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LOGÍSTICA REVERSA DO ÓLEO DE COZINHA USADO

Antonio Carlos Miguel1
Débora M. Bueno Franco2

Resumo: Este estudo tem por objetivo demonstrar os benefícios que o correto
descarte do óleo de cozinha usado traz ao meio ambiente e ao ser humano,
descrevendo sua logística reversa e apresentando os principais projetos que usam
este tema como ferramenta de conscientização da população. O correto descarte do
óleo de cozinha usado faz com que seja agregado valor econômico a este agente
altamente poluidor através de seu reaproveitamento como matéria prima na
fabricação de vários produtos entre eles o biodiesel uma energia renovável, o sabão
em pedra artesanal e diversos tipos de ração animal.
Palavras-Chave: Logística reversa. Óleo de cozinha usado. Sustentabilidade.
Abstract: This study aims to show the benefits that the correct disposal of used
cooking oil brings to the environment and to human beings, describing their reverse
logistics and showing the main projects that use this theme as a tool for raising
awareness of the population. The correct disposal of used cooking oil makes it the
aggregate economic value this highly polluting agent through its reuse as a raw
material in the manufacture of various products including biodiesel a renewable
energy, artisan stone SOAP and various kinds of animal feed.
Key-words: Reverse logistics. Used cooking oil. Sustainability
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desenvolvimento tecnológico, observa-se uma necessidade da conscientização dos
cidadãos ao correto descarte de substâncias prejudiciais ao meio ambiente.
O aparecimento de materiais de custo mais baixo, propiciam as pessoas, melhores
condições de consumo, aumentando a necessidade de descartar esses materiais,
sendo que o ciclo de vida destes está cada vez menor. Uma ferramenta que se torna
muito útil e que alguns estudos apontam como muito rentável é a logística reversa,
conhecida também como reciclagem.
Segundo LEITE (2003) a logística reversa como área da logística empresarial que
planeja, opera e controla o fluxo das informações correspondentes ao retorno de
bens de pós venda e pós consumo, ao ciclo produtivo por meio de canais de
distribuição reversos.
De acordo com ITABORAHY (2002) reciclar é dar nova vida aos materiais, a partir
da reutilização de sua matéria-prima, para fabricar novos produtos.
O óleo de cozinha utilizado em bares, restaurantes, comércio em geral e em nossas
residências, quando descartado de forma incorreta, pode trazer danos significativos
ao meio ambiente, como a impermeabilização do solo, causando enchentes,
entupimento de ralos e canos, contaminação dos lençóis freáticos.
Sendo assim, este estudo tem objetivo demonstrar os benefícios da reutilização do
óleo de cozinha saturado, como fonte de energia renovável, ajudando a
sustentabilidade, aumentando a geração de renda, sobre tudo diminuindo os
impactos ambientais. Para tanto foram propostos alguns objetivos específicos:
1. Descrever a logística reversa do óleo de cozinha usado.
2. Apresentar alguns projetos de reciclagem do óleo de cozinha saturado.
3. Apresentar os principais benefícios do correto descarte do óleo cozinha
usado.
Este estudo tem por importância principal o uso do tema como ferramenta de
conscientização para diminuição significativa dos impactos causados pelo errado
descarte do óleo de cozinha usado, possibilitando uma melhor qualidade de vida as
gerações

futuras.
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Os projetos que tem por objetivo dar uma destinação correta a este resíduo
extremamente prejudicial ao meio ambiente são muito importantes, pois ajudam a
garantir um planeta mais limpo as futuras gerações. Estes projetos destinam o óleo
de cozinha usado a vários fins. A produção de biodiesel uma energia renovável, a
produção de diversos tipos de rações animais, o feitio de sabão em pedra artesanal
são belos exemplos.
2

