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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a),

A Caminhos - Revista Online de Divulgação Científica do Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi apresenta nesta edição do Dossiê Gestão 
oito artigos relacionados à área das Ciências Sociais Aplicadas. O primeiro artigo aborda 
“A importância da Avaliação de Desempenho: estudo de caso de uma empresa do ramo de 
embalagens do Alto Vale do Itajaí” e foi elaborado por Naiana Laryssa Laue e Osmar Niquelatti. 

O segundo artigo intitulado “Análise das Competências de Liderança dos alunos do 
curso de Administração da Unidavi” foi elaborado por Carlos Alexandre Machado e Jeancarlo 
Visentainer. Na sequência, o terceiro artigo trata da “Análise do fluxo de produção do setor doce 
de leite em sachê” por meio dos autores Marlon Rayan Moik e Olandir Eising. No quarto artigo 
os autores Fernanda Sens Hemkemaier e Osmar Niquelatti desenvolvem uma “Análise Geral da 
Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management)”. 

O quinto artigo aborda a “Ética na Auditoria: levantamento de estudos em bases 
internacionais” desenvolvido pelas professoras Leila Chaves Cunha e Marialva Tomio (in 
memoriam). O sexto artigo traz as “Implicações da insustentabilidade econômico-financeira 
dos municípios com menos de cinco mil habitantes na região do Alto Vale do Itajaí” e foi 
elaborado por Stephanie Cristina Böhme Suchara e Jeancarlo Visentainer. 

O sétimo artigo fala sobre “Medidas de Segurança da Informação em escritórios 
contábeis: um estudo de caso” com autoria de Eduardo Felipe Eleutério, Jullian Hermann 
Creutzberg, Fernando Andrade Bastos e Cleber Nardelli. Por fim, o oitavo artigo,  elaborado 
por Marileusa Heinz e Osmar Niquelatti, debate o “Orçamento Empresarial: roteiro para 
implantação de ferramenta de gestão e controle no setor industrial. 

A todos uma excelente leitura!

Profª M.a Márcia Füchter 
Organizadora do Dossiê Gestão 2020
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: ESTUDO DE CASO DE 
UMA EMPRESA DO RAMO DE EMBALAGENS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Naiana Laryssa Laue1

Osmar Niquelatti2

RESUMO
As avaliações estão presentes no cotidiano de qualquer organização, sendo necessárias para identificar possíveis 
falhas de treinamento ou problemas na supervisão e gerência. Por meio dela, os gestores podem avaliar o 
comportamento de seus subordinados e consequentemente melhorar o padrão de desempenho. Por meio da 
comunicação entre avaliador e avaliado é possível a troca de informações sobre as satisfações ou frustações em 
relação ao cargo ocupado e/ou a organização, possibilitando uma tomada de decisão mais assertiva para as devidas 
correções. As avaliações não devem ser tratadas de forma pontual pelos avaliadores, pois corre-se o risco de fatos 
importantes acabarem caindo em esquecimento. Uma avaliação bem planejada, coordenada e desenvolvida resulta 
em benefícios a curto, médio e longo prazo. O presente estudo tem por objetivo demonstrar a importância da 
avaliação de desempenho feedback constante bem como seus resultados, e compara-lo com métodos tradicionais. 
Para isso utilizou-se de pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, os dados foram levantados por meio 
de entrevistas semiestruturadas. O estudo de caso ocorreu na empresa LGD Indústria e Comércio de Embalagens 
Ltda, que atua no ramo de fabricação de contentores flexíveis (big bags) e sacarias de ráfia, localizada no município 
de Aurora – Santa Catarina. Conclui-se que o método feedback constante por mais que possua desvantagens como 
a demora na sua realização, por conta de o feedback ser feito de maneira individual, elas são superadas por todas as 
vantagens e resultados satisfatórios que ela proporciona. Toda a organização (diretoria, recursos humanos, líderes 
e funcionários) se mostram muito satisfeitos com o novo sistema, já que os resultados obtidos já são bem notórios, 
mesmo que ainda esteja em processo de adequação de setores e alteração na cultura organizacional.

Palavras-chave: Avaliação. Feedback. Desempenho.

ABSTRACT
Assessments are present in the daily life of any organization, being necessary to identify possible training failures 
or problems in supervision and management. Through it, managers can assess the behavior of their subordinates 
and consequently improve the performance standard. Through communication between the appraiser and the 
appraised, it is possible to exchange information about the satisfactions or frustrations in relation to the position 
held and / or the organization, enabling a more assertive decision making for the necessary corrections. Evaluations 
should not be dealt with in a timely manner by the evaluators, as there is a risk that important facts will end up 
being forgotten. A well-planned, coordinated and developed evaluation results in short, medium and long term 
benefits.The present study aims to demonstrate the importance of constant feedback performance evaluation as 
well as its results, and to compare it with traditional methods. For this, exploratory research with a qualitative 
approach was used, the data were collected through semi-structured interviews. The case study took place at the 
company LGD Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, which operates in the field of manufacturing flexible 
containers (big bags) and raffia bags, located in the city of Aurora - Santa Catarina.It is concluded that the constant 
feedback method, although it has disadvantages such as the delay in its realization, because the feedback is 
done individually, they are overcome by all the advantages and satisfactory results that it provides. The entire 
organization (management, human resources, leaders and employees) is very satisfied with the new system, since 
the results obtained are already well known, even though it is still in the process of adapting sectors and changing 
the organizational culture.

Keyword: Evaluation. Feedback. Performance.

1 Aluna do curso de Pós-Graduação em Inteligência de Negócios do Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI
2 Professor orientador do curso de Pós-Graduação em Inteligência de Negócios do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI
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1 INTRODUÇÃO 

Muito tem se discutido sobre o desempenho humano nas organizações, e os diversos 
modelos que podem ser utilizados pelas empresas para documentar suas estratégias e monitorar 
a concretização dos seus objetivos. Como menciona Schmidt (2006) em uma organização é 
indispensável a mensuração contínua do desempenho para a sobrevivência a médio e longo 
prazo, uma vez que se você não medir, então não pode controlar e gerenciar. Entretanto, para 
atingir metas, é necessário pessoas envolvidas e focadas na busca de supera-las. Compreendemos 
que os indivíduos agem por estímulos e, assim, as buscas por metas e realizações devem ser 
estimuladas pela empresa.

A partir disso, surgem as avaliações de desempenho, que de acordo com Chiavenato 
(2016) se entende sendo uma apreciação sistemática do desempenho que cada colaborador 
precisa possuir, levando em consideração as tarefas que desempenha, dos resultados e metas 
a serem alcançados e seu possível potencial de desenvolvimento. Por meio desse processo é 
possível julgar ou sistematizar as qualidades, excelência e o valor de uma pessoa, principalmente, 
qual a sua contribuição para a organização.

As avaliações de desempenho estão cada vez mais presentes na rotina das empresas, seja 
formalmente ou informalmente, utilizando ou não métodos científicos. Isso se deve ao aumento 
gradativo da concorrência, a elevação do nível de exigências do consumidor e/ou cliente e as 
mudanças do cenário global. Assim, a busca por um método de avaliação de desempenho eficaz 
se tornou um desafio para as empresas.

O presente trabalho tem como objetivo verificar o resultado do método de avaliação de 
desempenho feedback constante e compará-lo com os resultados de outros métodos tradicionais.

Esse método foi aplicado recentemente em uma indústria localizada no Alto Vale do 
Itajaí, na cidade de Aurora, que atua no ramo de fabricação de embalagens como contentores 
flexíveis (big bags) e sacarias de ráfia. A avaliação utilizada anteriormente causava certas 
dúvidas e não era eficaz para atingir os objetivos desejados pela alta direção da empresa, que era 
funcionários motivados, engajados, uma comunicação mais próxima entre líderes e funcionários, 
um ambiente de trabalho harmonizado e consequentemente, aumento na produtividade.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo tem como finalidade um estudo bibliográfico visando esclarecer qual o 
conceito geral de avaliação de desempenho. Os principais métodos tradicionais e alguns mais 
recentes para aplicar a avaliação. E por fim, a definição e importância da descrição de cargo e 
avaliação por competências.
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2.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO HUMANO

Em nosso cotidiano, estamos sempre avaliando coisas, pessoas e situações e isso não 
é um hábito recente, segundo Chiavenato (2016), continuamente atribuímos avaliação das 
coisas, valores às pessoas e diagnósticos para as situações. Desde o momento que o homem deu 
emprego a outro, o trabalho do subordinado passou a ser avaliado. Até os sistemas formais de 
avaliação de desempenho não são assim tão recentes.

Num ambiente empresarial não estamos interessados apenas no desempenho geral, 
mas designadamente no desempenho individual de cada cargo, e para isso a organização precisa 
deixa-lo motivado. Como esclarece Chiavenato (2016, p. 108) “O desempenho no cargo é 
extremamente contingencial. Varia a cada pessoa e depende de inúmeros fatores condicionantes 
que o influenciam poderosamente”. 

Qualquer tipo de avaliação é uma técnica para estimular ou julgar o valor, as qualidades 
e excelência de um indivíduo, seja eles positivos ou negativos. É um processo dinâmico, que 
permite identificar possíveis problemas na supervisão e gerência, seja eles de integração à 
organização, de adequação ao cargo ocupado, possíveis carências no treinamento, buscando 
assim, estabelecer meios e programas para eliminar ou amenizar tais problemas. Resumindo, a 
avaliação de desempenho é uma ferramenta poderosa para resolver problemas de desempenho, 
melhorando a qualidade do trabalho e a qualidade de vida nas organizações. (CHIAVENATO, 
2016).

De acordo com Chiavenato (2016) a responsabilidade pela avaliação de desempenho 
varia de acordo com a política de recursos humanos adotada pela organização, mas o mais 
comum é ser feita por gestores, ao próprio indivíduo, ao indivíduo e seu gestor conjuntamente, 
à equipe de trabalho, ao setor de recursos humanos, ou a uma comissão de avaliação definida.

De modo geral as avaliações de desempenho possuem vantagens e desvantagens, como 
ressalta Chiavenato (2016) um método de avaliação bem planejado, coordenado e desenvolvido 
resulta em benefícios a curto, médio e longo prazo, tendo como principais beneficiários os 
próprios indivíduos (avaliado), gestores, a organização e a comunidade.

Em relação as vantagens para os beneficiários, Chiavenato (2016) expõe a possibilidade 
de o gestor avaliar o comportamento dos seus subordinados contando com um sistema que 
neutraliza a subjetividade, possibilitando identificar medidas para melhorar o padrão de 
desempenho da equipe e a melhora na comunicação entre gestor e subordinado esclarecendo o 
objetivo e o resultado do desempenho de cada um. Em vista as vantagens para o subordinado, 
ele tem a possibilidade de conhecer os aspectos de comportamento e desempenho que a empresa 
valoriza, as expectativas do seu gestor, quais são seus pontos fortes e fracos, de acordo com a 
avaliação, quais as providências para a melhoria de desempenho, seja ela cursos, treinamentos 
e até a autocorreção, além da oportunidade de realizar a autoavaliação e autocrítica quanto ao 
seu desenvolvimento. E com isso, a organização consegue ter informações como qual é o seu 
potencial humano no curto, médio e longo prazo e definir qual é a contribuição de cada indivíduo 
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dentro da organização, possibilitando identificar as pessoas que necessitam de reciclagem e 
selecionar aquelas com condições de promoção ou transferências, dinamizando assim, sua 
política de recursos humanos, estimulando a produtividade e melhorando o relacionamento 
humano no trabalho.

Por outro lado podem ocorrer falhas e distorções no processo de avaliação, como a 
falta de técnica por parte do avaliador, omissão de fatos ocorridos há mais tempo, atentando-se 
apenas a fatos recentes, insensibilidade para apontar variações no comportamento do avaliado, 
interpretações errôneas sobre a finalidade de tal processo, não considerar as diferenças de 
cada item presente na avaliação de desempenho realizando apenas uma impressão geral do 
funcionário, possuir receio de prejudicar os fracos e assumir responsabilidades pelos que são 
avaliados como excelentes, avaliar e valorizar apenas aspectos que o avaliador julga importantes 
mas que não coincidem com os valores, objetivos e interesses da empresa, e por fim, acreditar 
que a avaliação é um instrumento de correção para defeitos de pessoas, sendo que tais correções 
só acontecem com ações executivas, ou em sentido oposto, desvalorizar o processo e acreditar 
que seja perca de tempo. (LACOMBE, 2008).

Assim, percebemos que para atingir tais resultados as empresas desenvolvem sua 
própria sistemática para medir a conduta e desempenho dos seus funcionários, assim como 
as políticas de recursos humanos. E algumas dessas sistemáticas eram usadas frequentemente 
se tornando métodos tradicionais/formais, e que as organizações a adaptam de acordo com 
seus objetivos e interesses. Essas avaliações paras serem eficazes devem basear-se apenas nos 
resultados obtidos na rotina de trabalho e nunca apenas nas características de personalidade do 
funcionário.

2.2 MÉTODOS TRADICIONAIS 

Segundo Chiavenato (2016) com o objetivo de avaliar as pessoas dentro das 
organizações, com o passar do tempo surgiram soluções que se transformaram em métodos de 
avaliação bastante populares, que são os chamados métodos tradicionais. A maneira de aplica-
los pode variar de uma organização para outra, pois cada uma delas cria sua própria forma de 
avaliação de desempenho. 

Os principais métodos tradicionais são: 
1. Método das escalas gráficas;
2. Método da escolha forçada;
3. Método da pesquisa de campo;
4. Método dos incidentes críticos;
5. Métodos mistos.
A seguir serão abordados de forma concisa os métodos tradicionais, apresentando as 

vantagens e desvantagens dos mesmos.



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 8-27, jan./mar. 2020.

12

2.2.1 Escalas gráficas

De acordo com Gil (2016) as escalas gráficas é o método mais utilizado pelas empresas 
brasileiras, isso porque proporcionam resultados mais confiáveis que os obtidos pelo método 
de relatórios.

O método das escalas gráficas avalia o desempenho através de fatores previamente 
definidos e graduados, nessa avaliação é utilizado um formulário de dupla entrada, onde as 
linhas horizontais representam os fatores de avaliação de desempenho, e as colunas verticais 
simbolizam os graus de variação daqueles fatores. Esses fatores são previamente escolhidos 
e selecionados para definir em cada indivíduo as qualidades que se pretende avaliar, frisando 
que, cada fator é definido com uma descrição simples, sumária e objetiva. A precisão do fator 
depende de uma descrição bem escrita. Cada fator é pensado para apresentar um desempenho 
fraco ou insatisfatório até um desempenho ótimo ou excelente. (CHIAVENATO, 2016).

Existem três alternativas de escala gráfica segundo Chiavenato (2016, p. 120-121).
a) Nas escalas gráficas contínuas apenas os dois pontos extremos são definidos, e a 

avaliação pode ficar situada em qualquer ponto da linha que os une. Ou seja, há um limite 
mínimo e máximo definido da variação do fator de avaliação e esta pode ser feita em qualquer 
ponto dessa amplitude de variação.

b) As escalas semicontínuas o tratamento é idêntico aos das escalas contínuas, com 
uma única diferença, há inclusão de pontos intermediários definidos entre os pontos extremos 
(limite mínimo e limite máximo) que a escala possui, com isso, facilita a avaliação.

c) Já nas escalas descontínuas, a posição das marcações já está previamente fixada e 
descrita, e o avaliador precisa escolher uma delas para avaliar o desempenho do avaliado.

Os pontos positivos desse método é que sua aplicação é simples e de fácil entendimento, 
proporcionando pouco trabalho ao avaliador no registro da avaliação. Além disso, permite uma 
visão resumida e integrada dos fatores da avaliação de cada funcionário. Já os negativos é que não 
permite flexibilidade ao avaliador, que deve limitar-se ao instrumento, com isso, tende a deixar 
os resultados das avaliações rotineiros. Outro ponto negativo, é que pode haver interferência 
pessoal por parte do avaliador, que tende a generalizar sua avaliação do subordinado para todos 
os fatores, cada avaliado interpreta as situações de acordo com o seu emocional e psicológico, 
isso leva alguns avaliadores para o efeito de estereotipação, com isso, quando o avaliador é 
muito exigente leva-o a considerar todos seus subordinados como fracos e sofríveis sob 
todos os aspectos. E caso haja distorções e influência pessoal dos avaliadores são necessários 
procedimentos matemáticos e estatísticos para corrigir e por fim, costuma apresentar resultados 
condescendentes ou exigentes para todos seus subordinados. (CHIAVENATO, 2016).
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2.2.2 Escolha forçada

Segundo Chiavenato (2016) esse método consiste em avaliar o desempenho da pessoa 
por meio de frases descritivas com alternativas de tipos de desempenho individual. O avaliador 
precisa escolher forçosamente apenas uma ou duas frases que mais se encaixam com o perfil e 
desempenho do avaliado, de um bloco que pode possuir três, quatro ou mais frases, por isso a 
origem do nome método de escolha forçada. 

A natureza das frases dos blocos varia bastante, mas há duas formas de composição. 
Pode haver duas frases de significado positivo e duas de negativo e o avaliador deve escolher 
a frase que mais se aplica e a que menos se aplica ao desempenho do avaliado, ou os blocos 
são formados por quatro frases de significado positivo e o avaliador escolhe duas que mais se 
aplicam. (CHIAVENATO, 2016).

Para Gil (2016) é de simples aplicação e costuma ser utilizado em organizações com 
um grande número de funcionários, mas requer dos supervisores um trabalho constante de 
observação e avaliação dos empregados. As frases que compõe esse instrumento de avaliação 
são escolhidas depois de um processo estatístico, que levam em consideração sua aplicabilidade 
de acordo com o contexto da organização e a capacidade de discriminar os melhores funcionários 
dos piores. Esse método proporciona resultados bastante confiáveis, pois minimiza as influências 
pessoais do avaliador. Por outro lado, apresenta vários pontos negativos, como a complexidade 
na sua elaboração, e apesar de avaliar com precisão, não proporciona maiores informações 
sobre os pontos fracos e fortes do avaliado.

2.2.3 Pesquisa de campo

É um método de avaliação mais amplo, que tem como base as entrevistas com o superior 
imediato, que permite levantar as causas, origens e motivos de tal desempenho, analisando as 
situações e fatos, possibilitando planejamento de ações corretivas, além do desenvolvimento no 
cargo e na organização. (CHIAVENATO, 2016).

Chiavenato (2016) esclarece que esse método apresenta pontos desfavoráveis que, 
se comparados às todas vantagens oferecidas, são poucos, simplesmente, o custo operacional 
elevado e a demora no processo, gerada pela entrevista individual a respeito de cada avaliado 
ao gestor.

2.2.4 Incidentes críticos 

Tem como característica o apontamento dos desempenhos extremos, sejam eles 
negativos ou positivos, ou seja, enfatiza os comportamentos críticos que fazem a diferença 
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entre o desempenho eficaz e o não eficaz. Durante um período considerado para a avaliação, o 
avaliador anota os incidentes mais importantes relacionado com o desempenho do funcionário 
em relação as suas atribuições, assim, o avaliador mantém um registro para cada funcionário. 
Depois de encerrado o período estipulado para a avaliação o avaliador consulta os mais 
importantes para fundamentar sua avaliação. (GIL, 2016).

Esse método possui várias vantagens como esclarece Gil (2016), se fundamenta em 
exemplos reais de comportamentos adequados ou inadequados, obriga os avaliadores a avaliar 
o desempenho dos seus subordinados em todo o período determinado para a avaliação, além 
disso, enfatiza muito mais o comportamento do que os traços de personalidade o que possibilita 
correção dos funcionários que estão demonstrando problemas no desempenho, antes que eles 
se agravem. Algumas desvantagens desse método é que acaba consumido muito tempo dos 
gerentes ao longo do processo, e como não favorece a quantificação, não é adequado para 
comparar os funcionários e tomar decisões acerca das alterações salariais.

2.2.5 Métodos mistos

Compreende a utilização de diversos métodos na mesma empresa dependendo do setor 
ou a classificação de funcionários. A empresa pode adequar suas necessidades de avaliação 
de desempenho porque pode englobar diversos métodos numa mesma avaliação. As empresas 
recorrem a esse modelo de avaliação por ter uma grande complexidade em seus cargos. Os 
métodos de avaliação são extremamente variados, em todos os sentidos, pois cada empresa 
ajusta os métodos às suas peculiaridades e necessidades. Cada organização tem seus próprios 
sistemas de avaliação do desempenho adequado à sua história, objetivos e circunstâncias. 
(CHIAVENATO, 2016).

2.3 AVALIAÇÃO 360º

Segundo Malheiros (2014), nesse modelo o indivíduo é avaliado pelos diversos 
elementos que estão ao seu redor. Ou seja, quem fornece os feedbacks são as pessoas com que 
o avaliado interage, viabilizando assim objetivos organizacionais. Nesse modelo é considerado 
os diferentes pontos de vista dos envolvidos com o trabalho do indivíduo, são eles: superior, 
subordinados, pares, fornecedores internos e os clientes internos. Assim, acredita-se que 
se tem uma visão “completa” do desempenho de um funcionário. Esse processo facilita o 
desenvolvimento não somente da eficácia da liderança de cima para baixo, mas também da 
eficácia da liderança da organização em sua totalidade, em todas as suas direções.

Com isso, os feedbacks têm a finalidade de informar ao avaliado o seu desempenho, 
conduta ou resultado, e recebe-los de todas as pessoas que estão ligadas a ele, possibilita a 
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correção em toda a sua cadeia, sendo que a sua eficácia é maior se esse repasse de informações 
entre as pessoas é feito de maneira constante.

2.4 FEEDBACK CONSTANTE

Segundo a revista brasileira de administração (2016) muitas organizações ainda são 
prejudicadas no seu processo de gestão de pessoas. Infelizmente, alguns gestores e colaboradores 
possuem uma visão negativa sobre esse processo, pois encaram como sendo um consumo de 
um tempo valioso, que acaba desmotivando, além de ser muito subjetivo e, em última análise, 
inútil. Mesmo com vários problemas, muitas empresas ainda resistem em mudar o sistema de 
avaliação, por causa da incerteza da eficácia dos novos mecanismos. 

Atualmente, algumas empresas no Brasil estão implementando um novo modelo de 
avaliação de desempenho, nele a avaliação é feita em tempo real e objetiva o desenvolvimento. 
Para o bom funcionamento, é necessário fazer mudanças desde o corpo da empresa até aplicativos 
que são utilizados para registrar o feedback instantaneamente e sempre que necessário, pois, 
acredita-se que se tratarmos o feedback pontualmente durante o ano, corre-se o risco de perder 
acontecimentos relevantes e construtivos, e isso não é favorável. Assim, ao final de cada ano é 
possível realizar uma análise anual levando em consideração todos os feedbacks registrados ao 
longo do ano. (Revista Brasileira de Administração, 2016)

Conforme menciona Bohlander (2015), funcionários de diversos setores podem se 
beneficiar de conversas rotineiras e contínuas sobre o seu desempenho, e destaca pontos chaves 
no momento do feedback: 

• Fornece exemplos específicos de situações, pois sem eles o feedback pode se tonar 
vago.

• Qualquer comentário deverá ter como foco principal o comportamento no cargo e 
não na pessoa.

• Deixar claro e disseminar na empresa a ideia de que a avaliação de desempenho e o 
feedback tem como objetivo final ajudar o funcionário a ser bem-sucedido na organização.

• O feedback deve ser direcionado para comportamentos nos quais os funcionários 
podem controlar.

• Dar o feedback de forma contínua, e se possível no ato ou num curto período de 
tempo.

• Limitar o número de comentários, pois a maioria dos funcionários não são capazes 
de lidar com mais de dois problemas por vez.

• Usar linguagem simples, e confirmar se o avaliado está envolvido na conversa.
Fornecer o feedback de forma contínua, facilita o entendimento por parte do funcionário 

sobre o seu desempenho quando recebe as avaliações formais, além disso, é possível desenvolver 
uma comunicação mais próxima entre avaliador e avaliado, amenizando a ansiedade durante 
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o processo, possibilitando uma conversa mais significativa entre as partes envolvidas. Se um 
funcionário fica surpreso com o resultado da avaliação, é muito provável que os gestores não 
tenham fornecido o feedback de forma contínua. (BOHLANDER, 2015).

Em relação a importância da comunicação nas organizações Gil (2016) elencou quatro 
funções básicas: controle, motivação, expressão emocional e informação. A comunicação nas 
empresas atua no controle comportamental das pessoas, além de ser importante para a motivação 
na medida em que possibilita a realização da avaliação de desempenho e consequentemente a 
possibilidade de orientar o avaliado em pontos que devem ser corrigidos, é nesse momento que 
o avaliado e avaliador trocam informações à cerca de suas satisfações e frustações.

Uma empresa que não desenvolva a comunicação e a interação com seus funcionários 
pode ser lucrativa em curto prazo, mas corre o risco de se tornar um ambiente de trabalho 
inadequado, impedindo assim o seu crescimento a longo prazo. Mas para que essa comunicação 
seja eficaz, o gestor (comunicador) deve ter conhecimento de todos os aspectos do cargo, e para 
isso uma descrição de cargo bem elaborada, pode facilitar na sua preparação para repassar uma 
informação clara e objetiva.

2.5 DESCRIÇÃO DE CARGO

O processo de análise e descrição de um cargo são pontos que favorecem no recrutamento 
e seleção de pessoas, permitindo que o recrutador entenda o cargo e os requisitos necessários.

Segundo Oliveira (2013), a descrição de cargo deve ter como foco um conjunto amplo 
de tarefas e resultados finais, sem que haja um detalhamento excessivo. O responsável pela a 
elaboração da descrição deve tomar cuidado com o enfoque excessivamente amplo, isso porque, 
pode acabar não oferecendo um caminho organizacional claro, e não conseguir vincular o 
comportamento dos empregados aos objetivos da empresa e deixá-los sem atividades definidas, 
comprometendo a organização legalmente em decisões quanto promoção, treinamento, 
remuneração e contratação.

Resumidamente, descrever um cargo significa listar o que o ocupante faz, como ele 
faz, sob quais condições ele faz e porque ele faz. Não deixa de ser um retrato simplificado do 
conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. Em um formato comum de uma descrição 
de cargo, podemos visualizar o título do cargo, o sumário das atividades a serem desempenhadas 
e as principais responsabilidades do cargo. Em algumas situações, inclui também as relações de 
comunicação do cargo com outros cargos. (OLIVEIRA, 2013).

Por fim, uma descrição de cargo bem estruturada, permite que qualquer usuário 
entenda de forma clara quais são as atividades que determinado cargo precisa realizar, o porquê 
de serem feitas, além das competências que o indivíduo deve possuir levando em consideração 
o cargo, por si próprio e em sua ligação entre os demais setores e funcionários.
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2.6 AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Malheiros (2014) diz que ao adotar o modelo de competências, a organização precisa 
identificar as competências que são necessárias por nível: organizacionais, gerencias, individuais 
e assim por diante. Ao definir as competências de cada grupo funcional, será possível realizar 
uma análise entre o nível de manifestação da competência por uma pessoa, comparando-a ao 
indicador que foi estabelecido.

Essa avaliação por competências ocorrerá basicamente em três momentos: quando 
ocorre o mapeamento das competências, na preparação das pessoas para executar suas atividades 
e na hora de apurar os resultados. (MALHEIROS, 2014).

Como destaca Malheiros (2014) em cada etapa, ela terá características singulares: 
a) Avaliação de competências no mapeamento: é o momento no qual se avalia o tipo 

de competências que as pessoas precisam ter desenvolvidas para que as atividades previstas 
sejam realizadas a contento. Também é revelado o nível que uma competência precisa se 
manifestar, afinal a mesma competência pode existir em complexidades extremamente distintas. 
O mapeamento dessas competências permite que a organização busque profissionais que as 
possuam no mercado ou invista no desenvolvimento destas entre as pessoas que já fazem parte 
do seu quadro.

b) Avaliação de competências na preparação dos profissionais: a preparação de 
profissionais para a realização de atividades planejadas pela instituição se dá, basicamente, 
de duas formas: seleção ou treinamento. Com o mapeamento realizado, a avaliação de 
competências na seleção vai buscar aqueles que manifestam as competências requeridas no 
nível que é desejado. No treinamento é identificado o gap entre as competências atuais e as 
requeridas para, sem seguida, se planejar um programa de desenvolvimento.

c) Avaliação de competências na apuração de resultados: esse é o tipo de avaliação 
que vai acontecer no final do ciclo de gestão de pessoas. Seu objetivo principal é medir os 
resultados que uma determinada competência trouxer para a organização, normalmente em 
nível individualizado.

Como ressalta Ferreira (2015), as competências humanas devem levar em consideração 
a capacidade do indivíduo de aplicar habilidades, conhecimentos e comportamentos a novas 
situações e as mudanças que podem ocorrer na organização do trabalho, e não somente 
refletir apenas as tarefas desempenhadas no momento atual. Essas competências devem ser 
específicas e claras por organização, área de conhecimento, processo ou cargo. A aquisição e 
o desenvolvimento das competências individuais devem ser encarados com um processo de 
aprendizagem, que evolui e objetiva um melhor desempenho, com base em objetivos pessoais 
e organizacionais, que são assumidos de forma compromissada. Finalizando, para que um 
profissional desempenhe suas atividades dentro da organização da melhor forma possível, ele 
precisa possuir uma série de competências.

Desse modo, definir competências para os cargos favorece o processo de avaliação, 
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pois sem uma definição, cada gestor ou avaliador irá avaliar levando em consideração a sua 
própria percepção sobre quais competências julga necessárias para o cargo.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa dar-se-á por meio da pesquisa exploratória, com abordagem 
qualitativa.

Para levantamento dos dados necessários para se chegar ao objetivo desta pesquisa 
fará uso de entrevistas semiestruturadas, seguindo a hierarquia do processo de avaliação de 
desempenho, sendo, diretoria, coordenação de recursos humanos, líderes e funcionários.

Tratando-se de entrevista, ela é uma conversação que envolve duas ou mais pessoas, 
tendo como propósito obter informações para uma investigação. Segundo Gressler (2007, p. 
178) “na entrevista o pesquisador interroga diretamente o informante, durante uma conversa 
face a face. À medida que se desenvolve a entrevista, ocorre uma interação entre entrevistado 
e entrevistador”. 

O estudo foi realizado na empresa LGD Indústria e Comércio de Embalagens, localizada 
no município de Aurora, que atua no mercado de embalagens, especificamente contentores 
flexíveis. O início da empresa advém do ano de 1990, quando seus diretores movidos pelo 
espirito empreendedor perceberam o ramo de embalagens como uma oportunidade, inicialmente 
atuavam na representação de sacarias de cebolas na região de Ituporanga. No ano de 1998, a 
empresa Junior Indústria e Comércio de Plásticos, visando buscar novas alternativas de mercado, 
inicia sua atuação na importação e exportação de embalagens. Anos depois, em 2008, aumentou 
sua gama de produtos, passando atuar na industrialização e comercialização de embalagens de 
juta, sendo sacos para café e batata. Mas em 2012 ocorre a concretização de um sonho, sendo a 
instalação de um parque fabril de aproximadamente 7.000 m² de área construída, no município 
de Aurora – Santa Catarina e o equipou com modernas máquinas importadas, então se inicia a 
produção de tecido de polipropileno trançando (tecido de ráfia).

Percebendo as necessidades do mercado, ocorreu um processo de verticalização da 
empresa, surgindo no ano de 2014 a LGD Indústria e Comércio de Embalagens, esta nova 
empresa atua na costura de contentores flexíveis (big bags) incialmente com sede em Ituporanga 
– Santa Catarina, passando mais tarde a instalar-se na cidade de Aurora – Santa Catarina. 
Atuando hoje também com uma filial na cidade de Uberaba – Minas Gerais. Assim, foi criado 
um processo variado de tecidos para big bags e sacarias, bem como toda a linha de materiais 
necessária para a formação do seu produto final.

A empresa conta hoje com um quadro de 102 (cento e dois) funcionários no total, 
sendo 5 (cinco) que estão no setor da administração e serviços gerais, e 97 (noventa e sete) 
pessoas distribuídas no setores de produção e de qualidade.
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4 RESULTADOS

Nesta seção será apresentado os principais resultados obtidos nesta pesquisa: a 
importância e resultados da avaliação de desempenho.

A empresa LGD Indústria e Comércio de Embalagens faz parte de um grupo 
econômico que iniciou sua história em 1998, hoje a empresa atua especificamente na confecção 
de contentores flexíveis, que são comercializados para diversos estados, como Paraná, Minas 
Gerais, Maranhão entre outros.

A avaliação de desempenho atual, foi implantada no ano de 2017, e se encontra em 
processo de melhorias e adaptações por parte de todos os setores envolvidos, para alcançar a 
máxima eficiência dessa ferramenta de avaliação, fazendo com que o feedback se torne algo 
natural do dia a dia, e não apenas como um processo que consome um tempo valioso e inútil 
aos olhos dos envolvidos. Conforme exposto anteriormente, a pesquisa se desenvolveu levando 
em consideração a hierarquia do processo de avaliação: diretoria, coordenação de recursos 
humanos, líderes/coordenadores e funcionários.

Em relação ao processo de avaliação implantando na empresa o desenvolvimento dele 
ocorre seguindo a seguinte sistemática de organização para a aplicação do método: 

1. Para cada cargo existente na empresa foram elencadas competências, as mesmas 
estão registradas na descrição de cargo. Exemplos de competências que a empresa requer são 
trabalho em equipe, iniciativa, bom relacionamento interpessoal, dentre outros.

2. Essas competências foram definidas pelo RH (Recursos Humanos) juntamente 
com os líderes, pois foram eles que ao analisarem o objetivo de cada função, evidenciaram as 
competências necessárias para alcançar tais objetivos.

3. Ao realizar o processo de recrutamento e seleção o departamento de recursos 
humanos leva em consideração as competências que foram definidas, é na etapa da entrevista, 
que é deixado claro ao futuro funcionário quais são as competências que o cargo exige e 
consequentemente as que serão levadas em consideração na avaliação de desempenho. Neste 
momento também será apresentado o plano de carreira, expondo os objetivos do método de 
avaliação de desempenho feedback constante, destacando que o mesmo será avaliado e receberá 
constantemente o feedback. Além disso, o plano de carreira está atrelado aos resultados obtidos 
na avaliação, ou seja, as definições constantes no plano de carreira só irão acontecer se os 
resultados obtidos nas avaliações forem satisfatórios.

4. Qualquer teste realizado é validado as competências que foram definidas.
5. Após a efetivação da contratação o funcionário passa pela integração obrigatória, 

no qual é exposto novamente essas competências, e também as regras gerais da organização, 
a visão, missão, política de qualidade, breve histórico do grupo e seus parques fabris, qual a 
sequência do processo produtivo, procedimentos da norma ISO e instrução de trabalho do setor.

6. Durante o período de experiência, o funcionário passa por três avaliações, nela 
é repassado qual o seu desempenho em relação as competências, podendo ou não ser aprovado.
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7. Caso aprovado, depois de passado o período de experiência, o funcionário 
continua recebendo o feedback por seu gestor, sendo ele positivo ou negativo, afim de estabelecer 
uma comunicação mais próxima entre gestor e subordinado. Todo o crescimento é baseado nesse 
método de avaliação, no qual é registrada e deverá ser repassada, se possível semanalmente, em 
casos que precisam de correção pelo menos uma vez ao mês, mas obrigatoriamente pelo menos 
duas vezes ao ano ele é avaliado de forma geral para os devidos aumentos por competência, 
caso não seja identificado um talento antes, que seja necessário a projeção antecipada.

8. Todos os resultados obtidos com as avaliações são repassados pelo gestor ao 
RH (Recursos Humanos), que deverá informar a direção. Para juntos tomarem providências em 
relação a tais resultados.

9. Quando os resultados são abaixo do esperado, é definido um período em que 
o funcionário terá um acompanhamento mais intenso por parte do gestor e supervisão de 
qualidade.

Essa sistemática possibilita um melhor entendimento, por parte de todos os envolvidos, 
quanto a aplicação e objetivos desse método. Resultando, gradativamente, em uma mudança 
cultural e organizacional, no qual há a conscientização de que as críticas repassadas têm o 
objetivo de auxiliar o funcionário em seu desenvolvimento, e não o oposto. Por isso, é notório 
nas entrevistas de que todos entendem muito bem a essência de um processo de avaliação de 
desempenho.

4.1 DIRETORIA

A direção da empresa participa ativamente do acompanhamento da produção e da 
avaliação de desempenho, o setor de RH (Recursos Humanos) repassa aos diretores os resultados 
obtidos no processo e após isso são definidos ações para cada caso (item oito da sistemática 
de organização). A direção ao ser questionada sobre os critérios da avaliação de desempenho, 
quem o realiza, e qual sua periodicidade, de acordo com os itens 1, 2 e 7 (um, dois e sete) 
da sistemática de organização: “foram levantadas competências para cada cargo juntamente 
com os líderes/gestores e nas avaliações essas competências são levadas em consideração. As 
avaliações devem ser feitas semanalmente, mas caso haja falta de tempo, é solicitado que o 
repasse do feedback seja feito uma vez no mês para casos com problemas e, que devem ser 
corrigidos. As avaliações são realizadas pelos supervisores, individualmente, e em uma sala 
de reunião, o processo ainda não está 100% (cem por cento) alinhado, mas a partir dos últimos 
dias, já existe a cobrança de que além de repassar o feedback, haja a demonstração da evolução 
do desempenho do funcionário.”

Conforme ressalta Ferreira (2015), de que se o objetivo for mapear competências 
individuais, devem ser analisados os registros que apresentem o organograma, descrição de 
cargos e as políticas diversas de gestão de pessoas. Além disso, a observação também pode ser 
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utilizada como ferramenta para o mapeamento dessas competências.
Chiavenato (2016) explica que a monitoração do desempenho é uma responsabilidade 

de linha, ou seja, cada gestor fica responsável por observar e acompanhar seus subordinados.
Para que não ocorra falhas no processo de avaliação, questionamos a direção sobre o 

treinamento realizado com os gestores, de que forma os mesmos tratam os resultados obtidos 
e se eles são repassados aos funcionários, de acordo com o item 7 (sete) da sistemática de 
organização: “sim, há treinamento, e hoje temos uma pessoa da qualidade que acompanha toda 
a produção, auxiliando na agilidade da mesma. Os resultados são tratados pelos gestores junto 
ao funcionário, atualmente, na nova unidade ainda há algumas adaptações e ajustes a serem 
feitas, como houve alterações na forma de produção que antes era em linha e agora passou para 
célula, o feedback ocorre apenas verbalmente.”

Chiavenato (2016) enfatiza a importância do repasse dos resultados para os 
funcionários, pois de nada adianta a avaliação se o maior interessado, o próprio empregado, 
não tome conhecimento dela. É necessário expor as informações relevantes e significativas do 
seu desempenho, a fim de que os objetivos sejam plenamente alcançados.

Em relação a casos com o desempenho abaixo do esperado, questionamos se há algum 
treinamento e como esse desempenho interfere na remuneração dele, conforme o item 3 e 
8 (três e oito) da sistemática de organização: “sim, se há problemas de agilidade ou até na 
própria qualidade do produto, o funcionário fica um período em treinamento para suprir essas 
deficiências. Possuímos cargos e salários, cada cargo possui as competências tanto na vertical 
quanto na horizontal, considerando essas competências é realizado a avaliação do desempenho 
para assim remunerar.”

Como destaca Gil (2016), a avaliação de despenho constitui um meio para desenvolver 
os recursos humanos da organização, e por meio dela é possível identificar e tomar decisões em 
relação aos resultados obtidos, sendo entre elas obter subsídios para a remuneração e promoção, 
além de elaborar planos de ação para desempenho insatisfatórios.

Identificamos que o sistema é satisfatório em relação aos anseios e expectativas que 
a direção da empresa objetiva: “acredito que sim, o método bem aplicado vai render bons 
resultados, a empresa ainda está em fase de adaptação, de treinamentos, mas o mesmo já é bem 
satisfatório.”

4.2 COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

O departamento de recursos humanos é responsável por fazer a atualização mensal da 
planilha com a relação de funcionários, para os avaliadores registrarem o desempenho. Além 
disso, as competências designadas para cada cargo e as descrições dos cargos são definidas pela 
coordenação de recursos humanos juntamente com os supervisores e diretoria.

A coordenadora de recursos humanos, ao ser questionada sobre os critérios da avaliação 
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de desempenho, quem o realiza, e qual sua periodicidade, de acordo com os itens 1, 2 e 7 (um, 
dois e sete) da sistemática de organização: “a avaliação é feita levando em considerações as 
competências definidas para cada cargo e se elas são realmente atendidas pelo funcionário ou 
não. As avaliações são realizadas pelo coordenador de cada setor no próprio posto de trabalho, 
e a mesma ocorre semanalmente.”

De acordo com a explicação de Ferreira (2015), é importante que a avaliação leve em 
consideração as competências necessárias para o atingimento dos objetivos organizacionais. 
Levando em consideração não apenas o desempenho atual, mas também o desempenho futuro, 
o potencial que a pessoa terá que desenvolver.

Para que uma avaliação de desempenho seja bem-sucedida, é preciso profissionais 
que tenham um bom conhecimento sobre o que é a avaliação, os seus objetivos, quais são os 
resultados que ela busca e de que forma eles deverão ser tratados: “os avaliadores antes de 
realizarem qualquer atividade com os funcionários, passam por treinamento com a direção 
e recursos humanos. Após a obtenção de resultados, os mesmos são analisados pelos líderes 
juntamente com o RH (recursos humanos), e após isso, é exposto para a alta direção qual o 
desempenho geral da equipe e estudado casos isolados que devem ser corrigidos. Os funcionários 
ficam sabendo de sua avaliação, e casos com desempenho abaixo do esperado, é estipulado um 
período que o funcionário deverá permanecer em treinamento, e há um acompanhamento de sua 
evolução. As avaliações são levadas em consideração quando há alteração salarial.”

