referente aos setores estudados. 

Foi iniciado o levantamento dos dados de custos fixos concretizados nos 

últimos dois anos e a última versão do planejamento tradicional da empresa, através 

do sistema de controle, o SAP e informações obtidas nas demonstrações de 

resultados, com o apoio de planilhas eletrônicas do Excel para simulação. 
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A análise dos dados foi preditiva, composta por tabelas do setor financeiro. 

Estas trouxeram a evolução dos custos fixos versus planejados da indústria, 

separados em pacotes de contas associados aos gestores responsáveis, com 

relatórios confeccionados em planilhas do Excel contendo suas respectivas 

variações, justificativas e iniciativas para redução de custo. 

Com as análises pretendeu-se comprovar a influência positiva do Orçamento 

Base Zero nos dados levantados pelos relatórios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta sessão apresentam-se os resultados obtidos com a implementação do 

Orçamento Base Zero na indústria de Papel e Celulose. Primeiramente foi feito o 

levantamento bibliográfico sobre o assunto, começando-se assim o estudo teórico 

da matéria, perpassando pela pesquisa exploratória. Em seguida foi verificado, junto 

ao gerente do departamento de controladoria da empresa, como é realizado o 

gerenciamento dos custos fixos, tendo como base a metodologia OBZ. 

Para essa aplicação metodológica foi separado todo o custo fixo em pacotes 

de contas (quadro 1), para dar mais amplitude e visibilidade para as análises. Foi 

nomeado um gestor e posteriormente líderes de contas para que executassem a 

gestão desses pacotes em conjunto. 

 

Quadro 1 – Separação dos Pacotes para OBZ Pacotes 

Aluguel Reparação 

Benefícios Segurança 

Despesas de viagens Serviços de Terceiros 
Impostos, taxas e contribuições Telas e Feltros 
Materiais de consumo TI 

Materiais de expediente Transportes e Fretes 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Durante a execução do planejamento, líderes e gestores trabalharam pacote 

por pacote, de forma a refazer a versão de planejamento que já tinha sido realizada. 

O OBZ descende do conceito de desafiar o time envolvido a elaborar iniciativas para 

redução dos custos fixos, desprezando históricos anteriores e vícios do passado 

(tabela 1). 
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Tabela 1 – Custo fixo anual 2018 e 2019 e planejamento de 2019, valores em reais 

Pacote 2018 2019 Plano 2019 
Reparação 35.283.410 34.391.296 35.814.060 
Serviços de Terceiros 14.627.171 16.229.825 16.795.844 
Materiais de consumo 14.274.357 14.017.413 14.350.778 

Telas e Feltros 8.838.425 10.056.667 10.933.288 
TI 674.228 1.159.952 1.221.372 
Benefícios 783.545 863.005 738.607 
Transportes / Fretes 1.125.913 804.552 985.862 
Impostos, taxas e contribuições 770.904 742.022 884.819 

Segurança 340.010 505.309 336.261 
Aluguel 318.972 362.068 352.074 
Despesas de viagens 265.520 264.856 300.971 
Expediente 45.161 48.783 41.166 

Total 77.347.615 79.445.748 82.755.101 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

A elaboração do planejamento para 2019 levou em consideração 4% de 

inflação, através de análises de mercado. Durante a execução do OBZ, ocorreu a 

conscientização aos gestores dos pacotes de contas, mostrando a evolução do 

custo fixo contra o ano de 2018 versus planejamento 2019, a qual houve um 

acréscimo em R$ 5.407.487,00. Foi solicitado aos mesmos que revisassem os 

números para execução do ano de 2019 e buscassem iniciativas para redução de 

custo, dentro da metodologia OBZ. Os gestores de pacotes foram treinados, 

perpassando-os os objetivos da empresa e qual o método desejável de utilização 

dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. 

Seguindo essas premissas, essa perspectiva foi superada através de 

iniciativas de redução de custos. Isso pode ser observado na versão tradicional de 

planejamento de 2019, onde mesmo com o cenário econômico atual, o valor com 

custos fixos realizado em 2019 ficou R$ 3.309.354,00 abaixo contraposto com o 

planejamento de 2019, atendendo as mesmas necessidades da empresa, todavia 

analisando oportunidades dentro de cada pacote para fazer mais com menos (tabela 

2). 
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Tabela 2 – OBZ de custo fixo anual 2019 e plano 2019, valores em reais 

Pacote 2019 Plano 2019 ∆ ∆% 
Reparação 34.391.296 35.814.060 -1.422.765 -4% 

Serviços de Terceiros 16.229.825 16.795.844 -566.019 -3% 
Materiais de consumo 14.017.413 14.350.778 -333.365 -2% 
Telas e Feltros 10.056.667 10.933.288 -876.621 -8% 

TI 1.159.952 1.221.372 -61.420 -5% 
Benefícios 863.005 738.607 124.399 17% 
Transportes / Fretes 804.552 985.862 -181.310 -18% 
Impostos, taxas e contribuições 742.022 884.819 -142.798 -16% 
Segurança 505.309 336.261 169.048 50% 

Aluguel 362.068 352.074 9.995 3% 
Despesas de viagens 264.856 300.971 -36.114 -12% 
Expediente 48.783 41.166 7.617 19% 

Total 79.445.748 82.755.101 -3.309.354 -4% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

O pacote de reparação engloba mão de obra e materiais para manutenção. 

Esse pacote elaborou um cronograma de trabalhos, a fim de mitigar manutenções 

corretivas. Como toda a mão de obra para reparação industrial é terceirizada, o 

custo com manutenções corretivas eleva-se por ter que mobilizar uma empresa 

emergencialmente. Logo, um agendamento prévio tem um custo mais baixo. Para os 

materiais utilizados na reparação foi inserido um protocolo de obtenção das peças 

em estoque para evitar compras emergenciais, logo o setor de compras tem mais 

tempo hábil para negociação do valor unitário e frete. O Gráfico 1 apresenta os 

resultados obtidos com esse pacote. 

 

Gráfico 1 – Custos com Manutenção 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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Observa-se que partindo de 2018 para o Plano de 2019 o custo elevou-se em 

1,5%, enquanto que em 2019 obteve-se um ganho de 4,0%. O serviço de terceiros é 

compreendido por segurança patrimonial, limpeza, serviços gerais, estagiários, 

serviços jurídicos, etc. Nesse contexto foi revisitado contratos de prestação de 

serviços, alterando o escopo de algumas atividades obtendo redução de custos 

dentro das necessidades da empresa. Despesas com TI não foi diferente, ocorreu 

também a filtragem de serviços como pacotes de office e telefonia que realmente 

eram utilizados. O Gráfico 2 apresenta os resultados obtidos com esse pacote. 

 

Gráfico 2 – Custos com Serviços de Terceiros e TI 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

O custo total dos serviços prestados eleva-se 17,7% partindo do ano de 2018 

para o Plano de 2019. Para esse período houve necessidades extras com serviços 

de destinação de resíduos, ainda assim, após a execução das iniciativas OBZ em 

2019, o custo com serviços teve uma diminuição em 3,5% comparando-o com o 

Plano inicial. Os materiais de consumo compõem-se em químicos para tratamento 

de água, gás para movimentação de empilhadeiras, solução de limpeza para as 

máquinas de papel, uniformes, materiais de limpeza, óleo diesel para movimentação 

de máquinas e materiais que possuem grande periodicidade de troca na 

manutenção como porcas, parafusos, arruelas, etc. 

Dentre as iniciativas desse pacote, buscaram-se novos fornecedores para 

esses materiais, podendo-se alterar para fornecedores que ofereceram maior custo 

benefício. Também foi instituída a recuperação de impostos para o gás de 
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empilhadeiras, a qual faz parte a transformação da matéria prima para o produto 

acabado. Nesse caso, ela faz a movimentação das bobinas na saída da máquina até 

carregamento em caminhões. Sem essa atividade não seria possível a expedição e 

movimentação de bobinas para o estoque. O gráfico 3 apresenta os resultados 

obtidos com esse pacote. 

 

Gráfico 3 – Custos com Materiais de Consumo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Observa-se que partindo de 2018 para o Plano de 2019 o custo elevou-se em 

0,5%, enquanto que em 2019, através das iniciativas OBZ, obteve-se um ganho de 

2,3%. 

Telas e feltros foram um dos maiores desafios do OBZ, pois até mesmo um 

resíduo oriundo da fibra de aparas pode danificar completamente o material. Ambos 

são responsáveis pela secagem da massa do papel e sua formação. Entretanto, 

esse pacote, operou com sua capacidade máxima de produção, sem que afetasse a 

qualidade do produto acabado, sucedendo bons resultados em manutenção, através 

da prolongação de vida útil. O gráfico 4 apresenta os resultados obtidos com esse 

pacote. 
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Gráfico 4 – Custos com Telas e Feltros 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Em 2018 houve a troca de posição de jogos de telas e feltros, com isso, 

elevou o custo em 7,0% na versão de planejamento tradicional. Através da iniciativa 

de utilizar a capacidade máxima dos materiais, diminuindo a periodicidade de troca, 

foi possível reduzir o custo em 8% equiparando ao realizado em 2019 com o 

planejamento. 

O pacote de transportes e fretes compreende fretes pagos para transporte de 

pequenos materiais e peças e também o transporte de funcionários utilizando táxi. O 

táxi é utilizado quando um funcionário necessita realizar horas extras, ou para a 

troca de alguma escala de turno que não coincide com o ônibus fornecido pela 

contratante. Para a solicitação de táxi, foram estabelecidas algumas regras, como 

por exemplo, autorização prévia do gestor. Seu horário de saída no máximo deverá 

anteceder o horário de partida em trinta minutos em relação ao ônibus. Foi instituído 

pagamento de quilometragem de veículos próprios para colaboradores que seu 

horário é contrário ao ônibus, etc. 

Com essas diretrizes foi capaz de obter-se uma redução considerável neste 

pacote, a qual estava em seu grande percentual interligado com o volume de 

utilização de táxi. Serviu-se do pagamento de quilometragem, para despesas de 

viagens, onde uma das principais adversidades da empresa era o transporte de 

funcionários até o aeroporto de Curitiba. A empresa não possui um funcionário 

específico para desempenho dessa atividade e opta por terceirizá-la. Esse custo foi 
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moderado através dessa iniciativa. O gráfico 5 apresenta os resultados obtidos com 

esse pacote. 

 

Gráfico 5 – Custos com Transportes, Fretes e Despesas de Viagem 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

No gráfico é possível visualizar que o custo com transportes e despesas de 

viagens de 2018 para Plano 2019, houve um decréscimo de 7,5% em relação aos 

custos do pacote. Ainda assim com as iniciativas do OBZ em 2019, alavancou-se o 

ganho em 16,9% contra o Plano 2019. 

Impostos, taxas e contribuições, incorporam pagamentos com IPTU, ITR, 

IPVA, conselhos regionais profissionais, sindicatos, associações comerciais, etc. 

Todas essas despesas tiveram seus pagamentos antecedidos, aproveitando o valor 

de desconto concebido pelas mesmas. O gráfico 6 apresenta os resultados obtidos 

com esse pacote. 
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Gráficos 6 – Custos com Impostos, Taxas e Contribuições 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

O custo total com esse pacote eleva-se em 14,8% partindo do ano de 2018 

para o Plano de 2019. Após a execução das iniciativas OBZ para antecipação de 

pagamentos, em 2019 o custo com impostos, taxas e contribuições, dispôs de uma 

redução em 16,1% comparando-o com o plano inicial. 

Nos pacotes de benefícios e materiais de segurança não houve reflexos 

positivos em redução de custos. Por tratar-se de benefícios fornecidos aos 

funcionários e equipamentos de proteção individual, as iniciativas tornaram-se 

limitadas, principalmente pelas políticas da empresa em respeito ao indivíduo e 

segurança. Conforme dados apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores de Custos Anuais 2018, 2019 e Planejamento de 2019, Valores em Reais 

Pacote 2018 2019 Plano 2019 
Benefícios 783.545 863.005 738.607 
Segurança 340.010 505.309 336.261 

Total 1.123.554 1.368.314 1.074.867 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Analisando os dados obtidos para esses pacotes, houve uma redução em 

4,3% para a confecção do Plano 2019 comparando-o com 2018 e 27,3% de 

aumento em 2019 contraposto com Plano. 

Aluguéis e materiais de expediente não tiveram resultados favoráveis. 

Entretanto, analisando sua massa total de custos e a necessidade da indústria, seus 

impactos não foram relativos. Conforme dados apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Valores de Custos Anuais 2018, 2019 e Planejamento de 2019, Valores em Reais 

Pacote 2018 2019 Plano 2019 
Alugueis 318.972 362.068 352.074 
Expediente 45.161 48.783 41.166 

Total 364.133 410.852 393.240 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019) 

 

Os custos para esses pacotes elevaram-se em 8,0% conduzindo-se do ano 

de 2018 para Plano 2019 e em 4,5% em 2019 em relação ao Plano 2019. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nas condições desse estudo, pode-se concluir que a metodologia OBZ para 

fim de redução de custos fixos dentro de uma indústria de Papel e Celulose foi 

eficiente para os pacotes de reparação, serviços de terceiros, TI, materiais de 

consumo, telas e feltros, transportes e fretes, despesas com viagens e impostos 

taxas e contribuições. Entretanto, a mesma não demonstrou eficiência para os 

pacotes de benefícios, segurança, aluguéis e expediente. 

Sugere-se a aplicabilidade de novas ferramentas para redução de custos com 

materiais de expediente e segurança, utilizando de mecanismos tecnológicos, 

através da retirada dos materiais relacionados em cadastro biométrico, controlando 

assim, a periodicidade de retiradas no almoxarifado, evitando desperdícios e 

extravio de materiais. 

Por fim, faz-se necessário estudos posteriores para aprimoramento e 

progredimento do método OBZ para a redução de custos e consequente 

alavancagem dos resultados econômicos da empresa. E também aplicabilidade da 

metodologia em outras empresas, em razão de que a mesma demonstrou eficiência 

na maioria dos pacotes. 
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ANÁLISE DOS PROCESSOS E MÉTODOS DE LOGÍSTICA REVERSA NAS 

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DA REGIÃO DE CANOINHAS/SC 

 

Alisson de Lima Lemes32 
Gildo Carlos Nogueira Cardoso33 

 

RESUMO 

Considerando o crescimento do consumo, o volume de matéria-prima e a 
preocupação com o meio ambiente, as empresas necessitam reestruturar seus 
processos logísticos, planejando e implantando o sistema de Logística Reversa 
como complemento do processo logístico. A Logística Reversa vem sendo 
considerada um fator importante na atualidade para as empresas. Neste estudo, 
será discutida a destinação correta das embalagens vazias de fertilizantes e 
agrotóxicos. O assunto vem se tornando um ponto cada vez mais estudado pelas 
empresas devido ao aumento da preocupação ambiental e também sendo 
considerado um dos fatores da competitividade empresarial. O objetivo deste artigo 
foi discutir os métodos sobre o uso da Logística Reversa (LR) pelas cooperativas 
agrícolas que atuam na região de Canoinhas/SC. Com o desenvolvimento do estudo, 
foi possível observar um aumento considerável no que se refere à coleta de 
embalagens vazias de fertilizantes e agrotóxicos. Nos casos descritos na literatura 
estudada, vê-se a importância em destacar o conceito de logística para as atividades 
de reciclagem de materiais e sua importância para a sustentabilidade ambiental, 
econômica e social, ressaltando os motivos para o uso da LR. Conclui-se que, para 
se manter a prática da LR como um fator importante entre as organizações e 
consumidores, é necessário que empresas fornecedoras e cooperativas, promovam 
um maior esforço na importância de administrar a destinação final das embalagens 
pós consumo. 
 
Palavras-Chave: Logística Reversa. Embalagens. Cooperativa. Sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

Considering the growth in consumption, the volume of raw materials and the concern 
with the environment, companies need to restructure their logistics processes, 
planning and implementing the Reverse Logistics system as a complement to these 
processes. Reverse Logistics has been considered an important factor for companies 
today. In this study, the correct destination of empty fertilizer and pesticide packaging 
will be discussed. The subject become an increasingly studied issue by companies 
due to the enhancing environmental concern and also being considered as one of the 
business competitiveness factors. This article aimed to discuss the use of the 
Reverse Logistics (RL) methods by the agricultural cooperatives operating in the 
Canoinhas / SC region. With the development of the study, it was possible to observe 
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a considerable increase regarding the collection of empty packages of fertilizers and 
pesticides. In the cases described by the studied literature, it is important to highlight 
logistics concept for material recycling activities and its importance for environmental, 
economic and social sustainability, stressing the reasons for the use of RL. In 
conclusion, in order to maintain the practice of RL as an important factor among 
organizations and consumers, it is necessary that suppliers and cooperatives promote 
a greater effort on the importance of managing the final destination of post- 
consumer packaging. 
 
Keywords: Reverse Logistics. Packaging. Cooperative. Sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerando ser mais que necessário pensarmos em contribuir para o meio 

ambiente no nosso dia a dia, influenciar cada vez mais pessoas e empresas, que, 

para criar um futuro diferente é preciso aprender a ver os sistemas de forma ampla, 

além de estimular a colaboração de todos visando maior atenção na sociedade do 

campo, esse projeto abordará em especifico a prática da “Logística Reversa” com as 

matérias e embalagens de uso agrícola, embalagens vazias de agrotóxicos. 

Nesse caso a Logística Reversa foca na questão da recuperação de produtos, 

embalagens, materiais, vasilhames entre outros usados para armazenagem de 

agrotóxicos, desde o ponto de consumo até ao local de origem ou de deposição em 

local seguro, com o menor risco ambiental possível. 

Assim, trata-se de um tema bastante sensível no meio social e muito 

oportuno, em que o desenvolvimento sustentável e as políticas ambientais são 

temas complicados para se impor na atualidade. 

Devido a diversos fatores de se manter à frente entre as empresas 

fornecedoras de agrotóxicos, presenciamos nas organizações a melhoria de suas 

estratégias de coleta e destinação sempre com foco em aumentar cada vez mais a 

sua competitividade, desta forma a sustentabilidade vem sendo muito estudada e 

analisada como alternativa de ganho competitivo, com isto, surge à Logística 

Reversa como principal aliada para que isso aconteça de maneira eficaz. 

O sistema de logística reversa está ligado ao mesmo tempo, à questões 

legais, ambientais e as econômicas, o que coloca em destaque e faz com que seja 

imprescindível o seu estudo no contexto organizacional, porque é o processo por 

meio das quais as empresas podem se tornar ecologicamente mais eficientes e 
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competitivas por intermédio da reciclagem, reuso e redução da quantidade de 

materiais usados, segundo Carter e Ellram (1998). 

Tendo em vista que a produção rural na região de Canoinhas/SC tem uma 

participação bastante considerável na economia do estado, devemos manter o foco 

em questão aos cuidados com o meio ambiente. O aumento da produção provoca o 

aumento do número de embalagens de agrotóxicos e fertilizantes, sendo um fator de 

preocupação das organizações envolvidas no processo produtivo do meio rural. 

Outro fator relevante é a pouca informação e comprometimento do produtor 

rural em destinar corretamente as embalagens dos produtos utilizados na produção 

agrícola. A falta de uma política e de ações que equacionem esse problema torna a 

Logística Reversa uma das importantes alternativas que as cooperativas agrícolas 

que atuam na região, encontraram para contribuir na redução do impacto ambiental 

provocado. 

Sendo assim questiona-se: Quais as práticas de Logística Reversa com as 

embalagens de agrotóxicos e fertilizantes utilizadas pelas cooperativas agrícolas que 

atuam na região de Canoinhas? 

Por isso, a destinação incorreta desses produtos traz um grande problema ao 

meio ambiente e sociedade, mas também apresenta diversas oportunidades tanto 

de reciclagem como descarte consciente que podem incentivar diversas outras 

operações capazes de trazer resultados positivos para as organizações e o meio 

ambiente. 

No Brasil, a Logística Reversa está em fase de desenvolvimento, por ainda 

ser uma área de baixa prioridade em muitos setores da economia, são poucas as 

pessoas e as empresas que acolhem um processo logístico bem definido para a 

destinação final dessas embalagens, o reuso incorreto desses produtos trazem um 

grande problema ao meio ambiente, mas apresenta oportunidades de reciclagem ou 

reuso que podem incentivar diversas outras operações capazes de trazer resultados 

positivos tanto para as organizações quanto para a sociedade. 

Com isso, têm-se como objetivo geral do estudo analisar as práticas de 

Logística Reversa com as embalagens de fertilizantes e agrotóxicos utilizadas pelas 

cooperativas agrícolas que atuam na região de Canoinhas/SC. Como objetivos 

específicos do estudo têm-se: Realizar levantamento do volume de agrotóxico e 

fertilizante vendidos pelas cooperativas agrícolas que atuam na região de 
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Canoinhas/SC, nos dois últimos anos; Descrever as ações realizadas pelas 

cooperativas no que se refere à destinação correta das embalagens; Levantar as 

ações de Logística Reversa com as embalagens de agrotóxicos e fertilizantes 

praticadas pelas cooperativas agrícolas. 

As duas cooperativas citadas neste artigo, visam manter seus associados e 

clientes, cientes da importância da destinação correta das embalagens pós-consumo 

e focam também no impacto ambiental que o uso incorreto das embalagens vazias 

causa nas suas propriedades e na nossa região. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo foi composta 

por pesquisas bibliográficas, conseguindo assim de forma mais ampla ter um 

conhecimento a mais sobre o assunto, o qual de acordo com Rocha e Nunes (2008, 

p. 37), é desenvolvido a partir de materiais já elaborados e disponíveis na forma de 

livros, artigos científicos, periódicos, jornais entre outros. 

Após a seleção de todo o material coletado para a elaboração deste trabalho, 

foi necessário analisar e interpretar com uma visão ampla, buscando entender a 

necessidade do pessoal da área rural e a importância da coleta e destinação das 

embalagens vazias de agrotóxicos. Com base nas pesquisas foi preciso fazer um 

levantamento das informações mais relevantes, como por exemplo, dados de 

coletas realizadas por duas cooperativas de Canoinhas/SC nos últimos 2 anos, 

definindo-as como Cooperativa A e Cooperativa B. Ambas são organizações de 

grande porte no estado de Santa Catarina e com visibilidade por consumidores da 

região de Canoinhas/SC, a Cooperativa A atua na região desde 2003 e a 

Cooperativa B desde 2013. 

 

LOGÍSTICA REVERSA 

 

Atualmente, vive-se em uma sociedade onde o consumo de defensivos e 

fertilizantes na preparação do solo está cada vez maior, naturalmente esse fator 

contribui com o descarte incorreto de diversos produtos e embalagens, causando 
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impactos ambientais decorrentes dos resíduos descartados incorretamente ao meio 

ambiente sendo que na grande parte dos casos o descarte é queimado. 

Com essa situação surgiu a necessidade de criar maneiras de fortalecer o 

incentivo aos consumidores, a necessidade do descarte correto e de modo 

sustentável o qual agrega na economia das organizações que efetuam a coleta. 

Para a resolução do problema abordado foi analisado um processo reverso dentro 

da logística, na qual se busca em estudos de formas de reutilização e destinação 

consciente dos produtos denominada Logística Reversa. 

A Logística Reversa pode ser entendida como um processo complementar à 

logística tradicional, pois enquanto a última tem o papel de levar produtos dos 

fornecedores até os clientes intermediários ou finais, a Logística Reversa deve 

completar o ciclo, trazendo de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos 

de consumo à sua origem (LACERDA, 2002 apud GARCIA, 2006, p. 4). 

O reaproveitamento de materiais e a economia com embalagens retornáveis 

têm trazido ganhos que estimulam cada vez mais iniciativas e esforços para 

implantação da Logística Reversa, visando a eficiente recuperação de produtos, 

segundo ROGERS e TIBBEN-LEMBKE (1998). 

A Logística Reversa foi historicamente associada com as atividades de 

reciclagem de produtos e a aspectos ambientais (KOPICKI; BERG; LEGG, 1993; 

KROON; VRIJENS, 1995; STOCK, 1992), assim, passou a ter importância nas 

empresas devido à pressão exercida pelos acionistas relacionados às questões 

ambientais (HU; SHEU; HAUNG, 2002) e não podiam ser desprezadas. 

Com base nas pesquisas, podemos analisar que a Logística Reversa se 

divide em três níveis distintos: Grande demanda ambientalista, que tem levado as 

empresas a se preocupar com a destinação final de produtos e embalagens por elas 

geradas (HU; SHEU; HAUNG, 2002); Visar o crescimento econômico, porque com a 

boa prática resulta na geração de ganhos financeiros pela economia no uso de 

recursos (MINAHAN, 1998); Ganho de imagem que a empresa pode ter perante 

seus acionistas, além de elevar o prestígio da marca e sua imagem no mercado de 

atuação (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998). 

O sistema reverso tem como objetivo principal reduzir a poluição do meio 

ambiente, manter a qualidade de vida da sociedade e controlar os desperdícios de 

insumos, assim como a reutilização e reciclagem das embalagens de agrotóxicos. 
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Por exemplo, organizações como supermercados, indústrias e lojas descartam 

volumes consideráveis de material que podem ser reciclados como papel, papelão, 

pallets de madeira, entre outros resíduos industriais com grande potencial de 

reutilização ou reciclagem. 

Segundo Leite (2009) que se refere aos fluxos reversos, eles podem ser do 

tipo: ciclo aberto, casos em que os produtos retornados, ao chegar ao final da cadeia 

reversa, não voltam necessariamente ou diretamente para serem convertidos no 

mesmo produto; ou ciclo fechado, nesses casos é possível uma maior 

integração/relação entre o canal direto e o reverso, o material descartado pode 

retornar na forma de um produto igual ou similar ao original, servindo de insumo 

direto na cadeia produtiva. 

 

A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA 

 

A logística contribui para o sucesso das organizações não apenas pelo seu 

serviço de entrega dos produtos aos seus clientes, mas também pelo suporte após a 

sua venda ou consumo. Portanto, a administração do sistema reverso é utilizada 

pelas empresas a fim de obter diversas oportunidades estratégicas, das quais quatro 

são consideradas como principais segundo Rogers & Tibben-Lembke (1999): 

a) Adequação a questões ambientais; 

b) Razões Competitivas; 

c) Redução de Custos; 

d) Diferenciação da Imagem Corporativa. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO FLUXO REVERSO 

 

A gestão do fluxo reverso é mostrada sobre uma visão estratégica a partir da 

formulação de um modelo elaborado por Porter para uma empresa obter vantagem 

competitiva no mercado. Alguns fatores internos e externos à companhia devem ser 

analisados, inicialmente, a fim de obter um eficiente plano estratégico para 

implementação do sistema reverso na cadeia produtiva e de negócios. 

Atualmente, a concorrência é o fator que determina a posição de sucesso ou 

fracasso de uma empresa no mercado (Porter, 1996). De acordo com este 
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posicionamento, podem-se identificar algumas atividades que devam ser 

reestruturadas estrategicamente a fim de contribuir para o desempenho da 

organização. Com isso, Porter (1996) define a estratégia competitiva como a busca 

de uma posição favorável em relação à concorrência, a partir do planejamento de 

metas e formulação do modo de como a empresa irá competir no mercado. 