LOGÍSTICA REVERSA

Nos tempos atuais pesquisa-se muito sobre Logística Reversa, há muitas definições
sobre este termo. Segue algumas definições entendidas como mais relevantes:
Entendemos então que o conceito de Logística Reversa como uma das
áreas da logística empresarial engloba o conceito tradicional de logística,
agregando um conjunto de operações e ações ligadas, desde a redução de
matéria prima primária até a destinação final correta de produtos, materiais
e embalagens com o seu consecutivo reuso, reciclagem e/ou produção de
energia. (HUGO FERREIRA BRAGA TADEU [ET AL.], 2012, p.14)

―Logística reversa é um amplo termo relacionado às habilidades e atividades
envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos
de produtos e embalagens‖. (Council of Logistics Management – CLM, 1993, s.p.).
Em Rogers e Tibben-Lembke(1999, p.2) a Logística Reversa é definida como:
Processo de planejamento, implementação e controle da eficiência, do
custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques de processo, produtos
acabados e as respectivas informações, desde o ponto de consumo até o
ponto de origem, com o propósito de recapturar valor ou adequar o seu
destino.

FILHO; BERTÉ, (2009), apud RLEC, (2003), afirma que os produtos podem, após
consumo, ser direcionados para uma nova cadeia produtiva, assim sendo
transformados em novas matérias primas como é o caso de pneus, garrafas pet e
óleo de cozinha.
Pode ainda ser incluída na logística reversa, a destinação correta de materiais
retornados a remanufatura e recondicionamento de produtos, assim como a
reciclagem, tratamento de produtos perigosos e também a recuperação de recursos.
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2.2

LOGÍSTICA REVERSA DO ÓLEO DE COZINHA USADO

O óleo de cozinha usado quando retornado ao processo produtivo como nova
matéria prima, agrega valor econômico ao produto. Diminui o custo. Mas para que o
seu retorno seja feito, é necessário a otimização de toda cadeia logística, seguindo
algumas etapas: Acondicionamento, coleta, armazenagem e movimentação.
O acondicionamento do óleo de cozinha usado deve ser em garrafas pet (em caso
de residências) e em bombonas de plástico (tambores que podem ser de 20 ou até
50 litros, encontram-se nos postos de coleta), sendo eles adaptados para retirada
por mangueiras de sucção.
A coleta desse óleo é feita por veículos tanque, adaptados com bombas para
mangueira de sucção para retirada do óleo das bombonas, fazendo uma rota prédefinida aos postos de coleta.
A armazenagem do óleo coletado é feita em tanques de maior volume de estocagem
dependendo da estratégia definida pela equipe. Este óleo pode ser descarregado e
armazenado em tanques em local pré-definido atendendo todos os requisitos
necessários estabelecidos em lei e atendendo todas as políticas de segurança, ou
sendo também descarregado e armazenado diretamente ao cliente final, lugar este
onde ele será matéria prima novamente.
A movimentação deste produto geralmente é feita em garrafas pet até os postos de
coleta, onde é acondicionado nas bombonas. A partir dos postos de coleta é
utilizado caminhões tanque para a movimentação.
Veja abaixo na figura 1 um exemplo de posto de coleta, onde mostra a
armazenagem

do

óleo

coletado

nas

bombonas.
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Figura 1: Posto de Coleta Reciclagem de Óleo de
Cozinha usado Projeto Perpetóleo,
Fonte: http://perpetóleo.blogspot.com.br

Segue fluxograma demonstrando as etapas da logística reversa do óleo de cozinha
usado:

Seguindo o pensamento que o óleo de cozinha retorna como matéria prima para
fabricação de outros produtos, podemos observar o biodiesel uma energia
renovável, que usa em sua composição em média 70% de óleo de cozinha usado,
temos também o sabão em pedra artesanal, a fabricação de rações animais que
usam o óleo de cozinha usado como uma das matérias primas essenciais para sua
transformação.
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3

PROJETOS DE RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA USADO

3.2

PERPETÓLEO

O Projeto perpetóleo nasceu no ano de 2011, juntamente com a campanha da
fraternidade, onde seu lema era FRATERNIDADE E VIDA NO PLANETA, este
projeto é mantido pelo centro redentorista de ação social do Santuário do Perpétuo
Socorro, localizado no Bairro Alto da Glória em Curitiba/PR.
Este projeto é totalmente sem fins lucrativos, onde toda receita é revertida para
ações sociais e de evangelização. Atualmente com o valor arrecadado o projeto
perpetóleo mantém uma chácara de reabilitação para dependentes químicos.
O projeto tem vários postos de coleta espalhados por toda cidade de Curitiba e
região metropolitana. Todo óleo coletado é repassado para usinas de biodiesel e
indústrias que fabricam rações animais.
Abaixo, figura 2, banner do projeto perpetóleo.