A monitoração do desempenho requer dois aspectos básicos dos avaliadores: o que 
observar e como observar. Por isso, é necessário conhecer detalhadamente o conteúdo e a 
natureza dos cargos, realizar a observação em relação a adequação do funcionário a determinado 
cargo, e não ao indivíduo em si, a observação deve ser constante, ininterrupta e continuamente, 
sempre. E por fim a definição daquilo que se será observado é fundamental para que o avaliador 
oriente sua observação conforme os aspectos comportamentais que a organização julga mais 
importante em relação as suas diretrizes e políticas. (CHIAVENATO, 2016).

No que podemos perceber o método implantado é satisfatório para os anseios do 
departamento de recursos humanos: “ao meu ver é bem satisfatório, por ser um processo novo, 
ainda estamos em processo de melhorias e adaptações dos setores, mas nos casos em que foi 
repassado ao funcionário constantemente os feedbacks, foi notório a melhoria no desempenho.”

4.3 LÍDERES

Na organização o acompanhamento da produção é realizado por uma supervisora de 
produção e uma de qualidade. Essa gestão busca uma equipe unida e harmonizada, preza pela 
alta qualidade de seus produtos e claro bater a meta diária/mensal estabelecida. Para isso, ambas 
possuem muito bem definido o conceito de avaliação de desempenho e como funciona o novo 
método implantado na organização. Ao serem questionadas sobre os critérios da avaliação, 



de acordo com o item 1 e 2 (um e dois) da sistemática de organização: “para cada cargo 
foram levantadas algumas competências chaves, e os funcionários são avaliados levando em 
consideração ao que foi estabelecido para cada função, pois as competências para um costureiro 
e um assistente podem ser parecidas, mas não são iguais.”

Como Ferreira (2015) ressalta a importância do objetivo das avaliações como uma 
ferramenta de orientação e estimulo para os profissionais eliminarem as discrepâncias entre as 
competências atuais e as competências desejadas, ou seja, o que o funcionário é capaz de fazer 
com o que a organização espera que eles façam.

Como já mencionado anteriormente se tratarmos a avaliação pontualmente corre-se o 
risco de perder fatos e acontecimentos importantes durante o processo produtivo, com isso, ao 
serem questionadas sobre a periodicidade que a avaliação é realizada e como ela é registrada, 
levando em consideração o item 7 (sete) da sistemática de avaliação: “a avaliação é realizada e 
registrada semanalmente. Ela é registrada em planilha, o arquivo é gerado pelo departamento 
de recursos humanos, que é responsável por realizar a atualização de nomes, mensalmente, de 
acordo com as demissões e contratações realizadas.”

A monitoração do desempenho é uma atitude constante, contínua e ininterrupta, a 
observação não é uma questão de períodos ou épocas. Deve ser um estado de espírito, onde 
constantemente, o gestor deve desenvolver. (CHIAVENATO, 2016).

Podemos perceber que as novas gerações anseiam muito mais por ter um retorno 
de seu coordenador sobre o seu trabalho, questionam com mais frequência o real sentido de 
certas tarefas. É aquela famosa expressão “por que fazemos, o que fazemos?” em relação a 
isso, questionamos a aceitação, como os funcionários são informados sobre o resultado 
da avaliação e se é notável alguma mudança após o feedback: “a aceitação por parte dos 
funcionários é boa, mas ainda é preciso difundir a ferramenta ainda mais, pois a avaliação é 
registrada semanalmente em planilha eletrônica, e hoje é um documento de controle da gestão 
e coordenação de recursos humanos. Quando ocorre algum fato seja ele positivo ou negativo o 
funcionário recebe informalmente uma avaliação no ato, mas ainda não foi possível conversar 
com cada funcionário ao final de cada semana para repassar o desempenho de cada um. Mas 
quando ocorre algum fato e que nós conseguimos dar um retorno ao funcionário, nos dias 
seguintes é bem perceptível a mudança de atitude.” 

Para que ocorra uma boa aceitação por parte do funcionário, Chiavenato (2016) explica 
que, o avaliador deve ter habilidade em apresentar os fatos e conseguir que o subordinado 
após receber o feedback, saia impregnado da determinação de desenvolver-se e ajustar seu 
desempenho individual ao nível exigido pelo cargo e consciente de todos os aspectos positivos 
e negativos de seu desempenho. Por isso, é muito importante que o gestor (avaliador) saiba de 
antemão o que e como dirá ao avaliado.

As avaliações de desempenho possibilitam identificar possíveis problemas na 
gerência, carência nos treinamentos ou dificuldades na adequação ao cargo. Quando é 
registrado continuamente um desempenho abaixo do esperado por parte de um funcionário, 
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é preciso identificar a causa por tal resultado insatisfatório, nessa via, o que é feito com esses 
funcionários: “ao entrarem na empresa é a realizado o treinamento, para que os mesmos 
entendam o padrão de qualidade adotado pela organização, e quando um funcionário começa a 
apresentar improdutividade, retrocedem na produção individual, falha no padrão de qualidade 
ou apresentam um desempenho abaixo do esperado, é realizado um trabalho mais intensivo por 
parte da qualidade da empresa, com novos treinamentos e acompanhamento mais frequente.”

É o que destaca Gil (2016), de que os programas de treinamentos enfatizem a 
importância da qualidade, os custos da qualidade e a influência do comportamento dos 
membros na qualidade do produto e serviço, é necessário que haja a avaliação em relação ao 
comportamento dos empregados no cargo.

Identificamos que a atual avaliação de desempenho é satisfatória aos olhos das 
supervisoras, pois possibilita uma maior interação entre funcionário e empresa, além dos 
resultados obtidos serem benéficos a ambas as partes: “a única sugestão sobre o processo é 
conseguir estende-lo até o final, na parte dos feedbacks com todos os funcionários, para que 
tudo esteja muito claro aos mesmos, sobre a forma que eles estão sendo avaliados, como está 
sendo o desempenho. Pois as vezes, realizamos algumas tarefas achando que está certo, mas 
poderia ser melhorado.”

4.4 FUNCIONÁRIOS

A opinião dos funcionários sobre o método de avaliação implantado é de grande 
importância, pois é através dela que o colaborador tem a oportunidade de saber como seu 
superior (líder) enxerga e analisa seu trabalho. Além disso, uma boa comunicação entre essas 
duas partes garante o desenvolvimento e aproveitamento de suas potencialidades. A maioria dos 
entrevistados trabalham a cerca de 3 a 4 anos na organização, então, eles conseguem desenvolver 
uma opinião sobre o método aplicado.

Por meio das entrevistas realizadas foi possível perceber que todos acreditam que o 
método implantando é de grande valia para a melhoria do desempenho dos funcionários, além 
disso, todas as competências definidas para os seus cargos são avaliadas pelo seu supervisor. 
A seguir trechos das entrevistas realizadas com um grupo de funcionários sobre o método 
implantado na empresa:

Entrevistado 1 – “Acho que é bem importante, para analisarmos o que precisamos 
melhorar.”

Entrevistado 2 – “O método é bom, pois demonstra o desempenho individual dos 
funcionários, além disso, permite uma comunicação mais próxima entre funcionário e gestor.”

Entrevistado 3 – “Para mim é bom, pois possibilita uma relação mais próxima entre 
funcionário e coordenador.”

Em relação as mudanças comportamentais que uma avaliação de desempenho provoca 
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nos indivíduos, questionamos se ao receber um feedback seja negativo ou positivo, qual é 
o comportamento que o funcionário toma. Olhando para si, todos eles alegaram que tentam 
melhorar constantemente, e levam em consideração o feedback recebido, mas ao questiona-los 
se isso ocorre com todos, a resposta não, foi unanime, muitos não levam em consideração o que 
o líder repassa, e a equipe não nota diferença ou há uma regressão no desempenho. Trechos das 
entrevistas sobre as mudanças comportamentais após a avaliação:

Entrevistado 1 – “Eu procuro melhorar sempre, e se vejo algo que não está certo, tento 
primeiro conversar com o meu colega de trabalho, compartilhando informações. Se não surge 
efeito, troco uma ideia com o gestor. Mas a grande maioria não tem a mesma iniciativa de 
mudar que nem eu.”

Entrevistado 2 – “Por enquanto nunca me chamaram a atenção, mas caso isso vier 
acontecer, com certeza iria tentar melhorar, quanto aos outros, uns é possível perceber a 
mudança, em outros nem tanto.”

Entrevistado 3 – “Tento melhorar constantemente meu desempenho, para que novos 
elogios sejam feitos, acho todos amigáveis no setor, mas noto que alguns ainda não mudam o 
comportamento após a avaliação.”

Como ressalta Lacombe (2008), a boa comunicação entre os gestores e os 
subordinados é de fundamental importância para obter os resultados desejados. Pois através 
dela os subordinados se sentem muito mais motivados, ter o conhecimento como o seu trabalho 
influencia nos resultados da empresa é um fator muito forte de motivação.

Na prática todos acreditam que a comunicação estabelecida pela avaliação de 
desempenho entre o funcionário e o seu superior o torna elemento essencial na organização, 
além dos mesmos acharem importante saber qual é a visão do seu líder em relação ao seu 
trabalho, comportamento e produtividade.

5 CONCLUSÕES

O presente estudo, durante seu desenvolvimento, teve grande cuidado em apresentar 
a importância e os resultados do método feedback constante com os resultados, vantagens e 
desvantagens de outros métodos. Uma das principais vantagens do processo de feedback é a 
possibilidade de melhorar o desempenho dos colaboradores, promovendo assim a satisfação 
mútua. Além de ser uma ferramenta para identificar possíveis problemas de supervisão e 
gerência, e a carência nos treinamentos.

Com base nas teorias estudadas e por meio da realização das entrevistas, nota-se que 
o feedback se finda no momento da entrevista devolutiva, e que é através dela que o individuo 
é capaz de identificar suas características e compará-las com os objetivos, valores e interesse 
da empresa.

Conforme apresentado neste trabalho, o feedback é capaz de melhorar os processos 
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executados pelos funcionários, mas o mais importante, é que esse retorno seja realizado de 
forma constante e clara. Pois se tratarmos o feedback pontualmente, corre-se o risco de perder 
fatos importantes.

O envolvimento entre o gestor e os colaboradores é de suma importância para a 
eficácia do processo, pois é por meio dessa comunicação que o gestor poderá fornecer subsídios 
de desenvolvimento, como treinamentos, capacitações efetivas, informações, orientações, 
definição de metas e a apresentação quando estas são atingidas. Nesse ato é recomendável 
que o gestor utilize de linguagem compreensível, adequando seu tom de voz e palavras, bem 
como exemplifiquem cada situação, para facilitar o entendimento do avaliado, resultando na 
alta absorção de informações por parte do funcionário.

Levando em consideração os métodos tradicionais de avaliação e compara-los com 
o método de feedback constante, percebemos que as vantagens desse método superam as 
desvantagens. Por mais que outros métodos sejam de fácil aplicação e entendimento, eles 
acabam se tornando rotineiros, limitam o avaliador apenas ao instrumento, há complexidade 
na elaboração (exemplo: escolha forçada), ou os resultados obtidos não são suficiente para a 
tomada de decisões em relação a alteração salarial (exemplo: incidentes críticos). Por mais que 
o método feedback constante possa a princípio requerer muito tempo dos gestores por conta da 
entrevista devolutiva, os benefícios que ela pode trazer superam qualquer pensamento sobre a 
perca de tempo.

Dentre as vantagens do método estudado, uma delas é a possibilidade de demonstrar 
considerações e respeito pelo ser humano, minimizando incertezas e ansiedades. O feedback 
visa orientar as pessoas à apresentarem comportamento e desempenho adequados a uma 
determinada situação, por meio dele é possível estimular o crescimento e aprendizado do 
avaliado. Além disso, estreita os laços entre gestores e funcionários, uma vez que o avaliador 
não fica limitado a uma ferramenta de avaliação, podendo desenvolver um diálogo aberto entre 
as partes em relação as satisfações e frustações dos dois. Por conta do aumento de pessoas 
da geração Y no mercado de trabalho, as empresas sentiram a necessidade de implantarem 
um método que atenda os anseios dessa geração, que necessitam e cobram com mais afinco o 
feedback, objetivando um método que diminuísse os custos, e que aumentasse a eficiência em 
seus resultados. Por meio dessa ferramenta, é possível ter um acompanhamento da evolução dos 
funcionários, possibilitando uma tomada de decisão mais assertiva nas questões que envolvam 
gratificações e aumento salarial.

Sendo assim, esta pesquisa possibilitou analisar e verificar a aplicação e os resultados 
do feedback constante em uma indústria, concluído que os objetivos propostos por esta pesquisa 
foram alcançados.
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ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA DOS ALUNOS DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDAVI

Carlos Alexandre Machado1

Jeancarlo Visentainer2

RESUMO
A liderança tem ganhado cada vez mais importância nas organizações, pois com mercado em grande evolução e 
o aumento da concorrência, ter um bom líder em sua organização pode-se obter uma boa vantagem sobre seus 
concorrentes e mantém seus colaboradores mais focados nos objetivos que a organização pretende alcançar. O 
estudo teve como objetivo verificar se os alunos do curso de administração da Unidavi têm as competências de 
liderança para serem bons líderes. Quanto à coleta de dados, utilizou-se questionário já validado com 33 perguntas 
relacionadas a 13 competências de liderança, que foram aplicados com alunos do curso de administração da 
Unidavi dos campi de Rio do Sul, Presidente Getúlio e Taió. Quanto à metodologia, caracteriza-se como pesquisa 
aplicada e descritiva, com análise de dados quanti-qualitativa. Os dados obtidos revelam que os acadêmicos têm 
o perfil para exercer a função de líder, pois foi possível verificar que eles têm as características de um perfil de 
líder. Também foi evidenciado através da pesquisa que as competências de liderança: autoconfiança, comunicação 
e análise devem ter uma atenção especial pois os resultados indicaram dificuldades por parte dos acadêmicos. E, 
por fim, a pesquisa apontou, ainda, melhorias que possam ser inseridas no curso pela instituição, mantendo o curso 
em consonância com o mercado de trabalho.

Palavras-chave: Administração. Competência. Liderança.

ABSTRACT
Leadership has gained increasing importance in organizations because with a highly evolving market and increased 
competition, having a good leader in the organization can have a good advantage over competitors and keep 
employees more focused on the goals they have to achieve. The main goal of this research was to verify if the 
students of the undergraduate course of administration from Unidavi have the competences of leadership to be 
good leaders. Therefore, to gather data, a questionnaire with 33 questions related to 13 leadership competences 
was applied to students of Unidavi undergraduate course of administration from Rio do Sul, Presidente Getúlio 
and Taió. Regarding the methodology, this research has a descriptive design, with quantitative-qualitative data 
analysis. Moreover, results reveal that students have the profile to exercise the function of leader, because it was 
possible to verify that they have the leader profile. Thus, it was also shown through the research that leadership 
skills such as: self-confidence, communication and analysis should be given special attention because the results 
indicated difficulties on the part of the students. Finally, the research pointed out improvements that could be 
inserted in the course by the institution, keeping the course in line with the labor market.

Keywords: Administration. Competence. Leadership.

1 INTRODUÇÃO 

Na situação atual do mundo empresarial, que está sempre em grandes mudanças, 
torna-se essencial que os líderes sejam cada vez mais eficientes e eficazes para que as 

1 Egresso do Curso de Administração do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - 
Unidavi. E-mail: carlosmachado@unidavi.edu.br
2 Professor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, Mestre em Ciências 
da Linguagem pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: jv@unidavi.edu.br.
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organizações tenham uma vantagem competitiva no mercado ante seus concorrentes, por isso, 
os administradores têm que ter aptidão a assumir papel de líderes. 

Os grandes líderes têm um papel fundamental dentro da organização, desde o nível 
operacional, tático e estratégico. Fazendo que os objetivos da organização sejam realizados 
com eficiência e eficácia. A liderança é necessária em todos os tipos de organizações humanas, 
seja nas empresas, seja em cada um dos seus departamentos. Ela é essencial em todas as funções 
da administração: o administrador precisa conhecer a natureza e saber conduzir as pessoas, isto 
é, liderar. 

Na administração, o administrador é responsável pelas funções de planejar, organizar, 
dirigir e controlar as ações que ajudam a alcançar os objetivos. O administrador também deve 
ser um líder, para assim poder lidar apropriadamente com pessoas que ele trabalha. Um líder 
pode trabalhar com grupos de maneira formal ou informal. O administrador pode se comportar 
de forma mais autoritária ou mais participativa durante as decisões. (CHIAVENATO, 2015). 

A escassez de profissionais de alta performance tornou-se uma questão relevante para 
a maioria das empresas. Por outro lado, muitos executivos se sentem pouco preparados para 
enfrentar todos os novos desafios e responsabilidades impostos a cada etapa e avanço de carreira 
nas organizações. 

O tema abordado neste artigo é liderança, que é muito importante nas grandes, média 
ou pequenas empresas, independentemente do setor onde atua. Segundo Chiavenato (2015, p. 
432) “[...] a liderança é um processo-chave em toda organização e tem sido uma preocupação 
constante tanto nas organizações que dela necessitam, quanto de teóricos e pesquisadores.”.

Ter bons líderes em sua organização pode representar uma vantagem extremante 
significativa, tanto no âmbito operacional, tático e estratégico. Pois a um ganho na qualidade 
das tomadas de decisões, onde eles podem ser feitos de maneira mais racional.

Diante da importância de uma boa liderança dentro das organizações, o objetivo desta 
pesquisa é verificar se os acadêmicos do curso de administração da Unidavi têm as competências 
de liderança necessárias para serem bons líderes. 

O motivo para a escolha do tema liderança deu-se pela importância de um líder no 
atual momento do mercado de trabalho, onde as organizações está cada vez mais a procurar 
de administradores que estejam alinhados com os objetivos e metas propostos pela empresa. 
Espera-se dos futuros administradores que eles sejam eficientes e ágeis, que saibam liderar sua 
equipe até o objetivo final, utilizando suas competências para que o resultado seja alcançado.

A busca de conhecimento tem avançado cada vez mais em todas as áreas, ampliar seus 
entendimentos por assuntos diversos se tornou algo essencial para os administradores atuais, 
para assim atender as novas demandas e necessidade do mercado de trabalho. As habilidades 
que os administradores devem ter é a capacidade de trabalhar em equipe, foco nos objetivos, 
lidar com a pressão por resultados, alcançar as metas e manter a equipe de trabalho motivada 
para alcançar as metas estabelecida.

Ademais, todo grande líder não nasceu com todas as competências de liderança, 
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eles desenvolverão ao passar do tempo, fortalecendo as competências que são mais naturais e 
melhorando aquelas que tem alguma dificuldade, para assim atingir um nível de liderança que 
ajude a crescer profissionalmente, mas também na sociedade, mas cada um sua maneira mais 
sempre com o mesmo objetivo a alcançar.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo serão abordados os referenciais teóricos sobre os assuntos relacionado 
ao tema, para facilitar a busca pelo conhecimento sobre a teoria, fazendo um elo entre os 
conceitos dos autores. Está revisão de literatura proporciona maior conhecimento sobre o tema 
e auxiliará na elaboração desta pesquisa

2.1 CONCEITO DE LIDERAÇA

Fiorelli (2004, p.71) define a liderança como “A capacidade de exercer influência 
sobre as pessoas.”. Seguindo está mesma linha Hunter (2004, p.105) afirma que “[...] liderança 
representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir.”.

Segundo Nanus (2000, p.10):

Os líderes assumem o controle, fazem com que as coisas aconteçam, sonham e depois 
traduzem esses sonhos em realidade. Os líderes atraem o compromisso voluntário 
dos seguidores, energizando-os, e transformam as empresas em novas entidades, 
com maior potencial de sobrevivência, crescimento e excelência. A liderança eficaz 
energiza uma empresa para maximizar a sua contribuição para o bem-estar de seus 
membros e da sociedade da qual faz parte. Se os gerentes são conhecidos por suas 
habilidades de solucionar problemas, os líderes são conhecidos por serem mestres 
em projetar e construir instituições; eles são os arquitetos do futuro das organizações.

Para Hunter (2006, p. 20), “Liderar significa conquistar as pessoas, envolvê- las para 
que coloquem sua mente, coração, criatividade e excelência a serviço de um objetivo, fazendo 
com que se empenhem ao máximo nessa missão.”.

Maximiano (2008, p. 277) sustenta a tese de que:

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a 
mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou temporal não é importante 
no processo. Um cientista pode ser influenciado por um colega de profissão que 
nunca viu ou mesmo que viveu em outra época. Líderes religiosos são capazes de 
influenciar adeptos que estão muito longe e que têm pouquíssimas chances de vê-los 
pessoalmente.
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Para concluir, Ervilha (2008, p. 29) afirma que “[...] liderar é influenciar e conduzir 
pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e definido, que busca os resultados 
desejados.”.

2.2 ESTILOS DE LIDERANÇA

Na visão de Araújo (2006, p.341), “Existem vários estilos de liderança que o líder 
pode se utilizar, sendo que os principais estilos são: o autocrático, o democrático e o laissez-
faire, este também chamado por alguns autores como liberal.”. Banov (2013, p.31) diz que 
“Estilo de liderança é a maneira como os líderes se comportam e o que usam para controlar o 
comportamento de seus liderados, esta teoria trata-se de três estilos abordados.”.

2.2.1 Liderança autocrática

De acordo com Chiavenato (2005, p.103), “O líder centraliza as decisões e impõe ordens 
ao grupo. O comportamento dos grupos mostrou forte tensão, frustação e agressividade, de um 
lado, e, de outro, nenhuma espontaneidade, iniciativa ou formação de grupos de amizade.”.

Segundo Farias (1991, p. 97), “[...] a liderança autocrática baseia-se na força direta ou 
em alguma forma de coação, sendo o medo o principal componente que mantém o controle dos 
liderados.”. Araújo (2006, p.341) define o estilo autocrático como “O líder tem o comportamento 
regido pela tradição, não costumando ouvir e atender as reivindicações de seus seguidores. Esse 
estilo é adotado principalmente pelo sexo masculino nas organizações.”.

Concluindo, Minicucci (1992, p. 293) diz que “[...] esse tipo de líder não tem confiança 
em que as pessoas possam tomar decisões judiciosas, escolher os objetivos mais adequados, e 
poder vencer as dificuldades.”.

2.2.2 Liderança democrática

Araújo e Garcia (2010, p. 323) dissertam sobre a liderança democrática:

Ao contrário do estilo autocrático, o enfoque é as relações humanas e não a produção. 
Os seguidores participam do processo de tomada de decisões. Por conta disso, 
objetivos e estratégias são definidos tanto pelo líder, quanto por seguidores, de maneira 
democrática, característica presente principalmente em líderes femininas.

Chiavenato (2014, p. 242) assevera que “O líder esboça as diretrizes que são debatidas 
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pelo grupo, incentiva a participação do grupo nas decisões e descentraliza autoridade. O líder 
conduz e orienta o grupo e limita-se aos fatos em seus elogios e críticas ao grupo.”.

Segundo Davis e Newstrom (2002, p. 161), “[...] o líder e seus subordinados atuam 
como unidade social. Os empregados são informados sobre as condições  que afetam seu 
trabalho e encorajados a expressar suas ideias bem com fazer sugestões.”.

Aguiar (2005, p. 398) completa que “O grande problema do estilo de liderança 
democrática nas organizações é a transferência de poder e de influência para outros membros 
do grupo.”.

2.2.3 Liderança liberal

Chiavenato (2014, p. 242) assevera que “O líder esboça as diretrizes que são debatidas 
pelo grupo, incentiva a participação do grupo nas decisões e descentraliza autoridade. O líder 
conduz e orienta o grupo e limita-se aos fatos em seus elogios e críticas ao grupo.”.

Segundo Davis e Newstrom (2002, p. 161), “[...] o líder e seus subordinados atuam 
como unidade social. Os empregados são informados sobre as condições  que afetam seu 
trabalho e encorajados a expressar suas ideias bem com fazer sugestões.”.

Na opinião de Aguiar (2005 p. 398), “O grande problema do estilo de liderança 
democrática nas organizações é a transferência de poder e de influência para outros membros 
do grupo.”.

De acordo com Aguiar (2012, p.20), “A liderança liberal também pode ser indício de 
uma liderança negligente e fraca, cujo líder deixa passar falhas e erros sem corrigi-los.”.

2.3 COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA ATRÍBUIDA AO ADMINISTRADOR

Para Reinbold e Breillot (1993, p. 25), “[...] competências são os conjuntos de 
conhecimentos, de capacidade de ação e de comportamento estruturados em função de uma 
finalidade em uma determinada situação.”.

Segundo Fleury (2002, p. 52), “[...] competência é uma palavra de senso comum, 
utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa.”.

Aguiar (2012, p. 28) sugere as seguintes competências e práticas de liderança, como 
ilustra o Quadro 1.
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Quadro 1 - Competências e Práticas de Liderança
Competências Práticas

Flexibilidade Adaptação do comportamento com agilidade às circunstâncias de cada pessoa 
ou situação, sem abandonar, por isso, critérios de atuação pessoal.

Determinação Persistência;
Estabelecimento de metas pessoais; e
Ser comprometido com resultados a serem alcançados.

Organização Cultivar bons hábitos; e Ser organizado.

Autoconfiança Ser autoconfiante; e Assumir riscos pessoais.

Capacidade de Motivar Estimular ótimas realizações; Inspirar as pessoas; e
Reconhecer publicamente as contribuições dos integrantes da equipe.

Capacidade de Negociar Estabelecer um ponto de vista de maneira convincente; Ser justo com as pessoas;
Demonstrar segurança; e Inspirar confiança.

Capacidade de Trabalhar Em 
Equipe

Compartilhar expertise e informações com boa vontade; Criar uma identidade 
forte com a equipe;
Estabelecer a necessidade de colaboração; Capacitar os integrantes da equipe; e
Manter a equipe bem informada e atualizada.

Capacidade de Comunicar-se Demonstrar linguagem corporal positiva; Ouvir as pessoas;
Ter facilidade de expressar opiniões; Ser um comunicador verbal articulado;
Adaptar o estilo de comunicação à necessidade; Conseguir se comunicar por 
escrito efetivamente.

Capacidade de Solucionar 
Problemas

Resolver problemas de maneira eficaz; e
Assumir responsabilidade por consequências das decisões.

Capacidade de Gerenciar 
Mudanças

Conseguir comprometer as pessoas, visando minimizar as possíveis resistências 
para se atingir os resultados e fazendo com que se sintam agentes importantes 
no processo.
Lidar com resistências;
Conseguir a cooperação dos outros;
Estabelecer a necessidade de colaboração; e Gerar compromisso.

Capacidade de Planejamento Planejar ações com antecedência; Seguir o que foi planejado; e
Adotar medidas para evitar obstáculos.

Capacidade de Análise Tomar decisões sensatas mesmo sob pressão;
Distinguir facilmente informações relevantes das irrelevantes; e Diferenciar 
informações relevantes das irrelevantes.

Criatividade Pensar em ideias alternativas; e Desenvolver soluções criativas.

Iniciativa Gostar de enfrentar desafios; e
Envolver-se em eventos como organizador.

Foco Impedir desvios nos planos; Concentrar-se nos resultados; e
Demonstrar coerência na busca do planejado.

Conhecimento Técnico Ter um bom conhecimento técnico e de boas práticas do negócio em que atua; e
Ter facilidade de desempenhar diversas funções no trabalho

Fonte: elaborado a partir de Aguiar (2012)
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McShane e Von Glionow (2013, p. 219) concluem que “[...] as competências 
indicam apenas o potencial de liderança, não o desempenho dessa liderança. Pessoas com 
essas características se tornam líderes eficazes depois de terem desenvolvido e dominado os 
comportamentos de liderança necessários.”.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, quanti-qualitativa, quanto ao objetivo, e 
propõe um modelo como solução a partir da análise dos seguintes problemas de pesquisa: 
os acadêmicos do curso de administração da Unidavi têm as características para serem bons 
líderes? E quais competências devem ser trabalhadas com mais atenção para assim melhorá-las 
e se tornar no líder que as organizações almejam?

Quanto à lógica, a pesquisa se classifica como aplicada por utilizar suas descobertas 
a problemas existentes através da pesquisa de campo com todos os acadêmicos do curso de 
administração da Unidavi. Quanto aos procedimentos utilizados, fez-se uso da pesquisa de 
campo, utilizando o questionário elaborado e validado por Melo (2015), (fechado e composto 
por 33 questões como instrumento de coleta de dados. A análise quantitativa foi produzida 
através da ferramenta de planilhas Excel sobre a análise das competências de liderança dos 
acadêmicos de administração da Unidavi.

A pesquisa de campo foi executada da seguinte maneira: os questionários foram 
entregues os alunos em sala de aula, em todos os semestres e campus da Unidavi, no período de 
10 a 31 de outubro de 2018. A análise dos dados obtidos foi realizada durante mês de fevereiro 
de 2019. A população total de acadêmicos do curso de administração era de 310. A amostra foi 
de 248 alunos, com intervalo de confiança de 97% e margem de erro de 2,7%. A pesquisa foi 
dividida em grupos constando os dados pessoais e análises de cada competência de liderança 
dos acadêmicos do curso de administração da Unidavi, representado através de quadros.

4 ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA DOS ALUNOS DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDAVI

Este capítulo visa analisar e interpretar os dados obtidos com a pesquisa. A análise é 
demostrada através de quadros, assim podendo identificar se os alunos do curso de Administração 
da Unidavi têm um perfil de líder, com base em 13 competências de liderança, baseados no 
instrumento elaborado por Melo (2015).

Na análise dos resultados as alternativas Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente 
foram agrupadas em um grupo e mesmo ocorreu com as alternativas Não Concordo Parcialmente 
e Não Concordo Totalmente.
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Ao desenvolver a pesquisa os dados foram obtidos com a participação de 248 alunos 
do campus de Rio do Sul (186 alunos), Presidente Getúlio (44) e Taió (18), onde 51% são do 
sexo masculino e 49% do sexo feminino. Já na questão do semestre, 18% está entre 1º ao 2º 
semestre, 31% está entre 3º ao 4º semestre, 18% 5º ao 6º semestre e 33% está entre 7º ao 8º 
semestre. Na questão da idade, 38% tem até 20 anos, 54% tem entre 21 a 25 anos, 4% tem 
entre 26 a 30 anos e 4% estão acima de 31 anos. Na questão sobre o vínculo trabalhista, 84% 
são empregados, 7% são empregadores, 7% não estão trabalhando e 2% é profissional liberal. 
Quando se questiona se exerce função de líder em sua profissão, 77% respondeu que não e 23% 
respondeu que sim.

4.1 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – FLEXIBILIDADE

Para a análise da competência de flexibilidade foi questionado se o aluno adapta seu 
comportamento com agilidade às circunstâncias de cada pessoa ou situação, sem abandonar 
critérios de atuação pessoal.

Quadro 2 - Competência Flexibilidade
Adapto meu comportamento com agilidade às circunstâncias de cada pessoa ou situação
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 79%
Indiferente 14%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 6%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Como demostra o Quadro 2, constatou-se que 79% adapta seu comportamento com 
agilidade as circunstâncias de cada pessoa ou situação, enquanto 14% se posiciona indiferente 
e 6% não se adapta seu comportamento.

4.2 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – DETERMINAÇÃO

Quanto à competência de determinação foram questionados os seguintes tópicos: 
persistências, desistência e comprometimento.

Quadro 3 - Competência Determinação
Sou Persistente
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 84%
Indiferente 4%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 12%
Não desisto com facilidade
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 66%
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Indiferente 10%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 24%
Sou Comprometido
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 89%
Indiferente 2%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 9%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Como ilustra o Quadro 3, 84% dos entrevistados responderam que concordam que são 
persistentes diante de 4% são indiferentes e 12% não são persistentes.

Para a questão voltada à desistência, o Quadro 3 demostra que 66% dizem que não 
desistem facilmente, diante 10% que respondem ser indiferente e 24% que desistem facilmente.

Já para questionamento sobre comprometimento com os objetivos a serem alcançados 
com demostra o Quadro 3, 89% são comprometidos, 2% são indiferentes 9% não são 
comprometidos.

4.3 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – AUTOCONFIANÇA

Na análise da competência de autoconfiança foram questionados se os alunos estão 
dispostos a assumir riscos pessoais para alcançar os objetivos e problemas de autoconfiança.

Quadro 4 - Competência Autoconfiança
Estou disposto a assumir riscos
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 65%
Indiferente 14%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 21%
Tenho problemas com autoconfiança
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 47%
Indiferente 21%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 32%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Na questão de disposição a assumir riscos pessoais para alcançar objetivos, conforme 
ilustra o Quadro 4, 65% estão dispostos a assumir riscos, 14% são indiferentes e 21% não 
concordam em assumir riscos.

Para a questão sobre problemas com autoconfiança, conforme o Quadro 4, 47% tem 
problemas de autoconfiança, 21% são indiferentes, e 32% não tem problemas de autoconfiança.
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4.4 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE MOTIVAR

Quanto à competência de ter a capacidade de motivar, questionou-se sobre o estímulo 
a realizações, inspiração e reconhecimento.

Quadro 5 - Competência Capacidade de Motivar
Estímulo ótimas realizações
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 65%
Indiferente 29%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 6%
Inspiro as demais a se esforçarem
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 65%
Indiferente 27%
Não Concordo Parcialmente Não Concordo Totalmente 6%
Reconheço as contribuições dos demais
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 75%
Indiferente 15%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 10%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Com referência à questão sobre estímulo à ótimas realizações, como mostra o Quadro 
5, pode-se observar que 65% estimula ótimas realizações, 29% são indiferentes e 6% não 
estimulam realizações.

Para a questão inspiro os demais a se esforçarem, o Quadro 5, demostra que 67% 
inspiram os demais a se esforçarem, 27% são indiferentes 6% não inspiram os demais.

Já sobre a questão reconheço publicamente as contribuições dos integrantes da equipe, 
verifica-se no Quadro 5, que 75% reconhecem publicamente as contribuições dos integrantes 
do grupo, 15% são indiferentes e 10% não reconhecem publicamente as contribuições.

4.5 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE NEGOCIAR

Para a análise da competência sobre a capacidade de negociar, foram questionados 
sobre estabelecer ponto de vista convincente, demonstração de confiança e inspirar confiança.

Quadro 6 - Competência Capacidade de Negociar
Estabeleço um ponto de vista convincente
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 73%
Indiferente 22%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 5%
Demonstro segurança
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 65%
Indiferente 26%
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Não Concordo Parcialmente Não Concordo Totalmente 9%
Inspiro confiança
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 66%
Indiferente 26%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 8%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Quando questionados sobre ao estabelecer um ponto de vista convincente, observou-se 
no Quadro 6, que 73% estabelecem um ponto de vista convincente, 22% são indiferentes e 5% 
não estabelecem um ponto de vista convincente.

Na questão sobre demostrar segurança, pode verificar no Quadro 6, que 65% são 
demostram segurança, 26% indiferentes e 9% não demostra segurança.

Já a questão sobre inspirar confiança, o Quadro 6 mostra que 66% inspiram confiança, 
26% são indiferentes e 8% não inspiram confiança.

4.6 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE TRABALHAR EM EQUIPE

Na análise da competência de capacidade de trabalhar em equipe, os alunos
foram questionados quanto a compartilhar expertises e informações com boa vontade; 

identidade forte com a equipe; manter as partes interessadas bem informadas; e a tomada de 
decisão individualmente sem as demais opiniões.

Quadro 7 - Competência Capacidade de Trabalhar em Equipe
Compartilho informações
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 80%
Indiferente 11%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 9%
Tenho identidade forte com a equipe
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 74%
Indiferente 17%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 9%
Mantenho as pessoas interessadas e atualizadas
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 71%
Indiferente 19%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 10%
Tomo decisões individualmente, sem consultar a equipe
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 18%
Indiferente 20%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 62%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Quanto ao compartilhamento de expertises e informações com boa vontade, o Quadro 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 28-45, jan./mar. 2020.

39

7 demostra que 80% compartilha expertises e informações com boa vontade,11% é indiferente 
e 9% não compartilha expertises e informações.

Para o questionamento sobre identidade forte com a equipe, pode-se verificar no 
Quadro 7 que, 74% têm forte identidade com a equipe, 17% deles são indiferentes e 9% não 
têm identidade forte com a equipe.

Em relação à questão de manter partes interessadas bem informadas e atualizadas, o 
Quadro 7 ilustra que 71% mantem as partes interessadas bem informada e atualizadas, 19% é 
indiferente e 10% não mantem as pessoas interessadas bem informadas e atualizadas.

Já no questionamento sobre a tomada de decisão individualmente, pode-se observar no 
Quadro 7 que 62% não tomam decisões sem a ajuda da equipe, 18% tomam decisões por conta 
própria e 20% acha indiferente.

4.7 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE COMUNICAR-SE

Para análise da competência da capacidade de comunicar-se, questionou-se sobre 
demostrarem linguagem corporal positiva, facilidade em demostrar as opiniões, comunicação 
verbal articulada e comunicação efetiva por escrito.

Quadro 8 - Competência Capacidade de Comunicar-se
Demonstro linguagem corporal
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 69%
Indiferente 20%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 11%
Tenho facilidade em expressar minhas opiniões
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 53%
Indiferente 24%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 21%
Não sou um comunicador verbal articulado
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 27%
Indiferente 35%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 38%
Tenho facilidade de me comunicar por escrito
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 67%
Indiferente 21%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 12%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Quanto à questão de demostrar linguagem corporal, o Quadro 8 ilustra que 69% 
demostra linguagem corporal, 11% não demostra linguagem corporal e 20% é indiferente sobre 
a questão.

No questionamento sobre a facilidade de expressão de opinião, no Quadro 8 verifica-se 
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que, 55% tem facilidade de expressar sua opinião, 21% tem dificuldade de expressar opiniões e 
24% dos entrevistados são indiferentes.

Pode-se observar no Quadro 8 que quando a questão é ser um comunicador verbal 
articulado, 27% não se considera um comunicador verbal articulado, 35% é indiferente e 38% 
dos entrevistados se consideram comunicadores verbais.

No entanto, quando é para se comunicar por escrito, o Quadro 8 demonstra que 67% 
considera ter facilidade de se comunicar por escrito, 21% indiferente e 12% tem problemas para 
se comunicar por escrito efetivamente.

4.8 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE SOLUCIONAR PROBLEMAS

Na análise da competência da capacidade de solucionar problemas, foram questionados 
sobre resolver problemas de maneira eficaz e procurar conhecer o ponto de vista da equipe para 
resolver problemas.

Quadro 9 - Capacidade de Solucionar Problemas
Resolvo problemas de maneira eficaz
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 63%
Indiferente 26%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 11%
Procuro conhecer o ponto de vista da equipe para resolver problemas
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 78%
Indiferente 15%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 7%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

No Quadro 9 destaca-se que 63% consegue resolver problemas de maneira eficaz, 11% 
tem dificuldade de resolver problemas e 26% considera indiferente.

Quanto a conhecer o ponto de vista da equipe para resolver problemas, o Quadro 9 
aponta que 78% procura conhecer o ponto de vista da equipe para resolver problemas, 15% é 
indiferente e 7% não procura conhecer o ponto de vista da equipe.

4.9 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO

Na análise da competência de capacidade de planejamento, os alunos foram 
questionados sobre planejamento com antecedência, adotar medidas para evitar obstáculos e se 
eles seguem o que foi planejado.
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Quadro 10 - Competência Capacidade de Planejamento
Planejo as ações com antecedência
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 70%
Indiferente 17%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 13%
Adoto medidas para evitar obstáculos
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 69%
Indiferente 16%
Não Concordo Parcialmente Não Concordo Totalmente 15%
Normalmente não sigo o que foi planejado
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 21%
Indiferente 18%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 61%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Quando se fala em planejar com antecedência, pode-se observar no Quadro 10 que 
70% planeja suas ações com antecedência e 13% não planeja e 17% é indiferente.

Na questão de adotar medidas para evitar obstáculos, o Quadro 10 mostra que 69% 
adota alguma medida para evitar futuros obstáculos e 15% não adota medidas e 16% são 
indiferentes.

E, por fim, conforme ilustra o Quadro 10, 61% normalmente segue o que foi planejado 
anteriormente, 18% é indiferente e 21% não segue o que foi planejado.

4.10 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE ANÁLISE

Para a análise da competência de capacidade de análise, foram questionados sobre 
tomar decisão sob pressão e diferenciar informações relevantes das irrelevantes.

Quadro 11 - Competência Capacidade de Análise
Tomo decisões sensatas mesmo sob pressão
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 53%
Indiferente 30%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 17%
Diferencio facilmente as informações relevantes das irrelevantes
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 64%
Indiferente 25%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 11%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

No questionamento sobre tomar decisões sensatas mesmo sob pressão, o Quadro 11 
ilustra que 53% dos entrevistados afirmam que tomam decisões sensatas mesmo sob pressão, 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 28-45, jan./mar. 2020.

42

30% é indiferente e 17% não toma decisões sensatas.
Já sobre diferenciar facilmente as informações relevantes das irrelevantes, o Quadro 11 

indica que 64% sabem diferenciar informações relevantes das irrelevantes ,25 % é indiferente 
e 11% não sabem diferenciar as informações.

4.11 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE CRIATIVIDADE

Com referência à análise da competência de capacidade de ser criativo, três questões 
foram abordadas: pensar ideias alternativas, desenvolver soluções criativas e ser criativo.

Quadro 12 - Competência Capacidade de Criatividade
Penso em ideias alternativas
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 76%
Indiferente 14%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 10%
Desenvolvo soluções criativas
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 57%
Indiferente 28%
Não Concordo Parcialmente Não Concordo Totalmente 15%
Não me considero criativo
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 25%
Indiferente 29%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 46%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Na questão normalmente penso em ideias alternativas, o Quadro 12 mostra que 76% 
pensam em ideias alternativas para resolver problemas, 14% é indiferente e 10% não pensa em 
ideias alternativas.

E quanto a desenvolver soluções criativas, pode-se observar no Quadro 12 que 57% 
desenvolve soluções criativas, 28% é indiferente e 15% não desenvolve soluções criativas.

Para a questão não me considero criativo, o Quadro 12 ilustra que 46% se considera 
criativo, 29% é indiferente e 25% não se considera criativo.