Henderson (1998) explica que a elaboração de uma estratégia tem como 

objetivo elaborar um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem 

competitiva de uma empresa. De acordo com Kupfer (1992), a competitividade pode 

ser definida como a função de adequação das estratégias das empresas individuais 

ao padrão de concorrência vigente no mercado específico. Sendo assim, uma 

empresa deve ter condições de criar e sustentar esta vantagem para que, através da 

sua elaboração e aplicação, ela consiga atingir uma posição favorável no mercado. 

De acordo com Haguenauer (1989), uma vantagem competitiva pode ser 

observada em uma organização sobre duas formas: como desempenho e como 

eficiência. Sobre o primeiro aspecto, a competitividade é relacionada com o grau de 

participação de uma empresa no mercado. No segundo aspecto, da eficiência, a 

competitividade trata da capacidade de uma companhia converter insumos em 

produtos com o máximo de rendimento. Uma organização, que consegue alcançar a 

posição de sucesso citada por Porter (1996), sabe agir com desempenho e 

eficiência. 

 

AGROTÓXICOS NO BRASIL 

 

No caso do Brasil, o país passou a se habituar à utilização de agrotóxicos 

como meio importante para a produtividade agrícola, depois da implantação de 

pacotes tecnológicos no início do ano de 1970, a qual era ligada a financiamento 

bancário, isso facilitava a aquisição de equipamentos e de insumos em grande 

quantidade, entre esses insumos estavam os indispensáveis agrotóxicos, 

recomendados para o controle de pragas e doenças, como forma de ampliar o 

potencial produtivo nas lavouras (RUEGG, et al., 1991). 

Os agrotóxicos foram criados para combate de pragas que cada vez mais 

acabam prejudicando as plantações e lavouras, causando uma grande perda na 

produção rural. Quando utilizados de forma correta e consciente, os agrotóxicos 
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impedem a ação de 13 seres nocivos, sem estragar as plantações e principalmente 

os alimentos. Porém, se os agricultores não tiverem noções e cuidados durante o 

uso desses agrotóxicos, certamente irão acarretar vários problemas podendo afetar 

o ambiente e a saúde de quem o manuseia. Dois anos após a liberação da compra 

desses insumos em grandes quantias, os agrotóxicos passaram a ser são 

fortemente regulamentados por leis específicas brasileiras, tanto para o seu 

desenvolvimento, produção, venda e uso. A venda só pode ser realizada sobre 

prescrição de um Engenheiro Agrônomo ou Técnico de Campo e só poderá ser 

adquirida pelo consumidor devidamente regulamentado, por existir risco à saúde 

humana e ambiental. 

Mesmo com os ótimos resultados nas lavouras derivados do uso dos 

agrotóxicos, os produtores rurais sabiam dos riscos de intoxicação humana, 

contaminação ambiental e geração de resíduos sólidos. Esses resíduos acabavam 

ocupando muito espaço nos armazéns, por esse motivo muitas vezes esses 

resíduos sólidos eram descartados junto com o lixo comum e também incinerados. 

No caso das embalagens de agrotóxicos, a coleta não pode ser feita por 

qualquer veículo ou pessoa, uma das principais organizações que mantém controle 

da coleta e destinação correta dessas embalagens é o INPEV, Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias, fundado em 2001, surgiu a partir da 

iniciativa das indústrias de defensivos agrícolas como forma de atender as 

necessidades de destinação das embalagens vazias de agrotóxicos e 

responsabilidades impostas pela legislação do ano 2000. O INPEV é mantido por 

mais de 100 indústrias e entidades representativas do setor agropecuário nacional, 

conhecida no Brasil pela qualidade de controle desse tipo de produto, por ações 

criadas, como o exemplo, do Sistema Campo Limpo, o qual foi instituído no 

calendário nacional em 18 de agosto, por meio da Lei Federal 11.657 de 2008. 

Segundo o INPEV no Brasil, a estimativa é que cerca de 94% das 

embalagens plásticas primárias, que entram em contato direto com o produto e, 80% 

do total das embalagens de produtos comercializados anualmente recebem a 

correta destinação pós-consumo. Em quatro anos de atuação, com um 

gerenciamento de sucesso o INPEV tornou o Brasil o país referência mundial no 

sistema de Logística Reversa de embalagens. Em 2005 já se registravam mais de 

43 mil toneladas de embalagens com destinação correta no país. Atualmente 
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nenhum país do mundo registra uma cobertura tão ampla. Na França, que tem o 

segundo melhor desempenho, a destinação não passa de 77%, seguida do Canadá, 

com 73%. Os Estados Unidos encontram-se no 9º lugar no ranking, com 33% (Fonte 

https://www.inpev.org.br/inpev). 

Na figura 1 podemos observar o fluxo do Sistema de Campo Limpo criado 

pelo INPEV, no qual o Brasil conseguiu destaque em Logística Reversa. 

 

Figura 1 – Sistema Campo Limpo 

 
Fonte: INPEV (2019), adaptado pelo autor (2019). 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

Com o auxílio de relatórios dos anos de 2017 e 2018, ambos fornecidos pelas 

2 Organizações, foi possível observar o volume de vendas das 2 cooperativas, 

sendo que em 2017 a Cooperativa A, vendeu entre embalagens de agrotóxicos e 

sacarias de fertilizantes a quantia de 87.029 produtos e em 2018 a quantia de 

88.515 produtos. Da mesma forma a Cooperativa B vendeu em 2017 a quantia de 

85.582 produtos, entre embalagens de agrotóxicos e sacarias de fertilizantes e em 

2018 a quantia de 85.258 produtos, também com o auxílio dos relatórios 

disponibilizados pelas cooperativas, a Cooperativa A, no ano de 2017, realizou a 

coleta do montante de 15.375 embalagens e em 2018 17.302 embalagens, as duas 

https://www.inpev.org.br/inpev


 

184 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

organizações utilizam de programas internos de incentivo a prática de Logística 

Reversa. 

No gráfico 1 se observa, com mais clareza, a evolução das coletas realizadas 

pela organização. 

 

Gráfico 1 – Demonstrativo da Coleta de Embalagens da Cooperativa A 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Com a boa prática e conscientização de seus colaboradores e associados, 

em 2018 a organização conseguiu um aumento de 12% em relação ao ano de 2017 

na coleta de embalagens vazias. 

No mesmo período a Cooperativa B em 2017 conseguiu a quantia de 2.012 

embalagens e em 2018 a quantia de 3.265 embalagens vazias pós-consumo (gráfico 

2). 
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Gráfico 2 – Demonstrativo da Coleta de Embalagens da Cooperativa B 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nesse período pode-se observar o aumento de 38% da Cooperativa B, um 

aumento considerável devido à eficiência dos métodos usados pela organização. 

Ambas as organizações utilizam de programas internos de incentivo à boas 

práticas de Logística Reversa. Visando lembrar que a Cooperativa A, concentra a 

quantidade de embalagens vazias de 5 filiais que atuam no município de 

Canoinhas/SC e a Cooperativa B concentra a quantidade de 2 unidades no mesmo 

município. 

Nos últimos anos tem-se verificado um crescimento considerável nas 

quantidades de embalagens vazias pós-consumo coletadas, sendo atribuído 

principalmente ao processo de conscientização dos envolvidos na cadeia, 

principalmente os produtores rurais. Outro fator que explica esse crescimento é a 

implementação de novos postos de recebimento espalhados pelo Brasil, o qual 

facilita a destinação dessas embalagens até as mesmas. 

A metodologia das duas organizações é parecida, ambas adotam as 

estratégias de conscientização utilizando as palestras, dias de campo, Workshops e 

também visitas técnicas nas propriedades dos associados, na qual dessa forma 

conseguem ministrar com mais facilidade para os produtores a importância da 

destinação correta das embalagens vazias. 

Na região de Canoinhas/SC as cooperativas utilizam seus programas criados 

para atender o homem do campo, com a destinação das embalagens vazias para a 

Cooperativa B 

3.265 2.012 

VENDAS 2017 e 2018 COLETAS 2017 e 2018 

85.258 85.582 
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origem, vendo assim a necessidade de fazer a coleta direto nas propriedades dos 

produtores associados. As cooperativas conseguem atender os produtores 

associados com caminhões equipados para esse fim e, alguns produtores 

conseguem levar as embalagens já lavadas até as cooperativas. 

Na época de entressafra, época em que os produtores rurais se dedicam na 

preparação do solo para uma nova safra, é o momento ideal para fazer esse tipo de 

coleta, pois a aquisição e consumo de agrotóxicos atinge seu auge em vendas e 

consumo, a destinação final das embalagens tem parceria forte com os fornecedores 

e indústrias sendo mais que necessário a colaboração de todos os envolvidos, 

desde a indústria que fabrica até o agricultor consumidor final. 

A destinação correta é importante para os seguintes fatores: 

a) Qualidade de vida da sociedade; 

b) Preservação do meio ambiente; 

c) Reutilização para confecção de novos produtos; 

d) Aumentar a competitividade entre as organizações. 

 

Para que se mantenha um controle definido sobre coleta das embalagens as 

empresas deverão estruturar sua área de Logística Reversa, que pode ser realizada 

contratando profissionais que possam desenvolver os planos de resíduos sólidos ou 

contratando uma empresa terceirizada que faça esta gestão para a empresa. 

Existem também formas de destinação final deste produto, através de 

incineração, sendo uma das últimas soluções este processo de combustão completa 

e controlada, transforma os produtos em cinzas inertes e em gases de natureza 

conhecida e ambientalmente aceitável. Apesar de ser uma alternativa técnica e 

ambientalmente viável, apresenta limitações econômicas, principalmente pelos 

elevados custos de transporte o qual se torna inviável em alguns casos. 

Um fator importante é que as cooperativas passam a promover com mais 

intensidade a conscientização de consumidores e fornecedores para a prática de 

Logística Reversa. Entender através de materiais bibliográficos como funciona o 

entrosamento de consumidores e fornecedores na aquisição e devolução de 

embalagens vazias de agrotóxicos e de defensivos. Analisar o processo dessas 

desde a compra do produto até a reutilização do mesmo na empresa coletora. 
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CONCLUSÃO 

 

Foi observado que nos trabalhos estudados para a realização desta pesquisa 

o planejamento e gerenciamento da rede Logística Reversa ainda se encontram em 

fase de aperfeiçoamento de novas práticas e conscientização dos consumidores, 

faltando habituar-se nos procedimentos específicos e padronizados e também 

aperfeiçoar o gerenciamento dos fluxos reversos na maioria das empresas. Essa 

ineficiência das organizações é devido à ausência da fiscalização que em vários 

casos deixam com que essas empresas se acomodem com a prática não correta do 

recolhimento das embalagens pós-consumo. 

A destinação de embalagens vazias, retornadas por meio do sistema de 

Logística Reversa, com relação aos agricultores, foi possível observar que os 

mesmos apresentaram grande preocupação e, ao mesmo tempo, um grande 

empenho para contribuir com o meio para que o mesmo seja preservado e que 

tragam benefícios tanto para si mesmo quanto para sua propriedade. O INPEV vem 

sendo a iniciativa das indústrias para atender a responsabilidade social e ambiental. 

A Logística Reversa costuma ser relacionada apenas aos ganhos ambientais. 

Porém, neste artigo, destacaram-se outras possíveis formas de beneficiamento não 

só para empresa, mas também para sociedade. Além disso, uma ênfase foi 

direcionada à forma como esses benefícios podem influenciar na imagem da 

companhia, ou seja, uma organização pode alcançar o sucesso no mercado a partir 

da administração do seu sistema logístico de retorno de materiais, obtendo ganhos 

econômicos, ambientais e sociais. O principal desafio destas organizações é 

identificar, criteriosamente, os principais pontos que influenciam direta e 

indiretamente no retorno destes materiais. Com isso, a empresa terá condições de 

elaborar um planejamento estratégico e eficaz, agindo diretamente sobre estes 

pontos, de forma a tornar-se mais competitiva no mercado. 

Com a pesquisa, verificou-se a importância da devolução das embalagens 

vazias para os locais em que foram adquiridos. Diante disso, deve ser considerado 

que as pessoas da comunidade precisam fazer o papel de fiscalizadores e 

incentivadores do uso da Logística Reversa, pois esse assunto não deve ser tratado 

como importância somente para as indústrias, mas também pela comunidade 

consumidora. 
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Para a continuidade deste estudo sugere-se que sejam aperfeiçoados os 

métodos já utilizados pelas cooperativas e também definir um controle padrão da 

quantidade de embalagens vendidas e coletadas na região de Canoinhas/SC, 

também analisar a possibilidade de desenvolver meios de comunicação que facilite o 

deslocamento dessas embalagens para os pontos de recebimentos, sendo esse um 

ponto de dificuldade abordado por alguns agricultores da nossa região. 
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: UM 

ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS DO PLANALTO 

NORTE CATARINENSE 

 

William de Moura Sampaio34 
Gildo Carlos Nogueira Cardoso35 

 

RESUMO 

O presente artigo retrata a análise da implementação do processo de recrutamento e 
seleção em uma indústria de alimentos em Canoinhas-SC. O objetivo é elucidar os 
benefícios que as implementações ao processo podem produzir ao serem aplicados 
e executados. Os dados obtidos foram constatados em pesquisa realizada em 
período hábil da disciplina de estágio supervisionado curricular obrigatório, pelo 
autor deste artigo, na empresa concedente de estágio, bem como, todas as 
informações correspondem ao cotidiano do departamento de recursos humanos da 
organização. A primeira etapa do estudo foi descrever as atividades realizadas pelo 
departamento de recursos humanos e como a empresa trabalha com o recrutamento 
e seleção de candidatos para as vagas disponíveis do setor produtivo e 
administrativo. Utilizou-se técnicas baseadas em autores que as comprovam para 
estruturar um plano de ação sugestivo para o processo de recrutamento e seleção, 
com a finalidade de subsidiar a eficiência e eficácia na execução das etapas. Notou-
se que, as implementações, ao serem sugeridas para o processo de recrutamento, 
seleção e integração utilizados, geram perspectiva de planejamento e organização 
para o departamento de recursos humanos, principalmente em relação ao 
desempenho bem-sucedido que a empresa busca atingir para atrair e reter talentos. 
 
Palavras-Chave: Gestão de Pessoas. Recursos Humanos. Recrutamento e 
Seleção. 

 

ABSTRACT 

This article portrays the analysis of the implementation of the recruitment and 
selection process in a food industry is Canoinhas-SC, Brazil. The goal is to elucidate the 
benefits that process implementations can produce when appied and executed. The 
data obtained were found in a research conducted in a timely manner of the subject of 
compulsory curriculum supervised internship, by the author of this article, the company 
grantings this internship, as well as all information correspond to the daily life of the 
organization’s human resources department. The first stage of the study was to 
describe the activities carried out by the human resources department and how the 
company works with the recruitment and selection of candidates for available 
positions inthe productive and administrative sector. Authors-based techniques were 
used to prove then to structure a suggestive action plan for the recruitment and 
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selection process, in order to subsidize the efficiency and effectiveness in the 
execution of the stages. It was noted that the implementations, when suggested for 
the recruitment, selection and integration process used, generate planning and 
organization perspective for the human resouces department, especially in relation to 
the successful performance that the company seeks to attact and retrain talent. 
 
Keywords: People Management. Human Resouces. Recruitment and Selection. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A indústria de alimentos assim como a indústria de qualquer outro segmento 

necessita de pessoas capacitadas e dispostas a cooperar como um agente 

estratégico, inserindo suas habilidades e competências aos problemas e obstáculos 

diários, revertendo-as em soluções dinâmicas. Entretanto está paulatinamente mais 

complexo filtrar do mercado de trabalho pessoas capacitadas que integrem 

conhecimento teórico, prático e de experiências adquiridas a ponto de se equivaler 

às competências que as funções e atividades exigem. 

O processo responsável por delimitar metodologia, formalizar etapas e aplicar 

técnicas para o ato de integrar novas pessoas as organizações é o processo de 

recrutamento e seleção, o qual depende necessariamente de mínima estruturação 

para efetivamente ser executado. Haja vista a incorporação da gestão de pessoas 

no contexto organizacional, traz importantes contribuições, pois através de 

ferramentas, estratégias e esforços conjuntos, ampliam a capacidade e a agilidade 

da empresa em atingir seus objetivos e metas. 

As pequenas e médias empresas em sua maioria não sentem a necessidade 

de estruturar um trabalho técnico adequado na área de recursos humanos, 

consequentemente não transferindo a verdadeira relevância e importância do 

processo de recrutamento e seleção na solidez e consistência do quadro de 

colaboradores. Diante do exposto, tem-se como pergunta de problema: Quais os 

benefícios da implementação do processo de recrutamento e seleção em uma 

indústria de alimentos de Canoinhas-SC? 

O trabalho proposto estabelece um panorama da estruturação do processo de 

recrutamento e seleção utilizado atualmente pela empresa analisada, em contraste 

com a implementação de soluções dinâmicas que incorporam as utilizadas pelo 

departamento de recursos humanos para admitir novos colaboradores, adaptada 
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comedidamente às necessidades e limitações específicas da empresa. A pesquisa 

foi realizada ao longo da disciplina de estágio curricular obrigatório pelo próprio 

acadêmico e autor deste artigo, discente do curso de administração da Universidade 

do Contestado, Campus Canoinhas-SC. 

Portanto o objetivo deste trabalho compete em analisar os benefícios da 

implementação do processo de recrutamento e seleção em uma indústria de 

alimentos de Canoinhas-SC. Descrevendo as melhorias à estrutura do processo de 

recrutamento e seleção, avaliando desse modo os efeitos benéficos em relação a 

implementação, bem como, contribuir com informações relevantes para o 

desenvolvimento do departamento de recursos humanos da empresa. 

À vista disso, este artigo é organizado em quatro sessões além desta 

introdução. Na sessão 2 descrevem-se os procedimentos metodológicos. Na sessão 

3, a análise dos resultados e discussões e por fim na sessão 4 as considerações 

finais. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e bibliográfica 

que se circunscreve no âmbito do estudo de caso. Frente ao contexto qualitativo 

desta pesquisa pressupõe-se a utilização do estudo de caso para elucidar a análise 

dos benefícios e possibilidades que transferiria a implementação de métodos e 

ferramentas de gestão de pessoas ao processo de recrutamento e seleção da 

empresa preterida. 

O estudo se deu através dos dados obtidos na realização do trabalho de 

estágio supervisionado curricular obrigatório, presente na grade do curso de 

administração, ocorrido no primeiro semestre de 2019, ponderando a partir do 

pressuposto, os preceitos já observados, confeccionando uma perspectiva de 

aperfeiçoamento para a eficiência e eficácia do processo de recrutamento e seleção. 

A análise faculta identificar os benefícios em relação as sugestões de mudanças e 

melhorias na estrutura do processo, bem como, descrever como foi o processo de 

implementação e em que perspectiva fomenta a inserção definitiva no processo de 

recrutamento e seleção utilizado pela organização. 
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Os dados condizem com a realidade do processo de recrutamento de seleção 

de uma empresa constitucionalmente estabelecida do ramo da indústria de 

alimentos, a qual localiza-se no município de Canoinhas/SC. 

 

HISTÓRICO 

 

A empresa estudada foi constituída em 29 de junho de 1962. A empresa atua 

no mercado há mais de cinquenta e sete anos, com a missão de “Alimentar 

Prazerosamente as Pessoas”. A empresa tem exclusivamente como matéria-prima 

principal a carne suína; onde é abatido e industrializado em suas próprias 

instalações, tendo em média de 700 suínos abatidos por dia, sendo uma empresa 

reconhecida nacionalmente como “especialista em carne suína”. Possuí uma linha 

com mais de 100 produtos, como: apresuntados, mortadelas, congelados, 

defumados, temperados entre outros. 

Atualmente a empresa conta com várias equipes que trabalham integradas 

com controle de qualidade em todos seus setores de produção; onde para um bom 

desempenho no mercado, para atender as expectativas de seus clientes a empresa 

possuí 539 colaboradores, trabalhando em três turnos no setor produtivo e em 

horário comercial no setor administrativo. A empresa a cada ano vem 

desenvolvendo seu mercado, expandindo seus produtos e conquistando espaço nos 

mercados das regiões Sul e Sudeste. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E DE 

INTEGRAÇÃO 

 

Segundo Mañas (2018, p. 211), no planejamento de pessoas a empresa 

necessita dimensionar pessoas para compor seu universo, fixando a quantidade e a 

qualidade de colaboradores. Para isso, processos, rotinas e regulamentos precisam 

estar bem alinhados. Os modelos de gestão desenham perfeitamente perfis, 

competências e habilidades desejadas. 

A capacidade atual da organização em gerar atratividade em potenciais 

colaboradores permeia a própria condição de não promover a gestão de pessoas a 

um patamar cultural para a empresa, assim sendo, praticamente toda a atratividade 
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é advinda da consolidação de sua marca no mercado, bem como, a notoriedade de 

uma empresa empregadora de mais de quinhentos colaboradores, transparecendo 

os quase 60 anos de estabilidade comercial e financeira. 

Atualmente, o recrutamento se dá pelo recebimento de currículos através do 

setor de recepção da empresa, a qual recolhe e redireciona ao Departamento de 

Recursos Humanos para proceder a análise dos currículos recebidos. O 

acondicionamento destes currículos é físico, não sendo digitalizado nem 

armazenado em banco de dados. Frente a tendência predominante da tecnologia 

subsidiar as utilidades tanto pessoais como profissionais das pessoas é sugestivo 

propor, a implementação do portfólio do site institucional da empresa, abrangendo 

um item de contato entre profissionais e a empresa, através de uma plataforma de 

postagem, de maneira a tornar possível ao candidato cadastrar seus dados 

pessoais, bem como, postar de forma imediata o arquivo do currículo em formato 

PDF (Formato Portátil de Documento). A partir desta reestruturação na estratégia de 

receber e arquivar em banco de dados os potenciais candidatos para vagas futuras 

e disponíveis, presume- se uma facilidade da articulação destas informações pelo 

setor de recursos humanos, desta forma, evitando desperdício de tempo e espaço 

disponível para o arquivamento físico. Em um contexto geral o departamento de 

recursos humanos vem se desenvolvendo no sentido da aplicação e utilização da 

tecnologia da informação em suas atividades, muito embora, como consequência, o 

processo de recrutamento e seleção se torne gradativamente mais informal. 

A necessidade de contratação é manifestada no dia a dia organizacional, 

porém é desdobrada de maneira verbal entre supervisão e gerência até chegar ao 

departamento de recursos humanos, sem quaisquer proeminências na necessidade 

de precisar um perfil adequado. É incontestável a necessidade de identificar um 

perfil correto em relação às condições que permeiam o cargo a ser preenchido, 

sobretudo para dar base para todo processo subsequente. 

“O início do processo de recrutamento depende de decisão da linha. Em 

outras palavras, o órgão de recrutamento não tem autoridade para efetuar qualquer 

atividade de recrutamento sem a devida tomada de decisão por parte do órgão que 

possui a vaga a ser preenchida” (CHIAVENATO, 2015, p. 70). 

A partir da necessidade de contratação de acordo com especificidades 

exigidas pelo fluxo de atividades no processo produtivo e administrativo, é sugestivo 
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requerer por meio de documento formal a contratação de um novo colaborador. Um 

documento que possibilite o mapeamento da trajetória do processo, desde o 

requisitante primário, e conclui-se com a aprovação do departamento de recursos 

humanos e direção. Podendo ser alcunhado como requisição de pessoal para fins 

de nomenclatura interna. Tem vantagens intrínsecas ao próprio processo de 

recrutamento e seleção ao ser relevante na entrevista de seleção, pois proporciona 

ao profissional da Psicologia Organizacional o levantamento de informações 

essenciais para o efetivo diagnóstico psicológico, cognitivo e de perfil profissional 

necessário para a tomada de decisão em relação a seleção. 

 

A emissão de uma requisição de empregado apresenta certas semelhanças 
com a de uma requisição de material. Nesse caso, quando o almoxarifado a 
recebe, verifica se existe o material solicitado nas prateleiras para entrega-
lo ao requisitante, caso contrário, emite uma ordem de compra para que o 
material seja adquirido de algum fornecedor. No caso da requisição de 
empregado, quando o órgão de recrutamento a recebe, verifica se existe 
algum candidato adequado disponível nos arquivos; caso contrário, deve 
recrutá-los por meio das técnicas de recrutamento mais indicadas no caso 

(CHIAVENATO, 2009, p.75). 
 

O processo de recrutamento é executado pelo departamento de Recursos 

Humanos, o qual realiza a avaliação e a triagem de currículos para as vagas 

disponíveis, bem como, define o número de candidatos por vaga a serem 

contatados. Não é exclusa a possibilidade de recrutamentos internos tanto como 

externos, a organização pondera a partir da sua necessidade e conveniência de 

acordo com o cargo a suprir. 

Chiavenato (2015) afirma que é denominado interno o recrutamento que 

identifica potenciais candidatos dentro da própria organização com o objetivo de 

preencher alguma vaga disponível, remanejando o colaborador para outra atividade. 

Ainda para Chiavenato (2015), denomina-se recrutamento externo o processo 

de atração de pessoas de fora, potenciais candidatos disponíveis ou aplicados em 

outra organização, através das técnicas de recrutamento que preconizam preencher 

as vagas que o procedimento interno não disponibilizou. 

A integração dos novos colaboradores com a organização é o primeiro 

contato para o conhecimento e interação com o ambiente de trabalho. Dentro do 
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processo de recrutamento e seleção utilizado atualmente pela empresa ele se dá 

como a última etapa, antecedendo o início das atividades. 

Contudo, a integração do colaborador ocorre após o ato de admissão, sendo 

assim, já colaborador da empresa, devidamente regularizado com seu contrato de 

período de experiência. Devido ser um processo que ocorre de imediato em relação 

ao início das atividades, abre a possibilidade da não adaptação a submissão das 

condições específicas da indústria de alimentos, como umidade, frio excessivo, entre 

outras condições insalubres, acarretando desistência por parte de algumas das 

pessoas envolvidas na integração. 

É sugestivo propor uma visitação a planta fabril de maneira prévia ao 

processo de seleção a fim de identificar comportamentos e perfis não aderentes a 

tais condições ambientais do trabalho, com as técnicas aplicadas da etapa da 

entrevista de seleção. Se designaria como uma visitação da planta fabril 

pressupondo uma visita as dependências do parque industrial e instalações 

industriais para conhecimento de todo o processo. Presume-se que seja guiada por 

um colaborador experiente e com vasto conhecimento das características de cada 

setor. 

A visitação deverá ser composta por candidatos potenciais para a vaga 

requerida, a fim de apresentar todo o conhecimento necessário sobre a organização 

para posteriormente identificar na entrevista de seleção através da metodologia 

aplicada pela Psicóloga Organizacional, comportamentos oriundos da não 

adaptabilidade. 