Figura 2: Banner Projeto Perpetóleo,
Fonte:http://perpetóleo.blogspot.com.br
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3.3

UTFPR – MEDIANEIRA/PR

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Medianeira/PR, tem um
programa de reciclagem de óleo de cozinha, em conjunto com a ASSAMA –
Associação dos Agentes do Meio Ambiente, este projeto tem por objetivo principal o
incentivo aos moradores da cidade ao correto descarte do óleo de cozinha usado,
evitando a poluição e ajudando a preservação do meio ambiente. Este projeto tem
como postos de coleta colégios estaduais do município, supermercados e
secretárias municipais.
O material recolhido será encaminhado para a produção de sabão em pedra e
biodiesel.

3.4

ECÓLEO

Ecóleo teve seu nascimento em Janeiro de 2007, com sua fundadora a Sra. Célia
Marcondes, onde ela lançou um programa de coleta de resíduos de óleo de cozinha
usado, este serviço era feito porta a porta, na região de Cerqueira Cesar na cidade
de São Paulo.
Para que sua ideia fosse disseminada convidou a SABESP ( Companhia de
Saneamento do Estado de São Paulo) e a Secretaria do Verde e de Meio Ambiente,
que apoiaram esta ação. Assim aumentou-se a divulgação do programa, e Célia
Marcondes passou a ser procuradas por várias cidades, querendo que sua ideia
fosse implantada.
O programa Ecóleo ultrapassou as barreiras municipais e estaduais e hoje atua no
âmbito nacional, e representa entidades em todo território brasileiro. Hoje conta com
12 empresas associadas coletando e beneficiando o óleo coletado em mais de 60
municípios

de

São

Paulo,

gerando

1200

postos

de

trabalho

direto

e

aproximadamente 800 indiretos. Só na grande São Paulo as entidades já recolhem
mais de 2.600.000 ( Dois milhões e seiscentos mil litros) de óleo vegetal usado.
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Figura 3 - Como funciona o projeto Ecóleo.

Fonte: www.ecoleo.org.br

4

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO DESCARTE CORRETO DO ÓLEO DE
COZINHA USADO

Muito se fala sobre a reciclagem, mas quando ela é feita da forma correta, traz
inúmeros benefícios ao meio ambiente e também para o ser humano.
A vida moderna ajuda as pessoas a se acomodarem, assim, fazendo uso exagerado
dos recursos naturais disponíveis.
Neste estudo, observamos que o óleo de cozinha usado é um agente altamente
poluidor do meio ambiente, e que se for descartado corretamente pode virar matéria
prima para a fabricação de outros produtos, sendo assim vamos falar um pouco
sobre os principais benefícios de seu correto descarte.
Geração de emprego e renda, pois é preciso a mobilização de pessoal para fazer a
coleta e mão de obra nas fábricas que fazem a transformação deste resíduo.
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Fonte de energia renovável, o que o óleo de cozinha usado é o insumo principal
para a fabricação do biodiesel uma energia renovável, assim ajudando na
diminuição de emissão de CO2 (gás carbono) na atmosfera.
Diminuição significativa dos impactos ambientais causados por contaminação,
sabendo que o óleo jogado no solo causa impermeabilização, uma das principais
causas de enchentes nas grandes cidades, e estudos apontam que 1 litro de óleo
pode contaminar até 1.000.000 (um milhão de litros) de água.
Redução de custo com tratamento de água e manutenção das redes de esgoto,
diminuindo a contaminação, consequentemente reduz os custos com tratamento e
manutenção corretiva.
Melhor qualidade de vida, através das melhores condições ambientais pelo correto
descarte do óleo de cozinha usado.