4.12 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CAPACIDADE DE INICIATIVA

Quanto à análise da competência da capacidade de iniciativa foi feito o questionamento 
sobre gostar de enfrentar desafios.
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Quadro 13 - Competência Capacidade de Iniciativa
Gosto de enfrentar desafios
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 64%
Indiferente 23%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 13%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Os entrevistados foram questionados se gostam de enfrentar desafios, e os dados do 
Quadro 13 apontam que 64% deles gostam de enfrentar desafios, 23% é indiferente e 13% não 
gostam de enfrentar desafios.

4.13 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA – CONHECIMENTO TÉCNICO

Na análise da competência sobre conhecimento técnico, os entrevistados foram 
abordados sobre o conhecimento técnico na organização que atua e se têm capacidade de 
exercer outras funções dentro da organização.

Quadro 14 - Competência Conhecimento Técnico
Tenho um bom conhecimento técnico do negócio
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 74%
Indiferente 16%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 10%
Tenho facilidade de desempenhar diversas funções no meu trabalho
Concordo Totalmente - Concordo Parcialmente 76%
Indiferente 11%
Não Concordo Parcialmente - Não Concordo Totalmente 13%

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Quanto ao conhecimento técnico na atividade em que atua, o Quadro 14 ilustra que 
74% dos alunos têm conhecimento técnico, 16% deles consideram indiferente e 10% não 
possuem conhecimento técnico na atividade que atuam.

Entretanto, para o questionamento tenho facilidade de desempenhar diversas funções 
no meu trabalho, os dados do Quadro 14 demostram que 76% têm facilidade em desempenhar 
diversas funções em seu trabalho, 11% é indiferente e 13% têm dificuldade de desempenhar 
outras funções em seu trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo geral verificar se os acadêmicos do curso de 
administração da Unidavi têm as competências de liderança para serem bons líderes. E resultado 
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obtido se mostrou positivo pois pode-se perceber que os acadêmicos têm as competências para 
serem bons líderes.

A pesquisa apontou que dentre as competências trabalhadas nesta pesquisa, os alunos 
têm um perfil positivo para flexibilidade, determinação, motivação, negociação, trabalhar 
em equipe, solucionar problemas, planejamento, criatividade, iniciativa, conhecimento 
técnico e perfil regular para autoconfiança, análise e comunicação. Pode- se observar que as 
competências autoconfiança, comunicação, criatividade e capacidade de análise indica que 
precisam ser melhorados. Mas também houve aspectos positivos em todas as competências 
citadas anteriormente.

Os resultados obtidos com a pesquisa podem ser utilizados pela instituição, visando o 
desenvolvimento das competências de lideranças dos acadêmicos durante o curso de graduação: 
a disciplina de comunicação poderia estar no primeiro ou segundo semestre do curso, pois tudo 
que o aluno aprende é levado durante o restante do curso e na atividade profissional; estimular 
os acadêmicos a serem a empreendedores, disseminando ainda mais a núcleo de incubação de 
empresas que a Unidavi já possui, bem como aumentar o número de visitas à empresas, palestres 
com grandes empreendedores da região e desenvolver atividades durantes as disciplinas 
que estimulem/despertem as competências de liderança que os acadêmicos possam ter mais 
dificuldades.

Como estamos em constante mudança no mundo atual, o estilo de liderança mais 
adequado a atualmente é o democrático, pois neste estilo de liderança a relação entre líder 
e liderado é muito importante, e como cada vez mais os líderes precisam se alinhar com os 
objetivos das organizações, os liderados podem ajudar a alcançar os objetivos com mais rapidez 
e custo menor, pois o acesso a informações está mais fácil, onde toda troca de informações entre 
líder e liderados é essencial para que a tomada de decisões.

Conclui-se, por fim, que a pesquisa alcançou seu objetivo inicial, mas é necessário 
que outras pesquisas sejam desenvolvidas para que a instituição, o curso, os acadêmicos e o 
mercado de trabalho estejam em sintonia, e certamente teremos profissionais da administração 
competentes exercendo liderança na sociedade.
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ANÁLISE DO FLUXO DE PRODUÇÃO DO SETOR DOCE DE LEITE EM SACHE1

Marlon Rayan Moik2

Olandir Eising3

RESUMO
Tem se tornado cada vez mais comum, no meio produtivo, buscar a redução de custos. O balanceamento de linha 
de produção busca, de forma eficaz, trazer mudanças para a linha de produção, visando uma redução no número 
de perdas e a diminuição do nível de ociosidade do processo, que acarreta em uma redução de custos. A presente 
pesquisa foi realizada em uma indústria do ramo alimentício, situada em Laurentino no estado de Santa Catarina. 
O setor estudado foi o doce de leite sache, que está em funcionamento a 20 anos, e que enfrenta atualmente sua 
maior demanda da história. São produzidos 13.500kg de doce diariamente, o que demanda muito tempo, por isso 
a importância deste trabalho. Para a coleta de dados foi aplicado uma pesquisa de estudo de caso, onde o autor 
coletou os dados no chão de fábrica, auxiliado pelos colaboradores do setor estudado. Este estudo busca auxiliar 
a empresa, elevando o nível de produtividade do setor e um melhor uso do maquinário existente. Para isso, todo o 
processo foi avaliado, e, os conteúdos teóricos encontrados foram usados como base para sugestão de melhorias no 
processo visando alcançar o que foi proposto. Ao fim da pesquisa, foram encontrados os principais motivos pelos 
quais as máquinas envasadoras e embaladora apresentam paralisações durante o processo de produção. Ao longo 
da pesquisa foram propostas sugestões de melhoria que cessariam os problemas encontrados, a fim de alcançar um 
nível de produtividade maior e uma redução de custo no processo.

Palavras-chave: Balanceamento de linha. Redução de custos. Produtividade.

ABSTRACT
It has become increasingly common, in the productive environment, to seek cost reduction. The balancing of the 
production line seeks, in an effective way, to bring changes to the production line, aiming at a reduction in the 
number of losses and a decrease in the level of idleness of the process, which results in a cost reduction. The present 
research was carried out in a food industry, located in Laurentino in the state of Santa Catarina. The sector studied 
was the sweet milk sache, which has been in operation for 20 years, and which currently faces its greatest demand 
in history. 13,500 kg of candy are produced daily, which requires a lot of time, which is why the importance of 
this work. For data collection, a case study research was applied, where the author collected the data on the factory 
floor, assisted by employees in the sector studied. This study seeks to help the company, raising the sector’s 
productivity level and making better use of the existing machinery. For this, the whole process was evaluated, and 
the theoretical contents found were used as a basis for suggesting improvements in the process in order to achieve 
what was proposed. At the end of the research, the main reasons for why the filling and packaging machines have 
stopped during the production process were found. Throughout the research, suggestions for improvement were 
proposed that would cease the problems encountered, in order to achieve a higher level of productivity and a cost 
reduction in the process.

Keywords: Line balancing. Cost savings. Productivity.
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3 Olandir Eising, Engenheiro de Produção, mestre em Engenharia Mecânica. Docente do curso de Engenharia de 
Produção na Unidavi.
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1 INTRODUÇÃO

As organizações estão constantemente buscando maneiras de aumentar sua 
lucratividade, seja em redução de custos nos processos operacionais, seja com o aumento da 
propaganda de seus produtos ou tantas outras formas usadas para que no fim do exercício 
econômico da empresa, o saldo não só seja positivo, como apresente crescimento em relação ao 
ano anterior. Porém, com a incerteza do cenário econômico brasileiro atual, a maior parte dos 
empresários, não estão fazendo altos investimentos, o que dificulta o trabalho dos gestores, que 
devem apresentar sugestões de melhoria com baixo custo e resultado satisfatório. 

Para Slack (2015, p.35) “a administração da produção é julgada por seu desempenho. 
Entretanto, há muitas formas importantes de julgar o desempenho e há muitos indivíduos e 
grupos diferentes fazendo o julgamento”. Ou seja, a atividade de gerir todo o processo produtivo 
de uma organização é uma tarefa árdua. O gestor deve ser os olhos do empresário dentro do 
processo, e por ter o conhecimento operacional, deve estar sempre à procura de pontos para 
redução de custos. 

A redução de gastos durante o processo não traz apenas benefícios econômicos a 
empresa, mas também aumenta a vantagem da organização sobre seus concorrentes. Produzir 
com menos recursos melhora a margem para negociação com clientes. 

Como o cenário econômico está muito incerto para que sejam feitos grandes 
investimentos, e buscam-se soluções com baixo custo, sugere-se o balanceamento de linha 
de produção. Este, busca a melhoria do processo, otimizando e sincronizando os recursos 
necessários para que seja atendida a demanda, na data prevista. (DEMBOGURSKI, OLIVEIRA, 
NEUMANN, 2008, p. 2)

O presente artigo, busca avaliar o processo de produção do doce de leite – sache, 
e apontar suas perdas, porque acontecem e sugerir melhorias, que possam ser tomadas para 
que sejam evitados estes desperdícios. O produto em questão, é atualmente, o carro chefe da 
empresa. O setor produz saches de 20g, 30g, 80g e 100g, que são encaminhados para o mercado 
em seis diferentes tipos de embalagem. 

Para esta pesquisa, foram considerados apenas os saches de 20g e 30g, que seguem o 
mesmo processo de produção, e ambos, para a embalagem final, passam pela Indumak, máquina 
empacotadora que faz a transformação para produto final. Esta foi a máquina que motivou o 
início desta pesquisa, pois tem um custo elevado, porém, passa a maior parte do dia desligada. 

O levantamento de dados na empresa foi realizado do dia 21 de agosto de dois mil e 
dezenove, até o dia 11 de outubro do mesmo ano. A coleta de dados foi feita através do histórico 
da empresa, conseguindo informações através do sistema utilizado para gestão dos dados, além 
de informações adquiridas pelos colaboradores da área produtiva e de gestão. Foi implantado 
no setor um novo método de marcação de paradas de máquina para que os dados adquiridos 
fossem mais confiáveis. Durante o tempo de coleta de dados no setor, foi enfrentado uma certa 
resistência por parte dos colaboradores do setor. 
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2 LEAN MANUFACTURING 

O sistema Lean Manufacturing teve seu início em um empenho de aperfeiçoamento e 
de obter o melhor do que era a produção Just In Time e o Total Quality Management. O JIT está 
voltado para a eliminação da fonte das perdas, já o TQM busca as necessidades do cliente, para 
então satisfazê-las (RENNEBERG, 2008, p.29). 

Segundo Womack et al (1992) a produção enxuta, outro termo denominado ao sistema 
Lean Manufacturing, tem como principais objetivos, implantar dentro da empresa uma filosofia 
de melhoria contínua, que permita reduzir custos e agregar a melhoria de processos, eliminando 
desperdícios de maneira a poder aumentar consistentemente a satisfação do cliente e manter 
uma margem de lucro. 

Na Toyota, como em qualquer indústria manufatureira, o lucro só é alcançado com 
a redução de custos. Quando o princípio de custos é aplicado, preço de venda = lucro + custo 
real, tornamos o consumidor responsável por todo o custo. No atual cenário competitivo, 
esse princípio não é válido. Os consumidores examinam cuidadosamente nossos produtos, 
e os custos de manufatura neles impostos não possuem qualquer importância. A redução de 
custos deve ser o objetivo dos fabricantes de bens de consumo que busquem sobreviver no 
mercado atual. O STP, que defende a eliminação dos desperdícios, surgiu no Japão, na época, 
por necessidade. Atualmente, em um cenário econômico global com crescimento lento, esse 
sistema de produção representa um conceito em administração que funcionará para qualquer 
tipo de negócio (OHNO, 2013, p.8).  

2.2 PERDAS

Segundo Ohno (1997) “tudo o que estamos fazendo é olhar para a linha do tempo, do 
momento em que o freguês nos entrega um pedido até o ponto em que recebemos o dinheiro. 
E estamos reduzindo essa linha de tempo removendo os desperdícios que não agregam valor”. 

Os fundamentos do Modelo Toyota estão baseados nessa meta simples, embora 
ilusória, de identificar e eliminar as perdas em todas as atividades exercidas durante o processo. 
Na verdade, quando observado um processo desde o início até o fim, como indicado por Ohno, 
encontramos uma quantidade de perdas desanimadora, geralmente muito mais perdas do que 
atividades com valor agregado. Não seremos capazes de elimina-las todas de uma só vez, por 
isso adota-se a filosofia de melhoria contínua (LIKER, 2007, p.51-52). 

No idioma japonês existe uma palavra chamada Muda, que significa desperdício, ou 
qualquer atividade que o cliente não está disposto a pagar. Muda é o oposto de valor, que é o 
que o cliente está disposto a pagar. (DENNIS. 2008, p.38). 

Com toda certeza, a parte mais significativa da filosofia enxuta é seu foco na eliminação 
dos desperdícios. Existem dois mecanismos que são bastante usados para aprimorar este 
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pensamento. O primeiro, “os 5’s”, que são regras que auxiliam na redução do desperdício, e o 
segundo, “os setes tipos de desperdício” que se preocupa em identificar o desperdício como o 
primeiro passo no caminho para elimina-lo (SLACK, 2009, p.456). 

2.2 OS SETE TIPOS DE DESPERDÍCIO 

A etapa introdutória para a aplicação do STP é identificar por completo os desperdícios, 
segundo cita Ohno (1997, p.17), existem sete tipos de desperdício em uma organização: 

• Desperdício de superprodução;
• Desperdício de tempo disponível (espera);
• Desperdício em transporte; 
• Desperdício do processamento em si; 
• Desperdício de estoque disponível (estoque);
• Desperdício de movimento;
• Desperdício de produzir produtos defeituosos. 
A eliminação total desses desperdícios pode aumentar por uma ampla margem a 

eficiência das operações. Para que isso seja alcançado, devemos produzir apenas a quantidade 
necessária, liberando, desta forma, a força de trabalho extra. O STP revela claramente, o excesso 
de trabalhadores, e por esta razão, tem se falado que é uma ferramenta utilizada para despedir 
colaboradores, mas esta não é a ideia (OHNO, 1997, p.17). 

2.3 O 5’s

Segundo Oliveira (2016, p. 40), o programa 5s tem origem japonesa, e é baseado em 
um código comportamental que é composto por cinco sensos, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e 
Shitsuke. Foi atribuído o termo senso para estas palavras para que auxilie na reflexão individual 
da necessidade de mudança comportamental. A própria pessoa precisa sentir a necessidade de 
mudar, porém, muitas vezes, é necessário que aja alguma motivação para isso.

• Seiri: senso de utilização;
• Seiton: senso de ordenação; 
• Seiso: senso de limpeza;
• Seiketsu: senso de saúde; 
• Shitsuke: senso de disciplina.
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3 ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO DO SETOR

O processo de envase do doce cremoso com leite e soro de leite em sache, tem seu 
início após o fim do processo de cozimento, e resfriamento do doce cremoso. Este processo tem 
duração média de duas horas. Para que a produção tenha um maior rendimento, os doceiros4 
tem um jornada de trabalho diferenciada. São dois doceiros, sendo que um deles inicia as quatro 
horas da manhã, com fim do expediente a uma hora da tarde, e o segundo, inicia as doze horas 
e trinta, e segue até as vinte e duas horas e trinta. Nas figuras 1 e 2 abaixo, é possível entender 
como ocorre o processo através de um fluxograma. 

Figura 1 - Fluxograma matéria - prima

Fonte: Elaborado pelo autor / Bizagi Modeler

Figura 2 - Fluxograma setor de cozimento

Fonte: Elaborado pelo autor / Bizagi Modeler

3.1 SACHÊ COZIMENTO

O setor de cozimento possui dois tachos de preparo, que é a etapa inicial do processo, 
neste local é depositado o açúcar, com o auxílio de um equipamento que faz a sucção do produto 

4 Forma com que são denominados os responsáveis pelo cozimento do doce. 
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para dentro do tacho, onde o colaborador enche o silo com a quantia padrão, que já foi preparada 
e pesada anteriormente pelos colaborados do setor almoxarifado. Também são adicionados 
neste processo o leite, que é fornecido com exclusividade à empresa, por produtores da região, 
e demais ingredientes que são pesados por colaboradores do setor de qualidade, e compõem a 
formulação do produto. Esta etapa leva uma hora e quarenta minutos para ser realizada. 

A próxima parte do processo, é o cozimento em si. O processo de cozimento do doce 
leva em média uma hora, e não pode ser acelerado, pois afeta diretamente na qualidade do 
produto. O setor conta com dois tachos de cozimento, e cada tachada tem um rendimento médio 
de 750kg. Após o cozimento, acontece o processo de resfriamento, que é dividido em duas 
partes, a primeira no próprio tacho de cozimento, e a segunda no tacho depósito, que é onde o 
doce fica à disposição do setor de envase, após atingir a temperatura padrão. O setor possui um 
tacho deposito. 

O setor sache está, atualmente, encarando sua maior demanda de todos os tempos. 
A empresa vem trabalhando para abrir novos mercados, e os investimentos vem dando certo. 
Diariamente são feitas 18 tachadas de doce de leite para sache, ou seja, 13.500kg. Essa quantia 
deve ser a mesma que sai no final do dia, em produto acabado

3.2 SACHÊ ENVASE

Após o doce atingir a temperatura de 80°C, estipulada pelos padrões de qualidade, 
ele está apto para o envase. Neste momento, um colaborador, que pode ser tanto o operador da 
máquina quanto um funcionário de apoio, faz o enchimento do tacho das máquinas. Este tacho 
fica próximo as envasadoras, e apenas no início do processo é que o enchimento do mesmo é feito 
por um colaborador, justamente por se tratar de um processo manual no início, que demanda do 
colaborador verificar a temperatura e abrir o registro. Durante o dia este processo é automático, 
uma vez que o tacho possui um sensor que é ativado assim que o doce vai acabando. Caso o 
doce acabe por completo durante o processo, a operação manual deverá ser feita novamente. 

Nesta primeira etapa já é possível observar uma perda de movimentação por parte dos 
colaboradores. O processo de abertura dos registros poderia ser mecanizado. Com a instalação 
de sensores (ou a melhoria do já existente), assim que o doce atinge a temperatura de 80°C, 
poderia automaticamente encher o tacho das máquinas, evitando a locomoção do operador até 
o local, e, agilizando o processo subsequente de ligar as máquinas. 

Assim que o doce está disponível, as máquinas são ligadas. Atualmente o setor 
conta com oito máquinas envasadoras, sendo que destas, quatro são objeto deste estudo, pois 
fabricam os produtos: sache 20g e sache 30g. Uma operadora é responsável por todas as quatro 
máquinas. As atividades desta operadora são: ligar as máquinas, fazer o controle de peso dos 
saches, controlar a temperatura do doce, fazer a troca das bobinas de embalagem, fazer as trocas 
de ríbon de fita datadora, fazer a manutenção de problemas simples, manter a limpeza do local e 
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retirar as caixas quando estão cheias. Quando as máquinas são ligadas, as primeiras atividades 
efetuadas pela operadora são: conferir a solda dos saches, conferir o peso e conferir as datas de 
fabricação e validade. As atividades se repetem ao longo do dia, e as operadoras também são 
revezadas. Na figura 3 pode ser observado a disposição das maquinas no setor, a linha preta 
representa o caminho percorrido pelo produto para ser transformado em pacotes.

Figura 3 - Planta baixa do setor

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3 LIGAR AS MÁQUINAS

Após ser feito o enchimento do tacho das máquinas, esta é a primeira atividade da 
operadora. A máquina é automática, então a partir do momento em que foi ligada, o produto já 
começa a ser envasado. No primeiro momento a operadora liga a máquina, mas com o registro 
de doce desligado, para que ela possa conferir e data de fabricação, validade e lote do produto. 
Estas informações são alteradas pela própria operadora em um dispositivo que está acoplado 
à máquina. Este dispositivo, é uma impressora de transferência térmica, modelo Linx TT10, 
e é configurado para a cada x segundos marcar as informações que foram inseridas nele. As 
informações são transferidas para o filme plástico através de um ríbon datador, que adere as 
informações na embalagem. Quando este ríbon acaba, a operadora é responsável por fazer a 
troca, o que acontece em média duas vezes por dia. O dispositivo onde o ríbon fica acoplado 
possui um sensor que marca a porcentagem restante de fita datadora, ou seja, quando está cheio 
(recém trocado) o marcador está em 100%, e quando termina marca 0%. A operadora faz o 
acompanhamento por este dispositivo, e quando chega em menos de 5% é dado atenção maior 
aquela máquina. Para efetuar esta troca a máquina precisa ser desligada. No decorrer deste 
trabalho serão apresentadas informações referente ao tempo levado para efetuar esta atividade. 
Em algumas situações, o ríbon acaba e a operadora não percebe, pois está executando alguma 
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atividade em outra máquina. Neste caso, saem saches sem data de fabricação e validade, e estes 
devem ser eliminados, gerando uma nova atividade a ser empenhada por um colaborador de 
apoio, que é abrir os saches não conforme, o que gera um desperdício de matéria prima, pois a 
embalagem é eliminada, além de ser uma atividade que não agrega valor ao produto final. 

Como a operadora tem a responsabilidade de cuidar de quatro máquinas, podem 
ocorrer problemas como o mencionado no parágrafo anterior, de acabar o ríbon e saírem saches 
defeituosos, buscando minimizar estes problemas, a instalação de um sensor acoplado de uma 
campainha, que fosse acionada quando o ríbon terminasse, ajudaria a sanar estas perdas. 

Dando continuidade ao processo, depois de verificar e achar conforme as informações 
na embalagem a operadora abre o registro de doce, que contém em cada máquina e o produto 
começa a tomar forma. No primeiro momento, é realizado inspeção visual da solda do produto, 
ou seja, se não há vazamento de doce na embalagem. A operadora aperta o sache, e verifica se 
há vazamento na solda superior ou inferior, e puxa a sobra da solda traseira, para verificar se 
está bem soldada.

3.4 TROCAR BOBINAS

Após os passos anteriores serem realizados, as máquinas passam a operar normalmente, 
e a operadora fica responsável por fazer constantemente a verificação do sache, ou seja, deve 
verificar a cada caixa feita as soldas e o peso do produto. Ao longo do dia, é efetuado a trocas 
das bobinas de embalagem. Em um dia com produção normal de 18 tachadas, são trocadas em 
média quatro bobinas. As máquinas possuem um sensor que coloca a máquina em estado de 
emergência assim que acaba a bobina. Desta forma, a máquina para quando o filme acaba e a 
operadora faz a troca imediata. No decorrer do trabalho serão apresentados os tempos médios 
de troca de cada bobina. 

As bobinas, vem enroladas em tubetes, e o sensor está programado para ativar quando 
o filme acaba no tubete, deixando assim uma sobra dentro da máquina. Na troca da bobina esta 
sobra é aproveitada, e a bobina nova é colada com fita adesiva para que não seja necessário 
passar a bobina manualmente. Este processo gera desperdício de embalagem, esta parte colada 
com fita adesiva é eliminada pois fica aberta e não é feito a solda. No momento em que este 
pedaço que foi colado das duas bobinas passa pelas soldas da máquina, é desligado o registro 
de doce, para que não gere também, desperdício de produto. Após a parte da fita adesiva passar 
pela máquina, o registro é novamente ligado e o processo volta ao funcionamento normal.

3.5 MANUTENÇÃO

Ao longo do dia, como é normal em qualquer equipamento, pode surgir a necessidade 
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de manutenção da máquina. Alguns ajustes mais simples são realizados pelos próprios 
colaboradores do setor, seja pela operadora ou pela líder, que por ter maior experiência com a 
máquina acaba realizando algumas atividades mecânicas. Estas paradas para manutenção são 
variadas. Alguns exemplos são: troca de borrachas das soldas, que por desgaste necessitam 
de troca. A verificação de necessidade de troca é feita visualmente pela operadora. Quando o 
ajuste no tempo de solda não cessa o problema, é feito a troca destas borrachas. Por cima desta 
borracha também existe uma fita de teflon, que também é trocada quando visto necessidade pela 
operadora. Esta fita, por sua vez, é mais trocada que a borracha, pois está em contato direto com 
a solda. As máquinas também possuem uma resistência, no local da solda, este só é trocado 
quando todos os itens anteriores já foram substituídos, mas o problema ainda não foi resolvido. 
Ajustes para melhorar o desempenho da embalagem também são realizados pelo operador, seja 
a centralização da bobina ou a troca das facas que fazem o corte do filme de embalagem. No 
decorrer da pesquisa, serão apresentados os tempos dessas paradas e também das paradas para 
manutenção específica.  

3.6 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO

Assim que uma caixa está cheia (caixas cheias pesam entre 13kg e 17kg), a operadora 
faz a troca e a coloca sob um pallet, onde se inicia a próxima etapa do processo, a seleção de 
saches, para certificar que todos os saches estão conforme, ou seja, sem furos, vazamentos e 
dentro do padrão de peso. Neste momento, outro colaborar transfere os saches daquela caixa para 
uma mesa seletora, onde verifica se os saches estão visualmente aprovados. Ele é responsável 
por identificar saches com resíduo de doce, com problemas na embalagem, e, caso a operadora 
tenha deixado passar, remover possíveis saches com furos e com peso abaixo do padrão. Estes 
dados não são mensurados, a única informação que é coletada, são os saches com problemas 
nas caixas de produto final, neste caso, no mês de outubro de 2019, foram encontrados, durante 
amostragem, 138 saches com alguma não conformidade. Este número foi fornecido pelo setor 
de qualidade. Saches com peso acima do padrão são liberados pelo setor de qualidade, e podem 
continuar no processo normalmente. 

Analisando as fichas de amostragem do setor de qualidade, foi identificado que 14% 
dos saches analisados, estão com pelo menos uma grama acima do peso padrão. 

 Na mesa onde é feito a seleção, é deixado uma caixa para sache melado. Neste caso, 
existe no setor um túnel de lavação, onde é feito a limpeza do sache, em um dia comum, 
são lavados em média 40kg de sache. Para que este processo possa ser realizado a água deve 
respeitar a temperatura de 65°C ou mais, norma exigida pelo padrão interno de qualidade a fim 
de evitar qualquer tipo de contaminação no produto. Após a lavação o sache deve passar por um 
túnel de secagem (que neste caso, está acoplado a mesma máquina, e passa pelos dois processos 
através da mesma esteira). Quando lavado, o sache perde o brilho da embalagem, então para 
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estes casos, ele é encaixotado, diferente dos demais, que é empacotado. Quando o operador 
responsável pela seleção completa um pallet, este é colocado próximo a um silo de vibração, 
que pertence a máquina empacotadora Indumak. 

Foi realizado um acompanhamento no setor, buscando-se encontrar qual a sua 
produtividade. Como mencionado anteriormente, estão sendo analisadas quatro máquinas, para 
identifica-las, usaremos os números 1, 2, 3 e 4. A análise foi feita da seguinte forma, todas as 
quatro máquinas possuem um marcador, que contabiliza a quantidade de saches feitos. Cada 
vez que o mordente fecha o contador aumenta um. É importante salientar que a cada vez que 
este fecha, são feitos dois saches, pois, as máquinas contam com duas mangueiras, ou seja, o 
resultado final deve ser multiplicado por dois. A primeira medição foi feita no período de uma 
hora, conforme mostra a tabela 1.

Tabela 1 - Produtividade em unidades por hora

MÁQUINA HORA
 INICIAL 

VALOR 
INICIAL 

(UN.)

HORA
 FINAL

VALOR 
FINAL
 (UN.) 

RESULTADO
 FINAL 
(UN.)

VALOR 
EM KG

1 09:07 3.405 10:07 5.700 4.590 91,8
2 09:07 2.800 10:07 5.712 5.824 174,72
3 09:07 3.468 10:07 5.606 4.276 128,28
4 09:07 3.135 10:07 5.700 5.130 153,9

Fonte: Elaborado pelo autor 

O resultado do valor em kg foi feito através da multiplicação do resultado final, com 
o sache que estava sendo produzido. Neste caso, a máquina número 1 que estava produzindo 
sache 20g, teve uma quantia menor em relação as outras, que produziram sache 30g. Como pode 
ser visto, em uma hora, a produção varia de 128kg a 174kg (produzindo 30g). Analisando os 
dados, é possível verificar que a número dois é a máquina com maior índice de produtividade, 
chegando a quase 175kg por hora. Por ser o único equipamento que produz sache de 20g, a 
máquina número 01 não pode ter seu número em kg diretamente comparado com as demais, 
mas se fizermos o seu resultado final multiplicado por 0,030, valor utilizado para sache de 30g, 
chegaríamos a um índice de 137,7kg em uma hora, ou seja, semelhante as demais. 

Antes de ser realizado a tomada de tempo, foi solicitado a operadora que determinasse 
um horário em que não houvessem paradas em nenhuma das quatro máquinas. Por se tratar 
apenas da anotação da quantidade de saches no marcador, esta atividade foi realizada pela 
operadora da máquina, pela indisponibilidade do autor naquele momento. Estes dados foram 
levantados no dia 26/09/2019. 

Foi realizado outra tomada de tempos, desta vez de apenas cinco minutos. Conforme 
apresentado na tabela 2.
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Tabela 2 - Produtividade em unidades por minuto

MÁQUINA HORA 
INICIAL

HORA 
FINAL PESO BRUTO PESO DA 

CAIXA 
PESO LIQUIDO 

(KG)
KG/

HORA
1 10:48 10:53 9,48 1,42 8,06 96,72
2 11:01 11:06 16,745 1,4 15,345 184,14
3 10:39 10:42 13,105 1,428 11,677 140,124
4 10:55 11:00 14,3 1,356 12,944 155,328

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores encontrados em cinco minutos estão na coluna PESO LIQUIDO (KG), 
já na coluna KG/HORA foram convertidos os valores para uma hora. É possível verificar que 
os valores são semelhantes ao da primeira tomada de tempo. Abaixo segue tabela 3 a média 
encontrada entre estes e que será usada ao longo desta pesquisa. 

Tabela 3 - Comparativo
MÁQUINAS TABELA 02 TABELA 03 MÉDIA KG/HORA
1 91,8 96,72 94,26
2 174,72 184,14 179,43
3 128,28 140,124 134,202
4 153,9 155,328 154,614

Fonte: Elaborado pelo autor

Portanto, as três máquinas de sache 30g produzem por hora, uma média de 156kg. E a 
máquina de 20g produz 94,26kg, por hora. Estas tomadas de tempo foram realizadas pelo autor, 
no dia 26/09/2019.

3.7 SACHE EMPACOTAMENTO

Na sequência do processo, a máquina Indumak, é a responsável pelo empacotamento 
dos saches. Atualmente, a empresa trabalha com os pacotes de 1,5kg e 150g para o sache de 
30g, e, 1kg para o sache de 20g. Os pacotes de 1,5kg são o carro-chefe do setor, o pacote de 1kg, 
é um produto novo e foi lançado no mês de agosto, durante o desenvolvimento desta pesquisa, 
e apenas estes dois serão avaliados pois apresentam maior demanda e mesmo sequenciamento. 

3.8 LIGAR A MÁQUINA INDUMAK

O processo de empacotamento é iniciado no silo vibratório, neste local fica disposto 
um colaborador que enche o equipamento assim que necessário. Assim que o silo está cheio 
a máquina é ligada. O sache vai do silo as caçambas-balança através de uma esteira. Estas 
caçambas ficam na parte superior da máquina, quando o sache chega lá, ele cai sobre uma 
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espécie de panela vibratória, que vai dispondo uma quantia x de saches em cada caçamba. 
Estas caçambas possuem uma balança integrada, e são abertas alternadamente pelo próprio 
equipamento. A abertura só acontece quando a soma do peso dos produtos das balanças fecha 
com a quantia que foi estipulada pelo operador da máquina. Desta forma, teoricamente, todos 
os pacotes deveriam ter o peso correto, mas nem sempre estão. Visto isso, uma das atividades 
do operador é fazer a pesagem dos pacotes, para que apenas os pacotes com peso dentro do 
padrão sejam liberados para encaixotamento. O operador também é responsável pela troca de 
bobinas de embalagem, troca de ríbon de fita datadora, verificar a qualidade do sache e manter 
o local limpo e organizado. 

Assim que o pacote saí da máquina, existem dois operadores que são responsáveis pelo 
encaixotamento destes. As caixas são dispostas desta forma: 6 pacotes de 1,5kg, e 9 pacotes de 
1kg. Ou seja, ambas as caixas têm peso de 9kg. 

A máquina trabalha de acordo com a velocidade na qual é colocada. Entretanto, 
quando colocada em uma velocidade muito alta, o mordente corta os pacotes pelo meio, e acaba 
estourando saches, causando desperdício de embalagem e tempo, uma vez que a limpeza do 
mordente demanda um tempo em média de 20 minutos. Atualmente a máquina está configurada 
para uma velocidade de 28 pacotes por minuto. Teoricamente, se funcionasse durante todas as 
8h48 que está disponível, no final do dia teríamos 14.784 pacotes. Se fossem de 1,5kg teríamos 
pouco mais de 22 toneladas de sache. O que representa 63% a mais do que a produção total 
atual, que deve ser lembrado, não produz apenas um tipo de sache, mas até quatro, em um só 
dia, e todo o doce cozido, deve ser fracionado entre estes produtos.

4 TEMPOS DE PRODUÇÃO

Com o intuito de avaliar os dados de produção, e poder trazer melhores resultados a esta 
pesquisa, durante o período de 21 de agosto de 2019 à 09 de outubro de 2019, foram coletados 
dados referentes aos tempos de produção das três máquinas de envase de sache 30g, da máquina 
de envase de sache 20g e da empacotadora Indumak. Através dos dados encontrados será feito 
uma análise, que busca apresentar como o tempo pode ser melhor aproveitado no setor e onde 
encontram-se as maiores perdas nesse quesito. 

4.1 MÁQUINAS DE ENVASE

Primeiro foram analisados os dados das máquinas envasadoras. A tabela 5 representa o 
tempo total disponível em cada mês. Durante todos os dias da coleta de dados foram verificados 
os horários de início e fim da produção. A escala do setor é das 07:30 as 21:43, durante estes 
34 dias analisados, houve dias em que a produção se estendeu e ultrapassou o horário, assim 
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como houve dias em que a produção terminou antes do fim da escala. No mês de agosto foram 
analisados 6 dias de produção, em setembro foram 21 dias e em outubro foram 7 dias. Na tabela 
4, para a contagem das horas foi usado o seguinte método: se um dia a produção foi de 10h, 
este valor foi multiplicado por quatro, pois foram 10h disponíveis para cada uma das quatro 
máquinas existentes. Ou seja, em um dia com uma produção de 10h o tempo disponível total 
foi de 40h. 

Tabela 4 - Tempo total disponível envase
Mês Tempo disponível total

Agosto 312:00
Setembro 1175:00
Outubro 409:52

Total Geral 1896:52
Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com a tabela 4, é possível verificar que durante estes 34 dias de análise, o 
tempo disponível total foi de 1896 horas e 52 minutos. Já na tabela 5, foram somadas todas as 
paradas coletadas no período. Neste caso, separadas por máquina. Os códigos são utilizados 
internamente na empresa, sendo o 1376 a máquina de sache 20g, e os demais as máquinas de 
sache 30g. 

Ao longo da análise, todas as quatro máquinas juntas, somaram um tempo total de 
paradas de 383 horas e 3 minutos

Tabela 5 - Tabela de paradas total envase
Máquina Soma total de paradas

1376 69:18
1377 129:53
1378 93:18
1379 90:34

Total Geral 383:03
Fonte: Elaborado pelo autor

Em proporção ao tempo disponível total, representado na tabela 5, é possível verificar 
que as máquinas passam 26,93% do dia desligadas. 

Lembrando que a escala de trabalho do setor é das 07:30 as 21:43. O setor conta com 
9 colaboradores. Destes, 7 cumprem a escala das 07:30 às 17:38, e 2 trabalham das 12:00 às 
21:43. 

Analisando a escala do setor em tempo integral, nota-se que existe um tempo disponível 
total de 14 horas e 13 minutos por máquina. Aplicando os 26,93% de paradas neste período, 
chegamos a um total de 3 horas e 49 minutos de máquina sem funcionar. Ou seja, foram 
produzidas apenas 10 horas e 24 minutos. Deve-se atentar para o fato de que, 7 colaborados do 
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setor cumprem escala até as 17:38, e é importante salientar que estes 7 se revezam no horário 
do meio dia para o almoço, desta forma a máquina não para neste período. Sendo assim, estes 
7 cumprem 10 horas e 8 minutos de produção, e dois colaboradores a mais são pagos para 
produzir por apenas mais 16 minutos. Fora isso, o tempo gasto com a máquina é apenas para 
outras atividades, que não agregam valor ao produto final. 

4.2 MOTIVOS DE PARADAS

Para que a análise fosse possível, a coleta de dados teve de ser feita em horário integral, 
desta forma ficou inviável para o autor estar presente no setor todo o tempo, sendo assim foi 
solicitado aos operadores da máquina que passassem a marcar os tempos de parada de máquina. 
Este controle já existia no setor, mas era feito pela líder do setor, que não fazia de forma exata, 
mas sim colocava em média quanto tempo o equipamento ficou parado, sem especificar os 
motivos. Após o início desta pesquisa o método foi alterado e continua sendo feito desta forma 
mesmo após o término da coleta. 

Buscando minimizar o tempo de marcação das paradas para o operador, foram 
disponibilizados códigos para que não fosse necessário escrever o motivo. Os códigos e os 
motivos encontram-se na figura 4. 

Figura 4 – Motivos de paradas

1 TROCAR BOBINA
2 TROCAR RIBON 
3 TROCAR UMA FITA SUPERIOR 
4 TROCAR DUAS FITAS SUPERIORES
5 TROCAR UMA FITA INFERIOR 
6 TROCAR DUAS FITAS INFERIORES 
7 TROCAR BORRACHAS 
8 MANUTENÇÃO - OPERADOR
9 MANUTENÇÃO - LÍDER

10 MANUTENÇÃO - MECÂNICOS 
11 LIMPEZA FINAL 
12 LIMPAR (FUROS, MORDEU, ETC.)
13 FALTA DE PRODUTO
14 RESFRIAMENTO
15 FALTA DE ENERGIA
16 PREPARAÇÃO DA MÁQUINA
17 SACHE MELADO
18 ESVAZIAR MESA 
19 TROCAR DE PRODUTO 

MOTIVOS - PARADAS

Fonte: Elaborado pelo autor
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Abaixo, a tabela 6 exemplifica todas as paradas encontradas dentro deste período, 
separadas por seus respectivos motivos. 

Tabela 6 - Horas de paralisação por motivo
DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS Soma Total de Paradas

ARRUMAR RESISTENCIA E TROCAR FITAS 0:14
FALTA DE DOCE 3:00

FALTA DE ENERGIA 2:02
FALTA DE PRODUTO 187:30

LIMPAR (FUROS, MORDEU, ETC.) 6:03
LIMPAR RESISTENCIA E TROCAR FITAS 0:13

LIMPEZA FINAL 101:12
MANUTENÇÃO - LÍDER 0:50

MANUTENÇÃO - MECÂNICOS 12:55
MANUTENÇÃO - OPERADOR 9:31
PREPARAÇÃO DA MÁQUINA 10:04

RESFRIAMENTO 5:11
TROCAR BOBINA 21:23
TROCAR BOBINA 0:08

TROCAR BORRACHAS 0:12
TROCAR DE PRODUTO 0:38

TROCAR DUAS FITAS INFERIORES 4:49
TROCAR DUAS FITAS SUPERIORES 0:45

TROCAR FITA 0:05
TROCAR FITA TEFLON 0:10

TROCAR FITAS 0:10
TROCAR RESISTENCIA, FITAS E BORRACHA 0:24

TROCAR RIBON 0:11
TROCAR RIBON 13:28

TROCAR UMA FITA INFERIOR 1:26
TROCAR UMA FITA SUPERIOR 0:29

Total Geral 383:03
Fonte: Elaborado pelo autor

5 RECOMENDAÇÕES

Embasado pelos dados encontrados e avaliados, durante estes 34 dias de pesquisa, 
o autor, faz as seguintes sugestões à empresa, com o intuito de melhorar sua produtividade, e 
garantir uma padronização de seus processos no setor doce de leite sache. 

O principal problema encontrado, foi o tempo ocioso registrado pelas máquinas 
envasadoras devido à falta de produto. Foram registradas um total de 187 horas e 30 minutos 
paralisadas por este motivo, o que representa 10% das horas disponíveis totais. Se for avaliado 
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apenas as horas paradas, este tempo corresponde a quase metade de todas as paralisações (49%). 
Buscando diminuir este valor, recomenda-se que a empresa adquira um novo tacho de mistura, 
e um novo tacho de cozimento. Nesta pesquisa, por falta de tempo, o autor não detalhou o 
processo de cozimento do doce de leite, porém, trouxe os tempos que o setor necessidade para 
cada tachada. Foi possível avaliar, que com o maquinário disponível atualmente, o setor de 
cozimento opera em sua capacidade máxima, mas que ainda assim o envase do doce é mais 
rápido que a fabricação do doce de leite, ou seja, o gargalo. Se fosse adquirido apenas um tacho 
de cozimento, o problema não seria cessado, apenas seria reposicionado, pois neste caso, os 
tachos de mistura é que não seriam capazes de alimentar três tachos de cozimento. 

Desta forma, o autor pontua que a maneira de eliminar este problema seria com um 
tacho de cozimento, e uma tacho de mistura a mais. Atualmente, cada tacho, tem capacidade de 
produção de 9 tachadas, na escala de horário atual. O novo tacho teria a mesma capacidade, o 
que representa, no final do dia, com a mesma quantidade de doceiros e no mesmo período, 27 
tachadas, ou seja, 20.250kg de doce. Esta quantia implicaria em problemas em outras áreas, o 
principal seria o fornecimento de leite, que é menor que esta demanda. 

Outra possível solução, seria trabalhar com o setor em três turnos, fazendo o 
cozimento do doce 24 horas, com paradas pontuais apenas para a higienização dos tachos. Este 
caso, demandaria também de um maior fornecimento de leite e a alteração da escala de um 
colaborador para o terceiro turno, tanto no setor de cozimento, quanto no setor de caldeira, pois 
faz-se necessário que a mesma esteja ligada para que o processo possa ser realizado. 