O processo de seleção é executado pelo departamento de Recursos 

Humanos em conjunto com a Psicóloga da empresa. A seleção de pessoas ocorre 

fundamentalmente com o propósito de encontrar a pessoa chave para o cargo em 

aberto, podendo ser externo ou interno à organização. Ações práticas propõe 

agilidade no processo, mantendo-o bem-sucedido (BARBIERI, 2016). 

Para Fidelis (2014), em uma atividade de abertura do processo de seleção se 

busca a comparação entre perfis, atributos curriculares e de competência, o que 

busca definir o quão próximo da descrição do currículo o candidato se aproxima, 

logo, tem credibilidade para a próxima etapa tornando-se equivalente às 

necessidades e as expectativas do cargo vago. 
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Na situação atual, é realizada uma entrevista de seleção, efetuada pela 

psicóloga organizacional da empresa, onde ocorre a aplicação do questionário de 

entrevista para avaliação do candidato. Chiavenato (2015) definiu a entrevista como 

um processo de interação entre duas pessoas, composta de entrevistador e 

entrevistado, que subsidiando o processo envolto de relações, geram o apontamento 

de comportamentos em situações específicas. 

No âmbito da gestão de pessoas é dentre as técnicas, a considerada menos 

embasada cientificamente e a menos comprovada com resultados precisos. 

Contudo, ao realizar-se na devida proporção em seus aspectos e parâmetros torna-

se de grande valia, estabelecendo uma relação de aproximação no processo de 

seleção entre empresa e candidato. 

Ainda para Chiavenato (2015, p. 121), a entrevista pessoal tem inúmeras 

outras aplicações, como na triagem inicial do recrutamento, na seleção de pessoal, 

no aconselhamento e orientação profissional, na avaliação do desempenho, no 

desligamento, etc. Em todas essas aplicações, a entrevista deve ser feita com 

bastante habilidade e tato, a fim de que possa realmente produzir os resultados 

esperados. 

Comumente, escolhe-se mais de uma técnica de seleção para cada caso. 

Cada técnica pode auxiliar as demais fornecendo um amplo conjunto de informações 

sobre o candidato. As técnicas escolhidas deverão representar o melhor preditor 

para um bom desempenho futuro do cargo. (CHIAVENATO, 2015, p.120). A técnica 

em questão para a proposta a ser realizada no estágio curricular obrigatório é a de 

implantação de testes de conhecimentos no processo de seleção da empresa, com 

a finalidade de implementar e aperfeiçoar o processo já executado pela organização 

na intenção de estabelecer metodologia, principalmente na etapa de seleção de 

candidatos. 

É aplicado, também pela psicóloga organizacional da empresa, um teste de 

conhecimentos básicos da área de conhecimento dos candidatos de acordo com o 

cargo específico, objetivando mensurar nível de conhecimento sobre a função e será 

encaminhado para avaliação do gestor do setor solicitante. Segundo Chiavenato 

(2015, p. 131), as provas de conhecimentos ou de capacidade são instrumentos 

para avaliar objetivamente os conhecimentos e habilidades adquiridos por meio de 

estudo, da prática ou do exercício. Procuram medir o grau de conhecimentos 
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profissionais ou técnicos exigidos pelo cargo, bem como, o grau de capacidade ou 

habilidade para certas tarefas. 

A implantação da técnica de seleção por testes de conhecimentos específicos 

contribui para estruturar o processo de contratação, fundamentalmente para os 

cargos em que as atividades exigem formação técnica como pré-requisito básico. 

Presume- se avaliar e mensurar de maneira objetiva os níveis de conhecimento e os 

déficits de aprendizagem, o que de imediato constata através de um percentual de 

acertos a capacidade do profissional em suprir a demanda da função dentro da 

indústria. Evidencia uma diminuição de custos, por justamente tratar da escolha de 

um profissional cujo engajamento em função coerente com a formação técnica o faz 

adquirir maior estabilidade no emprego, do que pelo contrário quando admitido um 

colaborador sem as técnicas devidas para a efetividade do resultado colabora para a 

rotatividade e absenteísmo. Contudo o objetivo da aplicação desta técnica de 

seleção é cooperar com a diminuição dos índices negativos constatados. 

A região do Planalto Norte Catarinense possui um vasto número de 

empreendedores e microempreendedores que trabalham com o setor agroindustrial, 

assim como médias e grandes empresas processadoras de carne bovina, suína e de 

frango, instaladas na microrregião de Canoinhas-SC. A problemática da questão 

está na oferta de mão de obra qualificada da região, que não supre a necessidade 

de perfis aderentes à tecnologia de processos implementadas nestas indústrias, 

principalmente para cargos operacionais do processamento da matéria-prima. 

Algumas instituições de ensino procuram atender essa demanda de 

profissionais técnicos na área, mas na modalidade atual encontra-se apenas em 

concomitante ao ensino médio, dificultando a abrangência mínima para atender essa 

necessidade intrínseca da região. Nesse sentido, pressupondo a dificuldade em 

gerar atratividade em profissionais capacitados, se restringe a aplicação do exame 

avaliativo com pauta em testes de conhecimento para cargos específicos que 

possuem pré-requisito de formação e experiência prévia ante a contratação. 

A etapa posterior à seleção, a qual abrange o início do processo de inserção 

do novo colaborador na organização, são os exames admissionais. Todo esse 

processo é conduzido pelo departamento de segurança do trabalho na articulação 

mediante a prestação de serviços de laboratórios terceirizados. Na sequência é a 

etapa da constatação médica, realizada pelo Médico do Trabalho, o qual atende em 
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ambulatório inserido na própria empresa. O médico do trabalho define se está apto 

ou não para a execução das atividades de acordo com a análise dos exames 

prescritos e consulta imediata. 

O processo de integração com o ambiente de trabalho e cultura 

organizacional da empresa se dá inicialmente com a integração de BPF (Boas 

Práticas de Fabricação) conduzido pelo departamento de controle de qualidade, 

posteriormente ocorre a integração da segurança do trabalho detalhando as 

especificidades relacionadas a atividade no interior da indústria. A última integração 

é a do departamento de recursos humanos, abrangendo os preceitos básicos de 

relacionamento entre empresa e colaborador, bem como, as obrigações de um para 

com o outro e vice-versa. Ribeiro (2012), salientou a importância da ambientação do 

novo funcionário, definiu as políticas básicas que devem ser aplicadas ao novo 

empregado, para ajudar a adapta-lo o mais rapidamente à empresa, bem como, todo 

a conversação sobre as relações empregatícias legalmente estabelecidas a partir 

dali. A partir da realização das integrações do novo colaborador com a empresa é 

definida previamente a data de início das atividades, ficando a cargo do supervisor 

as informações detalhadas sobre a execução da operação/atividade no processo 

produtivo ou setor administrativo (figuras 1 e 2). 
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Figura 1 - Fluxo do processo de recrutamento e seleção utilizado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Figura 2 – Fluxo proposto para o processo de recrutamento e seleção. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos resultados deste estudo, afirma que a empresa analisada não 

constituiu em seu planejamento um trabalho técnico adequado na área de Gestão de 

Pessoas, no sentido de subsidiar as atividades do departamento de Recursos 

Humanos. Transcorre a partir daí uma realidade presente na maioria das empresas 
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de médio e pequeno porte, muito embora, a empresa analisada possua mais de 

quinhentos colaboradores, situação que não a qualifica para um porte inferior. O 

departamento de recursos humanos está desatualizado em contraste às tendências 

e demandas que as atividades intrínsecas ao setor necessitam no contexto atual das 

organizações. 

As propostas sugestivas para o processo de recrutamento de seleção, ao 

serem aplicadas geram perspectiva de crescimento do departamento de recursos 

humanos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de um trabalho 

técnico-metodológico adequado na área da gestão de pessoas, com a intenção de 

absorver e reter os melhores profissionais para a atuação produtiva e administrativa. 

Acentuaria a estruturação e desenvolvimento pela qual a empresa prima, 

principalmente em relação a recente expansão física e a linha de quase 100 (cem) 

produtos processados na fábrica, bem como, os mercados já consolidados no Brasil 

e exterior. O emprego da gestão de pessoas transformará e integralizará o 

relacionamento dos diversos departamentos da empresa, subsidiando o alcance das 

metas e objetivos da organização no curto, médio e longo prazo. 

Como sugestões para uma futura reestruturação do departamento de 

recursos humanos da empresa faz-se essencial uma revisão do planejamento de 

cargos e funções, para definir com exatidão as atividades atribuídas para cada 

analista de recursos humanos. Sugere-se também a incorporação do quadro de 

colaboradores deste departamento, haja vista, que a demanda e a complexidade 

das atividades no decorrer do expediente, acumula os encargos e obrigações 

diárias, afetando o desempenho do empregado. Se recomenda, do mesmo modo, a 

implementação da tecnologia da informação aos processos do departamento, com o 

propósito de agregar a autonomia deste ramo organizacional às funcionalidades das 

demais subdivisões da empresa. 
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ANÁLISE DA INATIVIDADE DOS ASSOCIADOS DE UMA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

 

Hilário Dornelis Bosse Neto36 
 Lucas Romário Barbosa37 

 Marisa Liller Knop38 

 

RESUMO 

A cooperativa de crédito surgiu no Brasil no ano de 1889, sendo organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir 
as responsabilidades como membros, gerando inúmeras oportunidades. O artigo 
possui como objetivo analisar a inatividade de contas de um ponto de atendimento de 
uma cooperativa de crédito no município de Canoinhas. A pesquisa segue a corrente 
filosófica positivista, quanto a abordagem é quantitativa, de natureza aplicada, pois 
busca identificar perfil e tipos de contas. Em relação aos objetivos é descritiva, 
quanto ao procedimento deu- se de forma documental. Os resultados da pesquisa 
indicaram que o maior número de contas inativas de pessoa jurídica é de 
microempresas com o faturamento anual de até 360 mil reais do ramo de comércio, 
ainda identificou-se grande número de cadastro mau preenchido ou incompleto. No 
entanto, nas contas inativas de pessoa física foi constatado o alto número de contas 
benefício em decorrência de aposentados que já faleceram ou migraram para outros 
bancos e pessoas que recebiam algum auxílios por tempo determinado e contas 
salário resultante de pessoas que deixaram a empresa e não possuíam qualquer 
benefício vinculado. Conclui-se que foi possível investigar o perfil dos inativos e 
elaborar estratégias para reverter esse quadro na cooperativa 
 
Palavras-Chave: Contas Inativas. Associados. Perfil. Estratégias. 

 

ABSTRACT 

The credit cooperative started in Brazil in 1889, as voluntary organizations, open to 
all the people who were able to use its services and assume the responsibilities as 
members, generating numerous opportunities. The article aims to analyze the 
dormant accounts from one of the service points of a credit cooperative in Canoinhas. 
The research follows a positivist philosophical approach, using a quantitative method 
and of applied nature, as it seeks to identify the profile and types of accounts. 
Regarding the objectives and the procedures, the descriptive and the documentary 
methods were used, respectively. The results indicated that the largest number of 
dormant corporate accounts belongs to the micro enterprises with annual revenues 
up to 360 thousand reais of the commerce, and still identified a large number of bad 
or incomplete registration. However, in the dormant individual accounts, there was a 

                                                           
36 Acadêmico do curso de Administração da Universidade do Contestado – UnC Canoinhas 
37 Acadêmico do curso de Administração da Universidade do Contestado – UnC Canoinhas 
38 Professor Orientador e docente do curso de Administração da Universidade do Contestado – UnC 

Canoinhas 



 

205 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

high number of benefit accounts due to retirees who have already passed away or 
migrated to other banks, as well as people who received a fixed aid amount for a 
determined period and salary accounts resulting from people who left the company 
and did not possess any tied benefit. It was concluded that it is possible to 
investigate the profile of the dormant accounts and develop strategies to reverse this 
situation in the cooperative. 
 
Keywords: Dormant accounts. Associates. Profile. Strategies. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A primeira cooperativa da história surgiu na Inglaterra, na cidade de 

Rochdale, em 21 de dezembro de 1844. Já o cooperativismo de crédito ou financeiro 

surgiu, em 1849, na Alemanha, como alternativa aos bancos comerciais que 

cobravam juros abusivos na época. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, natural da Renânia, 

uma região do oeste da Alemanha, criou a chamada “Heddesdorfer 

Darlehnskassenveirein” (Associação de Caixas de Empréstimo de Heddesdorf). Ele 

foi o grande responsável pelo surgimento dessa sociedade de produtores rurais 

cooperativista (MENEZES, 1992). 

Já no Brasil, os primeiros registros de cooperativismo são de 1889, em Minas 

Gerais, onde uma Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de 

Ouro Preto. (MENEZES, 1992). 

Como as cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as 

pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como 

membros, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas, com 

isso gera inúmeras oportunidades para o alcance dos objetivos, sendo assim, as 

cooperativas precisam adotar estratégias para trabalhar a base, principalmente a 

sua base de inativos (OCB, 2019). 

Objetiva-se a analisar a inatividade de contas, contabilizar o número de 

contas inativas, identificar o perfil dos associados inativos, diferenciar o tipo de conta 

por inativos e elaborar estratégias para reverter a inatividade de um ponto de 

atendimento de uma cooperativa de crédito no município de Canoinhas 

A principal característica da Cooperativa de Crédito é o relacionamento com 

seus associados, pois tem como objetivo unir força para alcançar um objetivo em 

comum, ou seja, serviços financeiros com taxas acessíveis e participação nos 
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resultados. Além de que, o atendimento humanizado e personalizado é uma 

essência da Cooperativa de Crédito. que também vem a oferecer produtos, serviços 

e taxas diferenciadas dos bancos tradicionais, assim se tornando um diferencial no 

mercado tão competitivo que se encontra. 

Diante disso, a problemática é o perfil do sócio inativo e quais estratégias 

para reverter a inatividade dos associados de uma Cooperativa de Crédito? 

 

COOPERATIVISMO 

 

O cooperativismo de crédito no Brasil iniciou um processo de franca 

expansão, sem deixar de lado os aspectos prudenciais e de segurança, necessários 

a um crescimento em bases consistentes. De fato, cada vez mais os regulamentos 

aplicáveis às cooperativas de crédito estão se aproximando daqueles exigidos para 

as demais instituições financeiras, sem, contudo, deixarem de resguardar os 

princípios próprios do cooperativismo (MENEZES, 1992). 

Em 25 de junho de 2003, o Conselho Monetário Nacional aprovou a 

Resolução nº 3.106 (Revogado pela resolução n. 4.434/2015), que tornou possível a 

constituição de cooperativas de crédito de livre admissão de associados dentro de 

sua área de atuação, respeitados certos limites populacionais, o que poderá vir a 

possibilitar uma expansão ainda mais acentuada do cooperativismo de crédito no 

Brasil, tornando-o cada vez mais assemelhado com o que é praticado nos principais 

centros econômicos mundiais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2003). 

O cooperativismo nasceu em 1844, quando criado a primeira cooperativa em 

bases associativas formais, com a fundação da Sociedade dos Probos Pioneiros de 

Rochdale, qual inaugurou um armazém cooperativo para atender seus membros 

com estoques de alimentos e outros utensílios, pois passavam muitas necessidades 

(MENEZES,1992). 

Já no Brasil, os primeiros registros de cooperativa são de 1889, em Minas 

Gerais, onde uma Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de 

Ouro Preto. Apesar de ser registrada como cooperativa de consumo, os artigos 41 a 

44 de seu estatuto social previam a existência de uma “caixa de auxílios e socorros”. 

No entanto, a primeira cooperativa originalmente de crédito, foi fundada, em 1902, 
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pelo Padre jesuíta, Theodor Amstad, em Nova Petrópolis (RS), e que está em plena 

atividade até os dias de hoje (MENEZES, 1992). 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

 

Segundo Enir Antonio Carradore (2005) o conceito de cooperativa ainda não 

está definido, sendo considerado o mais adequado o elaborado pela aliança 

cooperativa internacional, ainda que não contempla totalmente a possibilidade de 

terceiros participarem voluntariamente da sociedade. 

 

Em outras palavras, cooperativas é a união de trabalhadores ou profissionais 
diversos, que se associam por iniciativa própria, sendo livre o ingresso de 
pessoas, desde que os interesses individuais em produzir, comercializar ou 
prestar um serviço não sejam conflitantes com os objetivos gerais da 
cooperativa (CRÚZIO, 2000 aput CARRADORE, 2005 p. 34). 

 

De acordo com o Banco Central do Brasil (2019) Cooperativa de crédito é 

uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços 

financeiros exclusivamente aos seus associados. Os cooperados são ao mesmo 

tempo donos e usuários da cooperativa, participando de sua gestão e usufruindo de 

seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os associados encontram os 

principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicações 

financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Os associados têm 

poder igual de voto independentemente da sua cota de participação no capital social 

da cooperativa. O cooperativismo não visa lucros, os direitos e deveres de todos são 

iguais e a adesão é livre e voluntária. 

 

As grandes vantagens de uma cooperativa de crédito são basicamente 
duas: 
1. Emprestam dinheiro a taxas de juros menores que as praticadas no meio 
bancário comercial; 2. Seus processos internos para conceder um 
empréstimo são bem mais simples e desburocratizados do que os da rede 
bancária (MENEZES, 1992, p. 56). 

 

Quanto à classificação das sociedades cooperativas preleciona Carradore 

(2005) podem ser classificadas de acordo com sua constituição, sendo singulares, 

centrais ou federações e confederações, quando a responsabilidade do associado 
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limitada ou ilimitado, e quanto ao objetivo podendo ser de crédito, de produção, de 

consumo, habitacionais, entre outros. 

Segundo Maia et al. (2013) no que se refere às cooperativas de crédito, o 

aumento do capital possui algumas limitações, podem ratear não apenas as sobras, 

mas também as perdas com os associados. Ocorre, também que as cooperativas 

não possuem um mercado aberto de capitais, tendo em vista que a lei 

Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, veta a distribuição de qualquer 

espécie de benefício às quotas-partes do capital, além de juros ao capital limitado à 

taxa SELIC. 

 

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

 

Segundo Griffin (1998) a satisfação dos clientes isoladamente não é mais o 

suficiente para a conquista de clientes fiéis, em primeiro momento a grande 

preocupação visava em encontrar formas de deixar os clientes felizes, atendendo 

suas expectativas ou até mesmo superá-las, o entendimento era de que seja 

estivessem satisfeitos, os clientes comprariam com mais frequência. Ocorre, no 

entanto, altos níveis de satisfação não traduzem necessariamente em compras 

corriqueiras e o aumento das vendas. 

 

O tema ‘fidelizar clientes’ às vezes é confundido com satisfação, sendo que 
fidelização é um relacionamento de longo prazo, enquanto que satisfação 
pode ser realizada em uma única negociação, o que não impede o fato do 
cliente poder procurar uma empresa concorrente (OLIVEIRA, SANTOS, 
2014, p. 05). 

 

As recompensas da fidelidade são de longo prazo e cumulativas, uma vez 

que quanto maior o período de tempo um cliente permanecer fiel, mais lucros a 

empresa obterá de cliente (GRIFFIN, 1998). 

Para Kotler (1999) as empresas têm um custo de cinco vezes mais para atrair 

um novo cliente do que para manter um cliente atual satisfeito, sem dizer que leva 

alguns anos para esse novo cliente comprar na mesma proporção do antigo. 
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As empresas muitas vezes não fazem distinção entre clientes satisfeito e 
cliente muito satisfeito. Clientes meramente satisfeito podem trocar facilmente 
de fornecedor quando um outro lhe promete satisfação igual ou maior. Mas é 
menos provável que clientes muito satisfeitos acreditem que outro fornecedor 
possa atendê-los no mesmo nível que o atual (KOTLER, 1999, p. 165). 

 

De acordo com Rangel (1995) alcançar a satisfação dos clientes é possível, 

na qual não vem a ser uma tarefa fácil. É preciso muito comprometimento e 

disposição das pessoas, da empresa e também a certeza de que um cliente 

satisfeito vem a ser o maior patrimônio que a empresa pode obter. 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Marketing de relacionamento tem como objetivo fidelizar cada vez mais os 

clientes, usando as técnicas e processos do marketing para identificar de forma 

individualizada cada cliente. 

 

Marketing de relacionamento é o uso de uma ampla gama de técnicas e 

processos de marketing, vendas, comunicação e cuidado com o cliente para: 

1. Identificar seus clientes de forma individualizada e nominal. 2. Criar um 
relacionamento entre a sua empresa e esses clientes – um relacionamento 
que se prolonga por muitas transações. 3. Administrar esse relacionamento 
para o benefício dos seus clientes e da sua empresa (WOODCOCK, 1998, p. 
03). 

 

Com o mercado cada vez mais competitivo, os avanços tecnológicos cada 

vez mais acelerados e a entrada de novos concorrentes, manter o relacionamento 

com seus clientes, e buscar saber como está sendo os serviços prestados e de 

suma importância para que esses não se tornem um cliente inativo. 

O entendimento principal para os profissionais de marketing, hoje, é manter 

os clientes atuais e fortalecer cada vez mais o relacionamento existente (KOTLER, 

1999, p. 157). 

Para Cannie (1995) é muitíssimo importante se reduzir ao máximo as perdas 

de clientes, mais isso requer um sistema de informação eficiente que possa te 

mostrar quem realmente está lhe abandonando, e assim você consegue determinar 

o que fazer. Esse sistema de informação deve ser composto pelos seguintes 

elementos: 
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 Uma forma de escutar seus clientes – perguntar-lhes como você está se 
saindo, conhecer seus problemas e compreender o que os fez ou poderá 
levá-los a abandoná-lo no futuro 

 Linhas telefônicas de acesso direto e salas de escuta*para receber e ouvir 
queixas de clientes. 

 Realizar o benchmarking, um método para analisar as práticas de 
conservação de clientes adotadas por empresas líderes. 

 Dados formais e informais sobre como se sentem os clientes quanto ao seu 
negócio e ao atendimento, coletados através de sugestões dos 
empregados, pesquisas e grupos específicos. 

 Telefonemas para clientes perdidos a fim de obter feedback (CANNIE, 
1995, p. 27). 

 

No mercado tão competitivo que estamos vivendo hoje é de extrema 

importância desenvolver o marketing de relacionamento, para se conseguir obter o 

sucesso e a satisfação dos clientes. Os colaboradores devem sempre buscar o 

feedback de seus clientes, e manter sempre um relacionamento próximo evitando 

que o seu cliente o abandone e vá para seu concorrente. 

Nos dias de hoje a captação de clientes está cada vez mais árduo tendo em 

vista o aumento da concorrência, além de que os clientes tornaram-se mais 

exigentes, em decorrência disso manter os clientes fiéis vem a ser uma tarefa 

essencial para sobrevivência das empresas (BOGMANN, 2000). 

Segundo Vavra (1993) a retenção de clientes vem a ser mais importante do 

que a atração de novos clientes. No momento que se abre mercado para a 

concorrência, as empresas compreendem que devem cultivar seus clientes para que 

permaneçam fiéis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi voltado para uma cooperativa de crédito do município de 

Canoinhas, mais especificamente sobre a inatividade de contas. A pesquisa segue a 

corrente filosófica positivista, quanto a abordagem é quantitativa, de natureza 

aplicada, pois busca identificar perfil e tipos de contas. O método de investigação foi 

o indutivo, pois parte do particular e coloca a generalização como resultado da 

coleta de dados particulares. Em relação aos objetivos é descritiva, pois apresentou-

se resultados aos questionamentos. 

Quanto ao procedimento deu-se de forma documental, onde os dados 

analisados foram obtidos por meio de relatórios disponibilizados pela empresa de 



 

211 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

atuação dos pesquisadores, na qual foi feita a tabulação dos dados obtidos com o 

objetivo de se verificar qual é o porte das empresas que estão inativas, qual é o seu 

ramo de atividade e seu faturamento. Também foi utilizado a ferramenta Microsoft 

Excel para fazer o agrupamento das profissões pela sua similaridade, com o intuito 

de diminuir a quantidade de profissões, sendo assim foi possível o desenvolvimento 

dos gráficos apresentados no trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados apresentados nos gráficos 1, 2 e 3 pertencem ao grupo de 

pessoa jurídica que se encontra como conta inativa. As empresas tiveram seu porte 

classificada conforme o enquadramento do BNDES (Banco Nacional de 

desenvolvimento Econômico e Social). Já os gráficos 4, 5 e 6 foram classificados 

como conta depósito, benefício e salário, também foi realizado no gráfico 6 o 

agrupamento para reduzir a quantidade de profissões, esse agrupamento se deu 

pelas similaridade entre as profissões. 

 

Gráfico 01 - Classificação das empresas por porte. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme Gráfico 01, demonstra que 64,91% são enquadradas em 

Microempresa com faturamento de até 360 mil reais anual, 27,19% são empresas de 

pequeno porte na qual tem um faturamento acima de 360 mil e no máximo até 

4.800.000,00 anual, e 7,89% são empresas de médio porte, que tem um faturamento 

anual acima de 4.800.000,00 e até 300.000.000,00 de reais. Na cooperativa 
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pesquisada não tem nenhuma empresa de grande porte em condição de inativa. 

Todas essas contas inativas vêm a gerar custo para a cooperativa e não trazem 

nenhuma receita para a mesma. 

Diante disso, a sugestão é que o funcionário treinado realize visitas 

comerciais até esses estabelecimentos e apresente as taxas e os serviços que a 

cooperativa oferece tais como: máquinas de cartão de crédito, sistema de geração 

de boletos, linhas de financiamento com taxas diferenciadas e a participação nos 

resultados que poderá obter, além de que compreender o motivo de sua inatividade. 

 

Gráfico 02 - Classificação conforme ramo de atividade 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com o Gráfico 02 os ramos do comércio e serviço corresponde a 

61% das contas inativas de pessoas jurídicas que a cooperativa possui, outro ponto 

de grande relevância é as empresas que não tem seu ramo de atividade informado, 

isto é, 27% que tiveram seu cadastro mau preenchido ou incompleto. 

Importante salientar, a grande relevância de profissionais com um treinamento 

adequado para repassar o procedimento correto para o preenchimento do cadastro 

a fim de evitar a falta de informações e com isso cadastros incompletos. 

Ainda, a cooperativa pode disponibilizar treinamentos semestrais a fim de 

reforçar e ensinar os procedimentos padrões do sistema, bem como suas 

atualizações. Tendo em vista que estes treinamentos são de grande importância, 



 

213 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

uma vez que vão visar o correto preenchimento dos cadastros e com isso a emissão 

de relatórios mais precisos. 

 

Gráfico 03 - Classificação das empresas conforme o faturamento. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Constatou-se que a maioria das empresas que estão inativas tem faturamento 

mensal de até 30 mil, cerca de 64,91% das empresas. Outro ponto relevante é que 

16,67% dessas empresas inativas têm um faturamento acima de 100 mil reais 

mensal, tendo em vista que seu faturamento anual chega aproximadamente ao 

montante de R$ 1.200.000,00 sendo assim, receitas que deixam de ingressar a 

cooperativa. 