5

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A responsabilidade socioambiental nada mais é do que desenvolver trabalhos com
objetivos voltados ao desenvolvimento social e econômico, diretamente relacionado
com a satisfação garantida da comunidade envolvida, atendendo aos requisitos
sociais, econômicos e culturais.
Nos dias atuais, cada vez mais os investidores vem sendo atraídos pelas
tecnologias limpas e projetos com desenvolvimento sustentável, portanto tornou-se o
foco principal de muitas empresas. Pesquisas apontam que 90% dos consumidores
tendem a optar por empresas que tem melhor reputação quanto a responsabilidade
social, além disso 54% dessas pessoas pagariam mais caro por um produtos que
apoiam uma causa na qual eles se preocupam, 66% mudariam de marca para
apoiar essa causa. (Pride, Ferrel, p.78).
O termo marketing social apareceu pela primeira em 1971, para descrever o
uso de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa,
idéia ou comportamento social. Desde então, passou a significar uma
tecnologia de gestão da mudança social, associada ao projeto, implantação
e controle de programas voltados para o aumento da disposição de
aceitação de uma idéia ou prática social em um ou mais grupos de
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adotantes escolhidos
Eduardo,1992, p.25)

como

alvo.

(KOTLER,

Philip

e

ROBERTO,

Os empresários que fazem parte de projetos voltados a responsabilidade
socioambiental usam o marketing social como ferramenta de destaque no mercado,
levando vantagem competitiva, mostrando aos seus clientes sua preocupação com a
preservação do meio ambiente e a qualidade de vida para as gerações futuras,
sendo uma excelente estratégia para sua gestão.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se neste estudo que com a evolução global a vida útil dos produtos esta
cada vez menor, e a população está se acomodando com a modernidade que as
novas tecnologias trazem.
Por outro lado percebe-se que há o surgimento de vários programas voltados a
sustentabilidade, no qual estão sendo bem aceitos pela sociedade e as empresas.
Sendo assim, o meio corporativo vem se adequando a essa nova realidade,
aparentando mudanças de foco e utilizando de ferramentas como o marketing social
para obter vantagem competitiva. As empresas vêm se mostrando interessadas em
como fazer o descarte de forma correta de seus resíduos.
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O REFLEXO DA DESÍDIA ADMINISTRATIVA EM HOSPITAIS
PÚBLICOS

Edilvana Stahlschmidt1
Débora M. Bueno Franco2
Chrystian Renan Barcelos3

Resumo: O objetivo deste estudo foi descrever o reflexo da desídia administrativa
nos hospitais públicos, associado às principais dificuldades encontradas na
prestação da assistência em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
e conhecer a influência do enfermeiro na gestão dos recursos da assistência da
Saúde Pública. Trata-se de uma revisão de literatura. Foram consultadas base de
dados de publicações (jornais e google acadêmico), todos publicados a partir de
2000. A busca em bases de dados ocorreu no período de 1º de julho de 2013 a 15
de julho de 2013. Na primeira fase foram selecionadas as literaturas que
referenciaram o processo licitatório em diversos setores públicos. Foram
encontrados vários tipos de fraudes referentes à licitações ou contratos. Na última
fase foram selecionadas apenas as literaturas relacionadas ás dificuldades de
trabalho no cenário hospitalar da Saúde Pública. Os resultados indicaram que as
principais dificuldades encontradas na prestação da assistência em saúde aos
usuários do SUS foram nos recursos humanos e materiais. Destaca-se que o
Enfermeiro pode participar ativamente dos processos de licitações e contratos nas
instituições prestadoras de serviços de saúde, representando a função de gestor dos
recursos da assistência da saúde como eixo norteador em busca da qualidade
assistencial.
Palavras-Chave: Licitações. Contratos. Prestação de Assistência em Saúde.
Desídia. Saúde Pública. Enfermeiro.
Abstract: The purpose of this study was to describe the reflex negligence in public´s
hospitals associated the main difficulties encountered in health providers assistance
for unified health system users (UHS) and know the nurse´s influence as manager of
assistance resources public health. This is a review of the literature. Were consulted
database of publications (journals and google scholar), all published since 2000. The
search in databases occurred in the period of July 1st, 2013 to July 15, 2013. In the
first phase were selected literature that referred the bidding process in different public
levels. We found any types of fraud relating to bidding or contracts. In the last phase
were selected only the literature associated with job difficulties in hospital scenery
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public´s health. The results indicated that main difficulties encountered in health
providers assistances for users UHS has a material and human resources. Stands
out a nurse can engage actively in bidding process and contracts in health institutes
services providers, representing a manager function for the health resources
assistance as a guiding axis in search for assistance´s quality.
Keywords: Biddings. Contracts. Health Providers Assistance. Negligence. Public
Health. Nurse.