Esta situação não cessaria o problema, apenas aumentaria a quantidade produzida, 
mas as paradas por falta de produto continuariam existindo, na realidade, o número inclusive 
aumentaria, pois, o envase e o cozimento continuariam no mesmo ritmo atual. Em ambos os 
casos, recomenda-se que seja realizado um estudo sobre a viabilidade econômica das duas 
situações, e verificar qual traria um retorno financeiro em menos tempo. 

Um dos problemas encontrados foi a variação do tempo de limpeza final nas máquinas 
envasadoras. Foi verificado que em algumas situações houve limpezas realizadas em 20 minutos 
e em outros casos, o tempo foi superior a 1 hora. Em uma média realizada, foi visto que podem 
ser diminuídos 15 minutos de limpeza por cada máquina, e este valor pode inclusive aumentar, 
se for verificado que a limpeza pode ser feita todos os dias em apenas 20 minutos. Recomenda-
se que a organização crie um procedimento de limpeza, que busque padronizar este tempo. Para 
este procedimento, sugere-se que o setor de qualidade auxilie os colaboradores de como deve 
ser efetuado a limpeza da melhor forma e dentro do menor tempo possível.

Outros dois problemas encontrados, foram as paradas para troca de bobinas e troca 
de ríbons. Estes procedimentos também apresentaram alta variação de tempo entre uma 
paralisação e outra. Sugere-se que a empresa busque padronizar esta tarefa também, de forma 
que o tempo limite seja respeitado. Para que isso seja possível, seria importante deixar os 
materiais necessários para as trocas próximos das máquinas, seguindo a linha de pensamento 
da ferramenta 5S, que foi comentado no referencial teórico. Nesta pesquisa, não foi mensurado 
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a quantidade de desperdício de embalagens entre as trocas, mas a padronização deve vir com o 
intuito de diminuir não apenas o tempo, mas também este desperdício. 

Outra parada que também influenciou no resultado das horas totais, é o de parada para 
manutenção. Como foi comentando ao longo do trabalho, as máquinas estudadas não possuem 
um plano de manutenção e lubrificação. Seria interessante que fosse criado um, que como 
também foi comentado no referencial teórico, isto tende a diminuir as paradas para manutenção 
dentro do processo. Uma vez que, se o plano passar a ser real, as paradas serão previamente 
estipuladas, facilitando para os gestores que criem uma forma que a produção não seja afetada. 
Esta sugestão vale para todas as máquinas do setor, que sofrem do mesmo problema. 

Foram contabilizadas também, 10 horas e 4 minutos de paralisação para preparação 
da máquina, para este motivo, sugere-se que no início do processo de produção, quando a 
operadora verificar que uma máquina está com algum problema, esta seja deixada de lado, 
e passe para a próxima, buscando ligar primeiro as máquinas boas, e que o produto já estará 
sendo envasado, para depois voltar e consertar os problemas encontrados. 

Nas paralisações da máquina empacotadora, o item que mais apresentou tempo parado, 
foi o motivo de resfriamento. Como foi explicado, o sache sai direto da envasadora para o 
empacotamento, sendo assim o produto ainda está em alta temperatura. As soluções para que 
a máquina não precise ficar parada tanto tempo seria verificar a forma de armazenamento do 
sache após o envase. Atualmente ficam em caixas plásticas que após são paletizadas. Neste 
modo, o calor não dissipa e demanda muito tempo para que o sache diminua a temperatura. 

Existe a possibilidade de serem armazenados em uma esteira, que poderia inclusive, 
automatizar o processo, ou seja, o sache sairia direto da máquina e seria levado para o silo 
vibratório da empacotadora, fazendo-se desnecessário um colaborador para a escolha, pois uma 
vez que os saches ficaram mais soltos na esteira, a visualização de produto não conforme seria 
mais fácil. Esta esteira poderia também passar por um resfriador, para que pudesse ser levado 
direto à máquina e que ela ficasse ligada o maior tempo possível. 

Ainda na empacotadora, foi verificado que o tempo de setup entre a troca de um produto 
para outro é elevado. Para isso, sugere-se que a empresa busque, por parte dos gestores, definir 
dias da semana para a produção de determinados itens, para que a troca não seja diária. Caso 
isso não seja possível, procurar fazer o setup apenas uma vez, começando com um produto e 
terminando o dia com outro. A aquisição de outra máquina empacotadora também cessaria este 
problema, mas neste caso, não é economicamente viável, uma vez que a existente já passa a 
maior parte do dia desligada.

6 CONCLUSÃO

É de suma importância que as empresas conheçam seus processos a fundo, e busquem 
sempre melhorias para eles. Procurar entender melhor os meios pelos quais seu produto passa e 
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visualizar melhor cada operação, pode, muitas vezes, ajudar a diminuir custos e gerar um maior 
lucro no produto final. 

Na elaboração desta pesquisa, foram inicialmente procurados os assuntos pertinentes 
referente ao tema da pesquisa, que são os 5S, os 7 desperdícios, tempos e métodos e 
produtividade. Este embasamento teórico auxiliou o autor nas sugestões a serem propostas e 
também influenciou na análise. 

O passo seguinte foi a coleta de dados, que foi feita no setor pelo próprio autor e 
também auxiliado pelos colaboradores da área produtiva. Após o fim da coleta, deu-se início a 
análise dos resultados obtidos. 

O objetivo deste trabalho foi verificar os pontos nos quais existia maior perca de tempo 
por parte dos colaboradores, e verificar meios para solucioná-los. Foi avaliado o processo desde 
o início do envase até o produto final.

As máquinas envasadoras de doce de leite possuem uma capacidade de envase superior 
a capacidade de cozimento de doce de leite, por este motivo, durante o dia, existe períodos onde 
o doce acaba, e as máquinas devem ser desligadas, esperando a próxima tachada ficar pronta. 
Nesta etapa é visível a ociosidade dos doceiros. Como os tempos de processamento das tachadas 
são muito altos, entre um lote e outro os colaboradores ficam com tempo livre. Caso houvesse 
mais um tacho de mistura e de cozimento, este tempo poderia ser preenchido com a preparação 
de outra tachada, o que elevaria a produção final e reduziria, ou até mesmo eliminaria a parada 
das máquinas de envase por falta de produto.

Verificou-se que o principal problema do processo se encontra antes do envase. Trata-
se do cozimento do doce de leite, que não supre a capacidade de produção das oito máquinas 
de envase. Ou seja, durante o dia, acaba faltando doce nas máquinas, fazendo com que as 
mesmas sejam desligadas durante o dia. Isto implica diretamente na empacotadeira, que possui 
uma capacidade de produção ainda maior que as máquinas de envase. Sendo assim, esta acaba 
sofrendo os principais problemas, pois passa a maior parte do dia parada por falta de produto. 

Outras paradas também foram analisadas e sugeridas melhorias para as mesmas que, 
se forem realizadas pela empresa, já surtirão um efeito positivo na produtividade do setor, 
diminuindo as horas paradas, e, melhor aproveitando a mão de obra disponível.

Foi verificado, que quase 27% das horas disponíveis, as máquinas de envase passam 
paradas, mas que esta porcentagem tem soluções para que seja diminuída para mais da 
metade. Algumas de alto valor agregado, mas que aumentaria a eficiência produtiva de forma 
considerável. 

Concluindo a presente pesquisa, foi possível verificar que a análise a fundo de 
um processo pode trazer resultados inesperados, e melhorias com ações simples, como a 
padronização de tarefas, por exemplo. Além disso, é importante salientar que essas alterações, 
todas trarão uma recompensa no produto final, pois todas elas buscam diminuir os custos do 
produto, aumentando a lucratividade da empresa, pois são ações que não agregam valor ao 
produto, mas mesmo assim são feitas. 
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ANÁLISE GERAL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Fernanda Sens Hemkemaier1

Osmar Niquelatti2

RESUMO
O modelo de gestão da cadeia de suprimentos é implantado com a fundamentação de aliar o setor de compras 
com os demais setores, se tornando uma ferramenta estratégica dentro da empresa, articulando o padrão de 
gestão que se inicia e finaliza com o cliente. Inserido dentro de uma gestão de suprimentos e logística tradicional, 
este otimiza o processo de desempenho, ocasionando diversas alterações que consequentemente proporcionam 
benefícios financeiros e estratégicos, criando um diferencial e uma vantagem competitiva em relação aos demais 
concorrentes. Enfatizando os objetivos, e vantagens deste modelo, conseguimos abrir um leque de oportunidades 
diante o propósito do setor. O sistema Supply Chain Management encara o setor de compras como um setor 
que deve ser integrado aos demais setores da empresa, principalmente a logística, onde é possível observar os 
maiores desafios. Adequar as entregas no prazo adequado, almejar a qualidade conforme solicitada pelo cliente, os 
custos de acordo com os planejamentos definidos, alcançar a eficiência e eficácia, tudo isso reflete nitidamente na 
satisfação do cliente. A análise do setor de compras pode ser alterada por meio de mudanças estratégicas partidas 
desse novo modelo a ser proposto, visando os ganhos para a empresa e o cliente. 

Palavras-chave: Gestão. Cadeia de Suprimentos. Logística.

ABSTRACT
The supply chain management model is implemented with the rationale of aligning the purchasing sector with other 
sectors, becoming a strategic tool within the company, articulating the management standard that begins and ends 
with the customer. Inserted within a traditional supply and logistics management, this optimizes the performance 
process, causing several changes that consequently provide financial and strategic benefits, creating a differential 
and a competitive advantage over other competitors. Emphasizing the objectives, and advantages of this model, 
we can open a range of opportunities to the purpose of the sector. The Supply Chain Management system sees 
the purchasing sector as a sector that must be integrated with other sectors of the company, especially logistics, 
where the greatest challenges can be observed. Tailoring deliveries on time, aiming for quality as requested by 
the customer, costs according to the defined plans, achieving efficiency and effectiveness, all reflect clearly on 
customer satisfaction. The analysis of the purchasing sector can be altered by means of strategic changes starting 
from this new model to be proposed, aiming the gains for the company and the client.

Keywords: Management. Supply Chain. Logistics.

1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management – SCM) 
vai muito além de compras e negociações. As atividades de compras envolvem uma série de 
fatores como seleção de fornecedores, qualificação dos serviços, determinação de prazos de 
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Financeira e de custos - UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville (2000). Pós-graduado em formação 
didático pedagógica metodológica - UNIDAVI (2005).
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vendas, previsão de preços, serviços e mudanças de demanda, entre outros. De uma função 
tática e operacional, o comprador se tornou uma posição vital para agregar valor e aumentar a 
lucratividade das empresas. 

Hoje em média cerca de 50% do faturamento bruto das empresas é utilizado para 
comprar insumos e serviços. Percebe-se, portanto, que quando se economiza com as aquisições, 
automaticamente aumenta-se o lucro da organização. 

Fogarty et. Al., (1991) afirma que os itens comprados representam algo em torno de 
30 a 60% do custo total nas empresas. Sendo que o setor de compras é o responsável por 
disponibilizar todo o material necessário para o funcionamento da empresa.

O foco das empresas tradicionalmente é diminuir os custos na compra de insumos 
e em gastos operacionais, considerando suas próprias capacitações. A visão da cadeia da 
empresa, é centrado em suas atividades essenciais. Essas atividades são aquelas que a empresa 
tem competência para desempenhar, seja pela produtividade em suas operações / serviços ou 
porque a tecnologia utilizada é própria e ainda não é de senso comum considerando a cadeia 
de valor estendida até o produto final. O funcionamento sob a lógica de gestão de cadeias de 
suprimento (Supply Chain Management - SCM) tem como princípio básico assegurar maior 
visibilidade dos eventos relacionados à satisfação da demanda, com o objetivo de minimizar 
os custos das operações produtivas e logísticas entre as empresas, constituintes do fluxo de 
materiais, componentes e produtos acabados (Christopher, 1997; Handfield & Nichols, 1999; 
Chopra & Meindel, 2003).

A cadeia de suprimento é fundamental para a integração vertical da cadeia produtiva 
e para o aumento da competitividade pois está envolvida em todos os setores. De acordo com 
Bowersox e Closs (2001), a gerência de relacionamentos destes canais conduz a relações 
comerciais bem sucedidas quando as empresas trabalham de forma cooperativa em oposição 
ao sistema de competição tradicional com os concorrentes baseado na confrontação e poder 
de barganha, visando satisfazer às expectativas do consumidor final. Esses relacionamentos 
ocorrem entre os participantes primários e especializados do canal de distribuição. Os 
participantes primários são aqueles que assumem estoques de produtos com consequente risco 
financeiro, enquanto que os participantes especializados prestam serviços essenciais para os 
participantes primários. 

O fornecedor e o cliente devem manter uma parceria, onde cada um assume sua 
responsabilidade perante a competência da compra para executar serviços específicos e 
de forma cooperativa garantindo uma distribuição eficaz. A questão central da gerência da 
cadeia de suprimentos é que a eficiência pode ser maximizada através do compartilhamento 
de informação, principalmente estratégica, e do planejamento conjunto visando aumentar a 
competitividade de toda a cadeia de suprimentos mediante a redução do risco e aumento da 
eficiência da logística.

Há preparação para realizar negociações de compras e a obter vantagens competitivas 
através do conhecimento e informações conceituais aliadas a prática de mercado. Técnicas e 
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conceitos de inteligência de mercado que podem ser aplicados nos processos de negociações 
de materiais diretos, indiretos e serviços e como estas ações podem gerar resultados e trazer 
uma maior rentabilidade financeira a organização, todos esses requisitos contribuem para o 
desenvolvimento do setor.

1.1 Objetivo Geral

Analisar e sugerir melhorias na cadeia de suprimentos e logística (Tinturaria) baseada 
no modelo Supply Chain Management (SCM).

1.1.1 Objetivos Específicos

• Estudar o fluxo do Sistema sugerido (Supply Chain Management  - SCM);
• Estudar a cadeia de suprimentos tinturaria;
• Avaliar sugestões de melhoria do POP;

2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste capitulo será apresentado a revisão de literatura, envolvendo os conceitos de 
cadeia de suprimento, conceitos de departamento de compras e as influências que o setor de 
logística reflete na tomada das decisões estratégicas. 

2.1     CADEIA DE SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Desde meados de 1990, muito se comenta sobre o Supply Chain Management (SCM), 
traduzido como gestão da cadeia de suprimentos, sendo visto como uma evolução desde este 
período. 

A Evolução histórica nos mostra que a área de gestão vem sendo transformada pelas 
mudanças nos processos e operações após a revolução industrial.  De acordo com Pires (2010), 
desde que surgiu na terra, o homem sempre precisou buscar meios para a sobrevivência e para 
tal, desde cedo, descobriu a importância de processos, como produzir, armazenar e transportar 
bens.

Segundo o dicionário da APICS (American Production Inventory Control Society), 
uma cadeia de suprimentos (Supply Chain) pode ser definida como:

1. Os processos que envolvem fornecedores-clientes e ligam empresas desde a 
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fonte inicial de matéria-prima até o ponto de consumo do produto acabado, através de um fluxo 
otimizado de informações, de distribuição física e de dinheiro.

2. As funções dentro e fora de uma empresa que garantem que a cadeia de valor 
possa fazer e providenciar produtos e serviços aos clientes (Cox et al., 1995).

De acordo com Pires (2010), a SCM é considerada como uma visão expandida, 
atualizada e principalmente holística da abordagem tradicional de administração de materiais. 
É um modelo estratégico e competitivo, que mostra as organizações como sistemas cada vez 
mais abertos, com fronteiras permeáveis e difíceis de identificar em muitos dos casos. 

Segundo Ballou, (2006, p. 27) a cadeia de suprimentos é um termo surgido 
mais recentemente e que capta a essência da logística integrada e inclusive a ultrapassa. O 
gerenciamento da cadeia de suprimentos destaca as interações logísticas que ocorrem entre as 
funções de marketing, logística e produção no âmbito de uma empresa, e dessas interações entre 
as empresas legalmente separadas no âmbito do canal de fluxo de produtos. Oportunidades para 
a melhoria dos custos ou serviços aos consumidores são concretizadas mediante coordenação e 
colaboração entre os integrantes desse canal nos pontos em que algumas atividades essenciais 
da cadeia de suprimentos podem não estar sob o controle direto dos especialistas em logística.

Para Andersen e Skjoett-Larsen (2009), a gestão da cadeia de suprimentos representa 
uma área de forte importância estratégica por aspectos como competição global, outsourcing de 
atividades não centrais, pequeno ciclo de vida de produtos e compressão de tempo em diferentes 
etapas da cadeia. A capacidade em estabelecer um estreito e duradouro relacionamento com 
parceiros estratégicos tornou-se fator crucial para criar vantagem competitiva. 

A SCM passou de perspectivas operacionais (compras, qualidade e outros) para 
perspectivas estratégicas com foco na relação de longo prazo com parceiros estratégicos 
(ANDERSEN e SKJOETT-LARSEN, 2009).

Para Ballou, (2006, p. 29) cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades funcionais 
(transportes, controle de estoques, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo 
qual matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor 
ao consumidor.

2.1.1 Operações da Cadeira de Suprimentos

A gestão da cadeira de suprimentos (Supply Chain Management) vem se destacando no 
ambiente coorporativo, uma vez que aliada ao planejamento estratégico são funções primordiais 
para manter a empresa em operação. 

De acordo com Bowersox (2014, p. 4) “A gestão da cadeia de suprimentos consiste na 
colaboração entre empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e melhorar a eficiência 
operacional. Para cada empresa envolvida, o relacionamento na cadeia de suprimentos reflete 
uma posição estratégica. Uma estratégia na cadeia de suprimentos é um arranjo organizacional 
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de canais e de negócio baseado na dependência e na colaboração. 
As operações da cadeia de suprimentos exigem processos gerenciais que atravessam 

as áreas funcionais dentro de cada empresa e conectam fornecedores, parceiros comerciais e 
clientes através das fronteiras organizacionais. 

A definição de SCM como uma visão integrada de negócios parece ser a orientação 
que melhor contempla processos e gestão de informação de modo a agregar valor aos clientes 
e demais stakeholders.

De acordo com Pires (1998) a representação de uma cadeia de suprimentos deve 
envolver 5 níveis de relações, conforme podemos observar na figura abaixo: 

Figura 1: Representação de uma cadeia de suprimentos (PIRES, 1998)

Observa-se que a empresa está no centro da cadeira de suprimentos, isso reproduz a 
importância da visão integrada de todo o negócio. Se faz necessário compreender as necessidades 
do nosso cliente a fim de aprimorar nossos serviços ou produtos. 

De uma maneira geral as operações da cadeira de suprimentos estão correlacionadas 
ao processo de compras, onde seguindo o raciocínio de Pires (1998) devemos estender nossos 
conhecimentos além do nosso fornecedor, somente assim conseguiremos uma vantagem 
competitiva. 

2.2 COMPRAS

Diante de todas as turbulências econômicas que viemos enfrentando nos últimos anos 
o setor de compras tornou-se ainda mais essencial para as organizações, uma vez que a redução 
de custos e estoques refletem diretamente a saúde financeira da organização. 

Fogarty et. Al., (1991) afirma que os itens comprados representam algo em torno de 
30 a 60% do custo total nas empresas. Sendo que o setor de compras é o responsável por 
disponibilizar todo o material necessário para o funcionamento da empresa. 

De acordo com Bowersox et. Al (2014) a ênfase deixou de ser na negociação baseada 
no antagonismo, com foco na transação individual, e passou a garantir que a empresa esteja 
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posicionada para implementar suas estratégias de produção e marketing com apoio da base de 
fornecedores. 

Bowersox et. Al (2014) ainda destaca os principais pressupostos analisados pelo setor: 
minimização dos estoques, melhorias da qualidade, desenvolvimento de fornecedores, acesso 
as tecnologias e inovações, e no menor custo total de propriedade. 

Uma meta constante de compras é manter a continuidade dos suprimentos com 
o mínimo possível de investimento em estoques. Isso exige comparar os custos de manter 
materiais em estoque e a possibilidade de interrupção da produção. O ideal, evidentemente, é 
fazer que os materiais cheguem apenas no momento em que estão programados para ser usado 
no processo industrial, em outras palavras, just-in-time. 

Para Bowersox et. Al (2014) as compras são classificas em quatro grandes grupos: 
3. Compras de rotinas: consistem normalmente dos itens que envolvem baixa 

porcentagem de gasto total da empresa e envolve um risco de fornecimento muito baixo. 
4. Compras gargalos: representam um problema único, onde o risco de fornecimento 

é alto.
5. Compras para alavancagem: o risco de fornecimento é baixo, entretanto o valor 

é bastante representativo.
6. Compras críticas dizem respeito a itens e serviços estratégicos que envolvem um 

alto nível de gastos e que são vitais para o sucesso da empresa. 
Como base em cada um destes níveis é possível definir a importância e a margem de 

estoque de segurança necessária para que a operação flua normalmente.  

2.3 LOGÍSTICA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

O termo logística é bastante antigo, originou-se durante as guerras napoleônicas, onde 
o termo referia-se a uma estratégia de guerra militar, as armas deverias estar no lugar e no tempo 
certo. Com isso foram surgindo a gestão da produção e dos estoques que conhecemos hoje. 

CHRISTOPHER (1997) afirma que a logística procura adquirir o produto ou a matéria-
prima da fonte certa, no tempo certo, na quantidade adequada, no local ideal e para o cliente 
certo ao preço certo. 

A movimentação dos produtos de um ponto a outro e controlar o fluxo de informações 
sobre esse deslocamento também é papel da logística segundo Ballou.  Hoje, até pequenas 
empresas estão aderindo a pratica destes termos a fim de maximizar seus resultados e minimizar 
seus custos.  
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Figura 2: Processos de gerenciamento logístico (CHRISTOPHER, 1997)

Como podemos observar na imagem acima a Logística consiste basicamente em um 
Processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de 
produtos, bem como os serviços e informações associados cobrindo desde o ponto de origem 
até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.

2.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é um documento organizacional que 
traduz o planejamento do trabalho a ser executado. É uma descrição detalhada de todas as 
medidas necessárias para a realização de uma tarefa.

Se voltarmos ao século 20, temos um exemplo claro de procedimento padronizado nas 
linhas de montagem do modelo “T” da Ford, que foi uma das primeiras linhas de produção a ter 
sucesso e trabalhar com tarefas padronizadas.

De acordo com Martins (2018) os níveis de padronização eram tão eficazes, para a 
época, que o custo do produto foi reduzido ao máximo, permitindo que “todos pudessem ter um 
automóvel, desde que fosse da cor preta”. Mais tarde, percebeu-se que somente o carro preto 
não foi suficiente para satisfazer os consumidores, o que gerou o desenvolvimento de novos 
padrões de procedimento.

O POP apresenta instruções das sequências das operações e sua frequência de 
execução, Martins (2018) aponta os seguintes elementos:
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• O responsável pela execução e listagem dos equipamentos;
• Peças e materiais utilizados na realização da tarefa;
• Descrição dos procedimentos que devem ser executados nas atividades críticas (o 

modo de operação e as possíveis restrições quanto a execução, o que pode ou não pode ser 
feito);

• Roteiro de inspeções periódicas dos equipamentos de produção.
• Todos esses elementos deverão ser aprovados, assinados, datados e revisados 

anualmente ou de acordo com a necessidade do processo.
O POP tem como objetivo manter o processo em funcionamento por meio da 

padronização e minimização desvios na execução da atividade, ou seja, ele busca 
assegurar que as ações tomadas para a garantia da qualidade sejam padronizadas 
e executadas conforme o planejado.

Figura 3: O processo de compras (adaptado de FOGARTY et. al., 1991)

Como visto acima o processo de compras vai muito além do simples ato da negociação, 
os controles e redução de estoques exigem do comprador uma visão muita mais sistêmica, 
envolvendo várias fases do processo logístico deste material. 

Notasse que o processo de compras é primordial na estratégia de organização, visto 
que o mesmo é capaz de produzir uma vantagem competitiva. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Esse trabalho tem como objetivo interpretar e analisar o modelo do Supply Chain 
Management (SCM), voltado para o setor têxtil (tinturaria), estudar os processos da cadeia de 
suprimentos e verificar quais as melhorias a serem aplicadas no dia-a-dia de uma tinturaria, 
partindo do modelo certo.  As informações são baseadas em dados do ano de 2018, através 
do sistema ERP e relatórios. Para o levantamento das informações, a pesquisa qualitativa foi 
realizada conforme os dados informados pela empresa.

4 RESULTADOS

No decorrer deste artigo elencamos a importância da Supply Chain Management 
aliando ao setor de compras. Sugerimos que o comprador do futuro deve ser especialista em 
diversas áreas, uma vez que o setor representa a administração dos recursos. 

A cada dia aumenta mais a demanda por qualificação, o que se espera do setor de 
compras precisa desempenhar suas atividades e habilidades levando em consideração a redução 
de estoque, é necessário o esforço extra, afim de cumprir os orçamentos propostos em seu 
planejamento estratégico. 

Ballou (2006) afirma que para que o Supply Chain Management funcione dentro da 
organização é necessária a integração entre os setores, diante do exporto será proposto a criação 
de uma rotina de integração entre o setor de compras e o setor comercial, visto que a empresa 
atente alguns clientes esporadicamente com demandas de matérias primas exclusivas, se faz 
necessária esta integração uma vez o que prazo de entrega da mesma em alguns casos não 
comporta a programação da produção, podendo ocasionar falta de material. 

4.1 PROCESSO ATUAL DO SETOR DE COMPRAS

Atualmente o setor têxtil se encontra cada vez mais com o objetivo de ter uma 
produção enxuta e com qualidade, dessa forma vamos em busca do que o setor de compras pode 
contribuir para esses ideais, sem prejudicar o orçamento e o principal, não deixar faltar nada. A 
contribuição desse setor pode ir muito mais além do que realizar os procedimentos normais do 
dia-a-dia, pois através de estratégias pode-se contribuir para diminuição dos custos, sendo na 
parte de produto ou logística.

Ao analisar o processo de compras em uma empresa industrial do ramo têxtil (tinturaria), 
situada no interior do Alto Vale do Itajaí, podemos observar que a mesma se torna um setor 
isolado, ou seja, não tem integração com as demais áreas. Abaixo destacamos o fluxograma de 
compra interno enfatizando essa questão.
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Fluxograma 1: Compras (Interno)

  

Para análise de necessidade química nessa empresa, é consultado o “Relatório de 
Consumo Mensal”, cujo apresenta o histórico mensal de cada produto, necessidade bruta, 
estoque atual e quantidade de material pendente. Com base nessas informações, o setor de 
compras juntamente com o setor do almoxarifado faz um levantamento, e o almoxarifado emite 
a Solicitação Interna de Compras dos produtos que devem ser adquiridos.

Abaixo podemos observar o modelo de Relatório utilizado.

Figura 4: Relatório de necessidade produto químico.
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O setor de compras agrega responsabilidade não somente na parte de emissão do 
pedido, mas acompanha a parte logística também. Levando em consideração diversos fatores, 
o setor busca uma transportadora que atenda suas necessidades aliando agilidade e zelo pelo 
material. Ao chegar o material na empresa, o mesmo é conferido conforme pedido, após isso, é 
dada a entrada do material no estoque.

Fluxograma 2: Pós compra (Logística)
O Procedimento após a emissão do pedido de compra, está começando a ser 

acompanhado pelo setor de compras, sendo que antes era feito pelo setor de almoxarifado. 
Observando a necessidade de estar mais ligado ao fornecedor para verificar o compromisso do 
mesmo com a empresa, o setor de compras passou a ter essa responsabilidade de administrar a 
logística (no qual vamos elencar na análise o que sugerimos de melhoria).  

4.2 ANALISE DAS MELHORIAS SUGERIDAS

A proposta de um novo modelo de fluxograma para o setor de compras, comporta os 
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diferenciais do Supply Chain Management, onde há uma integração maior entre os diversos 
setores da empresa. Ao analisar a rotina do setor, e o procedimento operacional de compras da 
empresa em questão, foi possível elencar alguns procedimentos que merecem ser ponderados a 
fim de maximizar o resultado operacional da organização. 

Bowersox et. Al (2014) enfatiza justamente esta interação entra as áreas correlacionadas 
com o apoio da base de fornecedores.

O mercado industrial brasileiro vem passando por uma “revolução industrial”, onde os 
termos de industrial 4.0 estão intensamente em foco, e para manter-se no mercado é necessário 
estar antenado a todas estas mudanças e alterações que vem ocorrendo.

Segue abaixo análise das melhorias sugeridas e seus ganhos:
1 – Logística;
A Logística é vista como um desafio pelo setor, como solução seria possível 

desenvolver uma parceria aliada, uma política de fidelização com algumas transportadoras que 
prestam serviços a empresa têxtil (tinturaria) e atendam a região diariamente, para que em casos 
emergenciais tenhamos este recurso à disposição.  Outra dificuldade do setor de compras refere-
se basicamente a posição geográfica da empresa, estando distante dos centros de distribuição 
a logística de materiais comprados acaba impactando no setor, para essa dificuldade podemos 
avaliar os custos para trazer cargas fechadas de materiais, sem passar pelo centro de distribuição 
(CD) de transportadora, o que torna o preço menor, viabilizando o custo. A compra do material 
(programação) no tempo adequado também pode contribuir, uma vez que com tempo para repor 
o estoque, o leque de opções se torna consequente maior, por isso vale ressaltar o conhecimento 
de cada fornecedor, prazo de entrega do material, localização, entre outros.

2 – Fornecedores;
O setor de compra deve criar a rotina de atendimento aos fornecedores para 

desenvolvimento de fidelização, e principalmente estar atento a novidades e diversificações do 
mercado, pois nossos fornecedores são portadores de informações valiosas de nossos principais 
concorrentes.  O desenvolvimento de novos fornecedores pode contribuir na redução de custos, 
agilidade nos prazos de entrega, avaliação de qualidade dos produtos com a solicitação de 
amostras grátis e/ou consignadas. No caso de as cotações não serem aprovadas, deve-se dar 
um feedback ao fornecedor, explicando o porquê de ter perdido determinada venda, assim 
passamos confiança ao fornecedor que na próxima cotação vai dar o máximo para ofertar o 
produto de melhor forma. As formas de pagamento, também devem ser avaliadas no ato de 
fechar o negócio, pois deve ser viável para ambas as partes. Dentro desse contexto de parcerias 
entre os fornecedores também se faz necessário o atendimento aos parâmetros ambientais tão 
exigidos atualmente (ZDHC, OEKO-TEX, entre outros), os quais vem sendo vistos de uma 
forma rigorosa e criteriosa, e este custo deve ser previsto no procedimento de compras. É de 
extrema importância também, ressaltar que muitos fornecedores, conforme ISO, exigem 
que nos pedidos de compra tenham registrados alguns dados fundamentais da empresa, 
requisitos estes, que facilitam na identificação e processo de atualização de cadastros, o que 
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implantado no Pedido de Compra, facilitara ambos as partes.
3 – Estoques;
Fazer uma atualização de cadastros, para auxiliar na hora das cotações, podendo orientar 

o fornecedor a identificar melhor cada item solicitado. O auxílio ao setor de almoxarifado 
na parte de estoque, para que os materiais sejam comprados na quantidade necessária, mais 
também visando os pedidos mínimos que alguns fornecedores exigem. O controle dos processos 
internos evita perdas e impede compras indevidas, reduzindo os custos, dessa forma deve ser 
avaliado pedidos com quantidades mínimas de itens onde o frete pode ficar mais caro que o 
próprio material.

4 – Integração dos setores;
Criar vínculo com o setor comercial, avaliando as necessidades de produtos especiais 

para determinados clientes, planejamento da produção e previsão de vendas. Acompanhar a 
programação do PCP, através do relatório de necessidade de produtos, evitando os bloqueios. 
Monitoramento dos produtos que vem como amostra para fazer testes junto a tinturaria, bem 
como agendamento com técnicos responsáveis. Caso haja necessidade de algum treinamento 
dentro do setor produtivo, buscar isso junto ao fornecedor para melhor informar e tirar dúvidas 
dos colaboradores.

Abaixo segue tabela, apresentando as mudanças que podem ocorrer no setor de 
Compras, com seu respectivo impacto sob o desempenho do mesmo: 

ANÁLISE DAS MELHORIAS
ANTES DEPOIS

Setor Isolado; Integração Setor Integrado com os demais;

Falta de eficiência e custos altos 
no transporte;

Fidelização com as 
Transportadoras

Agilidade e parceria no processo de 
entrega dos materiais;

Carência no contato (Feedbacks/
parcerias...) com Fornecedores;

Maior envolvimento e contato 
com os Fornecedores

Maior maleabilidade c/ fornecedores 
(Formas de Pagamento, prazo de 

entrega);

Falta de controle no Estoque; Controle de Estoque Compras necessárias, redução de 
custos, adequação aos pedidos 

minímos;

Códigos desatualizados de 
materiais;

Atualização dos Cadastros Maior entendimento dos 
fornecedores ao serem 

providenciadas as cotações;

Falta de Envolvimento do Setor 
de Compras com o Setor do 

Comercial;

Vínculo com Setor Comercial
Acompanhamento da produção, visão 
mais ampla referente a necessidade 

de compra, planejamento de 
compras;
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O planejamento e integração por meio dos procedimentos citados, podem gerar grandes 
ganhos ao processo do setor de compras, fazendo com que o mesmo se envolva nas demais 
áreas e passe confiança com o seu serviço, mostrando agilidade e eficiência.

O envolvimento estratégico é o papel cada vez mais ardiloso que a logística e o Supply 
Chain Management estão obtendo nas empresas, gerando reais vantagens competitivas de 
serviço e custo, deve estar refletido na estrutura organizacional, seja pelo nível do principal 
executivo, seja pelo escopo de atividades e responsabilidades.

Figura 5: Atividades logísticas na visão de processos

Como podemos observar, na Figura 5 é destacado o processo de Compras em integração 
com outros setores, por isso vale ressaltar a importância e complexidade da mesma dentro de 
uma empresa. Em contato com os clientes, é possível analisar e programar a necessidades dos 
materiais juntamente com setores do Almoxarifado, PCP e Comercial. Após isso, o processo 
é levado as mãos do fornecedor, cujo busca propor orçamentos viáveis em questões de custo, 
disponibilidade e qualidade. Com o entendimento de compras, as cotações são analisadas, e 
é emitido o pedido de compra, cujo passa pelo processo logístico até ser entregue a empresa. 
Contudo, esse, dará a chance ao produto ser entregue ao cliente, no prazo estimado e com a 
qualidade satisfatória tão solicitada pelo mesmo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o estudo sobre as alternativas para flexibilizar o processo de 
compras aliado com as práticas de Supply Chain Management e logística de uma empresa 
Têxtil (tinturaria), localizada no interior do Vale do Itajaí. Para alcançar estes objetivos, foi 
necessário revisar o processo de compras já existente e propor novos procedimentos de acordo 
com a demanda atual.
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A gestão logística tradicional se preocupa principalmente na otimização dos fluxos 
internos da empresa, enquanto o Supply Chain Management destaca que a integração interna da 
empresa não é por si só suficiente. Esta, fundamenta-se sobre a logística, e busca criar relações 
e coordenações entre os processos de outras empresas, fornecedores e clientes, e a própria 
empresa. Contudo, podemos articular de forma breve que o Supply Chain Management inicia 
e conclui com o cliente.

No decorrer do artigo percebeu-se a importância da gestão da cadeia de suprimentos 
como ferramenta estratégica dentro da empresa. São perceptíveis os ganhos financeiros com 
a redução de estoques. Dentre esse contexto, foi possível observar que a área de Compras é 
crucial na definição da demanda e na verificação dos itens necessários para que as entregas 
ocorram dentro do prazo acordado com o cliente. Além disso, o alinhamento entre as atividades 
dos setores de Estoque e Compras mantém a continuidade das operações de venda, e um fluxo 
adequado de entradas e saídas, evidenciando a elevação de eficiência e eficácia da empresa.

Conhecer os fornecedores da empresa é fundamental para garantir uma maior 
flexibilidade na definição, e emissão dos pedidos. Confiança e parceria agregam credibilidade 
no mercado, disponibilizando consequentemente maiores opções na parte de custos, prazo de 
entrega, formas de pagamento, entre outros.

A integração entre os setores é tão importante que pode ser um diferencial, criando 
uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes e como consequência um crescimento 
sustentável a longo prazo, lembrando que dessa forma, se torna possível a programação de 
compras com uma visão mais ampla e criteriosa referente a necessidade de aquisição de 
materiais.

 Os ganhos que a empresa poderá ter aqui apresentados, são meramente já comprovados 
por diversos fatores, desde a identificação das mudanças estratégicas que deverão ser praticadas 
na cadeia de suprimentos para a manutenção da competitividade, a busca de parcerias, a 
interação entre os setores.

Collins, Bechler & Pires (1997) enfatizam que a necessidade de reavaliação das 
atividades e relacionamentos de sua cadeia produtiva ou de suprimentos, notadamente em 
termos de valor agregado, fez com que as indústrias procurassem obter ganhos de eficiência e 
de desempenho.

Para Kobayashi (2000), O Supply Chain Management é visto como uma metodologia 
desenvolvida para alinhar todas as atividades de produção de forma sincronizada visando 
sempre reduzir custos, minimizar ciclos e maximizar o valor percebido pelo cliente final por 
meio do rompimento das barreiras entre departamentos. É considerado um sistema que envolve 
todos os elementos de uma cadeia de produção, do fornecedor de matéria prima até a entrega 
do produto ou serviço.

Através da otimização dos processos por meio do método Supply Chain Management 
a empresa poderá obter lucros e até mesmo a maior satisfação dos clientes, pois poderá cumprir 
prazos de entrega prometidos, apresentar melhor qualidade no produto entregue, entre outros 
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fatores que iram contribuir na melhoria do desenvolvimento do setor de compras e da empresa 
no geral.
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ÉTICA NA AUDITORIA: LEVANTAMENTO DE ESTUDOS EM BASES 
INTERNACIONAIS

Leila Chaves Cunha
Marialva Tomio (in memoriam)

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é apresentar o perfil da pesquisa relacionada à ética no ambiente de auditoria no 
período de 2009 a 2015. A pesquisa se caracteriza como descritiva e qualitativa. Os resultados são apresentados por 
categorias estabelecidas para este estudo, em que se destacam o objetivo, a metodologia e os principais resultados 
das pesquisas sobre ética no contexto da auditoria. O levantamento foi realizado em bases internacionais no período 
de 2009 a agosto de 2015. Os resultados demonstram que de alguma forma, a cultura organizacional influencia no 
comportamento ético; os resultados dos estudos sobre a formação ética e o seu impacto no comportamento ético 
não são convergentes; o comportamento ético é reforçado pelo feedback positivo em clientes menos importantes; 
a pesquisa da ética no ambiente da auditoria interna destacam que os auditores ainda exercem o papel de moralizar 
mercados através da adoção de estratégias éticas específicas e que o apoio da gestão conduz à eficiência, eficácia e 
ética nas organizações; os estudos sobre o código de ética no contexto da auditoria tratam de temas diferentes e, de 
forma geral, os resultados apontam que os respondentes veem o código de ética como tendo um impacto positivo 
e aumenta o lucro das organizações.  

Palavras-chave: Ética. Pesquisas. Auditoria.

ABSTRACT
The aim of this paper has been to present a research profile regarding ethics in audit environment  from 2009 
to 2015. The research has been characterized as a descriptive and qualitative one. Results have been presented 
by categories established for this study, in which objective, methodology and main  research results on ethics in 
the  audit context have been highlighted. The data survey was carried out on an international basis from 2009 to 
August 2015. Results had demonstrated that in some way, organizational culture has influenced ethical behavior. 
Results on ethical training studies and their impact on ethical behavior have not been convergent; ethical behavior 
has been reinforced by positive feedback from less important customers; Ethics research in the internal audit 
environment has highlighted that auditors still have had the role of moralizing markets through adoption of specific 
ethical strategies and that management support has  leaded to efficiency, effectiveness and ethics in organizations;  
studies on  ethics code in audit context have dealt with different topics and, in general, results have indicated that  
respondents have  seen  ethics code as having a positive impact and it has  increased organizations profit.

Keywords: Ethics. Researches. Audit.

1 INTRODUÇÃO

Dentro de um contexto econômico difícil, caracterizado por falhas, a ética e a confiança, 
em matéria de contabilidade, tornaram-se cada vez mais importantes. Para aumentar a confiança 
e credibilidade na profissão contábil, os governos têm respondido aos escândalos empresariais 
com reformas regulatórias, como é o caso dos Estados Unidos, com a Lei Sarbanes-Oxley 
(SOX), a França com a Lei de Segurança Financeira, e a Tunísia, com uma lei para reforçar a 
segurança das relações financeiras (ARFAOUI, et al., 2015).

A Enron tornou-se um nome que representa um gigantesco abuso de manipulação da 
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informação financeira. Em todo o mundo ocorrem debates em conferências e em organismos 
reguladores, como se o mesmo caso da Enron pudesse acontecer neste ou naquele país. Poucos 
ou nenhum são tão complacentes para considerar que são imunes a esse tipo de acontecimento. 
Abordagens multidimensionais e interprofissionais são necessárias para combater o que ocorreu 
na Enron. Os assuntos principais que vem sendo discutidos são de como proteger o interesse 
público; a contabilidade e as informações financeiras; auditorias; governança corporativa; 
e educação. A integração cuidadosa desses fatores é necessária, pois complexos problemas 
exigem soluções complexas (VINTEN, 2003).

No que se refere à auditoria Jenkins et al. (2008) ressaltam que a SOX e o 
desaparecimento da Arthur Andersen servem para lembrar as consequências de promover 
uma cultura que valorize a geração de receita em lugar de um serviço de qualidade. E, um 
dos mecanismos formal empregado por empresas para dirigir e alterar o comportamento dos 
funcionários é a formação e, nomeadamente, a formação ética.  A formação é considerada 
essencial para alcançar as mudanças na cultura necessária para prevenir escândalos futuros.

No entanto, de acordo com Lord e DeZoort (2001) apesar das normas profissionais 
vigentes e das orientações em código de ética, os auditores enfrentam muitas pressões 
que podem gerar confusão e que, provavelmente, afetam a sua capacidade de tomar uma 
posição em situações de conflito. Mesmo que os auditores compreendam claramente as suas 
responsabilidades profissionais, podem optar por agir de maneira antiética para garantir uma 
avaliação de desempenho positiva ou para simplesmente ser visto como alguém que faz parte 
da equipe. Além disso, os auditores também podem agir de forma antiética por influência social. 