Desse modo, a implantação de taxas diferenciadas ou isenção da tarifa de 

manutenção em decorrência do faturamento mensal de cada empresa seria uma 

boa opção para mantê-las em constante movimentação bancária. 

Os gráficos 04, 05 e 06 evidenciam as contas em situação de inatividade das 

pessoas física. 
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Gráfico 04 - Separação de conta por sexo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme observa-se no Gráfico 04 o maior número de contas inativas até o 

momento na cooperativa é a conta benefícios que tem 1.882 contas, sendo que 

63,55% destas são do gênero masculino, em seguida a conta salário que possui 453 

contas inativas, na qual 52,54% é do gênero masculino e 47,46% feminino. 

Podemos analisar que na conta salário os gêneros são praticamente equivalentes, 

diferente do que podemos observar na conta benefício onde o gênero masculino 

prevalece. 

Ressalta-se a grande relevância em realizar promoções e produtos exclusivos 

para as mulheres no mês de outubro além de taxas diferenciadas visando o ingresso 

na cooperativa, o mesmo equivale para os homens no mês de novembro, dessa 

forma a cooperativa estaria envolvida com a conscientização sobre o câncer. 
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Gráfico 05 - Classificação das contas inativas conforme a renda 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No Gráfico 05 há predominância de contas inativas com renda de até um 

salário mínimo, ou seja, R$ 998,00, totalizando 80,43% das contas inativas. Na 

sequência, vem as contas que possuem renda acima de um salário mínimo até três 

salários mínimos, sendo 12,62% das contas. Um ponto em destaque no gráfico é as 

contas com renda acima de seis salários mínimos (R$ 5.988,00) totalizando apenas 

3,68% das contas. Uma sugestão é na hora da abertura dessas contas salário já 

tentar convencer o associado a mudar para conta depósito, assim a cooperativa 

ganhará mais um incremento através da sua cota capital e fidelizar o associado 

através de seus serviços, tais como limite em conta ou cartão de crédito, assim 

mesmo que ele troque de emprego vai ter motivo para continuar trabalhando com a 

cooperativa. 

Ainda, observou-se que o maior número de contas inativas são as contas 

benefício que recebem até um salário mínimo, tendo em vista que dentro dessas 

contas estão incluídos os aposentados que já faleceram ou migraram sua conta para 

outro banco e pessoas que recebem algum auxílio da Previdência Social por um 

tempo determinado, na qual fica um valor baixo nessas contas impossibilitando que 

sejam fechadas. 
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Gráfico 06 - Classificação das contas conforme área de atuação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No Gráfico 06 a conta benefício possui um grande número de profissões não 

informadas, somando 1.483 cadastros, isso se dá em decorrência do preenchimento 

diretamente das contas benefício pelo órgão do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) e depois incluído diretamente no sistema da cooperativa, ressalta-se 

que as contas benefício abrangem contas decorrentes de aposentadoria e também 

demais auxílios assistenciais. Ainda, outro ponto importante é a área de atuação 

onde ocorreu o agrupamento na área administrativa, que compreende o montante de 

145 contas salário, em seguida temos a conta depósito com 91 contas e a conta 

benefício com 73 contas, com isso o grupo com menor número de contas inativas é 

o funcionalismo público, contabilizando 16 contas incluindo a conta depósito, 

benefício e conta salário. 

Conforme os dados analisados anteriormente a cooperativa poderia melhorar 

a divulgação da sua tarifa, benefícios e promoções tais como: sorteio de carros, 

viagens e brindes exclusivos para possuidores de conta depósito ativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como objetivo analisar a inatividade dos associados de 

uma Cooperativa de Crédito do município de Canoinhas, com os relatórios que 

prestam a informação dos inativos, foi possível a construção de um perfil, verificando 
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maiores e menores incidências dentro dos pacotes (física, jurídica), abrindo a 

possibilidade de análises para sugestões de reintegrar esses inativos na condição 

de cooperados com movimentação ativa. 

No mercado na qual a competitividade está cada dia mais acirrada saber qual 

é o perfil de seus associados que estão inativos é de grande relevância para futuras 

decisões que a diretoria venha a tomar. 

Diante disso, com o presente trabalho foi possível analisar e montar um perfil 

dos associados inativos, sendo através desse perfil identificar onde encontra-se os 

reais problemas e com isso apresentando possíveis soluções, alternativas e 

estratégias para tentar diminuir essa inatividade e buscar a fidelização do associado, 

tendo em vista que atualmente o mercado está focado em captar novos clientes ao 

invés de resgatar e reativar seus associados inativos. 

Por fim, considerando que o tema pode seguir diferentes linhas de estudo e 

este ser aprofundado em diversos fatores, o presente trabalho poderá servir de 

inspiração, bem como ser detalhado por outros acadêmicos em outras regiões e 

outras cooperativas de crédito. 
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A OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE PESQUISA OPERACIONAL EM 

UMA LANCHONETE EM CANOINHAS – SC 

 

Guilherme Giannoccaro do Prado39 
Marisa Liller Knop40 

 

RESUMO 

A Programação Linear é uma ferramenta da Pesquisa Operacional destinada a 
solucionar problemas que objetivam a otimização de um sistema de estudo. O 
presente trabalho foi elaborado em função da necessidade de maximização dos 
lucros de uma lanchonete, localizada na cidade de CANOINHAS - SC, para evitar o 
trabalho desnecessário, suprir as restrições de tempo, a alocação dos recursos 
evitando desperdícios, demonstrando assim, a alocação perfeita dos recursos 
disponíveis, portanto, foi proposto um estudo de caso com abordagem quantitativa, 
com a implementação de técnicas de Programação. Por meio de modelagem 
matemática desenvolveu-se uma equação, capaz de apresentar a melhor 
alternativa, os métodos utilizados na resolução do problema de Programação Linear: 
1) Método Algébrico; e 2) Método Computacional (usou-se o software Excel). 
Solucionou-se, com auxílio desses métodos citados, um problema de otimização 
com três variáveis, a fim de estudo, podendo ser incrementado com infinitas 
variáveis. Por fim, apresentou-se um modelo matemático que findou os problemas 
de compra de mercadorias, suprindo a demanda, obtendo o maior lucro, 
aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. 
 
Palavras-Chave: Tomada de decisões. Maximizar Lucro. Custos de produção. 

 

ABSTRACT 

The Linear Programming is a tool of Operational Research used to solving problems 
that aim the optimization of a study system. The present paper was elaborated in 
function to the maximization of the profits of a diner, located in the city of 
CANOINHAS-SC, to avoid the unnecessary work, supply the time restrictions and the 
allocation of the resources, avoiding the waste, demonstrating by that the perfect 
allocation of the available resources; therefore, a case study with a quantitative 
approach was proposed, implementing Linear Programming techniques. Through 
mathematical modeling an equation was developed, able to present the best 
alternative, the methods used to solve the Linear Programming problem are: 1) 
Algebraic Method; and 2) Computational Method (used Excel software). Solved, with 
the help of these methods, we solved an optimization problem with three variables, in 
order to study, and can be incremented with infinite variables. To validate this model, 
data collected by price surveys in the region's markets were used to determine the 
optimal acquisition of materials. Finally, we presented a mathematical model that 
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ended the problems of buying goods, supplying demand, obtaining the highest profit, 
making the most of available resources. 

 

Keywords: Decision-making. Maximize Profit. Production costs. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As empresas de FOOD SERVICE, em geral, têm se preocupado em otimizar 

seus serviços de atendimento e de produção frente aos seus concorrentes, seja para 

expandir seu mercado ou mesmo para sobreviver. As decisões tomadas para a 

empresa envolvem uma série de fatores, um deles é a restrição de recursos 

disponíveis para a utilização em seus processos produtivos, considerando como 

essencial que se apresente boa qualidade nos produtos oferecidos e/ou prestados, 

como foco principal na busca da qualidade total. 

Em sua base mais tradicional, o método utilizado pelos empresários, por uma 

ótica geral e discriminatória, seria a redução dos custos e investimentos para o 

aumento da produção. A otimização dos recursos para o preparo dos lanches 

assume um fator de grande importância para determinar o melhor resultado 

possível, com isso, para um melhor posicionamento no mercado de atuação e maior 

ganho em competitividade. 

Em um cenário de negócios cada vez mais competitivo, a compreensão dos 

meandros que envolvem a busca pela eficiência em seus processos, deixa de ser 

um mero detalhe. Desse modo, a pesquisa operacional, conhecida também como 

Management Science, contribuirá diretamente para a tomada de decisões, 

readaptando os processos, à medida que novos desafios venham surgindo e 

auxiliando o administrador em escolhas mais assertivas dentro de seu 

empreendimento. 

Objetiva-se otimizar a alocação de recursos por meio de pesquisa operacional 

em uma lanchonete em Canoinhas - SC. Busca-se identificar as variáveis envolvidas 

no processo de produção dos lanches; Conhecer o tempo de fabricação de cada 

lanche; Elaborar o modelo de programação linear e simular testes de desempenho 

do modelo. 

Quando os clientes realizam uma compra, não estão simplesmente adquirindo 

um produto, estão comprando um conjunto de benefícios que, esperam eles, 
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atendam suas necessidades. Dessa forma, é importante a preocupação em atender 

mais prontamente o cliente, entregando um produto da maneira mais ágil possível. 

Assim, questiona-se: “Como alocar os esforços para suprir o fator tempo, sem perder 

a qualidade e com utilização inteligente dos recursos?” 

 

PESQUISA OPERACIONAL 

 

Pesquisa Operacional é uma ciência aplicada com a finalidade de melhoria do 

desempenho em organizações. Dedica-se a formalização de modelos matemáticos a 

serem resolvidos com auxílio do computador (SILVA; SILVA, GONÇALVES, 2010). 

 

O argumento inequívoco da importância da pesquisa operacional é sua 
ampla aplicabilidade. Apesar das críticas, provavelmente não há outras 
disciplinas com tantos exemplos distintos, em tantas áreas, em tantos 
segmentos industriais e com resultados tão contundentes. A abrangência da 
PO é muito maior do que qualquer um possa imaginar num primeiro contato 
(COLIN, Emerson C; prefácio). 

 

Portanto, de maneira geral, a pesquisa operacional consiste na alocação 

eficiente dos recursos escassos, ela representa através de modelos matemáticos o 

mundo real, e por meio de métodos quantitativos, desenvolve esses modelos 

visando otimizá-los; sendo assim, a pesquisa operacional tem como objetivo 

transcrever as informações organizacionais de maneira eficiente, isso facilita 

habilmente a tomada de decisões para processos em ambientes de produção de 

média a larga escala, uma vez que seriam extremamente custosos para serem 

resolvidos sem uma análise mais rigorosa das restrições envolvidas. 

 

PROGRAMAÇÃO LINEAR 

 

A Programação Linear, para Gonçalves (1995), é uma técnica de 

planejamento que vem se constituindo como uma das mais poderosas em quase 

todos os ramos da atividade humana. Seus benefícios são exatamente aqueles 

procurados por qualquer empresa: diminuição dos custos e aumento dos lucros. Em 

algumas organizações ela está, inclusive, embutida em suas rotinas informatizadas 

de planejamento diário dos processos de operação. 
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A PL consiste em encontrar soluções ótimas para problemas envolvendo 

maximização e minimização, respeitando os valores de menor e maior que compõe 

as restrições (BEZERRA, 2014). 

A função da programação linear, é encontrar o lucro máximo ou o custo 

mínimo em situações reais, podendo ser moldada às necessidades desejadas, esta 

ferramenta é de essencial valor dentro de uma empresa (SILVA, SILVA, 

GONÇALVES, 2010). A técnica auxilia o gestor na resolução de problemas, “apesar 

de não ser uma técnica exclusiva de planejamento, programação e controle da 

produção (PPCP), pode auxiliar muito nos seus processos decisórios” (BEZERRA, 

2014, p.189). 

Um modelo de programação linear consiste numa técnica de otimização. A 

P.L. é uma ferramenta utilizada para encontrar o lucro máximo ou custo mínimo 

utilizando funções lineares de variáveis. Tem-se uma função chamada de objetivo, a 

qual se refere a lucro máximo ou custo mínimo, e é sujeita a uma série de equações 

ou inequações lineares chamadas de restrições (SILVA, SILVA, GONÇALVES, 

2010). 

Para a formulação de um problema a ser resolvido com auxílio da P.L., tem- 

se uma sequência de procedimentos a serem executados: 

 Quais as variáveis de decisão? 

 Qual o objetivo? Precisa-se identificar o objetivo da tomada de decisão, que 

deve ser único. Que consiste em maximização de lucro, minimização de 

tempo, custo. Tal propósito representa-se por uma função objetivo. 

 Quais as restrições? Cada restrição prescrita na descrição do programa 

deve ser expressa como uma relação linear (igualdade ou desigualdade), 

montadas com as variáveis de decisão (SILVA; SILVA; GONÇALVES, 2010). 

 

Para resolução de problemas de P.L. recomenda-se o uso de ferramentas 

computacionais devido a alta complexidade dos cálculos, de acordo com 

Lachtermacher, (2016), o autor indica o uso do Solver, ferramenta disponível no 

Excel, ou o uso de uma versão educacional limitada pode ser obtida gratuitamente, 

via download da página da Lindo Systems (http://www.lindo.com). 

http://www.lindo.com/
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Além da solução do modelo linear, o solver disponibiliza o relatório de 

Sensibilidade, onde o administrador possui diversas informações para tomada de 

decisões. A análise de sensibilidade proporciona valores de limites para a função 

objetivo, variáveis e restrições. 

 

Existem dois tipos básicos de análise de sensibilidade. O primeiro 
estabelece limites inferiores e superiores para todos os coeficientes da 
função-objetivo e para as constantes das restrições. Esse estudo é 
efetuado automaticamente pelo Excel, considerando a hipótese de apenas 
uma alteração a cada momento. O segundo verifica se mais de uma 
mudança simultânea em um problema altera a sua solução ótima. Nesse 
caso, esse estudo não é realizado automaticamente pelo Excel, por ser mais 
complexo. Uma maneira simples de realizá-lo, em problemas de pequeno e 
médio porte, é fazendo as alterações na modelagem do problema e 
encontrando sua nova solução por meio de uma nova otimização 
(LACHTERMACHER, 2016, p. 90). 

 

Ao administrador as resoluções com P.L. são de grande valia, pois desfruta 

de grande volume de informações para tomadas de decisões, é uma ciência nova, 

mas com grande escala de utilização (SILVA, SILVA, GONÇALVES, 2010; 

LACHTERMACHER, 2016). 

A programação linear foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial e 

era usada como um instrumento de administração das estratégias militares. 

Posteriormente, foi utilizada como ferramenta das mais eficazes nos problemas de 

decisão das organizações (SILVA, SILVA, GONÇALVES, 2010). Após a guerra, 

muitos estudos e pesquisas em diversas áreas avançaram rumo à vanguarda, um 

exemplo primordial é o método simplex idealizado por George Dantzig, em 1947, ao 

final dos anos de 1950 outras aplicações de PO alcançaram elevado padrão no seu 

desenvolvimento (HILLIER, 2013). 

 

Um segundo fator que deu grande ímpeto ao crescimento desse campo foi 
a ‘avalanche’ da revolução computacional. Requer-se grande volume de 
processamento de cálculos para o tratamento eficiente dos problemas 
complexos normalmente considerados pela PO (HILLIER; FREDERICK, 
2013, p. 02). 

 

Os avanços das pesquisas científicas em Pesquisa Operacional, com o apoio 

da revolução computacional, tiveram repercussão impressionante em inúmeras 

organizações pelo mundo, colaborando com o aumento da produtividade da 

economia de diversos países (HILLIER, 2013). 
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IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO NEGÓCIO 

 

O administrador necessita de informações sobre diversas situações que 

envolvem o seu empreendimento, a fim de organizar a gestão. 

O administrador avalia cenários para antever resultados ou tendências de 

suas linhas de montagens, da distribuição de seus produtos ou serviços e de seus 

investimentos no campo das finanças, a fim de administrar recursos (VIGILITO, 

2017). 

A pesquisa operacional vem contribuir com a tomada de decisão do 

administrador seja na decisão de projetar, planejar e operar sistemas em que se 

deseja alocar recursos de maneira eficaz, em condições de escassez (ARENALES, 

et al, 2015). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa aplica-se a um estudo de caso, no setor de lanchonetes 

considerando a realidade do município de Canoinhas - SC. 

Quanto a abordagem é quantitativa, de natureza aplicada, pois busca 

identificar as variáveis, tempos de produção. O método de investigação foi o 

indutivo, pois parte do particular e coloca a generalização como resultado da coleta 

de dados particulares. Quanto aos procedimentos é experimental, a pesquisa 

experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 

que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto. Quanto aos objetivos a pesquisa é 

Exploratória, pois compreende pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 

A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento de campo, que 

segundo Severino (2017), o objetivo/fonte é abordado em seu meio ambiente 

próprio. A coleta dos dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos 

ocorrem, sem nenhuma intervenção por parte do pesquisador, preservando o 

resultado. Abrangendo as etapas de levantamento, que são mais descritivos, até 

estudos mais analíticos. Pesquisando no ambiente da lanchonete de Canoinhas - 

SC, constatou-se que fazem lanches do ramo fast food, utilizando chapa para fritura 

dos hambúrgueres. 
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De posse das informações dos processos e variáveis envolvidas na produção 

de lanches da lanchonete, para os lanches foram denominadas as variáveis “X1; X2; 

X3”, condizentes ao costela bacon, toopan burguer duplo e toopan burguer 

respectivamente, os quais estão sujeitos às seguintes restrições de produção: 

capacidade da chapa (os valores encontrados para a delimitação do modelo, foi 

elaborado uma inequação através do maior tempo que um hambúrguer leva na 

chapa pela quantidade de hambúrgueres que são feitos em cinco horas, 

multiplicados por nove, que seria o número de hambúrgueres acomodados na chapa 

a cada ciclo de preparo) , tempo de montagem, demanda estimada e em relação aos 

ingredientes disponíveis que foram arbitrados aleatoriamente para que houvesse 

uma verificação da produção: carne filé americano, carne de costela, queijo prato, 

geleia de bacon, maionese especial, alface americano, tomate, cebola, picles, pão 

tipo brioche. A precificação dos lanches foi proposta de acordo com os preços 

praticados pela lanchonete. Segue a composição de cada lanche, sendo eles as 

variáveis do modelo matemático: 

 

x1 = costela bacon (hambúrguer de 200g de carne de costela de gado, 28g 

queijo prato, 30g de geleia de bacon, 80g de pão tipo brioche, 40g de alface 

americano e 15g de picles). 

 

x2 = toopan burger duplo (dois hambúrgueres de 180g de filé americano, 28g 

queijo prato, 29g de maionese especial, 80g de pão tipo brioche, 40g de alface 

americano, 41g de tomate, 13g de cebola e 15g de picles). 

 

x3 = toopan burger (hambúrguer de 180g de filé americano, 28g queijo prato, 

29g de maionese especial, 80g de pão tipo brioche, 40g de alface americano, 41g de 

tomate, 13g de cebola e 15g de picles). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De posse de todos os itens envolvidos no processo de fabricação de lanches 

da lanchonete, foi elaborado o modelo de programação linear e, com este, a 

possibilidade de simulações de produção para avaliar a performance do modelo. As 
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simulações ocorrem quando estima-se demanda para a fabricação de lanches, 

alterando as quantidades demandadas, obtém-se um novo comportamento do 

modelo, com diversas informações cruciais para o administrador deliberar de forma 

conclusiva. 

 

Função objetivo: 

 

Max Z = 11,97X1 + 12,90X2 + 12,88X3 

 

Onde: 

Z = Função a ser maximizada (margem de lucro por lanche); 

 

1; X2; X3 = Variáveis decisórias que representam as quantidades de lanches 

que devem ser produzidos proposto pelo modelo: 

 
Quadro 1 - Restrições de programação linear. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2019). 
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Para a primeira simulação foi estimado uma demanda para X1; X2; X3 sendo 

40;25;35, e para a segunda demanda foram estipulados os valores de 15;20;45 

respectivamente. Os modelos foram desenvolvidos e resolvidos pelo solver, e estão 

dispostos na Figura 1 e na Figura 3. 

 

Figura 1 - Resolução da demanda 1 na simulação no solver. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2019). 

 

Conforme a figura 1, onde estão apresentadas as demandas os valores 

propostos para as variáveis X1; X2; X3 foram de 40;25; 35 respectivamente, 

conforme o resultado que o modelo apresenta, consta na resolução a produção 

ótima em 40;25;290, sendo o lucro máximo, respeitando todas as restrições, um total 

de R$4.536,50. Os valores representados para 3;4;5;6;7;8;9;10;11 e 12 estão 

representadas em unidade de medida gramas, enquanto 1 está em minutos e 2; 13; 

14;15;16;17 e 18 estão representados em unidades. 
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Figura 2 - Análise de sensibilidade Demanda 1. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2019). 

 

De acordo com o relatório conclusivo, fornecido pelo solver referente à 

primeira simulação de demanda, percebe-se que todas as variáveis, sem exceção, 

não foram plenamente utilizadas; exemplificado o caso da CARNE 2, onde temos 

disponíveis 68000 gramas, sendo que utilizou-se apenas 61200 gramas, portanto, 

seria Permitido Reduzir um total de 6800 gramas do valor. Quando se refere na 

tabela ao Permitido Reduzir, significa material ocioso, dinheiro parado, tempo livre, 

mão de obra parada, ou seja, infinitas variáveis que não geram o lucro esperado e 

precisam ser realocadas para tornar o sistema o mais rentável possível. 
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Figura 3 - Resolução da Demanda 2 da simulação no solver. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2019). 

 

As variáveis para X1; X2; X3 agora 15;20;45 foram então redefinidas de forma 

a gerar resultados diferentes aos propostos na primeira resolução, gerando um lucro 

de R$ 4.623,55 e uma produção referente a X1; X2; X3 iguais a 15;20;325. 

 

Figura 4 - Análise de sensibilidade Demanda 2. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2019). 
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Em relação à análise de sensibilidade da segunda demanda ao ler o valor de 

1E+30 no campo Permitido Aumentar, representam variáveis que poderiam 

aumentar interminavelmente, sem necessariamente influenciar no lucro final 

proposto na resolução do modelo. Referente às demandas de X1; X2; X3, a cada 

unidade demandada no valor de X1; X2 haveria um decréscimo (sinal negativo) de 

R$0,91;R$12,86 em relação ao lucro final, enquanto a demanda de X3 poderia 

aumentar interminavelmente sendo ele o produto mais lucrativo. No campo 

Permitido Reduzir seria possível reduzir os valores de X1; X2 em 1E+30, logo, eles 

poderiam diminuir interminavelmente, enquanto X3 poderia apenas reduzir em R$ 

0,91, sem alterar a solução apresentada, significando uma margem de negociação 

para administrar a produção. 

Assim, fica evidenciado, segundo as simulações realizadas nesta pesquisa, 

que o lanche de maior lucratividade para a lanchonete motivo do estudo, é o lanche 

Toopan burger, representado pela variável X3 dentro do modelo proposto, 

representando o maior faturamento em relação aos outros lanches demonstrados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Tendo em mãos os resultados finais, constatou-se que o estudo cumpriu com 

seus objetivos iniciais, configurando-se em excelente oportunidade de aplicação dos 

conceitos abordados na graduação de Administração. A utilização das técnicas de 

Programação Organizacional proporcionou uma análise minuciosa sobre cada item 

envolvido, restringindo as quantidades produzidas, estocadas e apresentou uma 

folga na margem de lucro de cada produto, de maneira a serem aumentadas ou 

diminuídas conforme as necessidades momentâneas. 

Além disso, concretizou-se como uma primorosa ferramenta dentro do 

processo produtivo da lanchonete, foco principal do estudo, e, consequentemente 

proporcionou grande crescimento pessoal e profissional, possibilitando a 

visualização dos processos de maneira sistêmica. 

Portanto, a elaboração do presente artigo teve a finalidade de otimizar os 

recursos de uma lanchonete e abriu portas para o desenvolvimento de futuros 

trabalhos em diversas questões que englobam a produção, possibilitando 

atualizações do modelo a fim de complementá-lo e torná-lo mais abrangente, com a 
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finalidades de maximizar a consciência do gestor de uma lanchonete fast food em 

diversos aspectos que poderiam passar despercebidos. 
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ESTUDO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM RELAÇÃO AO 

ATENDIMENTO PRESTADO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DE UMA 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 

 

Crystiane Larsen41 
Gildo Carlos Nogueira Cardoso42 

 

RESUMO 

Diante das transformações no cenário mundial, da globalização e do avanço 
tecnológico, o setor público no Brasil vem sendo forçado a realizar mudanças 
organizacionais que envolvem a redefinição de seus aspectos estratégicos. Com o 
aumento da competitividade, as organizações precisam buscar formas de manter 
seus funcionários motivados e satisfeitos com as atividades que desenvolvem, 
diminuindo assim a rotatividade e o desinteresse deles. É dever do setor de pessoal 
desenvolver atividades de integração e reconhecimento que incentivem a 
participação dos funcionários nas ações propostas e mostrem que a organização se 
preocupa não só com os resultados obtidos de cada um, mas também com seu 
bem-estar. O presente artigo é um estudo sobre o nível de satisfação dos servidores 
em relação ao atendimento prestado pelo departamento pessoal de uma 
organização pública. Para o estudo de caso foi aplicada uma pesquisa aos 
servidores de uma organização pública da cidade de Canoinhas, SC. A metodologia 
utilizada para a elaboração do artigo foi a pesquisa bibliográfica em livros e artigos, e 
uma pesquisa de satisfação aplicada com os servidores efetivos da organização. Os 
resultados obtidos demonstraram que a organização foi bem avaliada pela maioria 
dos entrevistados. No entanto, o Departamento de Recursos Humanos da 
organização pode realizar melhorias em alguns processos com o objetivo de 
desenvolver algumas práticas para proporcionar uma maior competência; investir em 
ações que elevem o comprometimento, a participação e o envolvimento dos 
servidores; e avaliar se as políticas e práticas organizacionais colaboram para a 
melhoria da satisfação e para o crescimento do funcionário. 
 
Palavras-Chave: Departamento de Pessoal. Satisfação. Motivação. Servidores. 

 

ABSTRACT 

Faced with changes in the global scenario, globalization and technological advances, 
the public sector in Brazil has been forced to make organizational changes that 
involve the redefinition of its strategic aspects. Due to the increasing 
competitiveness, organizations need to search for ways to keep their employees 
motivated and satisfied with their activities, thus reducing their turnover and 
disinterest. It is a duty of the personnel sector to develop integration and recognition 
activities that encourage employee participation in the proposed actions and show 
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that the organization is concerned not only with the results achieved by each one, but 
also with their well-being. This paper is a study on the level of employees’ 
satisfaction in relation to the care provided by the personal department of a public 
organization. For the case study, a survey was conducted on the workers of a public 
organization of the city of Canoinhas, SC. The methodology used for the elaboration 
of the article was the bibliographic research in books and articles, and a satisfaction 
survey conducted on the organization regular workers. The results showed that the 
organization was well evaluated by most respondents. However, the organization's 
Human Resources Department may make improvements to some processes in order 
to develop some practices to provide greater competence; invest in actions that 
increase the commitment, participation and involvement of the workers; and assess 
whether organizational policies and practices help to improve employees’ satisfaction 
and growth. 
 