1

INTRODUÇÃO

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as políticas sociais e
assistenciais brasileiras constituíram o Estado Democrático e o Estado Social,
conhecido como Estado do Bem - Estar Social, possuindo como maior fundamento o
princípio da dignidade da pessoa humana e como principal objetivo, a realização da
justiça social, garantindo padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e
seguridade social. O Estado aplica os custos necessários ao fornecimento desses
direitos sociais, ou seja, às despesas públicas, para realização de obras, serviços e
compras pela Administração Pública direta ou indireta de todas as esferas do
governo. Em conformidade com a Carta Magna Brasileira, estas despesas serão
efetuadas mediante processo licitatório, ressalvado os casos especificados na
legislação. Os institutos das Licitações e dos Contratos têm causado muitas
polêmicas reveladas pela mídia; controvérsias e escândalos, como também
inquéritos, sindicâncias e demissões de funcionários públicos de todos os escalões
que, por ignorância ou má fé, aplicam os recursos do erário sem responsabilidade.
O objetivo deste trabalho foi descrever o reflexo da desídia administrativa nos
hospitais públicos do Brasil, associado às principais dificuldades encontradas na
prestação da assistência em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
e conhecer a influência do enfermeiro na gestão dos recursos da assistência da
Saúde. Foram consultadas publicações (jornais e google acadêmico), todos
publicados a partir de 2000, no período de 1º de julho de 2013 a 15 de julho de
2013. Consideraram-se como critérios de inclusão: textos escritos em português,
com disponibilidade na íntegra online, publicados a partir de 2001 com as seguintes
palavras chaves: Licitações; Contratos; Prestação de Assistência em Saúde,
Desídia,

Saúde

Pública

e

Enfermagem.
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O presente trabalho justifica-se como relevante e essencial para o desenvolvimento
técnico - científico do enfermeiro que assume novas responsabilidades de gestão,
considerando fundamental o conhecimento sobre Administração Pública. O
despertar inicial do pesquisador surgiu a partir da vivência das dificuldades durante o
seu trabalho, relacionando os conhecimentos abrangidos no curso de pósgraduação na área de Direito Administrativo.

2

DISPENSA DE LICITAÇÃO: EMERGÊNCIA OU DESÍDIA?