Taylor e Curtis (2013) destacam que a distância relativa entre as duas partes: o 
observador e o transgressor pode influenciar o poder do observador na decisão de denunciar o 
delito observado. Dentro de empresas de auditoria tradicionais, as hierarquias são bem definidas 
e reconhecidas publicamente. Geralmente, há respeito (e, possivelmente, medo) dos superiores 
por sua posição dentro da firma, e sua importância nos processos de avaliação e promoção. Em 
contraste, o respeito pelos seus pares é mens fundamentado em mecanismos institucionais e 
muito mais, nos fundamentos sociais e psicológicos.

Uma quantidade considerável de investigação sobre a ética na auditoria centrou-se 
em dois elementos, que são: a avaliação ética dos indivíduos de uma situação relevante e sua 
intenção de agir moralmente. Jones et al. (2003) expandiu este modelo tendo em conta as 
variáveis   contextuais tais como cultura ética da organização (SWEENEY; ARNOLD; PIERCE, 
2010). Neste contexto, o objetivo da pesquisa é apresentar o perfil dos estudos relacionados à 
ética no ambiente de auditoria no período de 2009 a 2015.

A pesquisa se justifica por contribuir na identificação dos temas abordados na literatura 
a respeito da ética no contexto da auditoria, o que pode auxiliar pesquisadores interessados em 
ampliar a pesquisa sobre o tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A ética é um princípio fundamental e necessário para o bom funcionamento da sociedade 
e para o exercício de diferentes profissões, dentre elas, a auditoria.  A formação ética de um 
profissional pode definir sua conduta no futuro. Por isso, pode-se afirmar que o comportamento 
ético é relevante para entender o conceito abstrato do juízo profissional, presente na auditoria. A 
pesquisa ética se concentra na solução dos potenciais conflitos éticos que são produzidos como 
resultado da confluência de diferentes interesses, os denominados “dilemas éticos” (SANTOS; 
GRATERON, 2003). 

Jones (1991) postula que todas as questões éticas podem ser representadas em termos 
da sua intensidade moral. O autor apresenta uma construção que inclui seis componentes: a) 
magnitude de consequências da questão moral: é definido como a soma dos danos (ou benefícios) 
feita às vítimas (ou beneficiários) do ato moral; b) o consenso social: é o grau de acordo social 
que uma proposta de ação é mal (ou boa); c) probabilidade do efeito: é a probabilidade de que 
a ação vai realmente acontecer e causar o dano (benefício) previsto; d) imediatismo temporal: 
é o período de tempo entre o presente e o início das consequências do ato moral em questão 
(1 ano ou daqui a 20 anos); e)  proximidade: é o sentimento de proximidade (social, cultural, 
psicológica ou física) que o agente moral tem para com as vítimas (beneficiários) do mal 
(benefício); f) concentração do efeito: é uma função inversa do número de pessoas afetadas por 
um ato de determinada magnitude.

Shapeero, Koh e Killough (2003) realizam pesquisa com o objetivo usar a ética como 
modelo para examinar a tomada de decisões de subnotificação de tempo e a assinatura prematura 
nos papeis de auditoria. Os autores argumentam que o sub registro de tempo e a assinatura 
prematura dos papeis podem afetar negativamente a capacidade das empresas de auditoria de 
gerar receitas, completar trabalho de qualidade profissional e avaliar com precisão desempenho 
do empregado. 

Lord e DeZoort (2001) realizaram experimento para examinar se as pressões de 
influência social dentro da empresa de contabilidade afetam a disposição dos auditores em 
assinar prematuramente os papeis de auditoria nas demonstrações financeiras que apresentam 
distorções relevantes. Os resultados indicam que a pressão sofrida pelos auditores para 
assinatura prematura dos papeis em um saldo de conta com distorções relevantes aumentou 
significativamente, embora a pressão da conformidade não teve o mesmo efeito. Especificamente, 
os resultados são consistentes com tendências de aumento da formação ética dos auditores, em 
especial nos níveis mais baixos, para sensibilizar sobre esses tipos de problemas, identificar 
procedimentos relevantes e para incentivar o comportamento ético. 
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3 METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como qualitativa e descritiva. A abordagem qualitativa, 
segundo Godoy (1995), apresenta algumas características, como caráter descritivo e enfoque 
indutivo. Para Cervo e Bervian (2002, p. 66) “a pesquisa descritiva, em suas diversas formas, 
trabalha sobre dados ou fatos colhidos da própria realidade”. Portanto, esta pesquisa é descritiva 
pelo fato de descrever o perfil das pesquisas sobre ética na auditoria no período de 2009 a 
agosto de 2015.

O levantamento dos estudos foi realizado em bases de dados internacionais como a 
Science Direct, a Ebsco, bem como a plataforma do Google Acadêmico.

Os estudos são categorizados a partir dos temas que são evidenciados nas pesquisas 
objeto desse estudo, ou seja, não se utilizou qualquer categorização prévia estabelecida pela 
literatura. Buscou-se identificar em cada uma das categorias os seguintes aspectos: ambiente de 
aplicação da pesquisa; metodologia utilizada; objetivo e principais resultados. 

4 RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa que estão divididos nas 
seguintes categorias de trabalhos: a) cultura organizacional e ética; b) formação ética; c) 
feedback na ética; d) ética na auditoria interna; e) código de ética. Em cada uma das categorias 
são identificados os seguintes elementos da pesquisa: ambiente de aplicação da pesquisa; o(s) 
objetivos(s); a metodologia e os principais resultados.

4.1 CULTURA ORGANIZACIONAL E ÉTICA 

Primeiramente apresenta-se aspectos da pesquisa relacionados ao objetivo da pesquisa, 
o objetivo, o ambiente/população e o instrumento de coleta de dados, conforme especificado 
no Quadro 1. Logo após apresenta-se os principais resultados encontrados pelos pesquisadores.

Quadro 1 – Aspectos da pesquisa
Autores Objetivo Ambiente Metodologia

Sweeney, Arnold 
e Pierce (2010)

examinar o impacto da cultura 
ética percebida da empresa e 

variáveis demográficas sobre a 
avaliação ética e intenção de agir

auditores de nível 
de pré-gerência 
na Irlanda e nos 
Estados Unidos

questionários e seis casos, 
cada um refletindo um 

comportamento disfuncional 
diferente



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 82-94, jan./mar. 2020.

86

Arel, Beaudoin e 
Cianci (2011)

examinar como a força ética da 
liderança executiva e da auditoria 
interna influenciam conjuntamente 

as decisões dos gestores da 
contabilidade num lançamento 

contábil questionável

gerentes de 
contas que 

tomam decisões 
que envolvem 

incerteza

experimento

Taylor e Curtis 
(2013)

investigar a probabilidade dos 
auditores em relatar observações 
de comportamento antiético dos 

colegas

auditores sêniores experimento

Svanberg e 
Öhman (2013)

abordar o impacto da cultura 
organizacional ética sobre a 
qualidade da auditoria, sob 

condições de pressão orçamento 
do tempo.

332 auditores 
financeiros 

empregados de 
empresas de 
auditoria que 

atuam na Suécia

questionários

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Observa-se no Quadro 1 que os objetivos das pesquisas no que se fere à cultura 
organizacional se concentram em verificar a influência da cultura ética sobre o comportamento 
do auditor, na sua intenção de agir, nas suas decisões e sobre a qualidade dos serviços. Verifica-
se que as pesquisas são aplicadas aos mais diferentes categorias de profissionais, e que o 
instrumento de coleta de dados são questionários e experimentos.

A seguir apresenta-se os principais resultados das pesquisas de cada um dos autores 
identificados no Quadro 1. 

Os resultados identificados por Sweeney, Arnold e Pierce (2010) é de que a 
importância da cultura ética percebida fornece evidência que sugere que a cultura criada dentro 
de uma empresa poderia ter um impacto significativo sobre tomada de decisão ética. Assim, 
se as empresas têm um genuíno desejo de influenciar a eticidade da ação final dos auditores, 
então maior esforços devem ser colocados na redução da pressão para envolver-se em ações 
inadequadas. Embora a gestão pode gastar recursos consideráveis   para estabelecer e comunicar 
o tom apropriado na parte superior, eles devem também encontrar formas de garantir que o 
trabalho regular e pressões vividas por funcionários não entrem em conflito com os valores da 
empresa. Os resultados também indicam diferenças significativas entre os países: nos Estados 
Unidos os entrevistados relataram avaliações éticas mais elevadas em todos os casos e intenções 
mais baixas de se engajar em comportamentos antiéticos do que os irlandeses.

Arel, Beaudoin e Cianci (2011) argumentam que dois elementos de governança 
corporativa - as forças da liderança executiva ética e as funções da auditoria interna -  fornecem 
orientação aos gerentes de contas que tomam decisões que envolvem incerteza. Num contexto 
onde muitas decisões contábeis envolvem incerteza entre alternativas potencialmente corretas, 
alguns gestores podem ser mais conservadores ao estimar as receitas sob princípios contábeis 
geralmente aceitos, enquanto que outros podem ser menos conservadores. Quando deparados 
com tais decisões, os gestores de contabilidade, muitas vezes, buscam orientação com a gerência 
executiva, que define o “tom no topo” para a organização, ou para a auditoria interna. 
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Ao examinar como se a força ética da liderança executiva e da auditoria interna 
influenciam conjuntamente as decisões dos gestores da contabilidade num lançamento contábil 
questionável: uma entrada no diário de uma negociação com razoável possibilidade de acontecer, 
mas, para a qual não exista qualquer apoio de documentação.  Os resultados demonstram que 
os contadores são menos propensos a realizar um lançamento questionável de entrada de diário 
quando há um líder ético fraco e uma auditoria interna forte, em comparação com todas as 
outras condições. O experimento foi aplicado para contadores com experiência média com 21 
anos de profissão e a análise dos dados foi quantitativa (AREL; BEAUDOIN; CIANCI, 2011).  

Os resultados apontados por Taylor e Curtis (2013) ao investigarem a probabilidade dos 
auditores em relatar observações de comportamento antiético dos colegas, considerando-se duas 
características, que são particularmente relevantes para o ambiente de auditoria: resposta prévia 
organizacional e a distância do poder afetam o desejo de relatar o comportamento antiético.  
Os resultados demonstram que os auditores são sensíveis à distância do poder, na medida em 
que foram significativamente mais propensos a denunciar comportamento antiético de seus 
pares (colegas do mesmo cargo), mesmo que a resposta prévia da organização tenha sido baixa 
ou negativa, do que seus superiores (gerentes). Este achado é importante porque um estudo 
recente (ACFE 2010) descobriu que as fraudes cometidas por indivíduos de nível superior 
demoram mais para ser detectadas do que as cometidas por indivíduos em níveis inferiores da 
organização. Além disso, os homens parecem ser relativamente menos sensíveis a variações de 
distância de poder ou resposta prévia da organização do que as mulheres. 

Svanberg e Öhman (2013) evidenciam que a cultura organizacional é um fator que 
está sob o controle da gestão, enquanto a pressão do tempo pode emanar da competição entre 
empresas de auditoria. Os resultados sugerem que a cultura ética da empresa desempenha um 
papel fundamental nos processos que determinam a qualidade da auditoria com restrições de 
tempo. 

Os atos de redução da qualidade da auditoria está relacionado com todos os três 
fatores da cultura ética: o ambiente ético e o uso de sanções para impor normas éticas são 
negativamente relacionados à redução dos  atos de qualidade de auditoria, enquanto a demanda 
por obediência às autoridades é positivamente relacionado à redução atos de qualidade de 
auditoria.  A subnotificação de tempo não está relacionada à cultura ética, mas é positivamente 
relacionada com a pressão de orçamento do tempo. Finalmente, o estudo constata uma relação 
entre dois fatores ética e pressão orçamento do tempo, indicando uma possível relação causal 
(SVANBERG; ÖHMAN, 2013).

No que se refere á influência da cultura organizacional no comportamento ético, 
observa-se que todos os estudos apresentam resultados em que os vários aspectos do ambiente 
da organização influenciam o comportamento ético: a cultura ética percebida da empresa; a 
liderança; as forças da liderança executiva ética e as funções da auditoria interna; resposta prévia 
organizacional e a distância do poder afetam o desejo de relatar o comportamento antiético; e, 
cultura organizacional ética.
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4.2 FORMAÇÃO ÉTICA

O’Leary (2011) realiza estudo para analisar como a ética é ensinada aos auditores 
trainees e avaliar se algumas técnicas de instrução ética podem ser avaliadas como mais eficaz 
do que outros. O experimento foi aplicado a dois grupos separados de alunos de auditoria (262 no 
total) e verificar se a utilização de técnicas de ensino ativas e passivas afetam a provável tomada 
de decisão ética dos participantes. Os resultados apontam que ambas as metodologias (ativas 
e passivas) tiveram impacto positivo na provável tomada de decisão ética. Estes resultados 
apoiam estudos anteriores em que sugere que o treinamento ético é benéfico. Com base nos 
resultados deste estudo, nenhum apoio é obtido para o conceito de metodologias de formação 
passiva ser mais eficaz do que as ativas. No entanto, algumas evidências estatísticas foram 
encontradas de que as técnicas ativas podem ter tido mais impacto. Este estudo tende a sugerir 
metodologias ativas pode ser mais benéficas para os estudantes de auditoria na área da tomada 
de decisão ética, mas é necessária mais investigação antes de tirar conclusões definitivas pode 
ser alcançado.

Arfaoui, et al. (2015) argumentam que os recentes escândalos têm destacado a 
importância do comportamento ético em práticas contábeis e que a educação ética é percebida 
como um fator crucial para restaurar a credibilidade da profissão. Deste modo, com base na 
teoria do desenvolvimento cognitivo, os autores exploram a influência da educação ética em 
nível de raciocínio ético dos alunos de contabilidade na Tunísia. A metodologia utilizada foi um 
experimento com a intervenção de educação ética em um grupo de controle. Métodos qualitativos 
foram usados para controlar o viés do experimento. Os resultados demonstram que o grupo de 
tratamento não demostrou melhoria no desenvolvimento moral cognitivo após a intervenção; 
não revelou percepções assimétricas às respostas a questões éticas entre homens e mulheres; e, 
os resultados estão de acordo com os de Ponemon (1990) e Lampe (1996). Segundo os autores, 
os resultados desta pesquisa são decepcionantes, visto que os estudantes não atingiram níveis 
mais elevados de raciocínio moral depois de participar em ações de formação sobre ética. 

Os estudos relacionados à formação ética e o seu impacto no comportamento ético não 
são consensuais. O estudo realizado por O’Leary (2011) apontam que tanto as metodologias 
ativas quanto passivas impactam positivamente na tomada de decisão ética. Além disso, os 
resultados apoiam estudos anteriores em que sugere que o treinamento ético é benéfico. No 
entanto, a pesquisa Arfaoui, et al. (2015) demonstra que o grupo de tratamento não apresentou 
melhoria no desenvolvimento moral cognitivo após a intervenção. Os resultados desse estudo 
convergem com outros estudos na mesma perspectiva.

4.3 O FEEDBACK NA AUDITORIA

Cianci e Bierstaker (2009) destacam que apesar das poucas evidências na literatura, 
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Brown e Porter (2006) argumentam que subjacente a utilização do feedback está a suposição 
implícita de que ele pode melhorar o desempenho dos auditores. Ao contrário disso, as 
pesquisas demonstram que o feedback exerce pressão, o que pode ameaçar os auditores. Deste 
modo, realizam pesquisa com o objetivo de investigar o efeito do feedback e a importância do 
cliente no desempenho de julgamento ético do auditor. Participaram do experimento auditores 
credenciados na AICPA, e a taxa de retorno foi de 15,8%. Os resultados apontam que: a) os 
auditores que receberam feedback positivo de  desempenho tiveram julgamentos mais éticos 
em uma tarefa ética focada no público; b) os auditores com atribuições em clientes importante 
tiveram juízos menos éticos sobre uma tarefa ética focada no público; c) os auditores que 
receberam feedback positivo e que tinham atribuições a clientes menos importantes tiveram 
julgamentos mais éticos. Concluem que os auditores são suscetíveis à pressão a partir do 
feedback negativo e de auditar um cliente mais importante, mesmo em situações onde eles 
sabem que suas decisões terão consequências públicas.

No período analisado identificou-se apenas um estudo de Cianci e Bierstaker (2009) 
que trata sobre a influência do feedback no comportamento ético e os resultados apontam que 
em parte as suposições de Brown e Porter (2006) foram confirmadas, pois o comportamento 
ético é reforçado pelo feedback positivo em clientes menos importantes, mas, em clientes mais 
importantes são suscetíveis à pressão do feedback negativo. 

4.4 ÉTICA NA AUDITORIA INTERNA

Everett e Tremblay (2011) realizam pesquisa com o objetivo de examinar a ética 
no campo da auditoria interna por meio de um conjunto de entrevistas em profundidade, da 
autobiografia do ex-vice-presidente de Auditoria Interna da World Com, Cynthia Cooper, e de  
documentos do Instituto de Auditores Internos (IIA). Segundo os autores a análise sugere que 
os auditores internos estão sendo convidados a abraçar uma vontade moral que é ambígua, se 
não conflituosa: a “leveza” que se baseia em um certo “sentir-se bem” e um “peso” kantiano. 
Este peso é caracterizado pela experiência de Cynthia Cooper na World Com, que suportou 
custos significativos por conta de suas ações éticas. É esta situação pesada dentro do qual os 
auditores, tais como Cooper encontrou-se, que motiva a questionar o comprometimento e a 
postura ética adotada por este sub-grupo profissional.

Além disso, Everett e Tremblay (2011) ressaltam que, em primeiro lugar, o Instituto 
de Auditores Internos (IIA) deve reconhecer explicitamente a diferença entre uma ação moral 
e uma pessoa moral. Isso iria ajudá-los a evitar confundir princípios e virtudes. Em segundo 
lugar, devem ser mais reflexivos em termos da diferença entre os deveres éticos ostensivas do 
auditor interno e os fins a serem alcançados através de um comportamento ético: os auditores 
estão para servir acionistas e ao público em geral por ser “cães de guarda”? Ou eles são 
ajudantes e protetores da gestão? Finalmente, e talvez mais importante, a profissão tem de 
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apreciar que os auditores estão ativamente envolvidos na criação da ordem moral do mercado. 
Embora limitados pelas “regras do jogo”, eles ainda moralizam mercados através da adoção de 
estratégias éticas específicas. 

Ma’ayan e Carmeli (2015) testaram um modelo que examina o papel da gestão de topo 
e auditores internos no sentido de facilitar a aprendizagem de auditorias internas e de condução 
melhoria do desempenho percebido. Os autores argumentam que o apoio da gestão, bem como 
a capacidade do auditor (competências, recursos e comportamentos) facilitam a aprendizagem 
de auditorias e ajudam as unidades auditadas a melhorar a eticidade, eficiência e eficácia nas 
organizações. Foram coletados dados de 79 auditados. Os autores constataram que o apoio 
da gestão de topo para a auditoria interna e as aptidões e do comportamento do auditor são 
mecanismos-chave para desenvolver a aprendizagem da auditoria.

A pesquisa da ética no ambiente da auditoria interna foi realizada por Everett e 
Tremblay (2011), na qual investigaram sob três perspectivas: entrevistas, autobiografia de 
Cooper e os documentos do Instituto de Auditores Internos (IIA). Os autores destacam que, 
embora de forma limitada os auditores ainda exercem o papel de moralizar mercados através 
da adoção de estratégias éticas específicas. Ma’ayan e Carmeli (2015) destacam que o apoio da 
gestão conduz à eficiência, eficácia e ética nas organizações.

4.5 CÓDIGO DE ÉTICA

Singh (2011) realiza estudo com o objetivo de identificar mudanças e tendências nos 
programas de ética das 500 maiores corporações no Canadá, comparando-se os resultados se 
uma pesquisa realizada no ano de 2002 com outra realizada no ano de 2006. A taxa de resposta 
utilizável foi de 25% no ano de 2002, e de 21,8%, em 2006.  Verificou-se que os programas 
de ética estão enraizados nas maiores organizações do Canadá e agora são de importância 
estratégica para estas organizações. No ano de 2006 a proporção dos conselhos de administração 
envolvidos no estabelecimento de códigos de ética aumentou significativamente, de 63% em 
2002 para quase 76,7% em 2006. Houve aumento significativo no uso de comunicação eletrônica 
de códigos no ano de 2006. Em outros aspectos dos programas de ética, verificou-se que em 
2006 a proporção de corporações com comitês de ética ativos aumentaram significativamente: 
de 37% em 2002, para 55,3% em 2006. Um aumento significativo de empresas que realizaram 
auditoria ética: de 39% para 54,4%; quase todos os entrevistados em ambas as pesquisas (96% 
em 2002 e 98% em 2006) informaram que houve consequências por violar os códigos de ética, e 
ocorreu aumento entre aquelas que fornecem orientações aos denunciantes e apoio às denúncia 
de irregularidades (47 por cento em 2002 e 89 por cento em 2006). 83,5% dos entrevistados em 
2006, acima dos 68% em 2002 veem os códigos de ética de suas empresas melhoram o lucro. 
No geral, 89,7% dos entrevistados em 2002 e 91,9% em 2006 veem os códigos como tendo um 
impacto positivo na organização.
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Fan, Woodbine e Cheng (2013) realizaram pesquisa para comparar as atitudes dos 
auditores chineses e australianos no que diz respeito aos aspectos de independência e do código 
de ética profissional e sua influência no julgamento ético. Trata-se de uma pesquisa do tipo 
levantamento, com a aplicação de questionário e de um caso de auditoria curto. Os testes 
sugerem que os auditores australianos e chineses demonstram fortes preocupações semelhantes 
sobre questões da independência da auditoria da mente (agir com integridade e objetividade) e 
na aparência (evitar um conflito de interesses com os clientes, evitar uma relação estreita com 
cliente). No entanto os auditores australianos são significativamente mais preocupados com a 
independência na aparência. Quanto às atitudes em virtude do código, a independência de mente 
é o único elemento do código de ética que parece influenciar julgamento ético dos auditores 
chineses, mas nenhum elemento influencia as decisões dos australianos. Esse resultado leva 
a uma preocupação dos autores é que, embora os auditores respeitem este instrumento para 
informar sobre seus deveres morais, eles não necessariamente se relacionam intimamente com 
ele. 

Helin e Babri (2014) apresentam o estudo de uma corporação multinacional sueca, 
com um código de ética padronizado, aplicado na prática de auditoria o fornecedor de uma filial 
Sueca no leste da China. O objetivo é verificar como os gestores da cadeia de abastecimento 
integram o código da empresa no instrumento de auditoria do fornecedor. As duas conclusões, 
discutidas a seguir, poderiam ter implicações sérias para alcançar soluções sustentáveis   por meio 
de códigos de ética em na cadeia de suprimentos num contexto, em que: (i) a sustentabilidade 
e a ética estão em risco de ser negociadas ou completamente minado quando a eficiência 
e acordos contratuais definem a agenda para as auditorias, e (ii) o poder da relação entre o 
fornecedor e o comprador pode desempenhar um papel vital na criação de normas. Assim, em 
primeiro lugar, exercer a ética e sustentabilidade quantificável obriga os auditores a expressar 
aspectos relacionados às condições de trabalho, trabalho infantil, o uso de produtos químicos, 
observando padrões de medidas. No entanto, o contexto organizacional específico é essencial. 
Mesmo que a alta gestão na Suécia seja clara, de que o documento é global, o contexto implica 
diferentes traduções. É óbvio que o CEO estrategicamente quer fazer familiarizar a auditoria 
argumentando que certos aspectos são parte da cultura da empresa. 

Deste modo, Helin e Babri (2014) destacam que das conclusões deste trabalho a 
mudança de ambiente também implica em outras mudanças, ou seja, as traduções ocorrem com 
cada movimento, razão pela qual o contexto é um fator essencial para abordar as questões de 
sustentabilidade no fornecimento da cadeia. O primeiro passo é reconhecer que a complexidade 
acompanha o fato de se operar em diferentes contextos. Se isso não for reconhecido, há um 
risco de promover fornecedores “eticamente camaleões” que mudam sua postura, a fim de 
agradar aos seus clientes. Traduções tem ocupado lugar em todos os processos organizacionais; 
o acompanhamento e a integração dos passos não é tarefa simples, como relatado anteriormente.

Os estudos sobre o código de ética no contexto da auditoria tratam de temas diferentes: 
Singh (2011) identificam as mudanças e tendências nos programas de ética das 500 maiores 
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corporações no Canadá e, de forma geral, os resultados apontam que nessas empresas os 
respondentes veem o código de ética como tendo um impacto positivo e aumentando o lucro 
das organizações. Fan, Woodbine e Cheng (2013) concluem que o código de ética influencia as 
atitudes dos auditores chineses, mas nenhum elemento influencia as decisões dos australianos.  
Helin e Babri (2014) estudam a aplicação de um código de ética padronizado e concluem que a 
mudança de ambiente também implica em outras mudanças, ou seja, as traduções acompanham 
cada movimento na organização.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa apresentou-se o perfil das pesquisas sobre ética no contexto da auditoria 
evidenciadas nas bases de dados internacionais. Para tanto os estudos foram categorizados nos 
temas em que se apresentaram na literatura pesquisada.

Assim, pode-se concluir que o maior número de pesquisas foi evidenciado na categoria 
da cultura organizacional e ética. Os resultados são convergentes no sentido de que todos os 
estudos apresentam resultados em que vários aspectos da cultura da organização influenciam 
o comportamento ético: os resultados apontam que a importância da cultura ética percebida 
fornece evidência que a cultura criada dentro de uma empresa pode ter impacto significativo 
sobre tomada de decisão ética (SWEENEY; ARNOLD; PIERCE, 2010); os contadores são 
menos propensos a realizar um lançamento questionável de entrada de diário quando há um 
líder ético fraco e uma auditoria interna forte, em comparação com todas as outras condições 
(AREL; BEAUDOIN; CIANCI, 2011);) os auditores são sensíveis à distância do poder, na 
medida em que foram significativamente mais propensos a denunciar comportamento antiético 
de seus pares. Além disso, os homens parecem ser relativamente menos sensíveis a variações de 
distância de poder ou resposta prévia da organização do que as mulheres (TAYLOR; CURTIS, 
2013); os atos de redução da qualidade da auditoria estão relacionados ao ambiente ético; o uso 
de sanções para impor normas éticas são negativamente relacionados à redução de qualidade de 
auditoria; a subnotificação de tempo não está relacionada à cultura ética, mas é positivamente 
relacionada com a pressão de orçamento do tempo (SVANBERG; ÖHMAN, 2013).

Os estudos relacionados à formação ética e o seu impacto no comportamento ético 
apresentam resultados divergentes. O estudo realizado por O’Leary (2011) apontam que tanto 
as metodologias ativas quanto passivas impactam positivamente na tomada de decisão ética e 
convergem  com resultados de outros estudos, Ja a pesquisa Arfaoui, et al. (2015) demonstra que 
o grupo que sofreu intervenção de educação ética não apresentou melhoria no desenvolvimento 
moral cognitivo após a intervenção, e os resultados também convergem com outros estudos na 
mesma perspectiva. Quanto ao feedback, Cianci e Bierstaker (2009) concluem que a importância 
do cliente  tiveram juízos menos éticos sobre uma tarefa os auditores são suscetíveis à pressão 
a partir do feedback negativo mesmo em situações onde eles sabem que suas decisões terão 
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consequências públicas.
A ética no ambiente da auditoria interna foi pesquisada por Everett e Tremblay (2011) 

e ressaltam que, em primeiro lugar, o Instituto de Auditores Internos (IIA) deve reconhecer 
explicitamente a diferença entre uma ação moral e uma pessoa moral, para  evitar confundir 
princípios e virtudes; em segundo lugar, devem ser mais reflexivos em termos da diferença 
entre os deveres éticos do auditor interno: servir acionistas e ao público em geral ou eles são 
ajudantes e protetores da gestão? Embora limitados os auditores  ainda moralizam mercados 
através da adoção de estratégias éticas específicas.  Ma’ayan e Carmeli (2015) argumentam 
que o apoio da gestão, bem como a capacidade do auditor facilitam a aprendizagem e ajudam 
a melhorar a eticidade.

Os estudos sobre o código de ética no contexto da auditoria tratam de temas diferentes: 
Singh (2011) identificam as mudanças e tendências nos programas de ética das 500 maiores 
corporações no Canadá e, de forma geral, os resultados apontam que nessas empresas os 
respondentes veem o código de ética como tendo um impacto positivo e aumentando o lucro 
das organizações. Fan, Woodbine e Cheng (2013) concluem que o código de ética influencia as 
atitudes dos auditores chineses, mas nenhum elemento influencia as decisões dos australianos.  
Helin e Babri (2014) estudam a aplicação de um código de ética padronizado e concluem que a 
mudança de ambiente também implica em outras mudanças, ou seja, as traduções acompanham 
cada movimento na organização.

O estudo buscou contribuir com futuras pesquisas no sentido de apresentar a 
categorização de estudos sobre ética no ambiente da auditoria. Futuras pesquisas podem ser 
realizadas, tanto para ampliar as pesquisas em uma das categorias aqui apresentadas, quanto 
para ampliar o levantamento apresentado, pesquisando-se num período de tempo maior.
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IMPLICAÇÕES DA INSUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS 
MUNICÍPIOS COM MENOS DE CINCO MIL HABITANTES NA REGIÃO DO ALTO 

VALE DO ITAJAÍ

Stephanie Cristina Böhme Suchara1

Jeancarlo Visentainer2

RESUMO
Este artigo traz uma discussão acerca da viabilidade econômico-financeira de oito municípios catarinenses da 
região do Alto Vale do Itajaí, que atualmente possuem menos de cinco mil habitantes, e que tendo em vista as 
atuais condições, tendem a ser extintos ou incorporados a outros municípios próximos. O artigo parte de um 
resgate histórico do municipalismo no Brasil e da legislação que norteia a administração pública nos âmbitos 
estadual e federal ao longo dos tempos, auxiliando na compreensão das atuais circunstancias destes municípios.  
Posteriormente, faz-se a análise de dados econômicos e fiscais destes municípios elencados, que se dá por meio 
da realização de uma pesquisa descritiva, em sites de consultas públicas como o IBGE em nível nacional, e sites 
de organizações locais como a AMAVI, com estudo de caso e análise documental, uma vez que, leva em conta 
à especificidade dos municípios envolvidos, em aspectos como fontes de arrecadação e a representatividade dos 
diferentes setores econômicos em cada município, bem como a evolução demográfica de cada um. Os resultados 
da pesquisa obtidos, partindo do levantamento e análise de dados referentes à arrecadação financeira e os recursos 
federais disponibilizados aos municípios, confrontando-os com os gastos que os mesmos possuem anualmente, 
levam, inicialmente, a conclusão de que são inviáveis economicamente, mesmo possuindo altos índices de 
desenvolvimento humano, pois muitos municípios dependem totalmente de recursos federais, não sobrevivendo 
apenas com arrecadação própria, além da dependência provocada pela burocracia da atual legislação tributária e 
uma administração pública anacrônica e insustentável, acarretando na atual crise fiscal. 

Palavras-chaves: Municípios. Emancipação.Viabilidade.

ABSTRACT
 The present paper brings about a discussion about economic financial viability of eight cities in the region of Alto 
Vale do Itajaí, Santa Catarina State, that currently have had less than five thousand inhabitants and, considering 
their conditions, they tend to be extinct or incorporated to nearby municipalities. The article has started with a 
Brazilian municipal’s history rescue and the study of legislation that has guided public administration in state 
and federal sectors, helping in the comprehension of these municipalities’ current circumstances. After that, 
an analysis of economic and fiscal data has been carried out, by means of a descriptive research in sites like 
IBGE at national level, and local organizational sites like AMAVI. Consequently, it has been a case study with 
a documentary analysis. It has considered the specificity of the municipalities in aspects such as tax collection 
sources and representativeness of different economic sectors, as well as their demographic evolution. Results have 
been obtained from data collection referring to financial tax collection and federal available resources, confronting 
them with the municipalities annual spending. According to them, the maintenance of these municipalities have 
been economically unviable, even those with a high human development index, because many of them have mostly 
depended on federal resources, not being able to survive with their own tax collection, besides their dependency 
caused by the actual tax legislation bureaucracy and an anachronistic and unsustainable public administration, 
resulting in the current fiscal crisis.

Keywords: Public administration. Municipalities. Viability.
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1 INTRODUÇÃO

Recentemente, um tema polêmico envolvendo a administração pública no estado 
de Santa Catarina tomou o espaço midiático local: a divulgação de um estudo de viabilidade 
econômica de municípios com até cinco mil habitantes, realizado por auditores fiscais de controle 
externo do Tribunal de Contas do Estado no ano de 2017, que demonstrou a inviabilidade 
econômico-financeira da manutenção destes municípios, levando em consideração a relação 
arrecadação tributária X distribuição de verbas. Embora o TCE/SC não tenha em momento 
algum sugerido a extinção ou fusão destes municípios, a polêmica acabou tomando diversos 
espaços de discussão e causando grande repercussão local. 

A partir da Constituição de 1988 houve um verdadeiro salto no número de 
emancipações municipais, sendo que, depois deste mesmo ano, mil quinhentos e setenta e nove 
novos municípios foram criados, representando um aumento de cerca de 40 % no número de 
municípios brasileiros. Esse aumento representou uma piora nas contas públicas, não trazendo 
retorno para a sociedade e ainda elevando as despesas de modo geral.

Em Santa Catarina, dos duzentos e noventa e cinco municípios, cento e cinco destes 
possuem uma população de até cinco mil habitantes. Após 1988, noventa e seis municípios 
foram criados ou emancipados, e destes, setenta e dois não obedeceram ao critério mínimo de 
cinco mil habitantes para sua criação. Atualmente, na região do Alto Vale, oito municípios têm 
menos de cinco mil habitantes, e dependem das verbas federais repassadas mensalmente. 

Neste sentido, o presente artigo parte da problemática do fenômeno da fragmentação 
dos municípios catarinenses e seu impacto no desempenho econômico-financeiro do Estado, 
que geram uma crise fiscal, servindo de alerta para que o poder público busque, o quanto antes, 
soluções para a diminuição dos impactos gerados por esta crise fiscal, tendo como ponto de 
partida, espaços e momentos de discussão sobre o tema. 

O objetivo geral deste estudo é analisar as possíveis implicações da insustentabilidade 
econômico-financeira desses municípios na região do Alto Vale do Itajaí com menos de cinco 
mil habitantes, trazida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a partir de dados 
econômico-financeiros, e projeções futuras de crescimento demográfico e econômico, discutindo 
sua viabilidade. Isso se dará por intermédio de levantamento de dados sobre os municípios, 
comparações dos dados econômico-financeiros, identificando pontos positivos e negativos que 
viabilizariam ou não sua continuidade. 

Para a realização desta pesquisa, houve o levantamento de referencial teórico no 
que tange a legislação tributária e administrativa, além do histórico das leis que tratam da 
distribuição territorial brasileira, bem como este processo se deu ao longo do tempo, o que 
auxiliou na compreensão da atual situação territorial e fiscal dos municípios. Após esta etapa, 
levantamentos de dados econômico-financeiros e demográficos também foram realizados, para 
a discussão dos resultados deste estudo por intermédio da comparação destes e as projeções 
caso não haja a busca por iniciativas que visem amenizar as problemáticas resultantes da crise 
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tributária/fiscal que a presente situação traz.
O que observou-se com a realização deste estudo, é que embora os índices de cunho 

social apresentem bons resultados, com níveis altos de desenvolvimento, a máquina pública 
destes oito municípios da região do Alto Vale do Itajaí é ineficiente e insustentável, e necessita 
urgentemente de iniciativas que tragam resultados efetivos e sólidos que diminuam os efeitos 
do déficit apresentados pelos mesmos. Podemos observar, ainda, que a situação não é um evento 
pontual e somente atual, mas que possui raízes históricas, e que se originou a partir de interesses 
particulares e meramente políticos, sem se preocupar com as consequências econômicas que a 
emancipação destes municípios viria a trazer em um futuro próximo.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Tendo em vista que a temática abordada neste estudo abrange diferentes esferas da 
administração municipal, e que a raiz da insustentabilidade econômica dos municípios de modo 
geral tem sua origem nos primórdios da história brasileira, fez-se um levantamento do histórico 
do municipalismo no Brasil, bem como a legislação que o norteia ao longo de sua trajetória.

2.1 BREVE HISTÓRICO DA ESFERA MUNICIPAL NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

 O Brasil é um país de dimensões continentais que se constitui administrativamente em 
vinte e seis estados e um distrito federal, contando com 5.570 municípios em todo o território 
nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016). Sendo 
que destes, cinco novos municípios haviam sido criados até o ano de 2013. No Pará, houve 
a instalação de um município, Mojuí dos Campos; em Mato Grosso do Sul, o município de 
Paraíso das Águas; no Rio Grande do Sul, Pinto Bandeira, e por fim, em Santa Catarina, dois 
municípios, Pescaria Brava e Balneário Rincão. 

Atualmente, no Brasil, os municípios são considerados unidades federativas, integrantes 
do Estado brasileiro, com autonomia nos âmbitos financeiro, administrativo e político, tendo 
em vista o caráter emancipador e democrático da Constituição Federal vigente. 

Embora atualmente o municipalismo conte com essas políticas, associadas à ideia de 
descentralização política e fiscal, nem sempre foi assim. Em meio ao período imperial, ainda 
durante o século XVIII, com o nascimento da primeira Constituição brasileira, em 1824, as 
províncias possuíam, de forma centralizada, o poder administrativo, político e econômico 
dos municípios, de forma a restringir sua autonomia. Neste caso, houve a partir de então, a 
criação de Câmaras Municipais, que na época, tinham para si, mera função administrativa, o 
que tornava os municípios, ainda assim, subordinados às províncias e ao governo imperial, e 
impossibilitados de gerir seus próprios interesses. 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 95-109, jan./mar. 2020.

98

A partir de 1891, com a promulgação da nova constituição, os municípios passam a 
integrar os Estados, tendo sido seu comando entregue a eles. Sendo assim, os Estados passavam 
então, a intervir em assuntos de competência da esfera municipal, como a organização e a 
definição das competências destas instituições, a composição de governo, o chefe do executivo, 
bem como em quais assuntos poderia vir a intervir nos municípios. Mais uma vez, a autonomia 
dos municípios não se concretizou, pois os mesmos ficaram sob o domínio de governadores 
estaduais e coronéis, e além de tudo, desestruturados e dependentes de esferas superiores. 

Apenas após aproximadamente quarenta anos de abandono político e administrativo, 
com a Revolução de 1930 e o surgimento de uma nova ordem política no Brasil, os municípios 
passariam a ter um novo olhar sobre si. Com Getúlio Vargas como presidente do país, e a 
promulgação de uma nova Constituição em 1934, o Brasil passaria, a partir de então, a uma 
organização estatal federativa, onde as competências haviam sido redistribuídos entre a União, 
Estados e Municípios, e ainda, desvinculando considerável parte das competências dos Estados 
sobre os Municípios, trazendo finalmente à tona, a almejada autonomia. Para tanto, os municípios 
poderiam decidir, quanto à escolha de seus governantes, como prefeitos e vereadores, e os 
mecanismos de arrecadação tributária e fiscal. 

Infelizmente, somente três anos após sua conquista, o municipalismo brasileiro tem a 
sua frente, um novo retrocesso. Um golpe de Estado, aplicado pelo mesmo presidente que tornou 
esta autonomia possível, retirava-a dos municípios centralizando os poderes em suas mãos. Era 
Getúlio Vargas, com o Estado Novo, em 1937, levando a edição de uma nova Constituição, que 
oferecia ao presidente, poder centralizado e absoluto sobre o Estado. 

Em 1946, passado o Estado Novo, o governo passa a destinar maior importância a 
devolução da autonomia aos municípios. Novamente, os municípios passam a eleger seus 
governantes de forma direta, a arrecadar tributos e impostos privativos a eles, e a participação nas 
melhorias necessárias à infraestrutura. Cabe salientar, que embora a autonomia dos municípios 
tenha sido recuperada, alguns ainda sofriam intervenções em algumas regiões brasileiras, onde 
os governos locais ainda eram indicados por governadores.  

A Constituição de 1946, ainda traz ganhos financeiros para os municípios, ao que 
se refere à distribuição das receitas arrecadadas entre os entes federativos. Cada município 
passa a receber 10,0% da arrecadação de receitas como o Imposto de Renda, de competência 
federal, além de impostos sobre combustíveis e energia. Segundo Meirelles (1993, p. 46), “[...] 
a repartição das receitas foi considerada uma das maiores obras políticas dos constituintes de 
1946.”. Sendo assim, surgiram centenas de municípios que não tinham condições econômicas 
para gerar receitas suficientes para ser autossustentável.

Uma causa da onda emancipacionista que se verifica no Brasil a partir da década de 
1940 está no sistema de tributos partilhados, o qual favorece sobretudo os municípios 
mais pobres, através do FPM. Quando foi introduzido pela Constituição de 1946, 
as cotas eram iguais para todos os Municípios. Assim, os Governos Estaduais 
estimulavam a criação de novos Municípios para atrair mais recursos do Governo 
Federal para o Estado (MELLO, 1971, p.26).
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Consequentemente, a estrutura financeira dos municípios era fortalecida pela repartição 
destas receitas tributárias, possibilitando aos municípios que prestassem melhores serviços de 
importância imediata a população local, estando livres da dependência provocada pelas mais 
diversas situações de dependência político-econômica. 