Keywords: Personnel Department. Satisfaction. Motivation. Workers. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A melhoria da qualidade no atendimento ao cliente, sendo ele interno, é um 

desafio para o setor de pessoal de uma organização pública. É necessário que o 

setor atenda às expectativas dos seus usuários, corrigindo as falhas e implantando 

novos métodos para oferecer assim serviços e atendimento de qualidade, 

conquistando a satisfação dos servidores públicos. 

O departamento pessoal é o setor que trabalha com a gestão das práticas da 

gestão de pessoas, tais como, gerencia a folha de pagamento, férias, atestados, 

folhas ponto e admissões, realiza atividades burocráticas relacionadas aos 

servidores,trabalhando sempre da forma correta para evitar problemas futuros. É de 

suma importância que a organização pública valorize e reconheça o papel de cada 

servidor em seu processo gerencial, proporcionando um ambiente em que todos 

sintam-se bem e satisfeitos. 

O departamento pessoal deve manter um relacionamento claro e objetivo com 

o servidor público, buscando sempre atender com a máxima atenção e agilidade, 

suprindo suas necessidades de modo que a organização e a equipe se sintam 

motivados, tornando-se mais eficientes e eficazes no atendimento ao cidadão. 

Mesmo com as facilidades e acesso às informações disponíveis com o auxilio 

da tecnologia, é comum ouvir algumas reclamações, como exemplo, sobre normas 

internas que não agradam a todos, formas do pagamento das férias ou descontos 

realizados. 
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A organização estudada não possui a prática de realizar pesquisas de 

satisfação com os servidores sobre o atendimento prestado pelo setor de pessoal, 

para identificar precisamente quais são os maiores obstáculos, para que ocorra um 

atendimento de qualidade. 

Diante disso surge a pergunta: qual o nível de satisfação dos servidores de 

uma organização pública com relação ao atendimento prestado pelo departamento 

pessoal? 

O que definiu a elaboração deste estudo foi o interesse e a necessidade em 

conhecer a visão dos servidores sobre o atendimento realizado no departamento 

pessoal de uma organização pública. 

É importante que os servidores públicos recebam um bom atendimento, para 

que esta prática seja passada para frente, ou seja, assim como a população deve 

ser bem atendida em suas necessidades, o exemplo deve ser dado internamente, ou 

seja,quando o servidor está satisfeito com seu trabalho e percebe que a organização 

o valoriza,acaba realizando seu trabalho com mais eficiência. 

O desenvolvimento dessa pesquisa será de grande importância para a gestão 

da organização pública, pois através da pesquisa realizada com os servidores sobre 

a satisfação do atendimento, será possível identificar qual a percepção dos mesmos 

com relação ao atendimento do departamento pessoal e os possíveis gargalos 

existentes no setor, facilitando assim a identificação das melhorias necessárias. 

O estudo tem como objetivo geral identificar qual o nível de satisfação dos 

servidores de uma organização pública em relação ao atendimento prestado pelo 

departamento pessoal. 

Os objetivos específicos foram: descrever os serviços prestados pelo 

departamento pessoal da organização pesquisada, pesquisar, na percepção dos 

servidores, qual o nível de satisfação com relação ao atendimento do departamento 

pessoal, identificar os principais fatores que contribuem para um atendimento de 

qualidade, apresentar formas de melhorar a qualidade do atendimento alcançando a 

satisfação dos servidores. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração deste artigo foram efetuadas as seguintes pesquisas: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada no início do estudo, com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento sobre o assunto e ter uma base maior para a elaboração 

do artigo. Para Lakatos e Marconi (2019, p.33),“pesquisa bibliográfica é um tipo 

específico de produção científica: é feita com base em textos, como livros, artigos 

científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, 

resumos”. 

Para compreender os resultados do estudo foi utilizada a pesquisa qualitativa, 

que é o método de estudo que visa identificar os motivos que levaram aos 

resultados encontrados, não focando apenas em números. 

Segundo Lakatos e Marconi (2017, p.305) “tradicionalmente, a abordagem 

(metodologia) qualitativa identifica-se com o estudo de caso. Vem de uma tradição 

de sociólogos e caracteriza-se por dar especial atenção à questões que podem ser 

conhecidas por meio de casos”. 

E a pesquisa quantitativa caracteriza-se pela análise realizada com a 

linguagem matemática para descrever as causas de um estudo, foi utilizada para a 

aplicação do questionário, onde as respostas foram sendo transformadas em 

números através de gráficos para análise dos resultados. 

Segundo Lakatos e Marconi (2017, p.327), 

 

O enfoque quantitativo vale-se do levantamento de dados para provar 
hipóteses baseadas na medida numérica, bem como da análise estatística 
para estabelecer padrões de comportamento. Ele procura principalmente a 
expansão dos dados, ou seja, a informação. 

 

A população da pesquisa foi composta por 1.156 servidores efetivos da 

organização pesquisada, sendo definida uma amostra de 289 servidores efetivos. 

Obtiveram-se, como resultado da pesquisa, 79 questionários respondidos de todos 

os setores da organização, o que equivale a 27,3% da amostra. Os dados foram 

levantados a partir das respostas do questionário, que foram aplicados de forma on- 

line e física, buscando conhecer, com mais aprofundamento, o assunto voltado à 
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identificação do nível de satisfação dos servidores com relação ao atendimento 

prestado pelo departamento de pessoal da organização pública. 

A coleta de dados foi realizada no período de 27/09/2019 à 10/10/2019, 

através de um questionário para verificar a satisfação do atendimento aos servidores 

de uma organização pública, contendo 09 perguntas fechadas e 01 aberta, que 

auxiliou na compreensão de como está o atendimento do departamento pessoal. 

Após a coleta dos dados, foi realizada a tabulação e análise das respostas 

obtidas, sendo os resultados apresentados e discutidos, com a finalidade de 

responder a pergunta do problema e aos objetivos propostos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A organização pública estudada foi fundada no ano de 1911, está localizada 

no município de Canoinhas atuando no ramo de prestação de serviços para a 

população. Em Outubro de 2019, possuía, aproximadamente, um total de 1.700 

funcionários, sendo 1.156 efetivos e 544 contratados. 

 

ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO PESSOAL 

 

A pesquisa foi realizada no departamento pessoal de uma organização 

pública, que possui em seu quadro de funcionários,04 servidores e 01 estagiária. 

Não há a divisão dos setores de RH e departamento pessoal, sendo realizada 

todas as atividades de admissões, exonerações, controle de folhas ponto, atestados, 

férias, licenças e emissão de certidões e elaboração da folha de pagamento de 

todos os servidores. 

O departamento pessoal elabora a folha de pagamento de todos os 

servidores, aposentados e pensionistas da organização, sendo necessário a 

colaboração de todos os setores, que devem cumprir os prazos de entregas de 

solicitações e requerimentos que interfiram na folha de pagamento dos servidores 

para que a equipe do departamento consiga realizar todos os lançamentos em 

tempo hábil. 

O departamento pessoal realiza atendimento à todos os servidores da 

organização, ex-servidores que necessitam de informações e certidões para 
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aposentadoria e também trabalha de forma integrada com os outros setores da 

organização fornecendo relatórios e informação que são requisitadas ao setor. 

 

GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 

 

Toda organização deseja ter em seu quadro de funcionários as pessoas mais 

qualificadas para ocupar os cargos. No setor público a contratação ocorre de forma 

diferente, a admissão deve ocorrer através de concurso público de caráter efetivo ou 

processo seletivo que é por tempo determinado. A exoneração acontece por 

processo administrativo ou à pedido do funcionário, outra forma de contratação é a 

contratação à cargos em comissão que são de livre nomeação e exoneração. 

 

As organizações são constituídas por pessoas e dependem delas para 
atingir seus objetivos e cumprir suas missões. Para as pessoas, as 
organizações são um meio pelo qual elas podem alcançar vários objetivos 
pessoais com um mínimo de tempo, de esforço e de conflito 
(CHIAVENATO,2016, p.02). 

 

O recrutamento de pessoal no setor público ocorre através de edital que deve 

ser publicado no diário oficial, para que todos tenham acesso. O edital deve ser claro 

e objetivo para que não haja dúvidas e não deve ter nenhum tipo de informação que 

fira o principio da impessoalidade. 

 

As organizações vivem em busca constante de novos talentos, pois 
precisam de pessoas capazes de adaptar-se às mudanças e avanços que 
estão ocorrendo continuamente. Um dos grandes dilemas enfrentados é a 
falta de pessoas capacitadas para trabalhar nas diversas áreas 
organizacionais (OLIVEIRA, 2017, p. 121). 

 

As organizações precisam de colaboradores que utilizem seus 

conhecimentos, habilidades e técnicas para colaborar com o desenvolvimento da 

organização. Por outro lado, o funcionário espera reconhecimento e valorização por 

parte da empresa, isto é, tanto o funcionário quanto a empresa possuem objetivos 

que, trabalhados de forma conjunta, é possível alcançar, cabendo ao setor de 

recursos humanos fazer essa ligação entre o funcionário e a organização. 
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“A ARH significa conquistar e manter pessoas na organização, trabalhando e 

dando o máximo de si, com uma atitude positiva e favorável” (CHIAVENATO, 2016, 

p. 269). 

 

Importância da Pesquisa de Satisfação Interna 

 

Manter a equipe motivada e comprometida é o objetivo de toda organização, 

geralmente as organizações focam muito no atendimento ao cliente externo e 

acabam esquecendo-se do atendimento prestado aos próprios funcionários. 

Segundo Dantas (2014, p. 116), 

 

A melhor maneira de se descobrir até que ponto os clientes/consumidores 
estão satisfeitos é perguntando à eles. Dessa maneira, a partir de pesquisas 
metodologicamente corretas, aplicadas regular e periodicamente, pode-se 
inferir com certa segurança respeito da satisfação dos clientes/ 
consumidores. 

 

Assim como são realizadas as pesquisas de satisfação com os clientes é 

importante que organização faça o mesmo com seus funcionários. Com a pesquisa 

de satisfação os gestores conseguem perceber onde estão as principais dificuldades 

e mostrar para os funcionários que a empresa se importa com eles e está buscando 

formas de melhorar. Para Chiavenato (2016, p. 282), “[...] um empregado feliz 

trabalha melhor e produz muito mais do que um empregado insatisfeito e revoltado”. 

 

Existe um consenso de que o principal cliente da empresa é seu próprio 
funcionário. Daí o surgimento do endomarketing, o marketing interno cujo 
objetivo é manter os funcionários informados sobre as filosofias, políticas e 
objetivos da empresa, integrá-los por meio de programas amplos e 
abrangentes (CHIAVENATO, 2016, p. 269). 

 

A forma mais fácil de identificar possíveis dificuldades com relação ao 

atendimento prestado aos servidores é buscando essas informações diretamente 

com eles, fazendo uma pesquisa de satisfação interna e prestando atenção em seus 

comportamentos é possível obter dados concretos e precisos, a partir destes é 

possível estabelecer ações estratégicas para melhorar a comunicação e o 

atendimento com seus colaboradores. 
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“Área está perdendo seus antigos ares duros e sombrios de verdugo para 

ganhar nova postura arejada, amigável e de apoio e suporte às pessoas” 

(CHIAVENATO, 2016, p. 282). 

 

Qualidade no Atendimento 

 

O atendimento é um dos requisitos essenciais para o desenvolvimento e 

sucesso de qualquer organização. Na organização pública, o servidor deve se sentir 

valorizado e reconhecido e para que isso ocorra é indispensável investir em 

treinamento e qualificação, objetivando sempre oferecer um atendimento de 

qualidade pessoalmente, por telefone ou via internet. 

 

A qualidade, então, está ligada a sentimentos subjetivos que refletem as 
nossas necessidades internas. Muitas pessoas avaliam a qualidade pela 
aparência; outras se voltam à qualidade do material com que são feitos 
certos produtos; outras ainda avaliam a qualidade de alguma coisa pelo 
preço que pagam por algo; outras atrelam qualidade ao atendimento que 
recebem nas empresas e organizações (DANTAS, 2014, p.98). 

 

Realizar um bom atendimento aos servidores vai muito além de encaminhar 

pessoas e entregar documentos, é importante atender com compreensão, agindo 

com atenção e exatidão nas informações em um ambiente agradável e organizado 

para atender de forma satisfatória as necessidades dos servidores. 

“O produto final de um serviço é sempre um sentimento. Os clientes ficam 

satisfeitos ou não conforme suas expectativas. Portanto, a qualidade do serviço é 

variável de acordo com o tipo de pessoa” (LAS CASAS, 2008, p.06). 

Como o atendimento é algo que ocorre rotineiramente nas organizações por 

muitas vezes acabam não prestando a devida atenção aos fatores que interferem 

para que ocorra um bom atendimento, que são pequenos gestos como uso de 

celulares, longas filas ou um tratamento com indiferença que acarretam na 

insatisfação do atendimento. 

“Se os serviços igualarem ou superarem as expectativas haverá satisfação. 

Se forem inferiores, haverá insatisfação. Quando o resultado supera a expectativa, 

diz-se que a empresa atingiu a excelência em serviços” (LAS CASAS, 2008, p.06). 
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A consequência do mau atendimento realizado pelo servidor causa impacto 

diretamente sobre a imagem da organização, pois se as pessoas não são bem 

atendidas é a imagem negativa que vai sendo passado de pessoa para pessoa e o 

processo de recuperação da imagem é demorado e gera custos muito maiores do 

que treinar os funcionários para realizar um ótimo atendimento. 

 

DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

Como forma de obtenção de informações, a pesquisadora realizou uma 

pesquisa de satisfação com os servidores efetivos de uma organização pública da 

cidade de Canoinhas, onde foi aplicado um questionário com 10 perguntas. 

Na primeira pergunta da pesquisa os entrevistados foram questionados sobre 

quais os motivos que levaram eles ao atendimento do departamento pessoal. Nessa 

questão, os participantes da pesquisa tinham a oportunidade de marcar mais de 

uma opção de resposta. Os resultados desta questão mostraram que 25% dos 

atendimentos foram sobre dúvidas com relação à folha de pagamento, 26% 

relacionados a férias, 14% sobre dúvidas e solicitações de licenças, 9% para 

solicitação de margem para empréstimos consignados, 9% sobre folha ponto, 8% 

para solicitações de certidões e 9% sobre outros assuntos como, solicitação do 

departamento pessoal,nomeações,informe de rendimentos,solicitação de 

informações,entrega de documentação,assinatura de documentos e questões 

internas de trabalho. 

A segunda pergunta tinha o objetivo de identificar na percepção dos 

entrevistados, qual o nível de conhecimento da equipe do departamento pessoal no 

fornecimento de informações e resolução de problemas tendo, como respostas, 46% 

muito satisfeitos, 44% satisfeitos, 6% neutros, 4% pouco satisfeitos e nenhum 

insatisfeito. 

O terceiro questionamento identificou o interesse dos funcionários do 

departamento pessoal em atender os demais servidores. Identificou-se, que 46% 

dos entrevistados estão muito satisfeitos, 38% satisfeitos, 9% neutros, 7% pouco 

satisfeitos e nenhum entrevistado insatisfeito. 

A quarta pergunta questiona os entrevistados sobre o nível de satisfação no 

que se refere à demonstração de atenção, educação e entrosamento da equipe do 
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departamento pessoal no momento do atendimento. 44% responderam estarem 

muito satisfeitos, 38% satisfeitos, 10% neutros, 5% pouco satisfeitos e 3% dos 

entrevistados se sentem insatisfeitos. 

O quinto questionamento visou identificar o quanto confortável os 

entrevistados sentem-se no momento do atendimento do departamento pessoal. 

37% muito satisfeitos, 42% satisfeitos, 15% neutros, 5% pouco satisfeitos e 1% dos 

entrevistados insatisfeitos. 

Na sexta pergunta foi abordado aos entrevistados sobre o prazo de resposta 

à determinada solicitação. 49% responderam estarem muito satisfeitos, 37% 

satisfeitos, 6% neutros, 5% pouco satisfeitos e 3% dos entrevistados se sentem 

insatisfeitos. 

O sétimo questionamento identificou como os entrevistados se sentem com 

relação à comunicação interna do departamento pessoal, obtendo como resposta 

que 37% estão muito satisfeitos,40% satisfeitos,13% neutros,9% pouco satisfeitos e 

1% dos entrevistados se encontram insatisfeitos. 

A oitava pergunta verificou sobre o atendimento realizado pelo telefone no 

departamento pessoal. Obtiveram-se como respostas que 43% estão muito 

satisfeitos, 43% satisfeitos, 10% neutros, 3% pouco satisfeitos e 1% dos 

entrevistados se sentem insatisfeitos. 

A pergunta número nove foi relacionada à satisfação do atendimento do 

departamento pessoal de forma geral, onde se obtiveram as respostas de que 44% 

estão muito satisfeitos, 42% satisfeitos, 8% neutros, 6% pouco satisfeitos e nenhum 

entrevistado se sentiu insatisfeito. 

A última pergunta foi realizada de forma aberta para que os entrevistados, 

que desejassem, poderiam deixar uma sugestão de melhoria para o departamento 

pessoal. Com essas respostas foi possível identificar que a maior necessidade é de 

uma sala mais reservada para a chefia do setor para atendimento e para tratar os 

assuntos mais sigilosos com os servidores. 

Atualmente a estrutura da sala do departamento não é favorável para o 

atendimento aos servidores, pois toda a equipe fica em uma sala em um espaço 

pequeno e o atendimento é realizado no balcão de forma um pouco indiferente e 

desconfortável para quem é atendido. Como sugestão de melhoria propõem-se a 

alteração do local de funcionamento do departamento pessoal, pois o mesmo é 
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considerado um departamento interno de uma organização, sem atendimento direto 

ao público externo. No momento a sala do setor, fica muito próxima à porta de 

entrada da organização pública, se tornando um balcão de informações para os 

usuários dos serviços públicos. 

Outra sugestão é a disponibilização de formulários, requerimentos padrões, 

folha ponto digital, relatórios de férias e banco de horas pela internet sem que o 

funcionário necessite ir até o departamento para fazer as solicitações, diminuindo 

assim a burocracia, permitindo a otimização do tempo de atendimento do 

departamento pessoal. Ressalta-se que estes procedimentos são os de maior 

demanda do departamento, com relação ao atendimento dos servidores apontados 

na pesquisa. 

Com o acesso a essas informações o número de atendimentos presenciais 

pelo departamento reduziria. É possível disponibilizar essas informações no mesmo 

portal que os servidores já possuem o acesso para consultar a folha de pagamento. 

A implementação destes procedimentos melhorará a qualidade e agilidade do 

atendimento, a disponibilidade das informações, os processos serão padronizados e 

diminuirá o retrabalho. 

Foi sugerido pelos entrevistados da organização, realizar um processo de 

integração do novo funcionário, explicando como funcionam questões relacionadas 

às políticas e práticas da gestão de pessoas, seus direitos e deveres na 

organização. O processo de integração do novo servidor público deve contemplar 

também a apresentação de toda a instituição, seus setores, departamentos, 

serviços, gestores, estrutura organizacional e funcional proporcionando assim, 

desde o início, um ambiente agradável e claro da organização com os servidores. 

A integração dos novos servidores em uma organização pública é de suma 

importância, pois o processo de integração faz com que o novo colaborador comece 

o trabalho mais engajando, comprometido com o trabalho, tornando a organização 

pública mais eficiente e eficaz. 

Ao realizar a integração o novo funcionário percebe desde o início que a 

organização não está só focada apenas nas questões burocráticas e de rotinas de 

trabalho, que realiza ações de integração do novo servidor, facilitando a adaptação 

ao trabalho desde o primeiro dia, mostrando a importância de trabalhar em equipe e 
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que sempre será incentivado para buscar por mais conhecimento e enfrentar 

desafios. 

Há também a necessidade de promover a estruturação do layout do setor de 

recursos humanos, dividindo em dois setores: um setor para realizar a folha de 

pagamento e o setor de recursos humanos para prestar o atendimento mais 

ampliado aos servidores. 

 

CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Analisando os resultados da pesquisa aplicada aos servidores efetivos 

percebe-se que os principais atendimentos realizados pelo departamento pessoal 

são referentes à dúvidas com relação a folha de pagamento, férias e licenças. 

Sobre o atendimento do departamento pessoal, de forma geral, a maioria dos 

servidores se encontram muito satisfeitos ou satisfeitos, mas também existe um 

percentual de servidores que se sentem neutros ou pouco satisfeitos com relação a 

alguns atendimentos. 

Para aumentar o nível de satisfação dos servidores faz-se necessário 

aumentar a equipe de trabalho do setor. Atualmente são 4 servidores e uma 

estagiária para prestar atendimento e realizar todas as atividades do setor. Por 

muitas vezes a equipe fica sobrecarregada por possuir pouca mão de obra no setor 

e grande quantidade e diversidade de serviços. É necessário também realizar 

treinamentos sobre o sistema utilizado, para aumentar o conhecimento da equipe e 

otimizar a sua utilização, tornando o setor mais eficiente em suas atividades. Torna- 

se prioritário alterar o local do setor do departamento pessoal para outro local, sendo 

o setor destinado ao atendimento aos funcionários. 

Com relação aos servidores não se sentirem confortáveis na hora do 

atendimento, se dá pela estrutura da sala, há necessidade de criação de uma sala 

reservada para atendimento restrito para tratar de assuntos específicos com os 

funcionários, que se sentem desconfortáveis em falar na frente de todos do setor. 

Para diminuir os índices de insatisfação quanto ao prazo de resposta de 

determinadas solicitações se faz necessário a criação de um cronograma de tempo 

de respostas para cada tipo de solicitação e divulgar para todos os funcionários 
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terem ciência do tempo que levará a resposta de cada tipo de solicitação e a equipe 

do departamento ficar atenta aos prazos. 

Para melhorar a comunicação interna da organização com os funcionários é 

necessário informar as mudanças e notícias com antecedência, através de e-mail, 

sistema utilizado na organização e quadro de avisos, assim os servidores 

conseguem se programar e trabalhar com mais tranquilidade sabendo que todas as 

alterações serão repassadas a eles. 

Como forma de melhoria para o atendimento por telefone, propõe-se a 

instalação de mais uma linha telefônica no setor, assim diminuirá as linhas ocupadas 

nos horários de maior fluxo de atendimentos e disponibilizar um sistema de consulta 

para a telefonista ter acesso ao local de trabalho de cada servidor, assim a pessoa 

que liga na organização não precisa ficar sendo transferida de setor para setor até 

encontrar a pessoa que deseja falar. 

Para melhorar de forma geral o atendimento realizado pelo departamento é 

importante que a organização incentive os colaboradores a participarem de 

treinamentos e capacitações para melhorar as técnicas de como trabalhar em 

equipe e para aprimorar o conhecimento sobre o funcionamento do setor. 

E como forma de buscar sempre por melhorias, a organização deve realizar 

outras pesquisas de satisfação mostrando a importância da participação nessas 

atividades de avaliação e que a partir das respostas obtidas a organização consegue 

melhorar os pontos necessários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão de pessoas no setor público é uma importante etapa na 

administração e organização de órgãos e serviços públicos, em busca de uma 

constante modernização do sistema. 

Conhecer e desenvolver uma boa gestão de pessoas no setor público não é 

uma tarefa tão simples. Mesmo sendo complexo. O conceito de gestão de pessoas é 

uma junção de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas. 

Porém, tal gestão ocorre por meio da participação, capacitação, envolvimento e 

desenvolvimento de funcionários. Dessa maneira é possível estabelecer a função de 

humanizar as áreas de uma empresa. 
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Este artigo atingiu o objetivo proposto de identificar o nível de satisfação dos 

servidores com relação aos serviços prestados pelo departamento pessoal de uma 

organização pública, assim como foi proposto formas de melhorar o atendimento 

com base nas informações obtidas através da pesquisa realizada com os servidores 

efetivos da organização. 

As organizações, atualmente, precisam ter em seu quadro de profissionais 

pessoas motivadas e satisfeitas com o trabalho que realizam e quando ocorrem 

fatores que interferem no bem-estar dos funcionários é dever do setor de pessoal 

aplicar técnicas e propor alternativas para que os problemas sejam resolvidos da 

melhor maneira possível. 

Com a aplicação da pesquisa com os servidores da organização estudada foi 

possível identificar quais são os serviços que devem receber mais atenção e o que 

deve ser implantado para a promoção da melhoria continua nos processos da 

organização pesquisada. 

Diante disso, para que se consiga ter com mais precisão a percepção dos 

funcionários com relação à organização, se faz necessária a criação da cultura de 

aplicação de pesquisas com os funcionários e responsáveis de cada setor. Desta 

forma o servidor tem a oportunidade de expressar sua opinião, contribuir para a 

melhoria da gestão organizacional, tornar-se mais participativo e a organização 

demonstrar que se preocupa com seu bem-estar e está buscando por melhorias. O 

funcionário e a organização devem trabalhar de forma conjunta e satisfatória para 

ambas as partes. 

Sendo assim, as organizações do setor público devem começar a propor 

também melhorias e mudanças na área de gestão de pessoas e mostrar que uma 

organização pública pode e deve ser eficiente, se preocupar e investir mais em seus 

colaboradores, mostrando que se preocupa não com as atividades que devem ser 

desenvolvidas, mas também com o nível de satisfação de cada um em seu ambiente 

de trabalho, desenvolvendo atividades que promovam a motivação e integração de 

todos da organização. 
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RESUMO 

O artigo a seguir foi realizado, utilizando como base, informações disponibilizadas 
pela empresa Supermercado Servilar em Três Barras/SC. De acordo com os dados 
levantados, foi possível observar que a empresa, atualmente, dispõe de vários 
produtos que precisam ser mantidos em estoque, mas a mesma não possui um 
controle efetivo e planejado de sua gestão. Durante o processo de estudo foram 
utilizadas técnicas de observação para o levantamento de dados e dificuldades mais 
evidentes na gestão de estoques da empresa. Ocorreram também diálogos com os 
gestores da empresa sobre a posição dos estoques da empresa, tornando mais fácil 
identificar falhas no processo. Para o maior aprofundamento e aperfeiçoamento no 
tema “Gestão de Estoques” foram realizadas pesquisas bibliográficas, onde se 
buscou as melhores práticas para manter um estoque eficiente. A partir dos pontos 
levantados, foi possível observar a importância da gestão de estoques na empresa 
em estudo. O aumento da concorrência da empresa torna a gestão de estoques da 
empresa fator imprescindível para a efetividade organizacional, sendo de suma 
importância que todo lucro possível seja arrecadado e que a empresa tenha o 
mínimo de prejuízo possível e o estoque pode ter um grande papel nesse cenário. 
 
Palavras-Chave: Gestão de Estoques. Controle. Planejamento. Inventário. 

 

ABSTRACT 

The following article was done, using as base, the information made available by the 
company Servilar Supermarket in TrêsBarras/SC. According to the data raised, it was 
possible to note that the company, currently, has various products which need to be 
kept in stock, but it does not have a planned and effective control of its management. 
Throughout the study process observation, techniques were used to data collection 
and more evident difficulties in company management of stock, making it easier to 
identify the failures in the process. To a deeper improvement of the theme “Stock 
Management” bibliographic research has been carried out, where it was tried to 
improve the practices in order to keep an efficient stock. From the points raised, it 
was possible to observe the importance of the stock management for the studied 
company. The increase of the competition for the company makes the company 
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stock management a keyfactor for the organizational effectiveness, being it very 
important that all the possible profit get raised, that the company have the minimum 
loss possible and that the stock may have a great role in this scenario. 
 
Keywords: Stock management. Control. Planning. Inventory. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão de estoques pode representar, na maioria das empresas, uma das 

principais partes da mesma, pois é nele que está agregado uma quantidade do 

capital da empresa. Então o planejamento e o controle dos estoques são peças 

fundamentais para uma boa gestão administrativa no processo produtivo da 

empresa. Um controle de qualidade de estoque deve ser feito com a entrada e saída 

de informações devidamente atualizadas e com a máxima eficiência, atendendo ao 

todo o fluxo logístico empregado nos setores dentro da organização. 

A administração de estoques nas empresas de varejo, que trabalham com a 

revenda de produtos, é parte fundamental de toda a operação. Os Supermercados, 

como exemplo, possuem uma enorme variação de produtos, com um alto giro por 

isso a importância dessa gestão. 

Uma gestão ineficiente e ineficaz dos estoques pode gerar diversos 

problemas e prejuízos devido à perda de produtos, vencimentos e avarias nas 

embalagens, refletindo na lucratividade e rentabilidade da empresa.Dentro do 

contexto pretendeu-se responder a pergunta do problema: Como o controle de 

estoque pode contribuir para a melhoria da gestão de materiais na empresa 

Supermercado Servilar? 

A necessidade da organização do estoque é essencial para qualquer 

empresa, assim, este trabalho traz a importância do controle, para trazer 

informações e relatórios mais precisos e específicos, trazendo melhorias para toda a 

empresa e que os seus gestores possam executar as decisões de forma eficiente. 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar o controle do estoque na 

empresa Supermercado Servilar, procurando contribuir com sugestões para 

aperfeiçoamento dos métodos e processos, tendo como objetivos específicos: 

Analisar a importância da gestão do estoque; Propor o aperfeiçoamento da 

classificação e codificação dos produtos; Estudar o controle físico e a realização de 
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inventário, propor soluções para problemas com rupturas e perdas de produtos; 

Identificar erros comuns na gestão de estoque que podem facilmente ser modificado 

para a melhora do processo produtivo na empresa em estudo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo foi realizado no Supermercado Servilar, no município de Três 

Barras/SC, sendo executada uma pesquisa qualitativa, onde o objetivo foi 

compreender os fenômenos através da coleta de dados narrativos, estudando as 

particularidades e experiências individuais. Durante o processo foram consultadas 

informações, relatórios disponibilizados no sistema gerencial e informações que o 

proprietário da empresa e a parte administrativa do estabelecimento repassaram. Foi 

utilizada para a coleta de informações, juntamente com técnicas de observações 

para se abastecer o presente artigo de dados. 

No momento da obtenção de dados por meio da observação, foi utilizado 

como objeto de estudo o estoque da empresa e seus respectivos itens que estavam 

lá armazenados. No processo de observação buscou-se identificar falhas no 

processo de estocagem e a identificação de falhas ou falta de algum processo que 

possa contribuir para melhorar a gestão de estoque da empresa. Todos os dados 

observados foram descritos, para então, após isso, serem analisados e verificar o 

que realmente há necessidade de ser implementado na gestão de estoques da 

empresa. 

As demais informações foram obtidas por meio de diálogos com a parte 

administrativa da organização, que possui a visão da necessidade de sugestões de 

melhorias a serem feitas no processo de estocagem da empresa, buscou-se dialogar 

para verificar quais seriam os problemas e soluções que mais se adequariam com a 

situação atual da empresa. 

Feita a coleta de dados seguiu-se para o processo de análise dos mesmos, 

onde se buscou conceitos por meio de revisão bibliográfica para então analisar da 

melhor maneira possível. Na pesquisa bibliográfica foram utilizados autores que 

tratam do assunto de administração de materiais e então se buscou as técnicas e 

ferramentas que mais se enquadram com o caso que foi estudado no presente 

artigo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A empresa Supermercado Servilar teve início de suas atividades em 01 de 

novembro de 1996, por iniciativa da empresária Silvana Hopfner. Localizada no 

município de Três Barras/SC, inicialmente no bairro João Paulo II. Sua principal 

atividade era Sorveteria, Comércio Varejista de Brinquedos, Comércio Varejista de 

Armarinhos e Artigos de Vestuário. Em 1999 a empresa continuou com suas 

atividades, mas mudou de endereço, onde passou atender no Centro de Três 

Barras/SC, logo em 2001 a empresa mudou sua atividade principal deixou de ser 

Sorveteria e passou para Mercearia, Comercio Varejista de Artigos de Vestuárioe 

Armarinhos, mudando para o seu atual endereço no Bairro Vila Nova, Três 

Barras/SC. Em 20 de Março de 2007 mudou sua atividade para Supermercado. 

Atualmente possui 20 funcionários, 400 fornecedores e um estoque com cerca de 

15.000 itens cadastrados, classificados em 30 grupos. 

 

ESTOQUES 

 

Os estoques podem ser caracterizados como a condição fundamental para o 

funcionamento da empresa, visto que você tem os componentes necessários para a 

geração de renda da empresa, armazenado nele. De acordo com Martins (2002, 

p.135): 

 

Os recursos materiais, ou estoques, podem ser classificados em demanda 
dependente ou independente. Os materiais, componentes, partes peças de 
demanda independente são os itens cuja demanda decorre, em sua 
maioria, dos pedidos dos clientes externos como, por exemplo, os produtos 
acabados, que a empresa vende diretamente a seus clientes externos, e 
itens de manutenção, de uso interno e requisitado por clientes internos, 
como material de escritório. 

 

Os estoques não precisam ser necessariamente apenas de materiais, eles 

podem ser de serviços também, como por exemplo, um banco. Seus estoques de 

produtos não são necessariamente bens armazenados e sim pessoas que são 

clientes esperando para serem atendidas por operadores de caixa. Segundo 

Carretoni (2000, p. 83): 

 



 

251 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

A gestão de estoques é considerada uma necessidade – um mal necessário 
– para que se possa garantir uma alta taxa de rentabilidade do capital, e 
consiste do planejamento, controle e replanejamento dos diferentes tipos de 
estoques mantidos pela empresa. 

 

A importância de uma gestão de estoque adequada na empresa é significativa 

para a saúde financeira da mesma. Buscar um equilíbrio entre compra e venda de 

produtos, onde se busca reduzir ao máximo os custos com estoque e ampliar o seu 

capital. E para que isso seja possível, é somente a partir de uma gestão de estoque 

de qualidade e eficiente, então assim seja ampliada também a produtividade da 

empresa. 

A otimização do tempo é um dos benefícios percebidos a partir de um 

estoque organizado e controlado. Pois quando se tem um estoque bem estruturado 

e organizado é possível mapeá-lo e então saber exatamente onde encontrar cada 

produto que for solicitado. Um exemplo que podemos citar é o de um cliente solicitar 

um produto que se encontra em estoque. Com o mapeamento ou a fácil localização 

do produto, garante agilidade e eficiência no atendimento à este cliente, e no final, a 

agilidade no atendimento é o que toda empresa que deseja ser reconhecida deve 

ter. 

Na empresa pesquisada o controle do estoque é quase nulo, pois o processo 

de cadastramento, codificação e entradas de novos produtos é feito somente por 

duas pessoas. Mas essas pessoas não são somente responsáveis por isso, elas 

também são responsáveis pela conferência de produtos, cálculo de preços, pela 

compra de produtos, muitas vezes até pelo empacotamento de compras para 

clientes na frente de caixas e pela reposição de gôndolas na área de vendas. 

Por conta disso, a tarefa de controle de estoque se torna ineficaz na empresa, 

ocorrendo muitos erros nas entradas, cadastro incompleto de produtos, erros no 

cálculo de preços, pois os funcionários não conseguem dar conta de fazer todas as 

tarefas rotineiras e ainda fazer o controle do estoque. Mas não é por conta de falta 

de sistema gerencial que a empresa é falha na gestão de estoque, pois o sistema 

que a mesma possui, comporta ferramentas necessárias para a realização de um 

controle de estoque adequado. 
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LAYOUT DO ESTOQUE 

 

A empresa tem problemas no seu layout do estoque, é um espaço muito 

pequeno para uma grande quantidade de itens, dificultando a armazenagem e o 

manuseio dos produtos. São poucos equipamentos para movimentação e 

armazenagem, prateleiras antigas, trazendo insegurança e muito esforço físico para 

manuseio. Segundo Paoleschi (2014, p. 27). 

 

A organização e a arrumação do estoque devem estar vinculadas ao leiaute 
existente, indicando a área física destinada à cada item, o empilhamento 
máximo, o peso permitido para cada lote de peças, a embalagem utilizada, 
a unitização da carga e o tipo de equipamento de movimentação que será́ 

utilizado. 

 

O layout, no final de contas, é como os equipamentos e produtos ficam 

dispersos no espaço físico da empresa e como os mesmos se movimentam nesse 

espaço. Diversos problemas podem ser encontrados a partir de um layout 

desajustado no estoque, problemas como: baixa produtividade, perda de tempo e 

avaria de produtos, devido aos produtos estarem mal armazenados. 

Um bom layout possibilita um melhor aproveitamento de espaço físico da 

empresa, podendo assim planejar e armazenar mais itens. E isso em uma empresa 

como um supermercado, que é o objeto de estudo no presente artigo, é importante, 

pois em épocas festivas como final de ano que se tem o maior giro de vários itens, a 

empresa tem a oportunidade de se preparar e não ter problemas com rupturas pela 

falta de algum produto. 

Um layout bem estruturado no estoque possibilita também uma melhor 

movimentação, tanto de funcionários, quanto de produtos. E por consequência 

garante uma maior produtividade para a empresa, agilizando o processo de 

movimentação de produtos e gerando menos perca de tempo. 

A solução proposta para a falha no layout da empresa é a reorganização do 

estoque e o investimento em melhorias no local e a compra de melhores 

equipamentos, como prateleiras e carrinhos de transporte. No momento não é 

possível ter uma transpaleteira no estoque para a melhor locomoção dos produtos 

em grande quantidade, pois o espaço é pequeno e o piso é irregular, assim os 
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funcionários não iriam conseguir locomover paletes de um ponto a outro. Então 

primeiramente um investimento na melhoria do local do estoque se faz necessário. 

 

CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

 

Uma ferramenta essencial para qualquer empresa que almeja crescer nos 

dias de hoje é a codificação de produtos. Essa ferramenta agiliza o processo de 

venda dos produtos de uma maneira formal, ela é a identificação dos produtos por 

meio de códigos numéricos e de barras. Entre vários benefícios da codificação de 

produtos, os mais notórios são o cumprimento com as exigências que o mercado 

impõe, a padronização dos produtos, o maior controle dos produtos entre outros. 

Na empresa em estudo todos os produtos possuem algum código para ser 

utilizado no cadastramento no sistema e no processo de venda do mesmo. Mas um 

problema encontrado nesse aspecto foi a duplicidade de códigos, onde se 

encontravam dois cadastros do mesmo produto. Por exemplo, produtos que eram 

vendidos em fardos como cervejas e leite, tinham o código unitário e o código da 

caixa fechada. Esses dois códigos não eram sincronizados, quando se multiplicava a 

unidade não batia com o valor referente ao que tinha o código da caixa. Isso era um 

problema não só na venda, pois no estoque não estavam dando as baixas 

corretamente. 

A solução encontrada para a duplicidade foi agrupar os códigos de barras no 

mesmo cadastro de produtos, pois assim no momento da venda serádado baixa 

corretamente no mesmo produto. Assim, os estoques ficarão mais organizados e 

menos acumulados de tantos códigos desnecessários. 

Na situação atual da empresa, existem muitos problemas na classificação do 

estoque, os produtos estão classificados somente em subgrupos e de forma 

desorganizada, departamentos como açougue, estão na mesma classificação de 

pequenos subgrupos de itens. O fator que garante uma maior agilidade na hora de 

encontrar algo no estoque é a sua devida classificação. Destaca-se a importância 

dos produtos estarem devidamente classificados em grupos e subgrupos, 

principalmente em um supermercado em que pode haver várias categorias. Cada 

produto deve receber apenas um nome no sistema e apenas um código e deve-se 
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ter o cuidado sempre de verificar se os novos produtos que chegam à loja já não 

estão cadastrados no sistema. 

Após ser executada essa tarefa é necessário organizar esses produtos em 

estoque, eles podem ser armazenados de acordo com as categorias, giros ou pela 

quantidade de saída que os mesmos têm. A solução proposta foi organizar a 

classificação também por grupos e melhorar a organização dos subgrupos, assim é 

possível obter relatórios mais precisos tanto do grupo como um todo ou de 

determinada linha dentro da categoria. 

 

CURVA ABC 

 

A empresa estudada não utiliza nenhuma ferramenta para melhor 

classificação de produtos e uma sugestão que foi pesquisada é a da Curva ABC. A 

curva ABC é boa ferramenta para a classificação de produtos, onde é possível 

identificar quais são os produtos de maior importância ou de maior impacto na 

empresa, geralmente são os produtos de menor número. Conforme Pozo, (2001, p. 

85): 

 

A utilização da Curva ABC é extremamente vantajosa, porque se podem 
reduzir as imobilizações em estoques sem prejudicar a segurança, pois ela 
controla mais rigidamente os itens de classe A e mais superficialmente, os 
de classe C. A classificação ABC é usada em relação a várias unidades de 
medidas como peso, tempo, volume, custo unitário, etc. 

 

Explicando rapidamente a curva ABC onde: Produtos classe A são os 

produtos de maior quantidade importância ou valor dentro da empresa e eles 

correspondem ao equivalente à aproximadamente 20% do total do estoque; 

Produtos classe B com a importância valor ou quantidade mediana, correspondendo 

a aproximadamente 30% do total de estoque; e, Produtos classe C são os produtos 

de menor importância, valor ou quantidade, corresponde ao equivalente à 

aproximadamente um total de 50% do estoque. Os números podem variar de acordo 

com cada empresa e cada estoque. 

 

 

 



 

255 
Pesquisa em administração : coletânea dos artigos de TCC do curso de administração da UnC 
Canoinhas 2019 (ISBN: 978-65-88712-38-2) 

INVENTÁRIO 

 

A realização de um inventário físico dentro da empresa tem dois objetivos 

importantes. Primeiro para se ter o conhecimento da real situação do estoque com o 

objetivo de evitar custos e ter uma melhoria na rentabilidade. Outro objetivo é de se 

ter o maior controle possível dos estoques. O procedimento regular e constante da 

realização do inventário pode ajudar a encontrar e corrigir erros de procedimentos, 

avarias e perdas de produtos na empresa. 

Para Paoleschi (2014, p. 55): 

 

Os sistemas de inventáriosão importantes ferramentas para manter a 
acuracidade dos estoques e dar confiabilidade aos números informados aos 
setores de suprimentos, vendas, programação e contabilidade. Podem ser 
feitos a qualquer tempo se isso for necessário. 

 

A empresa realiza o inventário somente uma vez ao ano e tem muitas 

divergências entre os dados disponíveis no sistema e as quantidades no estoque 

físico, assim a empresa não sabe o real custo do estoque, não se pode confiar nos 

dados e relatórios do sistema, não favorecem a decisão e o planejamento de 

compras. 

Outro ponto importante a ser levantado em relação à realização de um 

inventário é a de redução de perda de vendas. Isso ocorre quando um cliente deseja 

comprar um determinado produto da empresa e a mesma nem tem a quantidade 

necessária estocada ou até mesmo não tem o produto em estoque. Com a 

realização do inventário devidamente correto é possível perceber quais são os 

produtos que tem mais saídas em determinado momento e com essa informação 

repassar para o setor de compras, aonde o mesmo irá se encarregar de manter 

abastecido com matéria-prima para empresa funcionar. 

Para o melhor controle de inventário é ideal que se faça um planejamento 

levantando fatores a serem seguidos. O primeiro fator é quando o inventário será 

realizado e que isso seja determinado por toda a equipe que irá realizá-lo. Três 

vezes ao ano é o ideal para que haja um controle efetivo do inventário. As datas que 

serão realizados, fica a critério da empresa. Algumas empresas adotam um período 

de realização de inventário após uma época onde se tem grande número de vendas 
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e com isso grande número de saída de produtos do estoque, sendo assim o estoque 

estará em baixa quantidade e será mais fácil a realização da contagem e muito 

provavelmente será mais efetivo do que se fosse realizado num período onde o 

estoque estivesse com mais números de produtos. 

Para a realização do inventário são necessárias algumas ferramentas para 

executar a tarefa. Muitas empresas ainda adotam o modo antigo, onde se utiliza o 

básico, um papel uma prancheta e uma caneta. Isso torna um pouco obsoleto e 

vagaroso o processo e com muito mais chances de erros. Com a tecnologia hoje 

não é necessário “quebrar a cabeça”, pois temos no mercado alguns aplicativos para 

celulares que realizam a tarefa de forma eficiente. Também temos a opção de 

utilizar coletores, mas para uma empresa que não é de grande porte, como é o caso 

que estamos tratando no presente artigo, essa é pouco viável devido aos custos dos 

aparelhos e da implantação ser muito elevada. 

A solução para o problema com inventários da empresa é a realização 

periódica a cada 4 meses, pois esse tempo não é tão longo entre um inventário e 

outro, pode ocorrer a perda do controle do estoque. Esta periodicidade permitirá a 

empresa efetuar as devidas correções no estoque, diminuindo a incidência de 

rupturas e o aumento dos custos com a gestão do estoque. 

 

PROBLEMAS COM RUPTURAS E PERDAS DE PRODUTOS 

 

A empresa possui diversos itens cadastrados, mas o número de itens 

cadastrados no sistema não confere com o número de itens disponível paravenda. 

Há falta de controle na entrada e saída de produtos, acontecem muitos erros nos 

lançamentos, são realizadas trocas de produtos sem serem efetuados os 

procedimentos de entrada e saída de produtos, e as vendas no caixa são realizadas 

de forma incorreta. 

O caso de rupturas deve ser tratado com grande ênfase pela empresa, pois é 

um problema que pode trazer algumas possíveis complicações para o dono do 

estabelecimento. Na prática, a ruptura é um grande inimigo das vendas, sendo ela o 

ato de realizar a venda de algo e não ter o produto em estoque. Nesse cenário o 

vendedor perde a venda, seu faturamento cai, seu cliente fica insatisfeito e 
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provavelmente, esse cliente dificilmente virá atrás do mesmo produto outro dia 

quando precisar novamente, perdendo assim até futuras vendas para o mesmo. 

Existem alguns motivos que podem causar a ruptura no estoque de uma 

empresa, mas os principais estão diretamente ligados ao setor de compras e aos 

fornecedores da empresa. Por exemplo, o setor de compras faz um pedido para o 

fornecedor de um determinado produto, observando somente o histórico de compras 

do mesmo e não se preocupa em visualizar se houve algum problema com ruptura 

desse mesmo produto. Por consequência, esse produto futuramente quando 

acabarem os estoques irá aparecer nas rupturas novamente e o mesmo erro irá se 

repetir até que isso seja tratado. 

Outra causa bastante comum que gera a ruptura de um estoque é o atraso na 

entrega da mercadoria por parte dos fornecedores mesmo. E a mais comum das 

causas nas pequenas empresas é a falta de um sistema adequado que identifica a 

discrepância do estoque físico com o que consta no sistema da empresa. 

A solução para rupturas na verdade é todo um conjunto de fatores que são 

interligados no estoque e na empresa. O primeiro passo é identificar quais são as 

causas que geram as rupturas no estoque, para assim ter um ponto de início até 

chegar à solução do problema. Há algumas precauções que previnem esse tipo de 

problema no estoque. O primeiro e mais importante é controlar os estoques, pois só 

assim é possível saber o que realmente consta no estoque físico da empresa e se 

condiz com o que está no sistema. 

Procurar zerar sempre as rupturas ou buscar o mais próximo de zero possível 

e, onde há rupturas, tomar as devidas precauções para que não tornem a acontecer 

futuramente. Controlar e monitorar os prazos de entrega de fornecedores é de suma 

importância também, pois assim o vendedor poderá ofertar a quantidade de produto 

que ele sabe que irá ter abastecimento dentro do prazo. Utilizar de sistemas e de 

tecnologias que auxiliam no controle do estoque e que geram informações para 

previsões de falta de produtos em estoque. 

Outro fator que gira em torno do estoque da empresa em estudo, são as 

perdas e baixas. O principal objetivo do vendedor é vender seus produtos em 

estoque e, quando há perdas ou avarias de produtos, as vendas desses produtos 

não são possíveis de acontecer. O resultado é a redução das vendas, e 

principalmente perda de dinheiro para a empresa. No caso de uma empresa 
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pequena, o lucro de alguns produtos perdidos pode ter uma enorme significância no 

faturamento final da loja. 

Na rede de varejo se tem muitas perdas devido às datas de validade, mas 

para que isso seja resolvido não precisamos de soluções muito elaboradas, coisas 

simples conseguem dar jeito nesse problema. Soluções como um controle de 

estoque adequado e devidamente organizado e a implantação de um sistema PEPS 

– Primeiro que Entra, Primeiro que Sai e PVPS – Primeiro que Vence, Primeiro que 

Sai. 

O sistema PEPS é utilizado geralmente por produtos que não tem uma data 

de validade específica, então eles são organizados sempre de forma com que o 

produto que está á mais tempo no estoque seja o próximo a ser utilizado. Uma forma 

ideal de identificar os produtos e saber diferenciar o tempo que os mesmos estão em 

estoque, é a de etiquetar paletes com os produtos e organizar os estoques 

separando corretamente as datas que estão lá. 

O sistema PVPS é utilizado para produtos que tem data de validade 

específica. O que torna diferente do PEPS é que já nesse sistema você pode ter um 

produto que recém chegou no estoque, mas que tem a data de validade mais curta 

que um outro produto semelhante já estocado. Esse sistema já um pouco mais 

complicado de ser utilizado, mas toda rede varejista deve ter em mente que o PVPS 

é uma obrigação da mesma ter implantada. Nesse sistema os produtos mais 

próximos do vencimento devem ser utilizados primeiros e uma forma de controle 

pode ser por meio da organização do estoque, logisticamente, onde os produtos 

mais próximos de vencimento fiquem mais fáceis de serem utilizados e um controle 

com softwares e planilhas podem ser utilizados também para maior eficiência do 

sistema. 

 

ERROS COMUNS NA GESTÃO DE ESTOQUE DA EMPRESA 

 

Como existe a falha na gestão do estoque, isso acaba afetando outros 

setores da empresa, como por exemplo, o setor de compras. Na situação atual não 

dá para ter a total confiançanos dados do sistema, pois as quantidades dos produtos 

no sistema não fecham com a disponível no estoque físico e isso se torna um 

empecilho no momento de realizar o pedido de alguma quantidade de produtos. Se 
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os estoques estivessem mesmo corretos, era só verificar os produtos que estão com 

o estoque baixo e realizar o pedido de compra com os fornecedores. E, na situação 

atual da empresa, os compradores são obrigados a verificar a quantidade física de 

alguns produtos, para após isso realizar o pedido de compra. A solução encontrada 

vai de frente com tudo o que se foi estudado no presente artigo, a realização de uma 

gestão de estoque eficaz. 

Devido ao estoque ser pequeno e o layout desorganizado, não é possível 

armazenar grandes quantidades de produtos, tendo como consequência a falta de 

produtos antes de serem realizadas as entrega das compras efetuadas. Com uma 

reorganização do layout seria possível armazenar maior quantidade e manter um 

estoque adequado, buscando uma quantidade mínima e máxima para cada produto. 

Também seria possível organizar para se ter estoques de emergência para épocas 

festivas, como natal e ano novo, onde o giro de alguns produtos é maior. 

Outro erro apontado na empresa foia falta de análise de giro de estoque. O 

sistema que a empresa utiliza, permite obter informações para utilizar como fonte de 

cálculo para se obter o controle de giro de estoque. Informação essa importante na 

hora de se fazer um planejamento de compra em uma quantidade maior de algum 

produto para que ele não falte no estoque, como por exemplo. 

 

CONCLUSÃO 

 

As empresas, de forma geral, buscam reduzir seus custos, maximizar lucros, 

novas estratégias são implementadas, novas tecnologias, inovações, tudo isso para 

se destacar perante a concorrência dentro desse mundo globalizado e competitivo e 

os estoques são uma das áreas que impactam diretamente no controle financeiro da 

empresa. 

A gestão de estoques em empresas supermercadistas é essencial, pois a 

concorrência está aumentando, desde comerciantes locais á grandes redes de 

supermercados que expandem seus negócios para várias cidades, com isso vem a 

competição em preços, promoções e fidelização dos clientes, desta forma necessita 

que a empresa busque diferenciais para atrair os clientes. 

Os erros comuns que a empresa tem são os de não utilizar todas as 

ferramentas do sistema operacional que elastêm, pois, se fossem utilizados 
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poderiam ter um controle de estoque mais eficientes e eficazes na empresa. Entre 

as ferramentas que deveriam ser mais utilizadas, foram encontradas as de análise 

de giro de estoque, que irá auxiliar no processo de compras de produtos. Outra 

ferramenta é a de listagem de quantidades de produtos em estoque, onde um 

funcionário poderá realizar a função em dias de pouco movimento, fazendo assim 

um controle mais rigoroso. 

A utilização do sistema curva ABC, como uma ferramenta de suporte no 

processo de classificação de produtos, seria interessante, pois essa é uma 

ferramenta que não traria mais custos para a empresa, só traria benefícios. Então 

essa é uma solução comum que pode facilmente ser implementada na empresa 

para o melhoramento do processo produtivo diário. Vindo junto com a curva ABC 

que não traria custos, temos a implantação do sistema PEPS na empresa, onde 

auxiliaria muito na organização dos estoques. Foi sugerida no decorrer do texto 

também a solução de PVPS, mas essa solução é basicamente obrigatória para toda 

empresa que trabalha com produtos com prazos de validade. 

A gestão de estoques é de suma importância nas organizações, com um bom 

controle é possível obter informações precisas e confiáveis, com o mínimo de erros, 

levando para um processo de tomada de decisões eficaz e eficiente. 

A empresa estudada está passando por um momento em que seus 

concorrentes estão cada vez mais competitivos e em um processo de expansão. 