Com advento de um novo regime autoritário a partir de 1964, a autonomia municipal 
é novamente colocada em xeque. A partir da Constituição de 1967, a concentração de poderes 
administrativos volta a ser do Poder Executivo Federal, cabendo salientar ainda, que o poder 
exercido pelo governo federal tange ações como a nomeação indireta de governadores estaduais, 
estendendo-se até a década de 1980, com o fim do regime militar e o retorno gradual da 
democracia; passo este que se efetiva mediante a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Constituição de 1988 torna-se um marco no processo de descentralização política 
no Brasil, a partir do momento que atribuí maiores competências aos municípios, conferindo-
lhes a condição de entes da federação. Além disso, a Constituição traz ainda, a competência 
para os Estados-membros de criar novos municípios, tendo como base uma lei complementar 
que estabelecia critérios para a criação dos mesmos, obedecendo a critérios específicos de cada 
Estado. 

Visto que a exigência trazida pelo texto constitucional originário para fins de criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de municípios era basicamente a consulta 
pública às populações diretamente interessadas e a regulamentação mediante lei 
complementar estadual, a partir da promulgação da atual Constituição, várias 
leis complementares foram editadas pelos estados para fins de regulamentar da 
fragmentação dos entes federativos municipais. No Estado da Bahia, especificamente, 
foi criado a Lei Complementar nº 01/1989 estabelecendo o requisito de, no mínimo, 
12.541 habitantes para que pudesse ser procedida a criação de municípios. Já em 1990 
foi editada a lei complementar de nº 02, alterando para 8.000 a quantidade mínima 
de habitantes para que um distrito pudesse emancipar-se. Em outros estados, todavia, 
tal exigência foi bastante mitigada, a exemplo dos estados Maranhão e Amapá que 
estabeleceram um mínimo populacional de 1000 e 948 habitantes, respectivamente. 
(BORGES, 2017, p.4).

A autonomia dos Estados na criação de novos municípios acabou levando a um 
ritmo acelerado de emancipações municipais, muitos inclusive, desrespeitando regras gerais 
estipuladas pela Lei Federal de 1967, pois reduzia consideravelmente os requisitos necessários 
para a emancipação destes, sendo que quando a competência cabia a União, muitos distritos não 
estariam aptos à emancipação.

Na segunda metade da década de 1980, devido ao que parece ter sido uma crise de 
legitimidade das instituições geradas no governo militar, muitos municípios foram 
criados desrespeitando a legislação vigente. A eficácia jurídica da Lei Complementar 
Federal (LC) 01/67 só ficou caracterizada quando a emancipação de algum destes 
municípios foi objeto de disputa judicial. Nos casos em que o processo tramitou sem 
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recurso judicial, os municípios foram criados. (TOMIO, 2002, p. 65).

Entre os anos de 1988, e 1997 o número de municípios saltou de 4.177 municípios 
instalados para 5.507. Atualmente, segundo dados do IBGE já citados em parágrafo anterior, 
esse número passou para 5.570. 

O processo emancipatório dos municípios brasileiros passou por diferentes momentos 
de relativos avanços e retrocessos, onde pode-se observar momentos de grande crescimento 
no número de novos municípios emancipados, e outros momentos onde a emancipação de 
municípios permaneceu estagnada. Isso se deve, principalmente, a influência de interesses 
políticos e financeiros, uma vez que, em dados momentos, isso traria benefícios a União, e 
em outros momentos, era inoportuno, pois os governos instalados nestes, tinham práticas 
centralizadoras, contrárias à democratização promovida pela descentralização dos governos 
locais. 

A Constituição de 1988 é o mais atual conjunto de leis que regem nosso país. Traz em 
sua essência todos os preceitos que tange a democratização dos processos administrativos nos 
âmbitos público e privado, e promove a liberdade em seus diversos sentidos. 

Ao que se refere sobre a organização político-administrativa do país, a Constituição 
de 1988 prevê que a União, Estados e Municípios tornam-se entes da federação, embora cada 
qual com a autonomia que lhes é conferida, conforme o Artigo 18, em seu § 2º:  Os Territórios 
Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado 
de origem serão reguladas em lei complementar.

O Artigo 18 ainda traz em seu texto, as disposições gerais acerca dos municípios 
brasileiros, já com as alterações previstas em seu texto, redigido em 12/09/1996:

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-
ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. 

Em conformidade com as disposições do Artigo 18 da Constituição, bem como em seus 
parágrafos, observa-se o conjunto entre a legislação federal em consonância com as legislações 
estaduais, obedecendo as especificidades de cada ente federativo, embora, a modificação de 
1996 retire a exclusividade dos estados para o estabelecimento de requisitos para a criação de 
novos municípios. 
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2.2 LEGISLAÇÃO CATARINENSE FRENTE À ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA DO ESTADO

O Estado de Santa Catarina possui em sua Constituição, um capítulo que trata sobre o 
órgão municipal em seu âmbito. Neste sentido, traz a seguinte redação:

Art. 110 O Município é parte integrante do Estado com autonomia política, 
administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.
§ 1º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-
ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. (EMENDA CONSTITUCIONAL nº 38/2004).

Inicialmente, a constituição federal de 1988 estabelece por meio de leis estaduais, 
o processo de emancipação de seus municípios, estabelecendo população mínima de cinco 
mil habitantes para a efetivação do processo. Porém, nos anos que se seguem, esta regra 
sofre modificações, passando ao número mínimo correspondente ao número de habitantes do 
menor município de Santa Catarina no momento em que a lei foi criada, como estabelece a Lei 
Complementar nº 29 de 21 de Junho de 1990, em seu Art.2:

Nenhum Município será criado sem a verificação da existência, na respectiva área 
emancipada, dos seguintes requisitos:
I - população estimada nunca inferior a do Município de menor número de habitantes 
do Estado;
II - eleitores não inferiores a 10% (dez por cento) da população;
III - centro urbano já constituído com no mínimo, 150 (cento e cinquenta) casas ou 
prédios;
IV - condições reais de desenvolvimento, que serão avaliadas pela Assembleia 
Legislativa;
V - ser Distrito há mais de 05 (cinco) anos;
VI - Ter condições apropriadas para instalação da Prefeitura e Câmara de Vereadores.

Em 1991, o número de habitantes para a criação de municípios volta a ser de cinco mil 
habitantes, e novamente, em 1995, a lei sofre mais modificações, onde são acrescentados mais 
critérios, como número de eleitores superior  a 30% da população, centro urbano já constituído 
com mais de duzentas casas e/ou prédios, condição de distrito a mais de cinco anos, além de 
condições e viabilidade de desenvolvimento. 

As legislações estaduais, bem como a legislação federal, já sofreram diversas 
modificações em seus critérios para os processos que constituem emancipação, fusão, 
incorporação e o desmembramento de municípios e seus territórios. Mas nem por isso, conteve-
se o chamado “boom” emancipatório dos mesmos por todo o país.  Os artigos que tratam, por 
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sua vez, dos demais processos, demonstram a complexidade destes, uma vez que envolvem uma 
série de procedimentos que consistem em levantamentos acerca dos aspectos histórico-culturais 
locais, bem como dados econômicos, seguindo de plebiscito junto à população envolvida, e 
ainda, autorização da Assembleia Legislativa Estadual. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente artigo caracteriza-se como pesquisa descritiva com relação ao seu objetivo, 
visto que propõe analisar as possíveis implicações da insustentabilidade econômico-financeira 
desses municípios na região do Alto Vale do Itajaí com menos de cinco mil habitantes, trazida 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a partir de dados econômico-financeiros, 
e projeções futuras de crescimento demográfico e econômico, discutindo sua viabilidade.

Trata-se de um estudo de caso, devido à especificidade dos municípios envolvidos no 
estudo e documental, pois todos os dados foram obtidos no site do IBGE e de sites de núcleos 
regionais, como AMAVI. 

Com relação à análise dos dados coletados, utilizou-se a abordagem qualitativa, pois 
para Stake (2011, p. 62), “A pesquisa qualitativa difere de muitas pesquisas quantitativas ao 
estudar cuidadosamente os contextos.”. 

Destarte, tais informações serão organizadas de forma que viabilizem a análise dos 
dados econômico-financeiros e demográficos dos municípios envolvidos no estudo, na busca 
por iniciativas que visem amenizar as problemáticas resultantes da crise tributária/fiscal ora 
apresentada.

4 RESULTADOS

A análise dos dados dos municípios pertencentes à região do Alto Vale do Itajaí, iniciou 
com um levantamento dos municípios que foram cogitados pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina a sofrerem processo de extinção ou fusão com seus municípios “mãe” ou de 
origem.  A Tabela 1 apresenta os dados de colonização e emancipação, o município de origem, 
e a lei de criação.

Tabela 1 - Colonização X emancipação dos municípios do Alto Vale do Itajaí
Município Colonização 

(ano)
Emancipação 

(ano) 
Origem 

(município)
Lei de emancipação

Atalanta 1915 1964 Ituporanga Lei nº 995, de 04/12/1964

Braço do Trombudo 1919/1920 1993 Trombudo 
Central

Lei Estadual n.º 8.355, de 
26/09/1991
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Chapadão do 
Lageado

1922 1995 Ituporanga Lei Estadual nº 9.980, de 
29/11/1995

Dona Emma 1919 1962 - Lei Estadual nº 826

José Boiteux 1920 1989 Ibirama Lei Estadual nº 7580, de 
26/04/1989

Mirim Doce 1904 1991 Taió Lei 8356 (Publicada no DO 
14.293 de 04/10/91)

Presidente Nereu 1928 1961 Brusque/Vidal 
Ramos

Lei estadual nº 792

Witmarsum 1924 1962 Ibirama/
Presidente 

Getúlio

Lei Estadual  nº 826

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Pode-se concluir que dos oito municípios da região, quatro foram criados após a 
Constituição de 1988, até o ano de 1995, justamente o período do chamado “boom” de criação 
de novos municípios. Em 1996, foram inseridos novos quesitos, o que causou um freio nos 
processos de criação. 

Em geral, os municípios também foram colonizados nos mesmos espaços de tempo, 
compreendendo os anos de 1919 e 1924, com exceção do território que compreende atualmente 
a Mirim Doce (1904), Atalanta (1915), Witmarsum (1924), e Presidente Nereu (1928). Outro 
ponto a se observar, é que o município com mais emancipações é Ituporanga, que sofreu 
processos de emancipação de dois municípios, Atalanta (1964) e Chapadão do Lageado (1995). 

4.1 EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE

Ao fazer a análise dos dados colhidos do site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), pode-se perceber, que nenhum dos oito municípios elencados neste estudo 
foi emancipado obedecendo a legislação vigente, ao que se refere ao número mínimo de cinco 
mil habitantes para a desvinculação do município de origem. Outro fator, é que destes, quatro 
municípios sequer possuem dados demográficos nos três primeiros censos, ou seja, não se 
sabe exatamente quantos habitantes havia naquele período do levantamento realizado. Sendo 
assim, nos questionamos quais teriam sido as motivações levantadas pelo poder público local 
naquela época, para a solicitação de criação destes novos municípios, tendo em vista que, um 
dos critérios iniciais para tal não estava sendo acatado. 

Outro ponto a ser observado, é a evolução demográfica destes municípios. Embora com 
oscilações, o município de Atalanta apresentou, a partir do Censo de 1991 um decrescimento 
populacional, que passou de 3,702 habitantes neste ano para 3,300 habitantes em 2010. O 
mesmo podemos observar nos municípios de Presidente Nereu e Mirim Doce; onde Presidente 
Nereu, no Censo de 1970, apresentava 4,088 habitantes, e foi diminuindo sua população a cada 
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Censo, não apresentando crescimento. Mirim Doce, mesmo não apresentando dados nos três 
primeiros censos do Gráfico 1, também apresentou decrescimento populacional. 

Gráfico 1 - Evolução demográfica dos municípios

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Porém, os demais municípios apresentaram crescimento populacional, também em 
meio a períodos de oscilação, tendo destaque o município de José Boiteux, que apresentou 
crescimento, desde o primeiro Censo realizado em 1991; seguido de Braço do Trombudo e 
Chapadão do Lageado, que tiveram apenas dois censos realizados, com aumento da população, 
e Dona Emma, que após uma década de decréscimo populacional, voltou a crescer entre os 
Censos de 2000 e 2010.

Em relação à estimativa populacional para estes municípios, os dados mostram que a 
estimativa para o ano de 2018 eram de diminuição da população nos municípios de Atalanta, 
Mirim Doce e Presidente Nereu. Nos demais municípios, a tendência era de considerável 
aumento populacional, tendo destaque Dona Emma e Witmarsum, onde esse aumento chegará, 
segunda a estimativa, a um aumento de mais de 350 pessoas em cada município, conforme 
ilustra o Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Estimativa populacional partindo do Censo de 2010 – para o ano de 2018

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Acerca da divisão populacional dos municípios entre área urbana e rural, pode-se 
constatar que o maior percentual da população encontra-se na área rural, com exceção de Braço 
do Trombudo e Dona Emma, onde a população urbana é maior que a população rural,  conforme 
está representado no Gráfico 3.

Gráfico 3 - População Urbana X Rural no ano de 2010

Fonte: dados da pesquisa (2019)

Um ponto a ser observado nas pesquisas realizadas, é que todos os municípios passaram 
por êxodo rural, ou seja, a população rural migrou para as áreas urbanas destes municípios, ou 
acabou deixando estes lugares. Embora, analisando dados econômicos referentes à arrecadação 
do ano de 2017, dois municípios apresentaram paridade entre as arrecadações nos setores da 
Agricultura e Indústria, que demonstram maior representatividade, oscilando entre 3% a 5%, 
nos casos de Dona Emma e José Boiteux, (Gráfico 4).
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Gráfico 4 - Representatividade das atividades econômicas municipais no ano de 2017

Fonte: dados da pesquisa (2019)

A Agricultura é o carro chefe de cinco dos oito municípios analisados, sendo Atalanta, 
Chapadão do Lageado, Mirim Doce, Presidente Nereu e Witmarsum. No Gráfico 4, percebe-se 
ainda, que o único município cuja arrecadação é maior no setor industrial é Braço do Trombudo.  
O setor de serviços e outras atividades econômicas é o de menor representatividade econômica 
em todos os municípios, perdendo ainda, para o setor do comércio varejista, que também possui 
baixa representação econômica, segundo os dados apresentados.

Tendo como base as principais atividades econômicas e sua representatividade na 
economia dos municípios, agora partimos para uma análise das arrecadações tributárias de 
cada município e dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os dados coletados são do ano de 2017, 
para confrontar com as atividades econômicas, e analisar a sustentabilidade econômica destes 
municípios, que é um dos pontos apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina em seu estudo sobre a viabilidade econômica dos municípios com menos de cinco 
mil habitantes. As receitas municipais a serem analisadas serão o Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Transação Intervivos de Bens Imóveis 
(ITBI), e o Imposto sobre Serviço de Qualquer Na tureza (ISS). 

Tabela 2 - Relação de repasses federais e receita própria dos municípios em 2017 (valores 
em R$)

FPM* ICMS* IPTU ITBI ISS Totais 
repasses

Totais receitas 
próprias

Atalanta 5.613.662,68 3.224.364,30 85.944,73 36.386,39 105348,15 8.838.026,98 227.679,27

Braço do 
Trombudo

5.613.662,68 4.124.555,01 437.407,67 47.017,03 234620,14 9.738.217,69 719.044,84

Chapadão 
do Lageado

5.613.662,68 2.872.621,68 43.236,20 34.829,83 51403,99 8.486.284,36 129.470,02

Dona Emma 5.613.662,68 3.038.836,66 217.413,41
 

111888,02 179885,18 8.652.499,34 509.186,61 
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José Boiteux 5.613.662,68 2.754.191,57 110976,3 90917,39 201874,21 8.367.854,25 403.787,38

Mirim Doce 5.613.662,68 2.817.037,60 0,00 0,00 91393,42 8.430.700,28 91.393,42

Presidente 
Nereu

5.613.662,68 2.495.466,24 0,00 0,00 79.466,11 8.109.128,92 79.466,11

Witmarsum 5.613.662,68 3.144.024,45 95.305,79 54.079,00  154.684,04 8.757.687,13 304.068,83 

 Fonte: dados da pesquisa
* Os valores referentes a FPM e ICMS foram inseridos na tabela com valores líquidos, já descontados do valor 
bruto repassado pelo Governo Federal.

Conforme os dados que constam na Tabela 2, pode-se perceber que os municípios 
estudados não possuem sustentabilidade econômica, uma vez que os valores provenientes 
de receitas próprias não conseguem suprir as despesas municipais, e dependem do auxílio 
proveniente do FPM e do ICMS. Embora a tabela tenha sido elaborada com base em algumas 
receitas, dentre várias, as mesmas representam a maior parcela de auxílio aos municípios, assim 
como as receitas municipais escolhidas para a realização da análise são as que possuem maior 
representatividade em sua arrecadação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos observados conclui-se que são necessários estudos mais 
aprofundados dos municípios que apresentam população inferior a cinco mil habitantes, e a 
partir destes estudos, sejam tomadas medidas de reforma administrativa, uma vez que, todos os 
municípios analisados neste estudo dependem totalmente de recursos federais, não sobrevivendo 
apenas de arrecadações próprias. 

Ainda sobre a legislação que rege os assuntos relacionados ao municipalismo, percebe-
se que não há critérios materiais frente aos processos de criação ou emancipação de municípios, 
ou seja, a legislação carece de objetividade e solidez, pois a mesma descentraliza funções entre 
o âmbito federal e os estados, ficando assim, à critério dos estados, a realização de estudos de 
viabilidade, e a posterior decisão quanto a criação, manutenção, fusão ou extinção de municípios. 
A legislação infelizmente não é objetiva, firme e clara, o que leva também ao desrespeito de 
muitos dos critérios legais básicos, o que demonstrou, ao longo do tempo, claro oportunismo 
político, uma vez que, abriu “brechas” na interpretação de leis, atendeu aos interesses de 
políticos locais, sem a preocupação com a sustentabilidade econômica destes municípios. 

Outro ponto que se pode observar é que a maioria destes municípios foi criado após 
a Constituição de 1988, que embora tenha apresentado um importante divisor de águas nos 
diferentes aspectos da legislação brasileira, trouxe consigo excesso de liberdade em suas 
deliberações, tendo em vista que o país passou por um período histórico bastante conturbado 
e rígido, de decisões políticas e jurídicas centralizadas, principalmente no que tange a 
administração pública. 
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Embora os municípios analisados neste estudo tenham índices de desenvolvimento 
humano municipal altos, e qualidade de vida considerada alta no ponto de vista social, os 
mesmos não apresentam sustentabilidade financeira e administrativa. São municípios com 
déficit orçamentário que necessitam de estudos mais aprofundados quanto à sua viabilidade e 
a busca por soluções que podem ser desde alternativas de desenvolvimento econômico local 
que tragam aumento na arrecadação própria, até mesmo há propostas de fusão com municípios 
vizinhos, caso necessário, levando sempre em conta as especificidades de cada um. Cabe 
salientar, que dos municípios que não dependem da Agricultura, e tem sua arrecadação focada 
no setor da Indústria, os mesmos devem atentar-se ao fato de que as indústrias localizadas em 
seu território podem em dado momento deixar de existir, por um motivo ou outro, e não são 
garantia de estabilidade econômica para estes municípios. 

Por último, percebe-se em uma esfera maior, que o problema da insustentabilidade 
econômico-financeira dos municípios de modo geral, carece de solução. Solução esta, que 
parece não ser pretendida pelo poder público, uma vez que as esferas administrativas estão 
interligadas, fazendo com que estes pequenos municípios dependam de verbas e emendas 
parlamentares para ajudar em sua manutenção, pois sem as mesmas, estes não o conseguem. A 
administração está interligada de forma a se tornar burocrática e insustentável, o que acarreta 
na atual crise financeira e acaba tomando uma dimensão cada vez maior, que toma todo o país, 
e abre espaços para a corrupção. 
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MEDIDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM ESCRITÓRIOS 
CONTÁBEIS: UM ESTUDO DE CASO
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo principal analisar as medidas de segurança da informação que estão sendo 
adotadas pelos escritórios contábeis visando manter o sigilo e confidencialidade dos dados de seus clientes. 
Para que o objetivo possa ser alcançado foi aplicado um questionário semiestruturado por meio de entrevistas 
em profundidade em duas contabilidades. Este questionário foi desenvolvido baseado na revisão da literatura 
e revisado por especialistas da área. Para um melhor entendimento sobre o tema, na revisão da literatura são 
apresentados os temas que foram abordados no questionário. A pesquisa constitui-se como qualitativa, por meio 
de estudo de caso. Os resultados obtidos com as entrevistas foram relevantes, pois foi demonstrado a importância 
dos temas abordados, sendo possível obter com detalhes a percepção dos entrevistados sobre a segurança da 
informação. Dentre os temas abordados apenas dois, controle criptográfico e gestão da continuidade do negócio, 
não são motivos atuais de grande preocupação nos escritórios contábeis. Destacaram-se também nas entrevistas, o 
envolvimento que os técnicos de tecnologia da informação têm com a segurança dos dados da empresa.

Palavras-chave: Segurança da informação. Tecnologia da informação. Sistemas de informação.

ABSTRACT
This article has as main objective to analyze the information security measures that are being adopted by the 
accounting offices in order to maintain the confidentiality of the data of its clients. In order for the objective 
to be achieved, the semi-structured questionnaire was applied through in-depth interviews in two offices. 
This questionnaire was developed based on literature review and reviewed by experts in the area. For a better 
understanding on the subject, the literature review presents the topics that were addressed in the questionnaire. The 
research is constituted as qualitative, through a case study. The results obtained with the interviews were relevant, 
as it was demonstrated the importance of the topics covered, being possible to obtain in detail the perception of the 
interviewees about information security. Among the topics addressed only two, cryptographic control and business 
continuity management, are not current reasons of great concern in the accounting offices. Also highlighted in the 
interviews was the involvement of information technology technicians with the company’s data security.

Keywords: Information security. Information technology. Information systems.

1 Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - 
UNIDAVI. E-mail: eduardo.e@unidavi.edu.br.   
2 Mestre em Administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Docente do Centro Universitário 
para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9545785456346858, e-mail: 
jullian@unidavi.edu.br.
3Mestre em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Docente do 
Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/8854684844938218, e-mail: fbastos@unidavi.edu.br. 
4 Docente do Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/8010164136882763, e-mail: cleber.nardelli@unidavi.edu.br.  



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 110-135, jan./mar. 2020.

111

1 INTRODUÇÃO

Para manter a segurança das informações dos clientes faz-se necessário que as empresas 
se preocupem com inúmeros quesitos. Para Fontes (2006 p. 11), “segurança da informação é o 
conjunto de orientações, normas, procedimentos, políticas e demais ações que tem por objetivo 
proteger o recurso informação, possibilitando que o negócio da organização seja realizado e a 
sua missão seja alcançada.”. Alguns destes procedimentos ocorrem diariamente, outros com 
uma frequência menor, mas para todos deve existir estratégia e organização para que o propósito 
da segurança tenha êxito.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar as medidas de segurança da informação 
que estão sendo adotadas pelos escritórios contábeis visando manter o sigilo e confidencialidade 
dos dados de seus clientes. 

Para que os objetivos possam ser atingidos, este artigo está dividido em cinco partes. 
Iniciando por esta seção introdutória, seguindo após com a revisão da literatura, que descreve 
sobre o tema central desta pesquisa: segurança da informação. O terceiro capítulo apresenta os 
procedimentos metodológicos, que envolve as etapas de elaboração e aplicação do questionário. 
Na quarta etapa são apresentados os resultados das entrevistas. E por fim, são apresentadas as 
considerações finais e as recomendações para trabalhos futuros.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Para Fontes (2006, p. 11), “Segurança da informação é o conjunto de orientações, 
normas, procedimentos, políticas e demais ações que tem por objetivo proteger o recurso 
informação, possibilitando que o negócio da organização seja realizado e a sua missão seja 
alcançada.”. Conforme Goodrich e Tamassia (2013, p. 133) “Os conteúdos de um computador 
são encapsulados em sua memória e em seu sistema de arquivos. Portanto, a proteção dos 
conteúdos de um computador tem de iniciar com a proteção de sua memória e de seu sistema de 
arquivos.”. “A segurança da informação é aquele conceito por trás da defesa dos dados, detalhes 
e afins para assegurar que eles estejam acessíveis somente aos seus responsáveis de direito, ou 
as pessoas às quais foram enviados.”. (VELOSO, 2010).

Na visão de Veloso (2010), a segurança sobre a informação existe para minimizar 
riscos de forma geral. Tendo a informação incorreta ou não tendo mais ela, isso pode gerar 
grandes problemas e muitas dores de cabeça. 
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Nossa tendência natural é considerar a segurança de computadores estritamente em 
um contexto digital, em que computadores são acessados apenas por meio de uma 
rede ou de uma interface digital bem especificada e nunca são acessados diretamente 
ou com ferramentas físicas, como um martelo, uma chave de fenda ou um frasco de 
nitrogênio líquido. Entretanto, no final, a informação digital deve residir fisicamente 
em algum lugar, como em estados de elétrons, meio magnético ou dispositivos óticos, 
e acessar essa informação requer o uso de uma interface entre os mundos físico e 
digital. Portanto a proteção de informação digital deve incluir métodos para proteger 
fisicamente essa interface (GOODRICH; TAMASSIA, 2013, p. 54).

Complementando o raciocínio de Goodrich e Tamassia (2013), a preocupação deve ir 
além da segurança dos dados, é necessário ter atenção com o meio ambiente das instalações e 
quem tem acesso ao hardware, que está guardado a informação. As vezes um desconhecido tendo 
acesso a essa máquina ou servidor, pode agir de forma ilegal ou errada, e acabar acarretando em 
prejuízos a organização. A seguir, são apresentas dezesseis abordagens consideradas importantes 
para segurança da informação.

2.1.1 Contratação de Pessoal

Para a ABNT (2005, p.25) os controles de segurança na contratação de pessoal 
têm por objetivo “Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas 
responsabilidades e estejam de acordo com os seus papéis, e reduzir o risco de furto ou roubo, 
fraude ou mau uso de recursos.”.

Convém que as responsabilidades pela segurança da informação sejam atribuídas 
antes da contratação, de forma adequada, nas descrições de cargos e nos termos e 
condições de contratação. Convém que todos os candidatos ao emprego, fornecedores 
e terceiros sejam adequadamente analisados, especialmente em cargos com acesso a 
informações sensíveis. Convém que todos os funcionários, fornecedores e terceiros, 
usuários dos recursos de processamento da informação, assinem acordos sobre seus 
papéis e responsabilidades pela segurança da informação (ABNT, 2005, p.25).

2.1.2 Segurança Física

Para a ABNT (2005, p.32), “Convém que as instalações de processamento da 
informação críticas ou sensíveis sejam mantidas em áreas seguras, protegidas por perímetros de 
segurança definidos, com barreiras de segurança e controles de acesso apropriados.”.

Os servidores de redes e demais equipamentos críticos devem estar instalados 
em locais protegidos contra acidentes físicos, água e sujeira, contra descargas e 
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interrupções elétricas, contra a entrada de pessoas estranhas que não conhecem os 
equipamentos e outros riscos. Os ambientes em que os equipamentos ficam alocados 
devem possuir ventilação e se necessário, refrigeração do ar. Também devem possuir 
instalações elétricas adequadas e protegidas contra falhas. Os equipamentos devem 
estar correta e devidamente instalados (SOUSA, 2009, p. 158).

Desta forma, além de proteger os dados da organização, devemos nos preocupar 
bastante com as instalações físicas dos servidores, estações e da rede, pois acidentes naturais 
podem acontecer, sendo importante uma instalação física adequada (SOUSA, 2009).

2.1.3 Gerenciamento de Serviços Terceiros

É necessário que exista um acordo com os terceiros que executam serviços dentro 
da empresa, pois deve existir um tempo limite e também a confiabilidade sobre os dados e as 
tarefas que estão sendo executadas, bem como é necessário monitorar para garantir que o que 
está sendo feito pela terceirizada não vá gerar nenhum prejuízo (ABNT, 2005). 

No que se refere ao gerenciamento de serviços de terceiros nas empresas, a ABNT 
(2005, p.42) estabelece que “Convém que a organização verifique a implementação dos acordos, 
monitore a conformidade com tais acordos e gerencie as mudanças para garantir que os serviços 
entregues atendem a todos os requisitos acordados com os terceiros.”.

2.1.4 Proteção Contra Códigos Maliciosos

Na visão de Lima (2016), “Todos os dias, vírus de computador são criados e espalhados 
pelo mundo. Seja pela Internet, por meio de dispositivos móveis ou arquivos infectados, eles 
se instalam clandestinamente nas máquinas e podem ser bastante nocivos.”. Um vírus de 
computador, ou simplesmente vírus, é um código de computador que pode se replicar pela 
modificação de outros arquivos e programas para inserir código capaz de replicação posterior 
(GOODRICH; TAMASSIA, 2013, p. 177).

Segundo Fontes (2006, p. 66) “Os vírus são programas que penetram no computador 
que utilizamos sem a nossa autorização e executam ações que não solicitamos. Normalmente, 
essas ações prejudicam o equipamento ou seu desempenho.”.

O vírus tem um objetivo principal: desestabilizar o sistema, seja prejudicando o seu 
desempenho, destruindo arquivos ou mesmo se espalhando para outros computadores. 
Os vírus mais comuns são os encontrados em programas e arquivos e são normalmente 
ativados quando o usuário acaba clicando em algum programa da Internet ou 
programa executável (terminação .exe). Os vírus mais prejudiciais são aqueles que 
tentam roubar informações sigilosas dos usuários. Estes são os chamados cavalos de 
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troia, ou apenas trojan. Outro tipo de vírus é o worm, este é o mais perigoso, pois se 
multiplica sozinho e amplia a infecção para outros computadores através da Internet. 
(POZZEBOM, 2013).

“Um vírus é um pequeno programa informático, também chamado de código malicioso 
carregado na memória de um dispositivo e que executa as instruções que o seu autor programou.”. 
(CCM, 2017c). Para Fontes (2006, p. 70), “A proteção contra vírus e outras pragas será́ efetiva 
se for parte de um processo de segurança da informação estruturado para a organização.”.

2.1.5 Backup

Os backups (cópias de segurança) são os arquivamentos periódico de dados. Esse 
arquivamento é feito de modo que arquivos de dados possam ser restaurados caso tenham 
sido alterados de maneira não autorizada ou não intencional (DÂMASO, 2014). “Como os 
dados armazenados em computadores estão sujeitos a perdas e erros, é necessário um modo de 
recuperá-los no caso de falhas e protegê-los. A forma mais comum é fazer cópia dos dados e 
arquivos, armazenando-os em outro local, para o caso de haver perda ou alterações indevidas” 
(SOUSA, 2009, p. 157).

O Backup é uma cópia de segurança. O termo em inglês é muito utilizado por empresas 
e pessoas que guardam documentos, imagens, vídeos e outros arquivos no computador 
ou na nuvem, hospedados em redes online como Dropbox e Google Drive. O objetivo 
da ação é o usuário se resguardar de uma ocasional perda de arquivos originais, seja 
por ações despropositadas do usuário como perder um CD/DVD e ter um problema 
com o HD, ou ainda mau funcionamento dos sistemas. Ter uma cópia de segurança 
permite restaurar os dados perdidos. (DÂMASO, 2014).

A informação pode ser alvo de ações criminosas e além disso, também é sujeita a 
desastres naturais. Porém independente de uma eventual perda de dados, a empresa necessita 
de condições e organização de recuperar informações perdidas (SOUSA, 2009).

2.1.6 Gerenciamento de Redes

A ideia de gerenciamento de redes é garantir que todos os documentos e informações 
compartilhadas na rede, sejam protegidas e que esse gerenciamento garanta a integridade 
destes dados (ABNT, 2005). “O gerenciamento seguro de redes, que pode ir além dos limites 
da organização, requer cuidadosas considerações relacionadas ao fluxo de dados, implicações 
legais, monitoramento e proteção.”. (ABNT, 2005, p. 49). No que se refere a este gerenciamento 
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a ABNT (2005, p. 49) estabelece que “Convém que as redes sejam adequadamente gerenciadas 
e controladas, de forma a protegê-las contra ameaças e manter a segurança de sistemas e 
aplicações que utilizam estas redes, incluindo a informação em trânsito.”.

2.1.7 Gerenciamento de Mídias Removíveis

Para ABNT (2005), é necessário que haja um procedimento para tratar de mídias 
removíveis, da forma que garanta que os arquivos que vão ser transferidos por ali, sejam arquivos 
válidos e limpos. “Convém que procedimentos operacionais apropriados sejam estabelecidos 
para proteger documentos, mídias magnéticas de computadores (fitas, discos), dados de entrada 
e saída e documentação dos sistemas contra divulgação não autorizada, modificações, remoção 
e destruição.”. (ABNT, 2005, p.50).

2.1.8 Monitoramento

O monitoramento tem como objetivo “detectar atividades não autorizadas de 
processamento da informação.”. (ABNT, 2005, p.60). Segundo a ABNT (2005, p.60), “Convém 
que as organizações estejam de acordo com todos os requisitos legais relevantes aplicáveis para 
suas atividades de registro e monitoramento.”.

2.1.9 Controle de Acesso

Sobre os controles de acesso, Macêdo (2014) afirma que “São um conjunto de 
procedimentos e medidas com o objetivo de proteger dados, programas e sistemas contra 
tentativas de acesso não autorizadas feitas por pessoas ou outros programas.”. Sendo que 
“Uma das melhores maneiras de se defender contra-ataques é, em primeiro lugar, evitá-
los. Providenciando maneiras rigorosas de determinar quem tem acesso as diversas partes 
de informação, muitas vezes podemos evitar ataques de confidencialidade, integridade e 
anonimato[...]” (GOODRICH; TAMASSIA, 2013, p. 36). Para a ABNT (2005, p.65), “Convém 
que o acesso à informação, recursos de processamento das informações e processos de 
negócios sejam controlados com base nos requisitos de negócio e segurança da informação.”. 
“O controle de acesso tem como função permitir o acesso do usuário a sistemas e aplicações 
somente se ele possuir autorização. A autorização de acesso também tem como função controlar 
a alçada do usuário, segmentando o que ele pode e não pode acessar.”. (SOUSA, 2009, p. 154). 
Para Machado (2012a), “A restrição de acesso, embora não elimine por completo os riscos 
à segurança da informação, diminui em muito a ocorrência de incidentes que comprometam 
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a continuidade das atividades do negócio.”.

2.1.10 Uso de Senhas

Segundo a (ABNT, 2005, p.69), “Convém que os usuários sejam solicitados a seguir 
as boas práticas de segurança da informação na seleção e uso de senhas.”. O uso de senhas visa 
“estabelecer ou confirmar que alguém possui o direito de acessar alguma coisa e qual o nível 
de operações que pode executar. Em geral, a autenticação de usuário é a defesa primária de 
sistemas computacionais e conjuntos de informações.”. (REVISTABW, 2016).

“As senhas foram introduzidas devido à necessidade de manter os dispositivos, dados e 
software de computador privados.”. (BEN-ITZHAK, 2014). Esta prática, “pode ser vista como 
um conjunto de técnicas, processos e normas estabelecidas ou adotadas, que visam propiciar 
mais segurança às comunicações e transações eletrônicas, proporcionando a autenticidade e 
integridade das informações que tramitam de forma eletrônica”. (MACÊDO, 2014). 

2.1.11 Trabalho Remoto

Segundo a ABNT (2005, p.82), “Convém que uma política, planos operacionais e 
procedimentos sejam desenvolvidos e implementados para atividades de trabalho remoto.”. “É 
essencial o controle sobre os acessos à informação, na forma de prevenir acessos não autorizados 
ao sistema de informação. E é necessário garantir a segurança quando é feito o uso de terminais 
portáteis ou móveis e também a detecção de atividades não autorizadas.”. (MORAES, 2010, 
p.40).

2.1.12 Controle Criptográfico

De acordo com Garrett (2012), “Em linhas gerais, criptografia é o nome que se dá a 
técnicas que transformam informação inteligível em algo que um agente externo seja incapaz 
de compreender. De forma mais simples, a criptografia funciona como códigos [...]”.

A criptografia na transmissão de dados tem como objetivo codificar os dados a serem 
transmitidos de forma que não possam ser identificados, evitando que a informação 
seja capturada e entendida por estranhos. O objetivo da criptografia é transformar os 
dados para que não sejam entendidos por terceiros. Os dados só́ são reconhecidos 
pelo transmissor e pelo receptor que possuem a chave criptográfica, que opera como 
um código secreto codificando e decodificando a mensagem por meio de algoritmos, 
impedindo a leitura por estranhos ou pessoas não autorizadas. Vemos que esse tipo de 
proteção é cada vez mais importante, especialmente quando utilizamos redes públicas 
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como a Internet, sujeita a acessos por pessoas não autorizadas. (SOUSA, 2009, p. 
147).

Para Macêdo (2014), “A criptografia provavelmente é o aspecto mais importante da 
segurança de comunicações e está se tornando cada vez mais importante como um componente 
básico para a segurança do computador.”. Desta forma, a criptografia é “[...] uma das ferramentas 
principais para este fim. Para manter a confidencialidade, precisamos acima de tudo implementar 
ferramentas e mecanismos de proteção dos dados, como a criptografia.”. (MORAES, 2015, p. 
19).

Para a (ABNT, 2005, p.87) a criptografia tem por objetivo “proteger a confidencialidade, 
a autenticação ou a integridade das informações por meios criptográficos.”. Complementa 
ainda que “Convém que uma política seja desenvolvida para o uso de controles criptográficos. 
Convém que o gerenciamento de chaves seja implementado para apoiar o uso de técnicas 
criptográficas.”. (ABNT, 2005, p.87).

2.1.13 Vazamento de informações

Sobre vazamento de informações, Goodrich e Tamassia (2013, p.438) afirmam que, 
“A política de segurança impõe restrições sobre quais ações os sujeitos em um sistema podem 
fazer a respeito de objetos desse sistema, a fim de atingir objetivos específicos de segurança.”. 
Desta forma, é necessário adotar medidas de boas práticas, instruindo os usuários a usar o 
computador e a rede de forma segura. Se encaixa também a questão de limitar os acessos a 
sites, downloads e adotar um princípio de privilégios para executar comandos e programas 
diversos (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). Neste sentido, são recomendadas algumas 
práticas como “[...] a varredura do envio de mídia e comunicações para verificar a presença de 
informação oculta; o monitoramento das atividades do pessoal e do sistema, quando permitido 
pela legislação ou regulamentação vigente; o monitoramento do uso de recursos de sistemas de 
computação.”. (ABNT, 2005, p.95).

2.1.14 Gestão da Continuidade do Negócio

Para a (ABNT, 2005, p.103) as políticas para gestão da continuidade do negócio visam 
“não permitir a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos críticos contra 
efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for 
o caso.”.

Convém que o processo de gestão da continuidade do negócio seja implementado 
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para minimizar um impacto sobre a organização e recuperar perdas de ativos da 
informação (que pode ser resultante de, por exemplo, desastres naturais, acidentes, 
falhas de equipamentos e ações intencionais) a um nível aceitável através da combinação 
de ações de prevenção e recuperação. Convém que este processo identifique os 
processos críticos e integre a gestão da segurança da informação com as exigências 
da gestão da continuidade do negócio com outros requisitos de continuidade relativo 
a tais aspectos como operações, funcionários, materiais, transporte e instalações. 
(ABNT, 2005, p.103).

2.1.15 Banco de Dados

O banco de dados armazena todas as informações confidenciais referente a contabilidade 
e a de seus clientes, portanto é o seu bem mais precioso. É por este motivo que um banco de dados 
precisa estar em ambiente adequado evitando riscos (GOODRICH; TAMASSIA, 2013). “Um 
banco de dados (em inglês, database) é um local onde é possível armazenar dados de maneira 
estruturada e com a menor redundância possível. Estes dados devem poder ser utilizados por 
programas e usuários diferentes.”. (CCM, 2017a).

Como bancos de dados muitas vezes contêm informação confidencial, eles são 
frequentemente alvos de ataques. Atacantes podem, por exemplo, estar interessados 
em acessar informação privada ou modificar informação em um banco de dados para 
obter lucros financeiros. Devido à sensibilidade das informações armazenadas em 
um banco de dados, em geral não é prudente permitir que usuários desconhecidos 
interajam diretamente com um banco de dados. (GOODRICH; TAMASSIA, 2013, 
p. 365).

“Banco de dados são repositórios nos quais os dados são estruturados, indexados e 
armazenados em arquivos. Eles tornam essas informações mais fáceis de serem encontradas, 
armazenadas, incluídas e atualizadas.”. (POLO-IT, 2017). “Um banco de dados permite 
colocar dados à disposição de usuários para uma consulta, uma introdução ou uma atualização, 
assegurando-se dos direitos atribuídos aos mesmos. Isso é ainda mais útil quando os dados 
informáticos são numerosos.”. (CCM, 2017a).

2.1.16 Firewall

De acordo com Machado (2012b), além do firewall padrão existente nas máquinas, é 
comum que as empresas possuam um equipamento específico para hospedar um firewall, que 
acaba agindo e protegendo toda a rede, salvo que este filtra toda movimentação de dados entre 
os computadores locais e no ambiente da Internet. “O firewall é o mais importante componente 
contra-ataques de rede. Os firewalls foram projetados para garantir proteção contra-ataques na 
rede. O firewall é como se fosse uma porta, aonde deixamos ela aberta ou fechada dos males 
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que encontramos na nossa rede interna e na Internet.”. (BADDINI, 2011).
“O firewall nos ajuda a proteger o perímetro da rede. Define-se por perímetro de rede 

a linha imaginaria entre a rede interna da empresa, que devemos proteger, e a rede externa, que 
normalmente é desprotegida quando falamos de Internet.”. (MORAES, 2015, p. 24).

Segurança de rede é um nível de proteção que garante que a operação de todas as 
máquinas em uma rede funcione de maneira otimizada e que os usuários das mesmas 
possuam apenas os direitos que lhes foram concedidos. Isso inclui impedir que pessoas 
não autorizadas intervenham no sistema de maneira maliciosa, evitar que os usuários 
realizem operações involuntárias capazes de prejudicar o sistema, proteger os dados 
prevendo as falhas e garantir que os serviços não sejam interrompidos. (CCM, 2017b).