Este novo cenário deve ser visto pela empresa de forma estratégica, pois quanto 

mais uma empresa vende, mais ela compra, e quanto mais ela compra de seus 

fornecedores, mais seus fornecedores oferecem condições e preços melhores para 

ela. 

Entretanto, a empresa nos dias atuais dispõe de vários clientes que estão 

fidelizados, mas não por causa de preços, e sim por costume ou comodidade de 

comprar no mercado Servilar ou até mesmo pela forma de pagamento que a 

empresa oferece. 

Diante disso, foi proposto para que a empresa, após a organização dos 

estoques implemente estratégias de sobrevivência no ramo em que atua. Uma 

estratégia sugerida é a realização de compras conjuntas, entre empresas que atuam 

no mesmo segmento supermercadista. 
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Estas empresas devem se reunir, como uma cooperativa, para que as 

compras dos produtos sejam feitas de um mesmo fornecedorcom compras em maior 

volume, conseguindo com os fornecedores preços mais atrativos e melhores prazos 

de pagamento. 

A empresa do estudo demonstrou ineficiência e ineficácia na gestão do 

estoque, o trabalho buscou relatar e apontar essas falhas, como também as 

melhorias a serem implementadas pela empresa. Durante o processo de 

desenvolvimento do trabalho foram identificados erros no estoque como a má 

organização do layout, que dificultavam a movimentação e armazenagem dos 

produtos, erros nos cadastros dos produtos e na classificação e codificação dos 

produtos. 

Para todas as falhas apontadas foram propostas ações de melhorias que a 

empresa possa implementar, trazendo ganhos de competitividade e qualidade da 

gestão, como também proporcionar a redução dos custos. Acima de todos os 

processos, o melhor resultado obtido será a satisfação do cliente da empresa. 

Os objetivos propostos no trabalho foram alcançados, através dos 

levantamentos dos dados foi possível analisar a importância da gestão de estoques 

e propor sugestões de melhorias na classificação dos produtos, realização de 

inventário com mais frequência e analisar os problemas com rupturas e perdas. 
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RESUMO 

As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço em diversas áreas 
profissionais e essa evolução também ocorre no campo do empreendedorismo. O 
tipo de pesquisa utilizada neste artigo foi caracterizado como descritiva, quantitativa, 
qualitativa, o método utilizado foi exploratório descritivo. No entanto, é reconhecido 
que as empreendedoras enfrentam muitas dificuldades ao tentar conciliar as suas 
empresas com a família. O presente artigo descreve como o empreendedorismo 
feminino pode contribuir para o aumento da competitividade das empresas de 
Canoinhas. O mesmo está relacionado diretamente com inovação, crescimento e 
produtividade, sendo assim, qualquer empreendimento necessita de uma 
administração eficiente do seu empreendedor para que possa atingir resultados 
positivos e um bom reconhecimento no mercado atual. O foco do trabalho 
predominou em buscar conhecimento a respeito do papel da mulher empreendedora 
no desenvolvimento econômico e social do município de Canoinhas, bem como 
buscando conhecer o perfil da mulher empreendedora junto ao Núcleo da Mulher 
Empresária – NUME, através do conhecimento, oportunidades, perfil, habilidades e 
competências que o empreendedorismo age em prol da conectividade de mulheres 
possibilitando transformar ideias em negócios e como resultado gerando 
crescimento econômico e social, destacando-se mediante ao atual mundo 
empreendedor. Conclui-se que todos os fatos argumentados são contributivos para o 
crescimento e desenvolvimento do empreendedorismo feminino, fazendo com que 
mulheres estejam aptas e preparadas a gerir empresas do pequeno ao grande porte. 
 
Palavras-Chave: Empreendedor. Empreendedorismo feminino. Conhecimento. 
Habilidades. 

 

ABSTRACT 

Women have been earning more and more space in several professional areas, and 
such development includes the field of entrepreneurship. However, it is acknowledged 
that women face many difficulties when trying to juggle their companies and their 
family. This paper describes how female entrepreneurship can help increase the 
competitiveness of Canoinhas-based companies. Such entrepreneurship is also 
directly related to innovation, growth and productivity. Thus, any enterprise requires 
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efficient management by its entrepreneur, so that it can achieve positive results and 
earn a good reputation in today's marketplace. This paper focused on seeking 
knowledge regarding the role of female entrepreneurs in the economic and social 
growth of Canoinhas, as well as on getting to know the profile of female 
entrepreneurs linked to NUME (Núcleo da Mulher Empresária) through the 
knowledge, opportunities, profile, skills and competences created by 
entrepreneurship, which promotes connectedness among women and enables the 
transformation of ideas into businesses and, as a result, generates economic and 
social growth, standing out in the current entrepreneurial world. 
 
Keywords: Entrepreneur. Female entrepreneurship. Knowledge. Skills. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, com o crescimento econômico e o mundo globalizado, o 

empreendedorismo feminino está em constante crescimento, pois transforma ideias 

em negócios e como resultado gera crescimento econômico e social e destaque 

mediante ao atual mundo empreendedor. 

O empreendedorismo está relacionado com inovação e produtividade, itens 

essenciais no crescimento e manutenção de um empreendimento para que se 

obtenha o sucesso esperado. 

A atuação feminina no âmbito empreendedor deve possuir um perfil para 

tomar iniciativa, conquistar habilidades e características na forma de liderar e ter alto 

conhecimento sobre o mundo do empreendedorismo, pois seu empreendimento vai 

depender de suas atitudes para ter um resultado positivo e almejado. 

Constituir uma empresa é estabelecer novos relacionamentos com 

fornecedores e colaboradores, é gerar empregos e renda, ou seja, empreender é 

transformar e gerar movimento. 

Com base neste contexto, pode-se dizer que a liderança feminina tem 

aumentado significativamente sua representatividade e inovado cada vez mais nas 

formas de trabalho, trazendo novos desafios e oportunidades a serem explorados no 

mundo dos negócios. 

Levando em consideração o grande crescimento do empreendedorismo 

feminino na gestão das empresas, de maneira que, conquistando seu espaço e 

administrando-os de forma desafiadora e eficaz surgiu a seguinte pergunta de 
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pesquisa: “Como o empreendedorismo feminino pode contribuir para o aumento da 

competitividade das empresas de Canoinhas?”. 

O presente artigo teve como justificativa obter informações importantes sobre 

o empreendedorismo feminino, sua participação no mundo dos negócios e como 

pode contribuir para o aumento da competitividade das empresas de Canoinhas. 

O empreendedorismo como apanhado geral é um assunto muito delicado 

para se debater e independente de quem o lidera, é de suma importância, definir 

metas e objetivos com clareza, identificar os bloqueios que impedem de alcançar os 

objetivos e desenvolver foco e competência para que os objetivos sejam alcançados 

levando a maximização dos resultados da empresa. 

Vale lembrar que diante de tantos desafios atualmente enfrentados pelas 

empresas de diferentes ramos, é relevante que as empreendedoras tomem 

iniciativas a fim de inspirar e conectar mais empresárias para que estas melhorem o 

desenvolvimento de seus negócios, seja do pequeno ao grande empreendimento. 

O presente artigo teve como objetivo geral pesquisar o empreendedorismo 

feminino como fator de contribuição para o aumento da competitividade das 

empresas de Canoinhas - SC. 

Os objetivos específicos configuraram-se em, levantar dados do número de 

empresas comandadas por mulheres em Canoinhas, pesquisar junto ao Núcleo das 

mulheres empresárias na Associação Empresarial de Canoinhas (ACIC), buscando 

conhecer o perfil da mulher empreendedora de Canoinhas, discutir o papel da 

mulher empreendedora no desenvolvimento econômico e social de Canoinhas e 

discutir o perfil, as habilidades e competências da mulher empreendedora. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa de campo é onde o pesquisador se interage com outras pessoas, 

divide ideias e acata argumentos para desencadear novas teorias e estudos. Esse 

método de pesquisa é dinâmico e com ótimos resultados, pois não envolve apenas a 

opinião própria mais sim, opiniões diversas resultando positivamente no trabalho. 

A pesquisa de campo foi importante, pois o fundamento da mesma foi 

caracterizado como descritiva, quantitativa e qualitativa, o método utilizado foi 

exploratório descritivo, procurando acima de tudo pesquisar como o 
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empreendedorismo feminino pode contribuir para o aumento da competitividade das 

empresas de Canoinhas. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada na biblioteca na Universidade do 

Contestado de Canoinhas com auxílio de livros referente a empreendedorismo e 

artigos científicos do mesmo assunto e também acesso a computadores para 

complementar a pesquisa. 

Para a coleta e análise de dados foi utilizada a ferramenta Word, bem como 

foram realizadas entrevistas e questionários para uma total absorção de 

conhecimento. 

A pesquisa foi realizada com 15 empreendedoras de diversos ramos 

empresariais do Núcleo da mulher empresária – NUME da Associação empresarial 

de Canoinhas - ACIC. Retornaram respondidos 05 questionários que serão objetos 

da análise da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada junto ao Núcleo da mulher empresária – NUME da 

Associação empresarial de Canoinhas - ACIC, na cidade de Canoinhas- SC, sendo 

utilizada análise do conteúdo e análise descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de pessoas 

capacitadas e dotadas de ideias que possam ser capazes de criar algo diferente, 

dedicando tempo e todo e qualquer esforço necessário para assumir todos os riscos 

presentes entre eles financeiros, psicológicos e sociais. 

O desenvolvimento do estudo estabeleceu como um dos objetivos levantar o 

número de empresas comandadas por mulheres em Canoinhas. Para se ter um 

parâmetro, buscou-se junto à instituição financeira Planorte de Canoinhas dados 

sobre a busca de crédito junto a instituição. No ano de 2018 foi disponibilizado pelo 

banco, R$ 9.916.013,44, sendo que a mulheres representaram aproximadamente 

51% deste valor. Neste ano os segmentos empresariais que mais utilizaram deste 

recurso foram Indústria:9,12%, Comércio: 30,93% e Serviços: 59,95% 
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No ano de 2019, com dados disponibilizados até outubro, foi oferecido pelo 

banco R$ 11.031.136,06, sendo que as mulheres totalizaram, até o momento, 49% 

do credito utilizado. Referente aos segmentos empresariais que buscaram o 

microcrédito tem o setor industrial com 10,03%, Comércio: 28,30% e Serviços: 

61,67%. 

Este cenário mostra o crescimento da participação da mulher como 

empreendedora, ressaltando as razões que as mulheres têm para empreender e 

ainda revelar uma parcela das particularidades do empreendedorismo feminino, 

destacando a trajetória da mulher no mercado de trabalho, setores de 

empreendimento, gestão feminina e os resultados para a sociedade, segmentando 

por necessidade e/ou oportunidade. 

A primeira parte da pesquisa de campo procurou identificar o perfil das 

entrevistadas. Como resultado, observou-se que 67% das entrevistadas são do 

ramo de serviços e 33% do ramo do comércio. Sendo que 100% possuem acima de 

40 anos e 67% são pós-graduadas e 33% é graduada. 

De acordo com as respostas na pesquisa aplicada para as entrevistadas, no 

que se refere às atribuições necessárias para o desenvolvimento econômico e social 

da mulher empresária de Canoinhas. Com base nas respostas obtidas tem-se que o 

desenvolvimento econômico e social está atrelado a busca de novos conhecimentos, 

estar em contínua qualificação e atualização. “Estar qualificando e atualizando-se 

são ferramentas necessárias para se consolidar no meio econômico”. 

Outro aspecto relevante obtido nesta questão está relacionado ao aumento da 

participação das mulheres nas práticas e programas existentes nas empresas, 

fortalecendo os fatores gerenciais das organizações em que as mulheres 

empreendedoras atuam, como também a necessidade de fortalecimento do 

associativismo e envolvimento das mulheres junto às organizações educacionais e 

classistas locais e regionais. “Participação das mulheres nas práticas 

organizacionais, programas originados de políticas públicas que estimulam os 

negócios, a melhoria da mão de obra, o trabalho que desenvolve. Podendo citar 

como exemplos: IFSC e CIDASC, programas como SEBRAE, sindicatos”. 

Como análise desta questão, pode-se perceber que é de grande valia, a 

busca constante de novos conhecimentos, qualificação e atualização sobre o 
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negócio, bem como as ferramentas necessárias para se consolidar e garantir o 

crescimento no mercado. 

O empreendedorismo é caracterizado como o principal fator de 

desenvolvimento econômico e social de um país. Por isso necessita ser estudado 

com atenção e cautela antes da implementação. Analisar o ramo de 

empreendimento que desperta interesse em seguir, se vai haver grande demanda, 

quais os tipos de público atingir, para em seguida poder programar seu 

empreendimento com segurança e positivismo. 

Com base na experiência pessoal e profissional das entrevistadas percebe-se 

que para ter um fortalecimento de seu empreendimento elas precisam desenvolver- 

se, preparar-se, promover-se, potencializar-se no mercado de trabalho para 

alavancar e impulsionar seu empreendimento para conquistar o tão almejado 

sucesso. Tornando assim mulheres dotadas de empoderamento diante do seu 

negócio, incentivando todas as mulheres a desenvolver seu potencial dentro da 

empresa ou empreendimento. 

Segundo Robert Menezes, professor de Empreendedorismo da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) apud Reis e Armond (2013, p. 38) define: 

“Empreendedorismo é aprendizado pessoal que, impulsionado pela motivação, 

criatividade e iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção de 

oportunidades e a construção de um projeto de vida ideal”. 

O empreendedorismo é algo pessoal, único de cada futuro empreendedor, 

pois quando se fala deste assunto sabe-se que é algo que gera primeiramente uma 

boa gestão de ideias, que tenha um empreendedor motivado, que enfrente desafios 

consecutivos e que saiba identificar problemas e oportunidades dentro do 

empreendimento. Então somente pessoas dotadas de atitudes empreendedoras e 

inovadoras devem levar em consideração o que foi citado acima, pois essas 

pessoas serão capazes de lidar com o empreendedorismo. 

Com base nas respostas das entrevistadas, sobre os desafios encontrados no 

decorrer de sua trajetória empresarial para que se obtenha sucesso, podem-se 

apontar alguns de suma importância que influenciam no desempenho do 

crescimento pessoal e profissional, como a autoconfiança, autoestima e sua dupla 

jornada de trabalho. 
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Segundo uma das entrevistadas: “No campo pessoal o maior desafio sendo 

mãe de dois filhos, é conciliar as responsabilidades de mãe com as de empresária”. 

Pode-se notar como a vida empresarial é desafiadora para as mulheres, pois 

por mais que encontrem-se frente às dificuldades do dia a dia com sua dupla jornada 

de trabalho, como seus afazeres pessoais e profissionais, as mesmas resultam em 

empreendedoras de sucesso, levando em consideração todas as informações 

apontadas para seu desempenho profissional e motivacional. 

Outro fator apontado como desafio no empreendedorismo feminino é a 

dificuldade de se buscar recursos financeiros para seu negócio, pois não bastam 

apenas ter motivação, coragem e disposição para empreender. Com base nas 

respostas obtidas, é ainda necessário encarar as barreiras sociais e econômicas do 

atual mercado. “Os desafios são muitos, cada uma com suas dificuldades, temos a 

disposição e a capacidade de idealizar, mas as dificuldades de se buscar 

financiamento, a falta de mão de obra qualificada, o alto custo de serviços, taxas, 

impostos altíssimos”. 

Contudo, vale ressaltar que mesmo com a crescente demanda da tendência 

de mulheres empreendedoras no mundo, os desafios são inúmeros, pois um dos 

grandes desafios está em atrair investidores para as empresas comandadas por 

mulheres, sejam elas empresárias ou façam parte da alta administração. 

 

EMPREENDEDOR 

 

O empreendedor é aquele que tem a iniciativa e uma ideia concreta de 

empreender, que sabe identificar oportunidades e delinear estratégias para o futuro 

de sua empresa, que estabelece metas, que inicia projetos, que controla resultados, 

que visualiza e busca o sucesso de seu empreendimento. 

O empreendedor deve ter em mente e seguir as seguintes características: 

capacidade de liderar, de disciplina, de planejamento, de visualizar sua empresa em 

um todo e acima de tudo ter autocontrole sobre si e de sua empresa que depende 

de você. 

Para ser empreendedor não precisa necessariamente de uma formação 

padrão, pois cada empreendedor é diferente de outros empreendedores. Cada 
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empreendedor possui sua ideia de negócio e sabe qual estratégia aplicar com 

objetividade. 

De acordo com Chiavenato (2004, p. 12) “O mercado recompensa o 

empreendedor que tem visão estratégica, criador de soluções e inovações, zeloso 

no atendimento ao cliente e que sabe como gerir o negócio com profissionalismo e 

seriedade”. 

Chega-se em uma conclusão que o empreendedor deve gerir e enfrentar o 

mercado com atenção e cautela, sempre atingindo os objetivos do cliente para então 

ser reconhecido positivamente. 

O empreendedor deve ser persistente, pensar no futuro como se fosse 

amanhã, planejar sua empresa para daqui um ou dois anos, idealizar suas ideias e 

planejamentos sem medo de errar, e sim, ser persistente em sempre acertar. Se o 

empreendedor seguir essas orientações e nunca desistir de seu empreendimento, 

por mais difícil que seja chegar ao tão esperado reconhecimento, esse sim vai ser o 

empreendedor de sucesso. 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO EMPREENDEDOR 

 

Ser um empreendedor não significa apenas ter ideias inovadoras, mais sim 

habilidades que possam contribuir para o desenvolvimento do empreendimento. 

Todo empreendedor deve apostar em sua competência para gerir seu negócio com 

eficiência nos momentos bons da empresa e até mesmo nos momentos de crise. 

Em resposta, as entrevistadas afirmaram que as habilidades e competências 

são designadas a cada um, ou seja, de empreendedora para empreendedora, a fim 

de criar novas oportunidades de negócios tornando-se mulheres independentes com 

características dominantes, otimistas, persistentes e motivadas. 

“A mulher destaca-se em vários aspectos voltado ao desenvolvimento de 

habilidades para administrar equipes e empresas como resolução de conflitos 

empatia, intuição, sensibilidade, colaboração e de certa forma inteligência 

emocional”. Nesse sentido foi analisada a importância da empresária ter habilidades 

e competências significativas e ativas para rever seus conceitos no âmbito 

empresarial com intuito de assumir o novo e ceder quando necessário, ter equilíbrio 
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de liderança no seu dia a dia para gerir de forma eficiente sua empresa visando num 

aspecto geral e contributivo. 

Desta forma, ressalta-se que todos os empreendedores devem capacitar-se e 

dotar-se de conhecimento e estratégias sobre habilidades e competências, 

identificando quais os pontos fortes e fracos, manter relacionamento de forma 

objetiva, mais com critérios de respeito e cordialidade. 

Conforme Morales (2008, p. 470) “Quando se diz que uma pessoa é 

competente, é comum relacionar isso a um profissional de destaque, alguém que 

consegue resolver as coisas, obter resultados e ser referência na sua área”. 

De acordo com a citação acima, tem como propósito expor a importância de 

um empreendedor competente, pois o mesmo deve ser eficiente em desempenhar 

seu trabalho. Com isso surgem no caminho muitas metas a cumprir, desafios a 

vencer, equipe para liderar um trabalho que não é fácil e precisa ser vencido para 

serem destaque e referência na área. 

O empreendedor que buscar suas melhores habilidades e competências para 

auxiliar na gestão do empreendimento vai ter um alto índice de desenvolvimento do 

seu empreendimento, fazendo com que alcance rapidamente suas metas e 

objetivos. 

O ato de empreender está relacionado a mudanças, o que implica na maneira 

de ser e de se relacionar com o mundo dos negócios, com habilidades relevantes 

como a capacidade de execução, sem hipóteses, incertezas, mas validar as ideias e 

transformar em fatos, dados e certezas. De acordo com as respostas obtidas pelas 

entrevistadas, as habilidades e competências da mulher empreendedora estão 

voltadas a criatividade em conjunto com a mentalidade enxuta “A mulher destaca-se 

em vários aspectos voltados ao desenvolvimento de habilidades para administrar 

equipes e empresas, sendo: a resolução de conflitos, empatia, intuição, 

sensibilidade, colaboração e de certa forma inteligência emocional”. 

De acordo com as entrevistadas, pode-se citar outro aspecto importante 

relacionado às habilidades e competências das mulheres no âmbito da gestão 

empresarial, como a prática em criar um negócio digital de alto impacto e realmente 

tornar uma ideia em realidade. “Boa comunicação, conhecimento de mercado, 

marketing digital e planejamento, ser audaciosa, comprometida e criativa”. 
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Em vista dos argumentos apresentados, as habilidades e competências são 

consideradas de suma importância para o empreendedorismo, pois desperta um 

perfil resiliente com grandes características para executar seu negócio de maneira 

persistente e eficaz. 

 

OPORTUNIDADES DO EMPREENDEDORISMO 

 

As oportunidades do empreendedorismo são silenciosas por isso o 

empreendedor deve ficar atento a elas. O necessário para identificar uma 

oportunidade é observar, registrar informações, analisar e sempre estar atento a 

qualquer mudança do mercado, pois o mesmo influencia muito nas oportunidades. 

Vale ressaltar que os empreendimentos femininos, na atualidade, são 

movidos pelas oportunidades geradas através do mercado competitivo e audacioso. 

Podemos dizer que as mulheres são totalmente capazes de reconhecer as 

viabilidades oportunas para aproveita-las na gestão de sua empresa ou em seu 

negócio. 

Em virtude dos fatos mencionados, afirma-se que o Núcleo da Mulher 

Empresária – NUME é considerado uma das alternativas para que todas as 

mulheres empreendedoras busquem apoio e oportunidades de fortalecimento do seu 

negócio e o aumento das habilidades de competências para gerir o empreendimento 

ou a capacidade de gerenciar uma área da organização. Outro ponto positivo é o 

fortalecimento do associativismo em prol de promover o crescimento pessoal e 

profissional, através de relacionamentos mútuos e colaborativos com as integrantes 

do grupo. 

De acordo com o regimento interno do NUME (2015, p. 10), define-se: 

 

Art.1º- O Núcleo multisetorial da MULHER EMPRESÁRIA, em sua atual 
formação, com fundação em 17 de dezembro de 2015, na cidade de 
Canoinhas – SC, sem finalidade econômica lucrativa, politica ou religiosa [...] 
Art.4º - Somente poderão fazer parte Núcleo da Mulher Empresaria mulheres 
empresárias e/ou profissionais liberais. 
Paragrafo Único: toda integrante do Núcleo deverá ser filiada a Associação 
Empresarial de Canoinhas. 

 

Dado ao exposto, afirma-se que o NUME é uma organização que integra as 

empresárias e empreendedoras da região, com intuito de compartilhar ideias e 
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experiências pessoais e profissionais, contribuindo com ações necessárias para a 

sociedade, a fim de alavancar as oportunidades e o sucesso empresarial. 

De acordo com pesquisa aplicada, observa-se que o NUME é de suma 

importância para as mulheres empresárias canoinhenses: “O Núcleo oferece 

oportunidade de relacionamento entre as mulheres empreendedoras, numa troca de 

experiência e dificuldades”. 

Portanto, por todos os aspectos citados acima, percebe-se que o NUME é 

uma entidade que congrega e busca a integração e satisfação das mulheres 

empresárias em prol da conectividade empresarial. 

Em muitas empresas para que seu desenvolvimento seja positivo, deve-se 

pesquisar oportunidades tanto de mudanças como também oportunidade de 

conserto. O empreendedor deve estar ligado a todos os tipos de oportunidades que 

surgirem, pois sempre sua empresa necessita de novas oportunidades para 

desenvolver seu trabalho com mais eficiência e qualidade. 

Pode-se dizer que as empresas comandadas por mulheres são capazes de 

aproveitar todas as vantagens disponibilizadas no cotidiano de seu ramo 

empresarial. 

Nesse sentido, baseado na pesquisa aplicada, pode-se dizer que as 

vantagens que o Núcleo proporciona para as empreendedoras são imprescindíveis 

para atingir os objetivos da empresa: “Estar ao lado de mulheres que buscam 

incessantemente a excelência de seus negócios, compartilhando com as demais são 

as vantagens que Núcleo proporciona para as empresas como um todo”. 

Contudo, ressaltamos que a vantagem do Núcleo está relacionada com a 

divisão de experiências pessoais e profissionais das empreendedoras, resultando 

positivamente no crescimento da empresa. 

 

O CONHECIMENTO E O EMPREENDEDORISMO 

 

Os conhecimentos são informações adquiridas por meio de aprendizagens, 

experiências, crenças ao decorrer de sua trajetória. Em um empreendimento, o 

conhecimento do empreendedor sobre seu negócio muitas vezes é a chave para o 

sucesso e seu crescimento econômico. 
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De acordo com Reis e Armond (2013, p. 37) “Quanto maior o domínio de um 

empresário sobre um ramo de negócio, maior é sua chance de êxito”. 

Percebe-se a grande importância do conhecimento e domínio do 

empreendedor, pois sem conhecimento o empreendedor não terá argumentos, 

ideias concretas para implementar na sua empresa, fazendo com que a mesma não 

obtenha sucesso e ao contrário, tendo conhecimentos e muitas vezes buscando 

conhecimentos sua empresa vai chegar ao sucesso e ser reconhecida. 

Para se obter um conhecimento alavancado de seu empreendimento é 

necessário que o empreendedor analise sua empresa de uma maneira geral, 

identificando todos os aspectos que influenciam no seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Tendo em vista a pesquisa aplicada, afirma-se que o conhecimento 

empresarial contribui para a melhoria do negocio através de características capazes 

de influenciar outras mulheres a tornarem-se grandes empreendedoras de sucesso: 

“Acredito no potencial das mulheres, no comprometimento com que assumem suas 

funções. As mulheres, em especial as canoinhenses precisam estar dispostas a se 

atualizarem nos ramos que estão envolvidas”. 

Através dos aspectos analisados conclui-se que, as mulheres tanto as 

associadas do NUME, quanto as empreendedoras de Canoinhas possuem potencial, 

e habilidades competentes para gerir sua empresa com eficiência e qualidade 

superando todo e qualquer obstáculo que possa surgir para chegar ao sucesso. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo objetivou analisar como o empreendedorismo feminino pode 

contribuir para o aumento da competitividade das empresas de Canoinhas. A partir 

dos estudos relatados foi possível concluir que o empreendedorismo feminino está 

em grande crescimento no mercado atual, com isso gera grandes oportunidades 

para alavancar seu espírito competitivo entre as demais empresas, buscando 

sempre a melhoria do seu negócio. 

Pode-se perceber que a empreendedora para ter um bom desenvolvimento 

econômico e social na empresa ou no seu empreendimento, precisa focar e estar 
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em constante atualização e qualificação mediante a inovação gerada pela 

competitividade em Canoinhas. 

Com relação especificamente ao empreendedorismo voltado à mulher, afirma- 

se que seu desempenho no mundo dos negócios influencia diretamente no 

crescimento pessoal e profissional de cada uma, podendo assim potencializar sua 

autoconfiança, autoestima e a capacidade de empreender e liderar. 