Para Macêdo (2014), “Firewall é um sistema de proteção de redes internas contra 
acessos não autorizados originados de uma rede não confiável (Internet), ao mesmo tempo 
que permite o acesso controlado da rede interna à Internet. Eles podem ser um hardware e/ou 
software [...].”. Segundo Baddini (2011, p. 103) “Os firewalls são dispositivos desenhados para 
garantir proteção contra-ataques na camada de rede. Pela filtragem de pacotes IP eles inibem 
conexões originadas na Internet com destino ao seu computador, ou seja, ‘fecham’ as portas no 
sentido de ‘fora para dentro’”.

Um firewall atua como uma defesa para um computador local contra vírus, worms, 
cavalos de troia e ataques de hackers de força bruta. Ele pode assumir a forma de 
software (um programa de segurança) ou hardware (um roteador físico), mas ambos 
desempenham a mesma função: verificação do tráfego de rede de entrada para 
verificar ele se contém dados incluídos na lista negra. Os firewalls verificam cada 
‘pacote’ de dados (pequenos pedaços de um todo maior, reduzidos em tamanho para 
uma transmissão fácil) para garantir que esses pacotes não contenham nada malicioso. 
(KASPERSKY, 2018).

3 METODOLOGIA

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

No ponto de vista científico, a metodologia foi desenvolvida e planejada em duas 
etapas. Na primeira etapa, de caráter exploratório, onde foram levantados os temas relevantes 
sobre segurança da informação em empresas a partir da revisão da literatura. A segunda etapa, 
de natureza qualitativa teve como objetivo aplicar as perguntas elaboradas na primeira etapa, 
por meio de um questionário semiestruturado em uma entrevista em profundidade, visando a 
construção do estudo de caso.
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Uma das fontes mais importantes de informação para o estudo de caso é a entrevista. 
Esta observação pode ser surpreendente para você̂ devido à associação habitual entre 
as entrevistas e a pesquisa de levantamento. No entanto, as entrevistas são comumente 
encontradas na pesquisa de estudo de caso. Elas lembram conversas guiadas, não 
investigações estruturadas (YIN, 2015, p.114).

Richardson (1999, p.79) diz que, “O método qualitativo difere em princípio, do 
quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de 
análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas.”. 
O autor ainda afirma que “[...] o método quantitativo representa, em princípio, a intenção de 
garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 
consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências.”. (RICHARDSON, 1999, 
p. 70).

As entrevistas são uma fonte essencial de evidência do estudo de caso porque a 
maioria delas é sobre assuntos humanos ou ações comportamentais. Os entrevistados 
bem-informados podem proporcionar insights importantes sobre esses assuntos ou 
ações. Eles também podem fornecer atalhos para a história prévia dessas situações, 
ajudando-o a identificar outras fontes relevantes de evidência (YIN, 2015, p. 117).

Segundo Gil (2017), o estudo de caso, consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 
poucos casos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. “Por questionário 
entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Entrevista, 
por sua vez, pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “face 
a face” e em que uma delas formula questões e a outra responde.”. (GIL, 2017, p. 94).

3.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA

Como instrumento para coleta de dados elaborou-se um questionário semiestruturado 
com 38 perguntas. A construção do questionário para pesquisa e o dimensionamento das 
questões, foram efetuadas conforme os temas relevantes de segurança da informação nas 
empresas identificados na revisão da literatura. Após a construção do questionário, o mesmo 
foi submetido ao processo de revisão por especialistas. O Quadro 1 apresenta a versão final do 
questionário.

3.3 REVISÃO por Especialistas

Nesta etapa, foi encaminhado o instrumento para análise de três especialistas, visando 
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realizar uma checagem e validação do conteúdo das questões (HOPPEN; LAPOINTE; 
MOREAU, 1996, CRESWELL, 2010).

O primeiro especialista é um técnico de tecnologia da informação que trabalha na área 
de informática, o segundo é empresário no ramo de tecnologia da informação e o terceiro é 
professor que atua na área de redes de computadores. Em seguida as questões foram ajustadas 
conforme as sugestões realizadas por eles, sendo que estas sugestões estão documentadas a 
seguir.

A primeira sugestão de alteração foi em relação ao tema Contratação, onde foi sugerido 
para alterar a pergunta 1, de “Existe algum termo de responsabilidade dos dados?” para “Existe 
algum contrato de confidencialidade? ”.

No tema Segurança Física, foi sugerido complementar a pergunta 1, de “Existe alguma 
sala específica para o(s) servidor(es)? O ambiente é preparado/adequado?” para “Existe alguma 
sala específica para o(s) servidor(es)? O ambiente é preparado/adequado? O acesso é exclusivo?”. 
Em relação a segunda pergunta também foi sugerido ser complementada, sendo alterada de 
“Quais pessoas tem acesso a essa sala? Existe alguma senha, chave ou outro dispositivo/objeto 
para poder acessar a sala?” para “Quais pessoas tem acesso a essa sala? Existe alguma senha, 
chave ou outro dispositivo/objeto para poder acessar a sala?”.

No que tange ao tema Gerenciamento de Serviços de Terceiros, foi sugerido adicionar 
uma terceira pergunta, “Qual prazo para restabelecimento do serviço e tempo de indisponibilidade 
do mesmo?”. Sobre o tema Backup foi sugerido adicionar uma quinta pergunta, “De que forma 
eles são armazenados (exemplos: na rede da empresa, levados para um cofre, mantidos na 
nuvem, etc.)?”. No tema Uso de Senhas, foi sugerido alterar a pergunta 2 de “A troca de senhas 
é periódica?” para “A troca de senhas é periódica? Há um servidor de monitoramento de período 
de senha e renovação da mesma?”.

No tema Gestão da Continuidade do Negócio, foi adicionado duas perguntas, “Em 
caso de queda de energia além dos comuns Nobreaks há um gerador para continuidade dos 
serviços ou outro meio de manter os equipamentos funcionando?” e “Com queda de energia 
qual tempo de restabelecimento acordado com operadora?”. O questionário semiestruturado 
ajustado a partir da revisão por especialistas é apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Questionário a ser aplicado (após a revisão por especialistas).
Tema Pergunta Referência

Contratação de Pessoal

1.1. Existe algum termo no contrato de trabalho que 
trata sobre a segurança das informações que pertencem a 

empresa?
ABNT (2005)

1.2. Existe algum contrato de confidencialidade?
ABNT (2005), 

Adicionada na Revisão 
por Especialistas

Segurança Física

2.1. Existe alguma sala específica para o(s) servidor(es)? 
O ambiente é preparado/adequado? O acesso é 

exclusivo?

ABNT (2005), 
Adicionada na Revisão 

por Especialistas
2.2. Quais pessoas tem acesso a essa sala? Existe alguma 

senha, chave ou outro dispositivo/objeto para poder 
acessar a sala?

ABNT (2005), 
Adicionada na Revisão 

por Especialistas
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Gerenciamento de Serviços 
Terceiros

3.1. Existe algum controle sobre os serviços executados 
por terceiros? ABNT (2005)

3.2. É feito algum acordo para que garanta a integridade 
dos dados após algum serviço? ABNT (2005)

3.3. Qual prazo para reestabelecimento do serviço e 
tempo de indisponibilidade do mesmo?

Adicionada na Revisão 
por Especialistas

Proteção Contra Códigos 
Maliciosos

4.1. É utilizado algum antivírus ou outro software para a 
proteção de códigos maliciosos/vírus? ABNT (2005)

4.2. Com qual frequência é executado esses softwares e 
como é feito para mantê-lo atualizado? ABNT (2005)

Backup

5.1. Existe alguma rotina de backup? ABNT (2005)
5.2. O backup é feito com qual frequência? ABNT (2005)

5.3. É feito a validação do backup periodicamente? ABNT (2005)
5.4. Qual a disponibilidade do backup em algum eventual 

problema? ABNT (2005)
5.5. De que forma eles são armazenados (exemplos: na 
rede da empresa, levados para um cofre, mantidos na 

nuvem, etc.)?

Adicionada na Revisão 
por Especialistas

Gerenciamento de Redes
6.1. A infraestrutura de rede é adequada para a 

contabilidade? Existe cabeamento para todas as estações? ABNT (2005)

6.2. A rede é fechada para os colaboradores? ABNT (2005)

Gerenciamento de Mídias 
Removíveis

7.1. Existe alguma restrição sobre as mídias removíveis? 
Em todas as máquinas? ABNT (2005)

7.2. Quais tipos de mídias removíveis são utilizadas? ABNT (2005)
7.3. É feito alguma verificação antes da utilização dessas 

mídias? ABNT (2005)

Monitoramento

8.1. Existe algum software de monitoramento nas 
estações? ABNT (2005)

8.2. É gerado algum arquivo LOG para consulta quando 
ocorre algum tipo de problema? ABNT (2005)

Controle de Acesso

9.1. Existe controle de acessos para os usuários? Este 
controle é por usuário ou por grupos de usuário? ABNT (2005)

9.2. Essas restrições se aplicam em todo o sistema 
operacional? No acesso de pastas compartilhadas? 

Dentro do software para o trabalho diário?
ABNT (2005)

Uso de Senhas

10.1. Existe uma senha padrão para os usuários 
acessarem seus perfis ou é feita individual? ABNT (2005)

10.2. A troca de senhas é periódica? Há um servidor 
de monitoramento de período de senha e renovação da 

mesma?

ABNT (2005), 
Adicionada na Revisão 

por Especialistas
10.3. Tem alguém responsável por criar e guardar as 

senhas dos usuários? ABNT (2005)

Trabalho Remoto

11.1. Tem usuários que fazem trabalho e/ou conexões 
remotas? Qual frequência? Número médio de conexões ABNT (2005)
11.2. Essas conexões ocorrem por meio de VPN ou é 

configurado acesso remoto? ABNT (2005)
11.3. Existe alguma proteção extra para essas conexões 

externas? ABNT (2005)

Controle Criptográfico 12.1. Existe algum controle criptográfico? Em quais 
situações este método é aplicado? ABNT (2005)

Vazamento de Informações

13.1. Já houve casos de vazamento de informações? 
Quais medidas foram tomadas? ABNT (2005)

13.2. Existe alguma forma de conscientização dos 
colaboradores para que isso não venha a ocorrer? ABNT (2005)

13.3. Existe algum monitoramento em cima dos usuários 
ou do software? ABNT (2005)
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Gestão da Continuidade do 
Negócio

14.1. Existe algum plano para retomar as atividades em 
caso de falhas no servidor? Falhas na energia? ABNT (2005)

14.2. Existe algum documento com os passos a serem 
seguidos quando ocorre problema X? ABNT (2005)

14.3. Em caso de queda de energia além dos comuns 
Nobreaks há um gerador para continuidade dos serviços 
ou outro meio de manter os equipamentos funcionando?

Adicionada na Revisão 
por Especialistas

14.4. Com queda de energia qual tempo de 
restabelecimento acordado com operadora?

Adicionada na Revisão 
por Especialistas

Banco de Dados

15.1. Existe alguma máquina própria para a hospedagem 
do banco de dados? Qual o SGBD? 

GOODRICH; 
TAMASSIA (2013)

15.2. Quem possui acesso ao banco de dados? GOODRICH; 
TAMASSIA (2013)

Firewall

16.1. Você utiliza firewall? Porque? MACHADO (2012b)
Caso SIM * 

16.2. Qual tipo de firewall? 
16.3. Roda a aplicação de Firewall em servidor ou como 

hardware ou outro tipo? Se aplicativo gerenciável?

MACHADO (2012b)

Caso NÃO * 
16.2. Já tentou utilizar em sua rede? 

16.3. Por que não utiliza ou pensa em utilizar e como? 
16.4. Quais as dificuldades?

MACHADO (2012b)

Fonte: Elaborado a partir da revisão de literatura e na revisão por especialistas.

3.4 COLETA DE DADOS

Após o processo de construção e validação do questionário semiestruturado, este foi 
aplicado em entrevistas em profundidade com os técnicos responsáveis por toda estrutura de 
tecnologia da informação de escritórios contábeis, objeto do estudo de caso. Estas entrevistas 
ocorreram nos dias 30 e 31 de outubro de 2018. Ambos entrevistados assinaram termo de 
autorização para coleta de dados. Foi feito um contato prévio com os entrevistados para 
agendamento da entrevista, sendo que, estes exercem diferentes cargos, porém semelhantes 
atribuições nas respectivas empresas e possuem diferentes formações. As respostas obtidas nas 
entrevistas são apresentadas no capítulo da análise dos resultados.

4 ANALISE DE RESULTADOS

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Inicialmente é importante observar que algumas informações particulares, como nome 
das contabilidades, dos entrevistados e localização física serão omitidas, visando preservar a 
sua identidade e integridade. 

O primeiro entrevistado, será chamado de Entrevistado A, que iniciou o seu contrato 
em 2016 na Contabilidade 1, está cursando o ensino superior e o seu cargo é de Analista de T.I. 
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O segundo entrevistado, será chamado de Entrevistado B, que iniciou o seu contrato em 2006 
na Contabilidade 2, é pós-graduado e o seu cargo é de coordenador no Departamento de T.I (ver 
Quadro 2).

Quadro 2 – Perfil dos entrevistados
Entrevistado Tempo de 

Empresa Formação Cargo Quantidade aprox. 
de Clientes

A 2 anos Ensino superior incompleto Analista de T.I. 530
B 12 anos Pós-graduado Coordenador do Setor de T.I. 4.200

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na discussão dos resultados será apresentada a análise dos dados que foram coletados 
com base no questionário semiestruturado através das entrevistas em profundidade.

4.2.1 Contratação de Pessoal

A primeira questão tratou sobre os procedimentos adotados no processo de contratação 
de pessoal. Neste item quando questionado se existe algum termo no contrato de trabalho que 
trata sobre as informações que pertencem a empresa, o Entrevistado A afirmou que não existe 
esta cláusula em contrato, em contrapartida o Entrevistado B afirmou que existe e é uma cláusula 
bem pontuada no momento da contratação, esta cláusula fala sobre a importância e valor dos 
dados, tanto pela confiabilidade e qualidade dos seus serviços prestados. 

Na segunda questão, quando perguntado sobre contrato de confidencialidade, ambos 
responderam não existir. Desta forma, percebe-se que apesar de um dos escritórios contábeis 
entrevistados dispor de um termo no contrato de trabalho que trate da segurança das informações 
da empresa, um deles não dispõe deste termo. No que tange ao contrato de confidencialidade 
das informações, nenhum deles dispõe, o que pode deixar a empresa suscetível a vazamento de 
informações sigilosas.

4.2.2 Segurança Física

A primeira questão versa sobre segurança física no acesso aos equipamentos de 
tecnologia da informação. Assim sendo, como primeira questão, foi abordado se existe alguma 
sala específica para o(s) servidor(es), se o ambiente é preparado e adequado, e se o acesso é 
exclusivo, em ambas as Contabilidades existe uma sala especifica, reservada e preparada. A 
segunda propunha investigar quais pessoas tem acesso a essa sala e qual é o método de acesso, 
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se é por chave, senha ou algum outro dispositivo. As respostas foram que em ambas possuem 
acesso por chave, porém na Contabilidade 1, apenas o analista e o diretor da empresa possuem 
acesso, já na Contabilidade 2 possuem acesso todos os funcionários da equipe de T.I, bem como 
os gerentes e os donos da empresa.

Falando sobre segurança física, notamos que é um ponto bem importante, pois as 
máquinas servidor, não podem ser deixadas em qualquer lugar e com acesso a qualquer pessoa. 
Bem como requisito da ABNT (2005), é necessário ter sala específica e acessos restritos, e isso 
acontece nos dois ambientes.

4.2.3 Gerenciamento de Serviços de Terceiros

Para este tema, de primeira abordagem foi questionado se existe algum controle sobre 
os serviços executados por terceiros, nas respostas, ambos responderam que sim, que existe 
todo um monitoramento e por vezes, existe um acompanhamento por parte dos técnicos.

Na segunda pergunta, quando questionados se existe algum acordo para que garanta 
a integridade dos dados após algum serviço. Na Contabilidade 1 é feito um contrato com as 
empresas terceiras para prevenir eventuais problemas, já na segunda, não existe nenhum acordo e 
nenhum contrato. Na sequência quando indagados se existe algum prazo para reestabelecimento 
do serviço e tempo de indisponibilidade do mesmo, na Contabilidade 1, existe um prazo de até 
24 horas, já na segunda, não existe um nenhum termo por escrito, apenas que os serviços sejam 
reestabelecidos o quanto antes e com emergência.

É muito importante que o contratante, neste caso a Contabilidade, controlar e 
monitorar o que os terceiros estão executando no seu ambiente de trabalho. Mesmo não tendo 
um acompanhamento em todos os serviços que estão sendo executados, isso deveria de mudar 
e ser constante, pois um serviço executado por outras pessoas exige muito cuidado, pois mesmo 
sem intenção, por vezes pode ocorrer problemas e alguns destes, podem custar muito caro para 
a empresa.

4.2.4 Proteção Contra Códigos Maliciosos 

Esse assunto trata sobre a questão de vírus e como pode-se ficar mais seguros contra 
essa ameaça, portanto, foi questionado se é utilizado algum antivírus ou outro software para 
a proteção desses códigos maliciosos/vírus, e em ambas Contabilidades, existe um servidor 
central que gerencia o antivírus e em todas as estações de trabalho possui o mesmo antivírus 
instalado. Na segunda pergunta, quando questionado sobre qual frequência é executado este 
software e como é feito para mantê-lo atualizado. Nos dois locais existe a proteção em tempo 
real, as atualizações são configuradas para serem feitas automáticas, porém na Contabilidade 1, 
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é feito uma análise semanalmente nos relatórios das verificações.
Este tema, atualmente, é um dos mais preocupantes, pois muitas empresas estão 

sofrendo ataques por conta de vírus e acabam tendo seus dados bloqueados e submetidos a 
um valor de resgate. Como cita Lima (2016), “Todos os dias, vírus de computador são criados 
e espalhados pelo mundo. Seja pela Internet, por meio de dispositivos móveis ou arquivos 
infectados [...]”. Portanto é necessário estar sempre com os sistemas de antivírus atualizados 
visando minimizar os riscos.

4.2.5 Backup

Sobre os backups, existe a rotina configurada nas duas Contabilidades, logo 
questionando a frequência em que esses backups são executados, na Contabilidade 1, este 
procedimento ocorre 2 vezes por dia, enquanto na Contabilidade 2, ocorre apenas 1 vez. Quanto 
a validação dos backups, na Contabilidade 1, essa validação é feita uma vez por mês, já na 
Contabilidade 2, essa validação ocorre diariamente. Quando indagados sobre o armazenamento 
e disponibilidade do backup em algum eventual problema, ambas possuem backup local e na 
nuvem.

O termo backup, é e sempre será, um dos principais temas a serem abordados no quesito 
de segurança. Conforme Sousa (2009, p. 157), “Os dados armazenados em computadores estão 
sujeitos a perdas e erros, é necessário um modo de recuperá-los no caso de falhas e protege-los. 
A forma mais comum é fazer cópia dos dados e arquivos [...]”. No próprio uso dos sistemas 
de informação estamos suscetíveis a alteração de dados indevidas, exclusão de dados e até 
problemas com catástrofes naturais, portanto, existe a necessidade indiscutível de se manter 
uma cópia dos dados em um local adequado e seguro.

4.2.6 Gerenciamento de Redes

Ao questionar sobre como funciona a rede interna das Contabilidades, nos dois casos, 
os Entrevistados responderam que existe uma rede completa com cabeamento para todas as 
estações e a rede é fechada para os colaboradores da empresa. Justificam que como existe 
documentos compartilhados na rede, mesmo que com usuários de sistema específicos, é de 
suma importância não deixar margem para que algum convidado, visitante ou qualquer pessoa 
no ambiente que não seja colaborador, tenha esse acesso a esses documentos.

A justificativa dos técnicos traz todo o significado e importância que é necessário 
ter com o assunto de redes, o compartilhamento de dados nas instituições é comum, e isso 
deve continuar apenas mantido dentro da rede e entre colaboradores. Para ABNT (2005, p.49) 
“Convém que as redes sejam adequadamente gerenciadas e controladas, de forma a protege-
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las contra ameaças e manter a segurança de sistemas e aplicações que utilizam estas redes, 
incluindo a informação em trânsito.”.

4.2.7 Gerenciamento de Mídias Removíveis

Falando sobre mídias removíveis como CD e Pen Drive, existe restrição nas duas 
instituições, porém, com diferenças. Na Contabilidade 1, apenas o analista de T.I e o diretor 
podem fazer o uso dessas mídias, já na Contabilidade 2, todos os usuários podem ter contato 
com isso, porém existe uma verificação primeiramente executada pelo setor de T.I.

Mesmo não sendo aplicado o mesmo método nas duas contabilidades, nos dois locais 
quem tem o primeiro acesso nas mídias removíveis e as informações contidas dentro destes 
dispositivos, são os técnicos de tecnologia da informação, garantindo pelo seu conhecimento 
que façam uma leitura prévia no dispositivo e garanta que não vá existir algum documento ou 
executável malicioso no dispositivo.

4.2.8 Monitoramento

No assunto de monitoramento, nos dois locais, quando perguntado se existia algum 
monitoramento das estações, ambos responderam que sim, porém na Contabilidade 1 é utilizado 
um software/serviço que é possível visualizar a tela em tempo real dos colaboradores, já na 
Contabilidade 2, é verificado apenas os processos que estão ativos. Já sobre erros ocorridos de 
forma geral no sistema operacional, não é gerado, nem monitorado nenhum arquivo de LOG. 

A importância do monitoramento existe para garantir que o trabalho dos colaboradores 
está sendo cumprido e que também não tenha nenhum usuário cometendo crimes utilizando os 
computadores da empresa. O principal objetivo do monitoramento é “detectar atividades não 
autorizadas de processamento de informação.”. (ABNT, 2005, p.60).

4.2.9 Controle de Acesso

No que se refere sobre controle de acesso, funciona semelhante nos dois locais, tanto 
na pergunta, se existe controle para os usuários e como funciona, e, sobre as restrições e aonde 
isso se aplica. As respostas foram que, existe controle de acesso e é feito por grupos de usuários 
e na segunda, que essas restrições se aplicam para todo o sistema operacional, quanto o controle 
dos softwares utilizados internamente.

No entender de Machado (2012a), “A restrição de acesso, embora não elimine por 
completo os riscos à segurança da informação, diminui em muito a ocorrência de incidentes que 
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comprometam a continuidade das atividades do negócio”. Este pensamento deixa bem claro, 
a necessidade do uso de controles de acesso. Isso pode se aplicar a novos colaboradores, tanto 
para setores dentro da empresa que não possuem ligação. É importante deixar que cada coisa 
fique no seu devido lugar e com seus acessos restritos.

4.2.10 Uso de Senhas

Na abordagem do tema sobre uso de senhas, a primeira pergunta é se existe alguma 
senha padrão para os usuários acessarem seus perfis ou se essa senha é feita individual. Na 
Contabilidade 1, essas senhas são feitas por setor e na Contabilidade 2, as senhas são feitas 
de forma individual. Quando questionado sobre a periodicidade da troca dessas senhas e se há 
algum servidor que gerencie isso, o entrevistado A relatou que a troca é feita semestralmente 
e não existe nenhum servidor para este fim, já o entrevistado B, comentou que não existe um 
período específico para a troca de senhas, só que isso é bem recorrente e que também não existe 
nenhum servidor para monitoramento dessas senhas.

Agora, quando perguntado se existia algum responsável por criar e guardar as senhas 
dos usuários, na Contabilidade 1, isso fica por conta do analista de T.I, nas duas ocasiões, criar e 
guardar. Na Contabilidade 2, existe um software que cria as senhas e também armazena. Mesmo 
tendo procedimentos diferentes para criação de senhas, é importante que as senhas estão sendo 
trocadas periodicamente, pois muitas pessoas podem ter acesso a essas senhas (senha de e-mail, 
acessos externos, entre outros) e também pela rotatividade de colaboradores. A forma de como 
é guardada estas senhas é uma particularidade de cada técnico, basta estar em local seguro e que 
outras pessoas não tenham acesso.

4.2.11 Trabalho Remoto

Em relação ao trabalho remoto foram realizadas três perguntas aos entrevistados. A 
primeira é se tem usuários que fazem trabalho e/ou conexões remotas, com qual frequência e um 
número médio de conexões. O entrevistado A, respondeu que os diretores e os coordenadores 
fazem conexões remotas, com frequência diária e uma média de cinco pessoas. Já o entrevistado 
B informou que existe muitas conexões remotas, de filiais e trabalhos de casa, conhecido como 
home office, já média de conexões é de oitenta usuários diários. Sabendo dos riscos dessas 
conexões remotas, foi questionado se esses acessos são feitos por meio de VPN (rede privada 
virtual) ou por algum tipo de acesso remoto; nos dois casos as conexões são por meio de VPN. 
Contudo na Contabilidade 2, existem conexões remotas realizadas por meio de softwares ou 
configuração de área de trabalho externa.

Além da utilização de VPN, foi questionado se existe alguma proteção extra para essas 
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conexões. A Contabilidade 1 respondeu que existe liberação por IP, já a Contabilidade 2 diz que 
existe uma criptografia da VPN, para que o acesso seja feito realmente por membros da equipe. 
Para a ABNT (2005, p.82), “Convém que uma política, planos operacionais e procedimentos 
sejam desenvolvidos e implementados para atividades de trabalho remoto.”. Isso porque, a 
maioria dos ataques nas empresas, é feita por conexões externas. Este tema é muito bem aplicado 
nas duas contabilidades. Na Contabilidade 1 existe liberação/autenticação de IPs previamente 
configurados. Já na Contabilidade 2, que além do uso de VPN, ainda existe um controle de 
criptografia sobre essa rede virtual privada. 

4.2.12 Controle Criptográfico

Abordando o tema de criptografia, foi questionado se existe algum controle criptográfico 
e em quais situações este método é aplicado. Na Contabilidade 1, não existe, já na Contabilidade 
2, existe a criptografia da VPN, conforme comentado na pergunta 3 do item 4.2.11 e também 
existe um acesso via certificação digital em sistemas.

De acordo com Macêdo (2014), “A criptografia provavelmente é o aspecto mais 
importante da segurança de comunicações e está se tornando cada vez mais importante como um 
componente básico para a segurança do computador.”. O autor aponta o controle criptográfico 
como algo básico para a segurança, mas com os dois entrevistados, isso não ocorre na prática, 
exceto, na Contabilidade 2, para não deixar de citar, que é utilizado um controle sobre as 
conexões externas que são via VPN. A falta no uso de criptografia para assegurar os dados 
sigilosos dos clientes pode comprometer a segurança deles.

4.2.13 Vazamento de Informações

Um tema bastante polêmico e preocupante tanto para a Contabilidade quanto para 
seus clientes é o vazamento de informações. Primeiramente foi questionado se já houve casos 
de vazamento de informações e quais medidas foram tomadas. Ambos não tinham histórico e 
não possuíam conhecimento sobre algum caso de vazamento de informações da empresa. Na 
segunda pergunta foi indagado se existe alguma forma de conscientizar os colaboradores para 
que isso não venha ocorrer, o entrevistado A, comentou que a empresa dispõe do manual do 
colaborador que conta com este item, já o entrevistado B, comentou que apenas existe uma 
clausula contratual que já trata sobre o sigilo das informações da empresa. A terceira pergunta 
deste tema procurava investigar se existe algum monitoramento sobre os usuários. Conforme os 
entrevistados, isso ocorre apenas na Contabilidade 1.

Sobre vazamento de informações, é necessário adotar medidas de boas práticas, 
instruindo os usuários a usar o computador e a rede de forma segura. Esse é um dos casos que 
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acontecia bastante a alguns anos atrás, quando o quesito de segurança e parte contratual não 
eram tão bem aplicada, que acontecia muito com ex-funcionários que ficavam irritados pela 
demissão e acabavam descontando nos dados que se referiam a empresa.

4.2.14 Gestão de Continuidade do Negócio

Um dos grupos de perguntas, procurava investigar se a contabilidade dispõe de 
plano para continuidade do negócio na ocorrência de problemas relacionados a tecnologia 
da informação. Segundo os entrevistados, no caso de alguma falha no servidor, referida nas 
questões 1 e 3, não existe nenhum plano específico para a retomada das atividades, já em caso de 
falhas de energia, existe os comuns nobreaks para a sustentação tanto das estações de trabalho 
e dos servidores. Sobre a pergunta 2, se existe algum documento e/ou base de conhecimento 
para resolução de problemas, nenhuma das duas Contabilidades possui tal documentação. 
Na pergunta 4, questionado se tem algum contrato ou acordo com a operadora de energia, a 
Entrevistado A, comentou que não existe. O Entrevistado B, comentou que existe um prazo 
pré-estabelecido que é de até 24 horas para o restabelecimento em caso de falhas.

Desta forma, percebe-se como um dos pontos mais falhos, pois em nenhuma das 
contabilidades existe um plano de contingencia para a continuidade do negócio em caso de falta 
de energia, a não ser os nobreaks. É uma questão que deveria ser levada mais em consideração, 
levando em conta que se chegar em uma data que é necessário entregar alguma obrigação 
ao governo e ocorrer algum problema grave na entrada de energia. Na questão 2 faltou nas 
duas contabilidades, determinar os procedimentos por meio de padronização interna. Em 
todos os locais ocorrem problemas e é importante deixar documentado e compartilhado com 
mais membros, pois em eventual ausência, outras pessoas podem resolver. Sobre acordo com 
operadora de energia, na Contabilidade 1 não tem e na Contabilidade 2, é de 24 horas. Nos dois 
locais deviam existir um acordo documentado e além disso, com um prazo menor possível.

4.2.15 Banco de Dados

O tema banco de dados é referente ao uso de softwares ERP (Enterprise Resource 
Planning) e gestão dos serviços da Contabilidade, portanto na pergunta 1, é questionado sobre 
qual SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é utilizado; nos dois locais é o 
mesmo, Firebird. Na pergunta 2, é sobre quem tem acesso ao banco de dados. Nos dois casos 
as respostas foram que todos os usuários e gestores tem acesso, porém por meio da aplicação, 
já acesso ao arquivo, apenas os entrevistados.

Hoje em dia, não só nos escritórios contábeis, mas todas as empresas, o banco de dados 
é o maior patrimônio da empresa. Em todos os casos você consegue repor, como por exemplo, 
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computadores, estoque, e qualquer coisa física. Já as informações, é muito difícil. A informação 
do banco de dados necessita ser muito precisa, pois é no banco de dados aonde que tudo fica 
registrado, além de ter que utilizar essas informações para cumprir legislações, ter base para 
pagar impostos e prestar contas com o governo.

4.2.16 Firewall

Por fim, foi abordado sobre firewall. Na primeira pergunta foi indagado se existe a 
utilização de firewall e por quê. Ambos responderam que utilizando firewall, para controlar a 
rede e ter maior proteção. Na pergunta 2, é questionado sobre qual tipo de firewall é utilizado, 
se é uma aplicação, servidor firewall ou hardware e se é por aplicativo gerenciável. Na 
Contabilidade 1, é utilizado o firewall de hardware – sonicwall, mas sem muitos detalhes. Já na 
Contabilidade 2, é utilizado firewall appliance (que é um hardware dedicado, especificamente 
projetado para um propósito, onde os fabricantes embarcam seus softwares) neste firewall é 
possível executar configuração orientada a objeto com gestão centralizada.

Para Moraes (2015, p.24), “O firewall nos ajuda a proteger o perímetro da rede. Define-se 
por perímetro de rede a linha imaginaria entre a rede interna da empresa, que devemos proteger, 
e a rede externa, que normalmente é desprotegida quando falamos de Internet.”. Portanto, é 
justamente o que separa a rede interna dos males da Internet, quando bem configurado, evita que 
qualquer programa ou acesso que esteja sendo efetuado de outro lugar para causar problemas na 
rede interna e por preocupação a segurança, ocorre bem nos dois locais aonde foram feitas as 
entrevistas. No Quadro 3, é apresentado um resumo das análises referentes aos dezesseis temas 
abordados durante a coleta de dados com cada uma das Contabilidades.

Quadro 3 – Resumo das respostas
Tema Contabilidade 1 Contabilidade 2

1. Contratação de 
Pessoal

Não possui termo sobre segurança 
dos dados e não possui contrato de 

confidencialidade.

Possui termo sobre segurança dos dados e 
não possui contrato de confidencialidade.

2. Segurança Física
Possui sala específica e adequada para o 
servidor e o acesso é feito apenas pelo 
técnico de T.I. e o diretor da empresa.

Possui sala específica e adequada para o 
servidor e o acesso é feito pelo técnico de 

T.I., diretor da empresa e gerentes.

3. Gerenciamento de 
Serviços Terceiros

Possui controle sobre os serviços realizados 
por terceiros, existe acordo de integridade 
e existe acordo para reestabelecimento do 

serviço em caso de falha.

Possui controle sobre os serviços realizados 
por terceiros, por não existe acordo de 

integridade e não tem nenhum acordo para 
reestabelecimento do serviço em caso de 

falha.
4. Proteção Contra 

Códigos Maliciosos
Existe antivírus em todas as máquinas e 
essa proteção acontece em tempo real.

Existe antivírus em todas as máquinas e 
essa proteção acontece em tempo real.

5. Backup

Existe rotina de backup que acontece duas 
vezes por dia, com validação uma vez 

por mês e este backup fica armazenado e 
disponível em máquina local e na nuvem.

Existe rotina de backup que acontece uma 
vez por dia, com validação diária e este 
backup fica armazenado e disponível em 

máquina local e na nuvem.
6. Gerenciamento de 

Redes
Existe rede fechada para os colaboradores e 

cabeamento para todas as máquinas.
Existe rede fechada para os colaboradores e 

cabeamento para todas as máquinas.
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7. Gerenciamento de 
Mídias Removíveis

Existe restrição para o uso de mídias 
removíveis e quem tem o primeiro contato 

com as informações contidas dentro do 
dispositivo é o técnico de T.I.

Não existe restrição para o uso de mídias 
removíveis, porém quem tem o primeiro 

contato com as informações contidas dentro 
do dispositivo é o técnico de T.I.

8. Monitoramento
Existe software de monitoramento em 
tempo real nas máquinas, porém não 

contém LOG de execução.

Existe monitoramento de processos ativo 
nas máquinas, porém não contém LOG de 

execução.

9. Controle de Acesso
Existe controle de acesso para os usuários e 
este se aplica em todo o sistema operacional 

como também nos softwares utilizados.

Existe controle de acesso para os usuários e 
este se aplica em todo o sistema operacional 

como também nos softwares utilizados.

10. Uso de Senhas

As senhas não possuem padrão e são feitas 
por grupo de usuários, a troca acontece 

semestralmente e não possui controle de 
monitoramento. Ações executadas pelo 

técnico de T.I..

As senhas não possuem padrão e são feitas 
de forma individual. Troca periódica sem 
período pré-determinado e sem controle 

de monitoramento. Ações ocorrem por um 
software.

11. Trabalho Remoto
Acontece trabalho remoto com bastante 
frequência, essas conexões são feitas via 

VPN e com liberação prévia de IP. 

Acontece trabalho remoto com bastante 
frequência, essas conexões são feitas via 

VPN e com criptografia da rede.
12. Controle 
Criptográfico Não possui controle criptográfico. Criptografia apenas nas conexões remotas.

13. Vazamento de 
Informações

Sem histórico de vazamento e a 
conscientização ocorre através do manual 

do colaborador.

Sem histórico de vazamento e a 
conscientização ocorre através de cláusula 

contratual.

14. Gestão da 
Continuidade do 

Negócio

Sem gerador de energia, em falha de energia 
possui apenas Nobreaks. Não possui base 
de conhecimento e não existe acordo com 

operadora de energia.

Sem gerador de energia, em falha de energia 
possui apenas Nobreaks. Não possui base 

de conhecimento e existe acordo com 
operadora de energia para reestabelecimento 

em até 24hrs.

15. Banco de Dados

Existe servidor próprio e preparado para 
banco de dados, SGBD Firebird. Apenas 
o técnico de T.I. tem acesso ao arquivo de 

banco.

Existe servidor próprio e preparado para 
banco de dados, SGBD Firebird. Apenas 
o técnico de T.I. tem acesso ao arquivo de 

banco.
16. Firewall É utilizado hardware de firewall e existe um 

servidor próprio para isso.
É utilizado hardware de firewall e existe um 

servidor próprio para isso.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da análise dos resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou analisar quais os temas abordados na revisão de literatura 
que estão sendo adotados nos escritórios contábeis. O estudo de caso foi efetuado em duas 
contabilidades por meio de entrevistas em profundidade com o auxílio de um questionário 
semiestruturado.

Para alcançar o objetivo principal desta pesquisa, que foi de analisar as medidas de 
segurança da informação que estão sendo adotadas pelos escritórios contábeis visando manter 
o sigilo e confidencialidade dos dados de seus clientes foi desenvolvido um questionário 
semiestruturado com base na revisão de literatura, o qual foi aplicado em forma de entrevistas 
em profundidade, formando a base para o estudo de caso. Com as respostas obtidas, onde os 
dois entrevistados responderam a 38 perguntas referente a 16 temas relevantes à segurança da 
informação, pode-se realizar a discussão dos resultados.

Após a aplicação do questionário realizou-se a análise das respostas dos usuários com 
base na revisão de literatura. Com a finalização da análise do questionário observou-se que 
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dentre os 16 temas abordados no questionário sobre segurança da informação, 14 deles são bem 
relevantes nos dois escritórios. 

Por fim, entre os temas sobre segurança da informação abordados na pesquisa, 
destacaram-se dois que não se demonstram como grandes preocupações nas contabilidades que 
fizeram parte do estudo de caso: controle criptográfico e gestão da continuidade do negócio. 
Nestes dois temas seria interessante que as contabilidades tivessem uma maior atenção e 
investimento de tempo para criar uma solução ou agilizar uma já existente. De maneira geral os 
outros temas são tratados com bastante relevância nos dois escritórios de uma forma natural e 
habitual. Porém se tratando de tecnologia da informação e segurança de informação é necessário 
estar sempre atualizado, utilizando ferramentas mais novas, eficientes, com bom custo benefício, 
mas principalmente visando a manutenção do sigilo e segurança das informações dos clientes 
e da empresa.

5.1 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Considerando as limitações do presente estudo, principalmente em relação a pequena 
amostra, são realizadas algumas recomendações de trabalhos futuros. Primeiramente, em 
relação ao método utilizado, propõe-se investigar mais escritórios de contabilidade, aplicando 
o mesmo questionário semiestruturado por meio de entrevistas em profundidade, de forma que 
os resultados possam trazer mais evidências ou contradizer os resultados desta pesquisa.

Em segundo lugar, partindo da abordagem qualitativa empregada na pesquisa e com 
base nos seus resultados, propõe-se a construção de um questionário quantitativo que possa ser 
aplicado em maior escala e investigar as medidas de segurança da informação que estão sendo 
adotadas pelos escritórios contábeis de outras regiões do país.

Por fim, considerando que as evidências desta pesquisa indicam que temas como controle 
criptográfico e gestão da continuidade do negócio não são motivos de grande preocupação nos 
escritórios contábeis, propõe-se investigar mais a fundo estes temas procurando especialistas na 
área para orientar os escritórios e quem sabe trazer à tona as preocupações ora não evidentes.
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ORÇAMENTO EMPRESARIAL: ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE 
FERRAMENTA DE GESTÃO E CONTROLE NO SETOR INDUSTRIAL

Marileusa Heinz1

Osmar Niquelatti2

RESUMO
O orçamento é um planejamento financeiro utilizado para fixar metas quantitativas de receitas, ganhos, despesas e 
perdas, bem como fluxos futuros de caixa e patrimônio da empresa. Para que o sistema de orçamento seja eficaz é 
preciso a criação de uma cultura orçamentária, dentro da cultura maior da empresa. O objetivo do presente trabalho 
é descrever o processo de implantação e acompanhamento de orçamento em uma empresa industrial do ramo 
têxtil, situada no interior do Alto Vale do Itajaí. O trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre planejamento, 
controle e orçamento. O método utilizado é a pesquisa qualitativa através entrevistas e levantamento de dados 
informados pela empresa. No roteiro de implantação do orçamento, os pontos de maior dificuldade foram as 
equipes envolvidas, o grau de instrução, e falta de cultura empresarial voltada à gestão de resultados.  Nota-se que 
preparando as pessoas e ajustando a ferramenta do orçamento matricial à realidade da empresa é possível implantar 
o planejamento orçamentário e criar a cultura voltada a redução de custos.

Palavras-chave: Implantação. Orçamento. Cultura. Planejamento.

ABSTRACT
The budget is a financial plan used to set quantitative targets for revenues, gains, expenses and losses, as well 
as future cash flows and the company’s equity. For the budget system to be effective it is necessary to create 
a budget culture, within the larger culture of the company. The objective of the present work is to describe the 
process of implementation and budget monitoring in an industrial company in the textile industry, located in the 
interior of the Alto Vale do Itajaí. The work presents a bibliographic review on planning, control and budget. The 
method used is qualitative research through interviews and data collection informed by the company. In the budget 
implementation roadmap, the points of greatest difficulty were the teams involved, the level of education, and 
the lack of a corporate culture focused on results management. It should be noted that by preparing people and 
adjusting the matrix budget tool to the company’s reality, it is possible to implement budget planning and create a 
culture aimed at reducing costs.

Keywords: Implementation. Budget. Culture. Planning.

1 INTRODUÇÃO 

No processo de crise as empresas necessitam com urgência a firmeza e reestruturação 
de políticas avessas ao modelo populista de gestão pública. O resgate da confiança no país e 
na lógica de crescimento e desenvolvimento da economia. Não é saudável para as empresas 
esperar que o país melhore para depois agir. Quem conseguir passar pelas crises, sairá mais 
forte e com condições de aumentar sua participação no mercado. 

1 Aluna do curso de MBA em Gestão financeira e controladoria.
2 Professor orientador Mestre em Administração de empresas - FURB (2014). Graduado em administração de 
empresas - UNIDAVI - Universidade para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (1995). Pós-Graduado em 
Gestão Financeira e de custos - UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville (2000). Pós-graduado em 
formação didático pedagógica metodológica - UNIDAVI (2005).
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Conforme Chiavenato (2017), a administração atual está sendo direcionada para uma 
administração descentralizada, da maneira que, no futuro, cada pessoa estará encarregada 
de administrar totalmente seu próprio trabalho em direção a metas e objetivos previamente 
negociados e fixados.   

A inovação é importante pois mudanças e transformações tornam tudo obsoleto com 
muita rapidez. As empresas não podem ter ações reativas e atrasadas, precisam ser proativas 
e tomar decisões antecipatórias. As empresas precisam estar preparadas para as mudanças no 
ambiente empresarial, assim como na frase erroneamente atribuída a Charles Darwin, “não são 
as mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as que se adaptam melhor as 
mudanças”.

As ferramentas de planejamento e orçamento empresarial, estão disponíveis para todas 
as empresas, para que possam se organizar e administrar da maneira mais previsível possível.

Lunkes (2013), aponta o planejamento estratégico como ferramenta de mobilização das 
pessoas e das empresas, na construção do futuro almejado, com foco em clientes, fornecedores, 
concorrentes e empresa.   

Fischmann e Almeida (1995) apud Frezatti (2009), abordam o planejamento estratégico 
como técnica administrativa de análise do ambiente de uma empresa, oportunidades e ameaças, 
pontos fortes e fracos, e com base nessa consciência, estabelece as diretrizes a serem seguidas.

 Conforme Ansoff (1991) apud Frezatti (2009), a ferramenta do planejamento 
estratégico deveria preparar a empresa para o futuro sem ser somente uma projeção do passado, 
de maneira mais abrangente e sistemática.

 Após a conclusão do planejamento estratégico, é comum, indicado e primordial para 
as empresas darem continuidade com a implantação do orçamento empresarial.

De acordo com Tavares (2000) apud Lunkes (2013), o orçamento empresarial é uma 
etapa do processo do planejamento estratégico, no qual se estima e determina a melhor relação 
entre resultados de despesas e receitas, de acordo com o planejamento estratégico. O orçamento 
envolve e abrange funções e operações de toda a empresa.

Frezatti (2009), aponta o orçamento como um plano financeiro para implementar a 
estratégia da empresa em determinado exercício.

Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é descrever o processo de implantação e 
acompanhamento de orçamento em uma empresa industrial do ramo têxtil, situada no interior 
do Alto Vale do Itajaí, disponibilizando a quem interessar oportunidade de conhecimento 
através de um roteiro prático de implantação, utilizando a teoria estudada e a adequando na 
implantação e acompanhamento. 

2 REVISÃO DA LITERATURA

Segundo Tavares (2000, apud LUNKES, 2013), a primeira fase do planejamento 
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floresceu na metade do século XX, nos estados Unidos, quando o planejamento financeiro, 
representado pelo orçamento, começou a ter aceitação crescente.  Para Anthony (1970, apud 
LUNKES, 2013), o planejamento financeiro é o processo de decidir o que a empresa vai fazer.

O principal dispositivo formal para fazer planos de empresa é o orçamento, que é uma 
demonstração dos planos em termos financeiros.

Conforme Brookson (2000, p. 7):

Orçamentos são essenciais para o planejamento e o controle da empresa. Ajudam a 
coordenar as ações dos líderes de diferentes áreas, estabelecem um compromisso com 
os objetivos da organização, conferem autoridade ao gerente de cada área para fazer 
despesas e fornecem metas claras de receitas. Ao oferecer Benchmarks (padrões ideais 
para comparar e monitorar atividades concretas), constituem uma forma confiável de 
analisar o real desempenho da organização. Representam, assim, um modo de gerar 
informações para que a empresa possa aferir o andamento de suas atividades e definir 
como adaptar-se aos planos traçados.

Ainda segundo Brookson (2000, p. 8):

Os orçamentos garantem uma estrutura dentro da qual funcionários, departamentos 
e empresa toda podem trabalhar. Estimulam pessoas a pensar no futuro e planejar 
com antecedência, servindo-se de uma pauta básica que facilita a comunicação dos 
diversos objetivos.

Para Brookson (2000, p. 8), orçamentos “servem ainda para demonstrar a situação 
financeira da empresa a terceiros, como bancos, fornecedores, funcionários, clientes e sócios”

Frezatti (2009), aponta que o orçamento é um planejamento financeiro, implantando a 
estratégia definida pela empresa através de números, para melhor controle da gestão, o alcance 
das metas estabelecidas depende do nível de comprometimento e compromisso dos gestores 
envolvidos.

Assim, o orçamento empresarial pode ser definido como sendo a quantificação do 
planejamento estratégico da empresa. É utilizado para fixar metas quantitativas de receitas, 
ganhos, despesas e perdas, bem como fluxos futuros de caixa e patrimônio da empresa. 
(SANTOS et al., 2008).

Conforme Welsch, (2010, p. 24): 

O planejamento e o controle de resultados baseiam-se na convicção de que a 
administração é capaz de planejar e controlar o destino de uma empresa a longo prazo 
por meio de uma série contínua de decisões bem concebidas, o conceito está associado 
ao planejamento da prosperidade, em vez de deixar-se tudo ao acaso.

O processo de tomada de decisões deve ser racional e sistemático, e ao mesmo tempo 



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 136-157, jan./mar. 2020.

139

deve ser sensível à natureza singular do ambiente externo em que cada decisão é tomada. 
As de decisões administrativas compreendem a manipulação das variáveis controláveis e o 
aproveitamento dos efeitos das variáveis não-controláveis sobre receitas, custos e investimento 
(WELSCH, 2010).

De acordo com Padoveze (2012), pelos objetivos, princípios e propósitos do 
orçamento, percebe-se que essa ferramenta abrange toda a empresa, e deve ser implantada com 
muita responsabilidade, pois podem haver conflitos de opiniões e funções, estes são inerentes a 
qualquer gestão que envolva delegação de responsabilidades e liberdades de ação dentro destas. 
Dessa forma, cabe ao responsável pela coordenação do orçamento e pela direção, manter sempre 
o direcionamento estipulado pelo planejamento estratégico definido. 

Para que o sistema de orçamento tenha sucesso, é preciso a criação de uma cultura 
orçamentária, dentro da cultura maior da empresa. Nas organizações em que o sistema de 
orçamento já está consolidado, poucas dúvidas existem, e os objetivos, o plano e o controle 
orçamentário são aceitos normalmente, sendo o resultado eficaz para a entidade (PADOVEZE, 
2012).

De acordo com Paula (2016), nada é para sempre e o mesmo processo, ferramenta ou 
metodologia que funcionou bem para sua empresa no passado, pode não ser o mais adequado no 
futuro, seja pelas mudanças de tamanho ou estratégia da companhia, ou mesmo porque novas 
ferramentas podem ter surgido, tornando a atual obsoleta.

Inúmeros são os tipos de orçamentos, cabe a cada empresa analisar sua realidade e 
adotar o que melhor se adequar à ela.

2.1 ORÇAMENTO CONTÍNUO

 O orçamento contínuo, é uma metodologia bem interessante e dinâmica, comumente 
utilizada para cobrir orçamentos em um período de 12 meses, sendo que quando um mês se 
encerra, o orçamento é revisado, adicionando-se um novo mês no fim do período que está sendo 
orçado. Deste modo tem-se continuamente um orçamento de 12 meses estruturado pela frente.

Este modelo é bastante indicado para empresas que atuam em segmentos com produtos 
de ciclos de vida curtos ou em mercado muito voláteis, como moda ou tecnologia. Afinal, estas 
empresas trabalham de forma bastante dinâmica e ágil e precisam logicamente manter projeções 
sempre alinhadas às variações do cenário em que a empresa está inserida (PAULA, 2016).

2.2 ORÇAMENTO BASE ZERO

Conforme Padoveze (2012, p. 202 e 203):
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A proposta do orçamento base zero está em rediscutir toda a empresa sempre que se 
elabora o orçamento, e em questionar cada gasto, cada estrutura, buscando verificar a 
real necessidade dele. De acordo com o mesmo autor, o conceito de orçamento base 
zero é precursor do conceito mais atual de reengenharia, ou seja, rediscutir a empresa 
com base em seus processos e na existência necessária deles.

Conforme Padoveze (2012), o fundamento do orçamento base zero não é porque 
aconteceu que deverá acontecer, trabalha todas as informações com os gestores como se 
estivessem iniciando da estaca zero, o período normalmente é de 12 meses, pode ser usado 
o método contínuo.  Principais vantagens: reflexão dos gestores sobre as operações e procura 
de oportunidades de melhoria, informações detalhadas referente aos recursos para realizar os 
projetos, maior acompanhamento entre valores e quantidades orçadas x realizadas.

2.3 ORÇAMENTO ESTÁTICO OU TRADICIONAL

Orçamento estático ou tradicional, é o mais comum. Elaboram-se todas as peças 
orçamentárias com a fixação de determinado volume de produção ou vendas. Esses volumes 
por sua vez determinarão o volume das demais atividades e setores da empresa. O orçamento 
é considerado estático quando a administração do sistema não permite nenhuma alteração nas 
peças orçamentárias. (PADOVEZE, 2012)

Ainda segundo Padoveze (2012), o orçamento estático é o mais usado nas grandes 
corporações e pequenas corporações por se tratar de um método eficaz e fácil de implantar, 
revisar e acompanhar, comum a implantação do orçamento tradicional atrelado ao base zero, 
se houver grandes mudanças de cenários, precisam ser ajustados. Período normalmente para 12 
meses, ao mesmo tempo que é rígido também é flexível pois avalia sempre as variações e os 
cenários.

2.4 ORÇAMENTO FLEXÍVEL

Segundo Horgren (1985, p.137), basicamente um “orçamento flexível é um conjunto 
de orçamentos que podem ser ajustados a qualquer nível de atividades.”

Para Padoveze, (2012, p.203) “A base para a elaboração do orçamento flexível é a 
perfeita distinção entre custos fixos e variáveis. Estes seguirão o volume de atividade, enquanto 
os custos fixos terão o tratamento tradicional.” 

 A possibilidade de ajustar o orçamento caminha lado a lado com a responsabilidade 
dos gestores de identificarem de onde vem as variações, quais as causas, se são aspectos internos 
ou externos, é preciso ter claro essas variações para poder tomar as decisões cabíveis e corrigir 
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os erros. (TOBIAS, 2018).

2.5 ORÇAMENTO MATRICIAL

Conforme relatado por Niquelatti (2010), o orçamento matricial é uma metodologia 
de gerenciamento e controle da organização, serve para de forma organizada questionar as 
atividades realizadas analisar e pensar em formas de melhoraria constante, utiliza metas de 
redução específica, propõe desafios para as áreas da empresa, com objetivo de controle e 
redução de custos. Recebe esse nome por realizar o controle orçamentário de forma cruzada, ou 
seja, mais de uma pessoa controla os gastos; o controle cruzado dos gastos acontece através dos 
gestores e dos pacotes de gastos e suas respectivas contas.

Merchant (1984, p. 293) “empresas com posições de destaque no mercado, em seus 
sistemas orçamentários, tendem a enfatizar o aspecto do controle e a integração”.

Cruz enfatiza que (2017, p.1):

O sucesso na implantação de Orçamento Matricial se inicia na sensibilização de todos 
os envolvidos para melhor prática de controle orçamentário e idealização a partir da 
cooperação de toda a empresa. A implantação precisa ser gerenciada por pessoas que 
entendam de mudança organizacional e do negócio da empresa, junto com todos os 
funcionários. É importante o comprometimento da alta direção, que deve ter uma 
visão clara e compartilhada da situação futura. A implantação deve contemplar os 
aspectos de um projeto de mudança organizacional. Após a implantação é preciso 
esforço contínuo por meio de treinamento, mobilização e comprometimento dos 
envolvidos.

A partir do momento que uma empresa e sua equipe percebem a necessidade de mudar, 
entendem a magnitude do sucesso da implantação e manutenção do orçamento matricial, o 
processo se torna mais tranquilo e de fácil aceitação. Os problemas são divididos, e as vitórias 
comemoradas. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho tem como base o caso real de implantação de orçamento 
empresarial, em uma empresa do ramo têxtil situada no interior do Alto Vale do Itajaí, no qual 
o contato inicial foi realizado via telefone com os gestores da mesma.

O trabalho é realizado em várias etapas, iniciando-se em janeiro de 2018, através do 
pedido de autorização para a realização e posterior divulgação do trabalho e tem como projeção 
de término novembro do mesmo ano.

Para o levantamento das informações, a pesquisa qualitativa foi realizada conforme os 
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dados informados pela empresa, a qual adequou teoria com realidade empresarial.
Algumas entrevistas foram realizadas pessoalmente na empresa, troca de e-mails e 

telefonemas diversos conforme a necessidade e dúvidas que foram surgindo no decorrer do 
trabalho. 

Godoy (1995 B, p. 63) apresenta argumentos: 

Quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é de cunho 
exploratório, este tipo de investigação parece ser o mais adequado. Quando o estudo é 
de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, 
na sua complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada. 
Ainda quando a nossa preocupação for a compreensão da teia de relações sociais e 
culturais que se estabelecem no interior das organizações, o trabalho qualitativo pode 
oferecer interessantes e relevantes dados. Nesse sentido, a opção pela metodologia 
qualitativa se faz após a definição do problema e do estabelecimento dos objetivos da 
pesquisa que se quer realizar.

A definição pelo método qualitativo se deve pela sua maior relação apontada por 
Godoy, o trabalho realizado é a descrição do processo de implantação do orçamento e tem 
como objetivo oferecer dados importantes e relevantes a quem se identificar com a necessidade.

4 RESULTADOS

4.1 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
ORÇAMENTO MATRICIAL.

Em diversas conversas com os gestores da empresa, a mesma relata que após grave 
crise financeira que a empresa enfrentou, compreende a necessidade de mudar alguns processos, 
procedimentos e gestão, onde decide por alguns e dentre esses a implantação do planejamento 
empresarial anual e orçamento empresarial. 

Nos primeiros anos, o planejamento empresarial vem sendo executado com o apoio de 
uma consultoria externa a qual trouxe metodologias que devem ser aplicadas com a liderança 
principal, com base na definição macro da diretoria como metas de faturamento e produção.

Dados, valores e informações, são resgatadas de históricos dos anos anteriores, 
adequados à realidade, para posterior estabelecimento e implantação de limites, determinante 
para acompanhamento de gastos diários, mensais e anuais.

Para que os trabalhos tenham êxito, a empresa cria o setor de controladoria e em 
seguida a revisão da estrutura e procedimentos dos setores de suprimentos: almoxarifado e 
compras bem como treinamento intensivo dos profissionais responsáveis por essas áreas para 
que compreendam a importância do trabalho à eles designado. 
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Ainda conforme relato, no segundo ano de implantação das ferramentas, a empresa 
sente a necessidade e a oportunidade de adequar a ferramenta do orçamento, para o matricial, 
envolvendo todos os gestores, centros de custos e determinando contas para seus donos.

Além de manter o objetivo estabelecido, a implantação do orçamento empresarial 
matricial, tem como objetivo nessa empresa de criar a percepção crítica voltada à redução 
de custos e desperdícios em todos os setores e estabelecer controles, bem como antecipação, 
agilidade, comunicação, bases com clareza para tomada de decisão, visando maior lucratividade, 
competitividade. 

4.2 RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
ORÇAMENTO MATRICIAL

Entendendo a importância dos controles e acompanhamentos, a empresa decide criar 
o setor de controladoria. A estratégia determinada pela consultoria externa contratada, propõe o 
treinamento de colaborador interno para essa função.

Anteriormente, algumas funções da controladoria, estavam sendo desempenhadas 
por consultoria externa, especificamente fechamento de resultado gerencial e projeções. As 
dificuldades que a empresa encontrava trabalhando dessa forma era a falta de conhecimento por 
parte da consultoria externa do negócio, além da descentralização de responsabilidades, falta de 
organização e informações para antecipar possíveis problemas.

Com a forte crise que a empresa enfrentou, decidiu mudar sua forma de trabalhar. 
Contratou uma nova consultoria externa, e no pacote, a implantação do setor de controladoria. 
Áreas de forte apoio no trabalho inicial, foram a informática e a contabilidade.

Os principais desafios encontrados na primeira etapa de implantação foram alinhamento 
de informações, números confiáveis, mudança cultural, redução de custos e foco em resultado. 
Com o decorrer dos trabalhos e o envolvimento dos gestores, gradativamente a empresa teve a 
participação e colaboração das áreas.

A implantação e manutenção de um setor de controladoria, é um ato de coragem e 
muita atitude. Um dos mais importantes trabalhos para qual a controladoria é designada é a 
implantação e manutenção do orçamento empresarial.

4.3 DETALHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO MATRICIAL

Com o objetivo de ter o planejamento representado por números, iniciou-se a 
implantação do orçamento matricial na referida empresa. “Um orçamento é um plano financeiro 
que estabelece, da forma mais precisa possível, como se espera que transcorram os negócios de 
um departamento ou de uma empresa, geralmente num prazo mínimo de um ano.” (PARSLOE; 
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WRIGHT, 2001, p. 11).
Na dinâmica da atividade diária, muitas coisas acontecerão que podem não ter sido 

previstas no momento da preparação orçamentária. Mesmo que um objetivo seja atingido – o 
lucro, por exemplo – é quase inevitável que não seja atingido exatamente da mesma forma que 
foi planejada e incorporada nos orçamentos. Alguns departamentos respeitarão seus orçamentos, 
outros os excederão e ainda outros poderão sair totalmente deles. (PARSLOE; WRIGHT, 2001).

A empresa entende que a grande vantagem do orçamento está no processo de otimização 
dos resultados empresariais. O fato de trabalharmos com a perspectiva de um futuro e com a 
possibilidade de inserção dos ajustes necessários faz com que o orçamento seja o instrumento 
mais importante para melhorar os resultados esperados (PADOVEZE, 2009).

Conforme relatos da empresa em estudo, a implantação do orçamento matricial, é 
acima de tudo, mudança de uma cultura de 29 anos, quebra de paradigmas, envolvimento entre 
setores, gestão voltada para resultado, muito trabalho envolvendo e necessitando da colaboração 
e comprometimento de todos os gestores. 

4.4 DIVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO EM ETAPAS

Para que a implantação do orçamento seja realizada de forma clara e organizada, é 
necessário que seja planejada cada etapa a ser implantada.

Conforme Palombo (2017):

O planejamento é a principal fase da implantação do orçamento matricial. Nessa 
fase, que compreende as oito primeiras etapas do roteiro, será constituída a equipe de 
trabalho, serão definidos os pacotes e as entidades e, principalmente, tem-se, como 
pauta, a definição das diretrizes orçamentárias e a elaboração do orçamento. 

A figura 1 apresenta de forma organizada as etapas de implantação do orçamento 
matricial adotadas na empresa.
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Figura 1 - Fluxograma implantação do orçamento

Fonte: Elaborado pela autora

Cada uma das etapas apresentadas na figura 1 tem sua relevância e deve ser realizada 
da maneira mais completa e detalhada possível, somente dessa maneira o orçamento apresentará 
o resultado necessário para a boa gestão empresarial para o período orçado. 

4.4.1 Estruturação de Contas x Pessoas x Centros de Custos

As contas a serem orçadas foram previamente definidas pela curva ABC de gastos, e 
distribuídas aos gestores envolvidos. Cada gestor recebeu o seu pacote de contas para orçar. 
Com a conta em mãos, buscou saber primeiramente o que deve compor os valores lançados na 
mesma, logo após, os gastos no período anterior. Com os dados levantados, inicia o orçamento 
para o ano em questão, lembrando sempre que deve levar em consideração o orçamento de 
vendas. Para otimizar o resultado cada gestor buscou com os consumidores das contas que 
estavam sendo orçadas, informações para entender os principais motivos dos consumos, 
sazonalidades, identificando os possíveis desvios.

 O quadro 1 apresenta um modelo de organização inicial para definição das 
contas, gestores, visualização da posição de curva ABC da conta, e a última coluna, de que 
forma esse orçamento será monitorado e controlado, se pelo orçamento de compras, ou se pelo 
fechamento do demonstrativo resultado gerencial (DRE).
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Quadro 1 - Contas, Gestores, Curva, Forma de Controle

Conta Gestor Curva 
ABC Forma Controle

Manutenção Máquinas Gestor XXXX A Orçamento Compras
Combustível Gestor XXXX C Orçamento Compras

Salários e Ordenados Gestor XXXX A DRE
Fonte: Elaborado pela autora.

A empresa em questão já trabalhava com a divisão dos setores por centros de custos, 
porém utilizava essa metodologia para melhor controle das equipes e trabalhos operacionais, 
sendo que no envolvimento dos orçamentos esse foi o primeiro contato para todos.

O centro de custo é uma maneira de separar uma empresa em vários setores, cada um 
deles com uma parcela de responsabilidades operacionais, financeiras e econômicas. Todos 
os centros de custos juntos representam a empresa inteira, mas cada um possui independência 
quando comparado com o outro. (BORTOLI, 2018)

O quadro 2 apresenta a organização dos centros de custos, sua divisão em diretos, 
indiretos, auxiliares e o responsável pelo centro de custos.

Quadro 2 - Classificação dos centros de custo
Código Centro de Custos Classificação Responsável
1212 Faturamento Indireto Gestor XXXX
1213 Suprimentos Indireto Gestor XXXX
1214 Expedição Indireto Gestor XXXX
1215 Costura da Preparação Direto Gestor XXXX
1108 Desviradeira Direto Gestor XXXX
1112 Foulard Direto Gestor XXXX
1114 Secador Direto Gestor XXXX
1115 Peluciadeira Direto Gestor XXXX
1116 Calandra Direto Gestor XXXX

Fonte: Elaborado pela autora.

O gestor dono do centro de custos, é responsável pela entrega do orçamento completo 
do seu centro, ou seja ele deve entregar o orçamento de todas as despesas e custos que sua área 
consumirá ou gerará, lembrando que os orçamentos de várias das contas que ele apresenta no 
seu centro de custos foi realizada de forma cruzada por um outro gestor, e da mesma forma 
para todos os demais gestores. Cada conta é analisada no mínimo por duas pessoas, o gestor 
responsável pelo orçamento da conta e o gestor dono do centro de custos. Nessa etapa mais do 
que em qualquer outra, as áreas interagem, discutem, e pensam no negócio da empresa.

Diante dos valores orçados das contas o gestor responsável pelo centro de custos deve 
avaliar, concordar ou não. Caso não concorde, discutir com o gestor que realizou o orçamento 
até encontrar o valor considerado por ambos o ideal e adequado as necessidades do orçamento 
da empresa, assim, uma conta sempre estará sendo orçada por dois gestores, o que identifica 
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esse trabalho dentro do tipo de orçamento matricial.

4.4.2 Definição das premissas: 

Para o melhor resultado na implantação do orçamento é necessário que as premissas 
a serem seguidas estejam claramente definidas e informadas a todos os gestores envolvidos 
no orçamento. Analisando o ano em orçamento, a empresa relata que define como principais 
premissas a capacidade produtiva, sazonalidade, preços:

De acordo com INDG (2010), a metodologia possui três premissas básicas:
- Exame detalhado dos gastos e despesas;
- Metas de redução específicas para cada área;
- Desafios compatíveis para o potencial de ganho.

4.4.3 Treinamento dos responsáveis nas devidas premissas

Nos relatos da empresa, pode-se concluir que uma das etapas mais importantes para o 
sucesso da implantação na empresa é o entendimento e nivelamento do conhecimento por todos 
os envolvidos das atividades a serem desempenhadas, sendo que o grau de instrução acadêmica 
de sua equipe de gestores atuantes é limitada. A pouca familiaridade com a ferramenta que está 
sendo implantada e sua complexidade a princípio trouxeram um certo nível de insegurança aos 
gestores.

A estratégia adotada para o nivelamento é o  treinamento coletivo e individual de forma 
intensiva fornecendo material teórico, e prático , focando sempre no esclarecimento do objetivo 
do trabalho a mudança de cultura e os reais motivos dessa necessidade, foco na redução de 
custos e seus benefícios, sugestões de leituras e conhecimento do negócio, até o momento em 
que cada um dentro da sua limitação e tempo conseguiu absorver o necessário para realizar os 
orçamentos das contas, e entregar o orçamento do seu centro de custos.

No quadro 3 abaixo demonstrativo das contas, centros de custos, meses e valores.
 

Quadro 3 - Modelo de orçamento de contas
 Dono da Conta XX

CONTAS C� C� Jan Fev Mar
Energia Elétrica 1232  xx  xx  xx 

Água - Casan   xx  xx  xx 

Manut. Prédios
1118
1119

1116  xx  xx  xx 

 xx  xx  xx 

 xx  xx  xx 
Fonte: Elaborado pela autora.



Revista Caminhos, Online, “Gestão”, Rio do Sul, a.11 (n. 37), p. 136-157, jan./mar. 2020.

148

4.4.4 Acesso aos valores históricos 
 
Por se tratar da implantação do orçamento, algumas dificuldades com que a empresa se 

depara são os históricos dos anos anteriores. Os históricos existem, e estão disponíveis no ERP 
e na contabilidade, porém são apresentados de formas sintéticas, e no matricial, quanto mais 
detalhes das informações, mais fácil e preciso é o resultado.

O ERP da empresa precisou ser ajustado para atender as necessidades dos gestores, o 
que demanda tempo da equipe do TI.

A falta de um sistema gerencial adequado com módulos específicos para o orçamento 
dificulta o rendimento e agilidade da entrega, não impossibilita a empresa de implantar o 
orçamento, porém torna a implantação e manutenção mais desgastante e demorada.
 

4.4.5 Orçamento vendas e variáveis de venda

Realização e implantação do orçamento de vendas que conforme Camargo (2017, p.2) 
é “uma estimativa do montante de receitas que a empresa espera receber em um determinado 
período futuro, ou seja, da quantidade de produtos ou serviços que serão vendidos”. 

 O orçamento em questão foi elaborado pelo gestor principal da empresa, que levou 
em consideração o mercado e suas possíveis variações, entre elas: ano de eleições, possíveis 
variações cambiais, possibilidade de queda de consumo, entre tantas outras que fazem parte 
desse mercado. Na contrapartida sua capacidade produtiva, prazos de entrega, capital de giro, 
mão-de-obra disponível, situação de maquinário, necessidade de investimento. 

Determinada a capacidade produtiva da empresa, busca-se como base de preço de 
venda, o preço médio mensal realizado do ano anterior com reajuste de percentual considerado 
adequado para permanecer com a margem de lucro desejada.

Os demais orçamentos foram realizados todos com base no orçamento de vendas.
O quadro 4 apresenta o modelo resumido com as informações que o gestor do orçamento 

de vendas apresenta após ter feito todo o trabalho investigativo conforme já citado acima.

Quadro 4 - Modelo para orçamento de vendas

Meses
ANO

Fat. Qtd Média Pr. Médio Fat. R$
Janeiro  xx  xx  xx  xx 

Fevereiro  xx  xx  xx  xx 
Março  xx  xx  xx  xx 
Abril  xx  xx  xx  xx 
Maio  xx  xx  xx  xx 
Junho  xx  xx  xx  xx 
Julho  xx  xx  xx  xx 

Agosto  xx  xx  xx  xx 
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Setembro  xx  xx  xx  xx 
Outubro  xx  xx  xx  xx 

Novembro  xx  xx  xx  xx 
Dezembro  xx  xx  xx  xx 

     
Total  xx  xx  xx  xx 

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.6 Orçamento de capacidade

O orçamento de capacidade de produção ou faturamento deve ser realizado, pois 
de acordo com a previsão de vendas, a empresa pode necessitar de: contratação de pessoas 
e investimentos. Alguns parâmetros necessitam ser avaliados na tomada de decisão das 
contratações e investimentos, que são: eficiências tanto de mão de obra como de máquinas. 
Quando se fala de contratação de mão de obra e investimentos, não se trata somente dos centros 
de custos diretos, mas também dos indiretos e administrativos.

Conforme Castanheira (2008), a partir da quantidade estimada a ser vendida, levando 
em consideração o saldo dos estoques, estima-se a capacidade a ser produzida. Essa previsão 
também servirá para os orçamentos dos custos diretos e outros gastos com a produção.

O orçamento da capacidade produtiva (Mão de obra e investimentos) é ponto crucial 
para as etapas seguintes do planejamento orçamentário. O resultado desta analise nos dará 
a certeza se vamos ou não conseguir produzir o que está previsto vender. Observa-se que a 
execução das contratações e ou investimentos dependerão da efetividade das vendas.

4.4.7 Orçamento de investimento  

Nesta etapa é realizado o orçamento de aquisição de ativo imobilizado, que compreende 
máquinas e equipamentos, ferramentas, móveis e utensílios, veículos. A definição do 
planejamento dos investimentos, conforme salientado no item 4.4.6, dependerá exclusivamente 
do orçamento de vendas e o estado de conservação dos bens.

Esse orçamento, dependendo dos ativos que forem decididos o investimento pode 
ultrapassar o período em que está sendo orçado, considerado como um orçamento a longo 
prazo.

4.4.8 Orçamento do Custo Operacional

 No orçamento do custo operacional a empresa divide a realização em dois grupos 
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de contas conforme segue.

4.4.8.1 Orçamento de Gastos Gerais de Fabricação (GGF)

Na realização desse orçamento foram envolvidos, o diretor da empresa, e os gestores 
de compras, almoxarifado, financeiro e o gestor da área fabril.  Itens orçados: insumos, estoques 
de matéria-prima, material diretamente aplicado no processo de industrialização do produto.

Nesse orçamento leva-se em consideração a quantidade estabelecida no orçamento de 
vendas para produção.

Como a empresa é uma prestadora de serviços, para que ela atenda os prazos de 
entregas que determinou no orçamento de vendas, a definição dos limites de compras e estoques 
é determinante, e também por esse motivo os estoques de alguns grupos de produtos são 
considerados estoques de segurança, assim, ocasionando necessidade de mais capital de giro na 
grande maioria das vezes.

A empresa afirma que quanto maior o nível de detalhamento e clareza nas informações, 
maior será o benefício e eficácia do orçamento. Questões importantes para as quais o nível de 
detalhamento permitirá um orçamento eficaz e com pouca margem de erro são: a disponibilidade 
dos produtos no mercado, quantidade de fornecedores homologados para cada produto, tempo 
de entrega, nacional ou depende de importações, prazos de desembaraços, lotes de compras com 
quantidade mínima, prazo de entrega, capacidade de abastecimento dos fornecedores, local de 
armazenamento e disponibilidades física de armazenamento na empresa.

Após terem sido analisados os pontos descritos anteriormente, define-se o orçamento de 
compras por grupos de produtos conforme utilizado na operacionalidade da empresa. O primeiro 
grupo e o de maior valor financeiro: matéria-prima. Ele está dividido entre produtos químicos, 
corantes e auxiliares, e os valores para cada grupo foram determinados pelas quantidades e 
valores utilizados em exercícios anteriores, com seus respectivos ajustes de valores.

No quadro 5 abaixo mostra o resumo e sugestão para material a ser apresentado pelo 
gestor da conta. De forma simples e após ter analisado todas as variáveis já citas.

Quadro 5 - Material direto x Receita de Faturamento
Receita - faturamento Qtd 10.000 15.000 25.000
Material direto - GGF R$ unit. 0,30 0,45 0,20

R$ 3.000 6.750 5.000
Fonte: Elaborado pela autora

4.4.8.2 Orçamento de Mão-de-Obra direta

Na continuidade realiza-se o orçamento da mão-de-obra. Por se tratar de uma empresa 
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industrial, prestadora de serviços, e não ser totalmente automatizada, os valores gastos com a 
mão-de-obra são considerados altos, responsáveis pela segunda maior conta do demonstrativo 
de resultado.  

Para a realização desse orçamento, foram envolvidos, gestores de: departamento pes-
soal, recursos humanos, finanças, e os responsáveis de cada área. O setor de departamento pes-
soal foi o responsável em orçar todos os valores relacionados à mão-de-obra tanto direta bem 
como a mão-de-obra dos setores auxiliares e indiretos.

Para atender a necessidade de produção para o orçamento de vendas determinado, cada 
gestor apresentou ao setor de departamento pessoal a sua necessidade de capital humano, in-
cluindo nisso as funções, necessidade de férias, horas extras e principalmente a eficiência da 
mão de obra utilizada, entre outras variáveis específicas de cada área, e por último a necessida-
de de treinamentos.

Um ponto relevante e impactante são as demissões, para nas quais os custos são altís-
simos e devem ser considerados dentro do orçamento. Com base nos índices de rotatividade e 
pelos levantamentos realizados pessoalmente com cada gestor de área, o setor fez uma projeção 
de custos para o ano em orçamento.

Os orçamentos dos benefícios foram realizados com base no planejamento estratégico 
de gestão de pessoas, assim, para ter essa informação com clareza, precisou envolver o gestor 
de recursos humanos e a diretoria da empresa. Dentro desse item, a empresa orçou as contas de 
despesas de alimentação, transporte, uniformes, datas comemorativas, brindes aos colaborado-
res, auxílio educação, saúde e seguro de vida.

O quadro 6 abaixo apresenta modelo resumido das informações que devem ser apresen-
tadas pelo gestor, conta, centro de custos, meses, valores.

Quadro 6 - Orçamento da conta de ordenados e salários

Contas Centro de 
Custo Jan R$ Fev R$ Mar R$

Salários e Ordenados 1118 x x x
(Direto – MOD) 2101 x x x

2306 x x x
1116 x x x
1224 x x x
2110 x x x

Fonte: Elaborado pela autora

4.4.9 Orçamento despesas administrativas e financeiras.

Conforme escreveu Zanluca no portal contábil , a grande dificuldade dos gestores 
de empresas é prever, com antecedência, quais os custos financeiros que serão incorridos 
nas atividades. A contabilidade tem uma contribuição específica para tais projeções. Para um 
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cálculo mais exato do montante total de despesas financeiras (ou, contrariamente, se houver 
disponibilidades momentâneas de caixa, as respectivas receitas), deve-se projetar o fluxo de 
caixa, visando identificar necessidades de financiamentos e empréstimos de capital de giro e 
investimentos fixos (imobilizado).

Conforme relatos da empresa, esta vem aplicando as variações do fluxo de caixa como 
base para o orçamento das despesas financeiras.

O quadro 7 abaixo traz o demonstrativo das contas.

Quadro 7 - Demonstrativo demais contas
Receita - faturamento Qtd 10.000 15.000 25.000

CDV R$ Unit. - - -
Custo indireto R$ Unit. - - -

R$ x x X
Lucro operacional antes R$ Unit. - - -
DF e RF R$ x x X
Despesa financeira R$ Unit. - - -

R$ x x X
Receita financeira R$ Unit. - - -

R$ x x X
Fonte: Elaborado pela autora.

4.4.10 DRE econômico e DRE financeiro.

O DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um resumo das operações 
financeiras da empresa em um determinado período de tempo para deixar claro se a empresa se 
teve lucro ou prejuízo. Tecnicamente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime 
de competência para mostrar como é formado o resultado líquido do exercício (normalmente do 
ano), por meio da comparação entre receitas e despesas. (SARDAGNA, 2018)

Nessa etapa do orçamento, a controladoria tem o papel de reunir e organizar todas as 
informações, utilizando ferramenta possível de ajustes, propiciando a análise de pelo menos 
três cenários: otimista, mediano, pessimista.

O quadro 8 é um resumo do demonstrativo de resultados que após a coleta de todos 
os orçamentos com os gestores dos centros de custos, é preenchido, analisado, e serve como 
parâmetro de valores para a aprovação dos orçamentos apresentados. Com essa ferramenta 
apresentada no quadro abaixo, é possível montar cenários e definir os trabalhos para o ano em 
questão.
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Quadro 8 – Reunião dos orçamentos
Descrição Jan. Fev. Mar

Receita - faturamento Qtd xx xx xx
 R$ xx xx xx
 P.M xx xx xx

Produção - ACB Qtd xx xx xx
Devolução % xx xx xx

 R$ xx xx xx
Indenizações % xx xx xx

 R$ xx xx xx
Receita liquida R$ xx xx xx
Material direto R$ unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
MOD R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
GGF R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Total Custo Operacional R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Total Custo fabricação R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
CDV R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Margem contribuição R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Custo indireto R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Lucro operacional antes R$ Unit. xx xx xx

DF e RF R$ xx xx xx
Despesa financeira R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Receita financeira R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Lucro antes IR / CS R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
IR/ CS R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Lucro Liquido R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Depreciação R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
EBITDA R$ Unit. xx xx xx

 R$ xx xx xx
Fonte: Elaborado pela autora.

A empresa enfatiza que em comum acordo especialmente para manter o foco, a 
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execução da implantação do orçamento é regrada por uma agenda de datas, pois cada gestor 
para poder entregar o orçamento de todas as contas do seu centro de custos depende de outros. 

A análise dos DRE´s especificados acima, apresentará a capacidade, da empresa gerar 
lucro econômico (Produto é ou não rentável) e a capacidade da mesma, gerar caixa, cobrindo 
todas as obrigações já contratadas e as que serão contratadas: endividamento, investimentos etc. 

A empresa ressalta a necessidade do empenho, determinação e foco para o sucesso 
da implantação. Muitos foram os pontos levantados, grande foi o crescimento da equipe em 
conhecimento dos colaboradores relacionado a valores e gastos e interação entre os setores.

Durante todo o processo de orçamentos os gestores tiveram total liberdade para 
interagir com o setor de controladoria e este com a equipe.

Finalizando o prazo das entregas dos orçamentos dos centros, todos os gestores 
concluíram suas atividades e entregaram seus trabalhos.

4.5 AGILIDADE NO PROCESSO DE COMPRAS SEM PERDA DE CONTROLE

Ainda relata a empresa que uma das preocupações é a agilidade nos processos sem a 
perda do controle. Para atender essa necessidade, a empresa através da definição do procedimento 
de compras, utiliza seu sistema operacional, implantando o controle de limites de compras 
por pedidos e notas, bloqueios ao atingir os limites estabelecidos pelo orçamento matricial 
realizado. Cada pedido ou nota que for lançado no sistema diminui o orçamento disponível, 
atingindo o valor estabelecido ocorre o bloqueio do limite. 

O estabelecimento dos limites de compras por conta, são fundamentais para o 
acompanhamento diário dos gastos já realizados dentro do mês.

Ao mesmo tempo que os gestores tem liberdade de trabalho, estão sendo acompanhados 
e regrados pelo orçamento de compras. Com a utilização dessa ferramenta, a empresa está 
ciente dos valores que estão sendo desembolsados em tempo real, evita surpresas desagradáveis 
e irreversíveis no fechamento mensal. 

A clareza no trabalho feito, o envolvimento de cada gestor recebendo livre acesso às 
informações, a qualquer tempo, relatórios dos limites de compras orçados, realizados, saldos, 
bem como relatório com demonstrativo dos gastos já efetuados dentro do mês, proporcionam 
confiabilidade e envolvimento de todos os colaboradores, não somente os que contribuíram no 
orçamento matricial.

Conforme relatos da empresa, o orçamento matricial, se aproxima na sua maioria, dos 
valores orçados, e quando eventualmente se distancia, não surpreende ou assusta, visto já ter 
sido aprovado e alinhado no orçamento de compras.

Os limites dos orçamentos de compras somente podem ser alterados pelo setor de 
controladoria, que antes de fazê-lo, analisa a necessidade.

A empresa entende que o acompanhamento de orçamento de compras é extremamente 
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eficaz, dá liberdade para equipe trabalhar dentro dos limites estabelecidos, sem travar a operação, 
valorizando e incentivando cada área na redução de custos.

Figura 2 - Demonstrativo orçamento de compras limites e gastos

Fonte: Disponibilizado pela empresa

Ambas ferramentas: orçamento matricial e o orçamento de compras, alinhadas atingem 
excelentes resultados como agilidade na solução de problemas em tempo real, economia de 
produtos, padrão de qualidade, organização e procedimentos, e apesar dos controles, praticidade.

Com o orçamento matricial implantado, alinhado ao orçamento de compras, 
mensalmente a empresa através do setor de controladoria, faz o fechamento do resultado 
gerencial, apurando lucro ou prejuízo. Acompanha e apresenta painel de indicadores, e alinha 
os gestores com relação aos resultados alcançados e os esperados, e se necessário, adequa o 
orçamento para os próximos meses.

Trabalhando as ferramentas de forma responsável e alinhada, os resultados se tornam 
previsíveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A descrição e detalhamento dos processos e fases de implantação do Orçamento 
Matricial nessa empresa, pode servir como roteiro de implantação em qualquer outra.

Um dos pontos relevantes e estratégicos descritos foi a implantação do setor de 
controladoria, o qual teve como meta a coordenação da implantação do orçamento.

Levando em consideração a descrição do processo de implantação e acompanhamento 
do orçamento empresarial , pode-se observar que para o sucesso da implantação da ferramenta do 
orçamento matricial deve ser ajustada à realidade da mesma, dando ênfase aos pontos de maior 
dificuldades, nesse caso, as equipes envolvidas, grau de instrução, e falta de cultura empresarial 
voltada à gestão de resultados, foram questões tratadas com relevância e ajustadas para que 
todos pudessem estar preparados para realizar seus orçamentos e contribuir nos resultados 
da empresa. Diante disso, podemos concluir que no roteiro de implantação a capacidade das 
pessoas é um dos principais pontos a serem considerados na organização e planejamento da 
implantação. Um outro ponto a ser é a flexibilidade do orçamento, para que seja acompanhado e 
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se necessário ajustado no decorrer dos meses de acordo com a necessidade, possíveis mudanças 
de mercado, política, entre tantas outras que possam estar afetando o negócio.

As agendas, prazos estipulados, o constante acompanhamento e apoio para os gestores, 
também foram determinantes para a finalização e entrega dos orçamentos conforme estabelecido.

Percebe-se ainda que os objetivos da implantação do orçamento matricial que se 
referiam a mudança de cultura e engajamento dos centros de custos tiveram êxito.

O alinhamento das equipes, o foco na gestão dos resultados, o uso das ferramentas de 
orçamento matricial e orçamento de compras fizeram da implantação um sucesso.

Assim, o objetivo da descrição da implantação foi atingido, deixando este como roteiro 
de implantação das ferramentas em qualquer empresa que queira melhorar seus resultados e 
profissionalizar sua gestão.
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