Portanto, baseado no estudo aplicado no Núcleo da Mulher Empresária – 

NUME da Associação Empresarial de Canoinhas – ACIC, percebe-se que é uma 

entidade que trabalha em prol do fortalecimento pessoal e profissional das 

empresárias associadas, buscando integralização, relacionamentos mútuos, 

colaborativos e agregando valores para seu empreendimento ou empresa na qual 

faz parte. 

Em virtude dos dados apresentados, afirma-se que as habilidades e 

competências que fazem parte do perfil da mulher empreendedora são de extrema 

importância para desenvolver suas atividades empresariais com eficiência e 

qualidade, tornando-as mulheres empoderadas com características únicas capazes 

de gerir e administrar empresas de diferentes ramos. 

De acordo com as dificuldades encontradas durante a coleta de dados, 

realizada através da pesquisa aplicada, sugere-se para trabalhos futuros que 

realizem a busca de mais empreendedoras de maneira aleatória. Pois, a pesquisa 

foi realizada junto ao Núcleo da Mulher Empresária – NUME, com 15 

empreendedoras, onde apenas 05 questionários retornaram respondidos, 

dificultando todo o desenvolvimento do artigo, bem como os resultados e 

discussões, gerando desamparo de algumas empreendedoras do núcleo. 

Contudo, conclui -se que todos os fatos argumentados são contributivos para 

o crescimento e desenvolvimento do empreendedorismo feminino em Canoinhas – 

SC, fazendo com que mulheres estejam aptas e preparadas a gerir empresas, seja 

ela do pequeno ao grande porte, sendo capazes de competir frente às dificuldades 

existentes no decorrer da trajetória, tornando assim empresas e empreendedoras de 

grande sucesso. 
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ExO SPRINT NO SÍTIO RECANTO FELIZ 

 

Emanuelle de Barros Dalla Favera49 
Luiz Alberto Brandes50 

 

RESUMO 

O turismo é um setor da economia que está em constante crescimento. Sendo o 
turismo rural como uma de suas ramificações, esta atividade acompanha a tendência 
de crescimento e serve de elemento de desenvolvimento local e estratégias de 
complementação de renda. O Sítio Recanto Feliz objeto utilizado para o estudo em 
questão, tem como principal atividade o turismo pedagógico. O turismo pedagógico é 
uma ferramenta de auxílio para a construção da percepção da realidade dos 
estudantes, que lhes permite maior interação com os participantes e o meio visitado. 
O objetivo deste estudo é propor a metodologia ExO Sprint para alavancar as 
receitas do Sítio no segmento de turismo rural. A metodologia utilizada consiste em 
tarefas semanais agrupadas à ferramentas que servem de auxílio para a tomada de 
decisão. Os resultados obtidos ao longo das semanas de aplicação das ferramentas, 
considerando a projeção dada pelos pesquisadores no intuito de efetivar a 
metodologia ExO Sprint, foram satisfatórios se considerado os ganhos que estão por 
vir. A metodologia aplicada consiste em tarefas que contribuem para a evolução de 
uma organização, mesclando situações que dão resultados positivos e resultados 
negativos, mas para obter êxito da metodologia, deve-se ter total comprometimento 
de todos os envolvidos, inclusive dos proprietários. 

 

Palavras-Chave: Turismo Rural. Turismo Pedagógico. Organizações Exponenciais. 
 

ABSTRACT 

The tourism is an area of the economy that is in continuous growing. As the rural 
tourism one of its branches, this activity follows the trends of growing and is the 
element of local development and strategies of extra income. The Recanto Feliz 
Ranch object used for this study, has as main activity the educational tourism. The 
educational tourism is a supporting tool to build the perception of reality of the 
students which give them more interaction with the participants and the visited 
environment. The aim of this study is to propose the Exo Sprint methodology to boost 
the income of the ranch in the rural tourism branch. The methodology used consist in 
weekly tasks with tools that are supports to the decision taking. The obtained results 
over the weeks of application of tools, considering the projection given by the 
researcher in order to implement the Exo Sprint methodology, were sufficient if 
considering the earnings that are about to come. The methodology applied consists in 
tasks that contribute for the evolution of an organization, merging situations that give 
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positive results and negative results but for the methodology to succeed, it is 
necessary to have full compromise of all involved, moreover the owners. 

 

Keywords: Rural Tourism. Educational Tourism. Exponential Organizations 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi desenvolvido no Sítio Recanto Feliz, organização que 

realiza a atividade de turismo rural, com utilização da metodologia ExO Sprint, a qual 

consiste em atividades semanais que resultam em um melhor posicionamento da 

organização no mercado. 

O principal questionamento deste estudo resulta na seguinte pergunta: como 

alavancar a receita obtida pelo Sítio Recanto Feliz no segmento de turismo rural? 

A escolha deste tema justifica-se pelo intuito de tornar a organização Sítio 

Recanto Feliz adaptável e flexível frente às mudanças externas visando um aumento 

no fluxo de receitas. 

O objetivo geral deste trabalho é propor a metodologia ExO Sprint para 

alavancar as receitas do Sítio Recanto Feliz no segmento de turismo rural. 

Como objetivos específicos foram destacados: explorar possibilidades para 

aplicação da metodologia Exo Sprint no turismo rural; desafiar os proprietários do 

Sítio Recanto Feliz em uma nova abordagem para o seu negócio e alavancar o 

turismo pedagógico rural na região. 

As atividades no setor de turismo rural estão em constante crescimento, por 

isso se faz importante a inovação de serviços oferecidos a fim de sair da área de 

comodismo e se tornar um local de interesse e apreciação pelos visitantes. 

O turismo rural brasileiro reconhecido iniciou-se na cidade de Lages/SC em 

1984, com um órgão oficial próprio para o turismo da região. Esse órgão tinha a 

finalidade de incentivar o turismo rural dessa região serrana. 

Turismo rural é o aproveitamento turístico de componentes como paisagens, 

plantações, animais e até patrimônios arquitetônicos de um espaço rural. (SANTOS; 

SOUZA, 2010). 

O turismo rural é uma área que se encontra em constante crescimento no 

mercado. A necessidade da qualidade na prestação do serviço é de extrema 
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importância, visto que a metodologia a ser proposta contribui para vários aspectos 

que irão auxiliar nessa melhoria. 

Uma Organização Exponencial é aquela que se destaca entre sua 

concorrência, e faz o devido uso de novas técnicas de inovação a seu favor. A 

metodologia ExO fará o uso de ferramentas e modelos de inovação que irão melhor 

posicionar o empreendimento no mercado e gerar mais receitas para a organização. 

O Sítio Recanto Feliz deu início as atividades no ano de 2016, através de um 

convite feito pela Prefeitura Municipal de Canoinhas para participar da rota turística 

rural da região. O espaço contava com apreciação de paisagens e um café colonial 

rural. Porém, como o turismo rural em nossa região não é muito divulgado, a 

abertura ao público era apenas em datas específicas, sendo assim surgiu a 

necessidade de oferecer mais um serviço, o qual consiste em turismo escolar, cuja 

proposta é proporcionar um maior contato físico de crianças em idade escolar com 

diversas espécies de animais. 

O turismo rural no Brasil, inicia com a Serratur Empreendimentos e 

Promoções Turísticas S/A, localizada no município de Lages, criada com o intuito de 

implantar ações que incentivem o turismo rural. Embora, algumas pesquisas 

acadêmicas que registram experiências nesse tipo de evento em algumas 

localidades anteriormente ao ano de 1984, mas que não foram formalizadas e 

reconhecidas pela prática. 

 

Considerada pioneira do turismo rural brasileiro, Lages teve o mérito de 
organizar e promover essa forma de turismo, conferindo-lhe personalidade e 
marca, transformando-a em um ‘produto’ conhecido e imitado. (SANTOS; 
SOUZA, 2010, p. 3). 

 

Lages transformou o turismo rural em produto com o intuito de se tornar 

comercializável e uma forma rentável para movimentar o capital da cidade. 

Assim, a partir do pioneirismo de Lages, outras iniciativas proliferaram por 

todo o território brasileiro, principalmente na década de 1990 (SANTOS; SOUZA, 

2010, p. 3). 

Inspiradas no sucesso que o segmento de turismo rural trouxe, outras 

localidades ingressaram nesse ramo a fim de aumentar o reconhecimento da região 

e, consequentemente, aumentar o capital monetário gerado pela região. 
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Há precisamente 04 anos no mercado de turismo, o Sítio Recanto Feliz iniciou 

suas atividades na data de 02/6/2016, e oferece serviço de turismo pedagógico. 

A ideia surgiu a partir de um convite para participação da Rota Turística Rural 

do Salto d' Água Verde e foi alavancada com a exploração de um novo segmento, o 

turismo pedagógico. Em dias de semana, o sítio trabalha com visitas escolares no 

período das 14 horas às 17 horas, e a visita conta com apresentação e com 

atividades lúdicas que incluem o contato com animais existentes no sítio. 

O Sítio possui várias espécies de animais, que foram adquiridos aos poucos, 

pois o investimento é considerável levando em conta o orçamento disponível pelo 

Sítio. Atualmente há busca constante por novas espécies para ampliar a oferta de 

atrações que atraia a atenção do público alvo. Os proprietários do sítio optaram por 

trabalhar com animais de pequenos portes, pois são os que mais chamam a atenção 

das crianças. 

O termo marketing no turismo caracteriza-se como um fator de atividades que 

busca atender e satisfazer o cliente, no caso o turista. Há duas estratégias no 

marketing: a imagem e a propaganda, ambas sendo bem elaboradas têm o poder de 

cativar os futuros visitantes, e desse modo contribuindo de forma significativa na 

escolha. A imagem do Sítio é algo muito importante a ser estudado, pois se trata de 

como seu serviço é lembrado, de acordo com Araújo (2000, p. 100): 

 

É importante elaborar bem a construção da imagem do seu negócio, 
mostrando as inúmeras vantagens que ele apresenta em relação aos seus 
iguais ou concorrentes. Uma imagem bem elaborada inspira confiança quanto 
à qualidade do serviço prestado; atrai os consumidores indecisos; bem como 
contribui para vender o seu produto por si mesmo. 

 

Os produtos e serviços turísticos são de caráter intangível, assim conclui-se o 

quanto a imagem pode contribuir na consolidação de determinado destino. 

Segundo Trigueiro (2001, p. 46) apud Coelho; Demczuk (2014, p. 7): 

 

A estratégia para elaboração de uma imagem turística para uma determinada 
localidade é um processo consistente em identificar as necessidades dos 
turistas-alvo, posicionar essa imagem, através de seus benefícios em 
mercados específicos e avaliar sistematicamente o impacto dessa imagem 
junto aos turistas. 
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A propaganda tem o objetivo de tentar convencer o público alvo de adquirir 

determinado produto ou serviço, e que, consequentemente, torna a imagem mais 

marcante. 

A metodologia ExO Sprint surgiu com uma nova estirpe de empresas capazes 

e adaptáveis a novas tecnologias e à mudança constantemente vista no mundo dos 

negócios. 

 

Uma Organização Exponencial (ExO) é aquela cujo impacto (ou produção) 
é desproporcionalmente grande - ao menos 10x maior - comparada com 
suas semelhantes, devido ao uso de novas técnicas de organização que 
alavancam tecnologias aceleradas. (ISMAIL; PALAO; LAPIERRE, 2019, p. 
26). 

 

A metodologia ExO consiste em ferramentas e modelos de inovação que 

permitem às organizações se adaptarem aos avanços tecnológicos causados pela 

Quarta Revolução Industrial. 

 

A Quarta Revolução Industrial representa uma convergência da capacidade 
tecnológica, inteligência e conectividade. É uma fusão de tecnologias novas 
que obscurece os limites entre o que é físico, digital e biológico. (ISMAIL; 
PALAO; LAPIERRE, 2019, p. 26). 

 

A metodologia ExO é o método que aproveita as metodologias já existentes e 

utiliza-as em harmonia por meio das ferramentas criadas com o avanço tecnológico 

da Quarta Revolução Industrial. 

O ExO Sprint abrange dois tipos de tarefas diferentes, que seriam o Fluxo 

ExO na Borda e o Fluxo ExO Central. O Fluxo ExO na Borda gera projetos que irão 

revolucionar o mercado com lançamentos de novos modelos de negócio. Por outro 

lado, o Fluxo ExO Central visa projetos para a organização se adaptar às mudanças 

externas do setor. 

A aplicação da metodologia sugere algumas ferramentas de TI, que servem 

de apoio à implantação, visto que seu principal objetivo visa a agilidade e inovação 

organizacional. 

A implantação conta com fases de preparação, dentre elas: planejar, 

despertar e alinhar. Para a fase de planejamento é preciso responder a algumas 

perguntas que seriam: O que será realizado? O que será transformado? e Qual 

nosso campo de jogo? Respondendo a estas perguntas, o escopo do ExO Sprint 
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está definido. A fase de planejamento também conta com uma elaboração de um 

cronograma que irá definir metas a serem cumpridas, com o intuito de melhor 

organização e esclarecimento dos prazos previstos. Para a segunda fase é preciso 

despertar o interesse a todos os envolvidos no processo, deve-se procurar explicar 

como a disrupção externa do setor pode afetá-los e como pode-se tirar vantagem 

das tecnologias exponenciais. A principal meta da última fase é fornecer aos 

participantes da metodologia aplicada conhecimentos a fim de incentivar a promoção 

de novas ideias para obtenção de resultados ao longo do processo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização dessa implantação, foram elaboradas tarefas ao longo de 5 

(cinco) semanas, e para execução dessas servirá como ferramenta de apoio o 

Business Model Canvas, entre outras. 

Para a realização deste estudo se faz necessário a utilização de métodos, ou 

seja, escolher procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação do mesmo. 

Com isso, o presente estudo utilizou os seguintes métodos: pesquisa descritiva e 

pesquisa participativa. 

A pesquisa descritiva é a obtenção de uma série de informações e não tem o 

objetivo de propor soluções, uma vez que seu objeto é justamente a pesquisa e não 

a solução. 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 
tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, p. 42). 

 

A coleta de dados da pesquisa descritiva foi realizada por meio de uma 

entrevista estruturada que visou facilitar a obtenção de informações necessárias 

para o estudo em questão. 

A fase da pesquisa participativa incluiu a utilização das ferramentas propostas 

por Ismail, Palao & Lapierre dentro da metodologia ExO Sprint. Fazem parte do 

arsenal de ferramentas: Preenchimento do Canvas, Construção de Cenários, Pitch, 
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Apresentações Multimídia entre outras. Tais ferramentas possuem a função de 

acelerar o processo de disrupção entre o estágio atual e o pretendido. 

Nessa fase, a participação dos atores envolvidos é de fundamental 

importância, pois deve haver sinergia entre os proponentes e os empreendedores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para tal estudo foram utilizadas algumas tarefas do ExO na Borda, as quais 

foram executadas ao longo de 5 semanas. As referidas tarefas servem para auxiliar 

no desenvolvimento da metodologia. 

Na primeira semana uma das atividades foi definir vários Propósitos 

Transformadores Massivos (PTMs). O Propósito Transformador Massivo é a 

definição do propósito pelo qual a empresa existe. Tais propósitos servem de 

motivação para as empresas alcançarem seus objetivos, dentro os quais foram 

listados: 1º Auxiliar os alunos a desenvolver a concepção da realidade através do 

contato com os animais; 2º Incentivar o turismo rural regional; 3º Gerar mais renda 

para a região e, consequentemente, para o Sítio Recanto Feliz; 4º Atingir o maior 

número de pessoas para visitações. Após isso, na mesma semana foi definido pares 

de problemas e soluções para cada PTM. 

Na segunda semana foram selecionadas as quatro ideias mais promissoras 

com base nas tarefas da semana anterior, as quais visam melhorar o serviço de 

gastronomia; melhorar as atrações com aquisição de novos animais; melhorar a 

estrutura de eventos e melhorar o serviço de marketing do Sítio. Essas ideias devem 

ser analisadas pelos seguintes critérios: Os PTMs definidos são realmente 

massivos? O problema que vamos solucionar é global? E a solução que será 

desenvolvida é disruptiva e viável? 

Após, houve o preenchimento do ExO Canvas, que nada mais é que 

preencher o Business Model Canvas. Esta ferramenta foi desenvolvida pelo 

consultor suíço Alexander Osterwalder com o objetivo de criação de um modelo de 

negócio que o empreendedor se utiliza para analisar a organização que possui por 

meio de nove elementos importantes. 
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Quadro 01 – ExO Canvas 

PARCEIROS 
CHAVE 

ATIVIDADES CHAVE 
PROPOSTA DE 

VALOR 
RELAÇÃO COM O 

CLIENTE 
SEGMENTOS DE 

MERCADO 

- Acatur. 

- Marketing; 
- Inovações nos 
pacotes tecnológicos; 
- Atendimento 
personalizado; 
- Aquisição de 
novas espécies de 
animais. 

- Gerar mais renda 
para a região e 
consequentemente 
para a familia que 
dispõe do serviço; 
- Incentivar o 
turismo rural da 
região de 
Canoinhas; 
-Auxiliar os alunos a 
desenvolver a 
concepção da 
realidade através de 
contato com 
animais. 

- Única empresa 
neste segmento na 
região. 

- Turismo Rural; 
- Turismo 
Pedagógico. 

RECURSOS CHAVE CANAIS 

- Atendimento; 
- Café colonial rural; 
- Animais 

- Instagram; 
- Facebook. 

ESTRUTURA DE CUSTOS FONTES DE RENDA 

- Conservação e reparação do pátio; 
- Manutenção mídias sociais; 
- Custos de higiene e limpeza; 
- Custos do café rural e demais serviços 
alimentícios; 
- Rações para animais. 

- Aluguel de salão de festas; 
- Entrada individual para turistas; 
- Turismo com café colonial rural; 
- Pacote para estudantes. 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019). 

 

O pitch, uma das tarefas executadas também nessa semana, consiste em 

uma apresentação oral de 1 (um) minuto. Foi criada uma apresentação pela 

ferramenta Prezi, que pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio nas vendas 

do turismo pedagógico nas escolas. 

A terceira semana abordou os cenários, os quais foram projetados em 

cenários atuais, otimistas e pessimistas visando 2025, dentre os quais devemos 

considerar um cenário ideal, o qual mescla a conexão entre todos eles, pois é uma 

visão mais holística do que podemos projetar. Tal projeção pode nos ajudar a 

perceber que o Sítio Recanto Feliz tem grandes chances de se tornar referência 

regional no setor de turismo rural pedagógico, visto que não há concorrência 

regional. Para tal, pode-se projetar que o Sítio deva adquirir mais animais exóticos, 

distintos da grande diversificação de aves que já possui, além de melhorar e 

modernizar a infraestrutura dos salões, tanto para visitação quanto para a área 

pedagógica do turismo. Considerando fatores de marketing que possam trazer maior 

interesse dos visitantes, deve-se considerar o apoio turístico municipal e também o 

grande uso das mídias sociais, que tem grande influência na vida cotidiana de cada 
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um. Outros fatores que possam reverter tal situação mais otimista seria uma crise 

financeira no país e a falta de interesse em busca de novas melhorias por parte dos 

empreendedores. 

Na quarta semana foi realizado um estudo do público alvo. Elaborado um 

levantamento dos números de escolas de nível básico, a nível municipal e estadual 

de Canoinhas e cidades próximas, dados coletados através do Censo Escolar 2018 

disponível no site QEdu. Este levantamento visa obter informações do número de 

possíveis visitas pedagógicas que possam ter. Considerando que somente em 

Canoinhas há 61 escolas, podemos ter um bom número de visitações por um longo 

período (tabela 1). 

 

Tabela 01 - Número de escolas de ensino básico e distância para Canoinhas 

Cidades Nº de escolas Distância aprox. em Km 

Bela Vista do Toldo 10 15 
Canoinhas 61 - 
Irineópolis 13 45,3 
Itaiópolis 27 75,6 

Major Vieira 7 26,5 
Monte Castelo 12 46,7 

Papanduva 19 46,7 
Três Barras 17 13,4 

Total de Escolas 166 - 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2019). 

 

Na quinta e última semana houve a redução das ideias mais promissoras, 

resultando em apenas duas iniciativas a serem abordadas, melhoria gastronômica e 

melhoria no marketing do empreendimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

O turismo pedagógico é uma proposta transformadora de ensino, fora do 

ambiente da sala de aula, com o intuito de o estudante aprender de forma natural e 

divertida. É um aprendizado diferenciado, onde os conceitos são ensinados de forma 

lúdica, que envolve o aluno facilitando o processo de aprendizagem. 

O objetivo principal foi alcançado em partes na maneira que é proposta, por 

limitações técnicas dos proprietários do Sítio, no tocante à inovação tecnológica 

proposta nesta pesquisa. Para tal, as tarefas foram executadas com alguns dados 
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coletados e os demais projetados pela equipe pesquisadora, conforme a 

necessidade da metodologia aplicada. 

O objetivo principal não foi alcançado da maneira que é proposta, por falta de 

colaboração dos proprietários do Sítio, uma vez que houveram inúmeras tentativas 

de contato com os mesmos e a grande maioria delas sem êxito. Para tal, as tarefas 

foram executadas com alguns dados coletados e os demais projetados pela equipe 

pesquisadora, conforme a necessidade da metodologia aplicada. 

Os resultados obtidos ao longo das semanas de aplicação das ferramentas, 

considerando a projeção dada pelos pesquisadores no intuito de efetivar a 

metodologia ExO Sprint foram satisfatórios se considerado os ganhos que estão por 

vir. Pois observou-se que na simplicidade das ações antes da intervenção, os 

poucos resultados comprovados por si só pediam algumas inovações. Há que tornar 

público que o pouco conhecimento aplicado pelos sócios no negócio em questão, 

demonstram a urgência em profissionalizar a gestão do Sítio Recanto Feliz. 

Tal barreira deu-se pelo motivo de que os proprietários detêm pouco 

conhecimento do gerenciamento do negócio em questão, e também são receosos 

quanto a questão de dispor de informações do Sítio para terceiros. 

Na gestão de marketing, as ferramentas utilizadas mostraram a fragilidade da 

comunicação do empreendimento com o público alvo. Atualmente, para a 

divulgação, são utilizadas as mídias sociais Facebook e Instagram que são 

administradas por terceiros, atualizadas semanalmente, com aproximadamente 2 a 3 

publicações semanais. O número de atualizações é considerável suficiente, porém o 

público alvo atingido fica abaixo do esperado. 

As propostas seguem na linha de criação de um website e de um aplicativo 

para smartphone, ambas têm o intuito de melhorar o controle das reservas. 

Atualmente, o Sítio não oferece o serviço de café colonial rural em todos os dias de 

funcionamento, pela grande dificuldade de controle de visitações, a oscilação de 

visitantes é enorme. As referidas ferramentas servem de auxílio nas tomadas de 

decisões que, consequentemente, definirão se é viável ou não oferecer o serviço 

naquele dia. A criação de panfletos com informações complementares dos animais 

existentes é de suma importância para o Sítio, pois servirão de apoio nas 

apresentações, como também auxiliarão na divulgação do Sítio, uma vez que o 

custo deste é acessível. 
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O pitch tem o princípio de buscar investidores para o negócio, utilizado 

principalmente em apresentações rápidas em elevadores para grandes investidores. 

Ele também pode ser utilizado e mesclado com uma apresentação visual no intuito 

de divulgação para as escolas visando o turismo pedagógico. Esta ferramenta 

serviria de apoio nas vendas. 

Um dos recursos importantes para o aumento da receita são os serviços 

gastronômicos associados ao aluguel dos espaços para festas e eventos. 

Atualmente o Sítio disponibiliza um salão de festas e um quiosque que podem 

funcionar como espaços diferenciados tanto para didática e recepção dos alunos, 

quanto para eventos exclusivos com agendamento. Ambos os espaços ainda são 

muito simplórios, que remetem ao aconchego da tranquilidade do lar rural devido à 

proximidade do contato com a natureza. Tal contato se torna um diferencial que 

deve ser aproveitado e mantido nesses espaços, mas que também necessitam de 

ajustes tecnológicos para melhor receber, tais como iluminação diferenciada, som 

ambiente, projetor para apresentações. 

A identidade de um povo se dá principalmente por sua língua e sua cultura 

alimentar, a degustação de alimentos típicos de sua cultura é o registro de sua 

história, por isso se faz importante o conhecimento dessas culturas para melhor 

compor o cardápio gastronômico. 

A incorporação de pratos culturais no café colonial é de grande valia, visto 

que há grande diversidade de etnias na região. Dessa forma pode-se agradar os 

mais diversos paladares de seus visitantes e atrair novos clientes que se sentem 

mais a vontade com a proximidade das suas raízes ancestrais. Ofertar um prato 

típico de determinada etnia juntamente com o café colonial ou em almoços e 

jantares culturais específicos em seus portfólios servirão de grande relevância para 

atrair novos públicos. 

Nas questões de infraestrutura, percebe-se que é urgente a necessidade de 

conectar o sítio com ferramentas tecnológicas, tais como internet e realidade 

ampliada, além de salas pedagógicas com recursos midiáticos. Investimentos de 

baixa monta podem fazer uma diferença significativa no turismo pedagógico. Além 

da ludicidade presente no contato com os animais, se faz necessário um projeto 

educacional para absorção do conhecimento experimentado. Propõe-se a 

transformação do quiosque em uma sala de atividades pedagógicas com o uso de 
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tecnologias como a realidade aumentada. Essa tecnologia de realidade aumentada 

faz parte das tecnologias exponenciais estudada em uma das tarefas semanais. A 

realidade aumentada é uma tecnologia que proporciona a mistura da realidade 

virtual com a realidade real, que possibilita um maior engajamento dos estudantes, 

otimiza a retenção de conteúdo e torna a aprendizagem mais divertida e 

interessante. Esta ferramenta traz vários benefícios para o estudante, entre eles, 

facilita a memorização e entendimento do assunto estudado, já que esta ferramenta 

estimula a autonomia visto que o aluno irá explorar e aprender por meio de 

interações. 

A metodologia aplicada consiste em tarefas semanais que contribuem para a 

evolução de uma organização, mesclando situações que dão resultados positivos e 

resultados negativos, mas para obter êxito da metodologia, deve-se ter total 

comprometimento dos principais envolvidos, ou seja, os proprietários do Sítio. Além 

dessas tarefas trabalhadas acerca das 5 semanas, existem outras inúmeras tarefas, 

com diferentes abordagens para total execução do projeto. Porém para realização 

do projeto dessa monta, requer-se mais tempo, visto que são necessários o apoio e 

informações minuciosas dos envolvidos, projetando uma execução de médio a longo 

prazo. 

Para tal, ainda se sugere a continuação dessa metodologia, visto que ela foi 

pouco explorada e também não é muito utilizada pelos empreendedores. Além 

disso, sugere-se que sejam realizados projetos em cima de planejamento 

estratégico, finanças, gestão de custos. 
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