Existem exceções à regra de licitar, dentre estas possibilidades, encontra-se aquela
que decorre de situações de emergência ou calamidade (art. 24, IV, Lei 8.666/93).
Convém distinguir caso de emergência da situação de emergência, sendo o primeiro
termo empregado para a avaliação restrita de órgão ou entidade, e o segundo para o
que o Decreto seja formalizado por um ato administrativo - portaria ministerial.
Meirelles (2007) esclarece que a emergência caracteriza-se pela urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a
incolumidade ou a segurança de pessoas, exigindo rápidas providências da
Administração para cessar ou minimizar consequências lesivas à coletividade e
calamidade pública, é a situação de perigo e de anormalidade social decorrente de
fatos normais e adversos da natureza, tais como inundações, vendavais, epidemias,
secas assoladoras e outros eventos físicos flagelantes que afetem profundamente a
segurança ou a saúde pública, bens particulares, o transporte coletivo, habitação ou
o trabalho em geral. Deve ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de
justificar a dispensa da licitação; nisto se distingue dos casos de guerra, grave
perturbação da ordem ou calamidade pública em que a anormalidade ou risco é
generalizado, autorizando a dispensa de licitação em toda a área atingida pelo
evento, através de decreto do Executivo, delimitando a área flagelada e
determinando tanto as medidas a serem tomadas como as autoridades incumbidas
neste papel.
De acordo com Amaral (2001) não se caracteriza emergência quando a realização
de licitação não é incompatível com a solução necessária naquele momento
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Furtado (2009) refere que emergência combina urgência com imprevisibilidade,
então, qualquer despesa pode se tornar urgente, desde que não sejam tomadas no
tempo certo as providências necessárias.
Para Amaral (2001) a dispensa de licitação é dever jurídico quando a situação
emergencial exige providências rápidas.
Assim, a dispensa do procedimento licitatório deve estar respaldada em situação
real decorrente de fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa ser
evitado. Todavia, existe uma discussão sobre a aplicabilidade do art. 24, IV
relacionando a situação de emergência com a inércia ou a incúria da Administração
e não à emergência real, resultante do imprevisível. O administrador não pode
planejar inadequadamente as suas ações e em consequência, invocar a dispensa de
licitação alegando situação de emergência.
Sobre este assunto, o Tribunal de Contas da União (TCU) avalia ―a situação
adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha
originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa
ou da má gestão dos recursos disponíveis‖ (Decisão 347/1994 Plenário), ―falta de
planejamento do administrador não é capaz de justificar a contratação emergencial‖
(Acórdão nº 771/05 e Decisão 300/95 - Segunda Câmara), ―não pode o
administrador incorrer em duplo erro: além de não planejar as suas atividades,
permitir que a sua desídia cause maiores prejuízos à Administração e/ou a
terceiros.‖ (Decisão 138/98 Plenário), ―na análise de contratações emergenciais não
se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de sua não
realização‖. (Acórdão n.º 1138/2011 Plenário).
A licitação, portanto, constitui um dos principais instrumentos de aplicação dos
recursos públicos, com objetivo de proteger a Administração Pública de atos
ímprobos dos administradores ao manusear o dinheiro público, através da escolha
da proposta mais vantajosa, garantindo a isonomia na escolha do contratante.
Justen Filho (2002) explica sobre o princípio da proporcionalidade, que devidamente
aplicado na relação custo-benefício, permite avaliar e prever o real custo da
licitação, no seu custo temporal, na ausência de potencial benefício; evitando assim,
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que os custos necessários à licitação sejam maiores do que os benefícios que dela
porvirão. Justen Filho (2008, p.287) cita que:

a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável
competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao
interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação
custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação
ultrapassarão benefícios que dela poderão advir.

Portanto, para que haja de forma lícita, a dispensa de licitação por emergência e a
contratação direta, a Administração compõe o nexo entre o objeto pretendido e a
supressão de riscos e/ou prejuízos sendo necessários os seguintes itens: risco
concreto e provável, urgência concreta e efetiva de atendimento; a demonstração da
imprevisibilidade e potencialidade do dano; a eficácia da contratação demonstrando
possível irreparabilidade de tal risco e evidencias de que será instrumento adequado
e eficiente para eliminar o risco.
Por outro lado, existe a dispensa de licitação quando estiver ausente o pressuposto
jurídico, quer dizer, não há interesse jurídico válido em se proceder à disputa, ou
melhor, o interesse público é mais bem contemplado se a contratação for direta e
imediata. A licitação sendo dispensável revela-se, portanto, como ato discricionário.
A dispensa por ―emergência‖ encontra-se respaldada no seu custo temporal, uma
vez que a demora no atendimento de algumas situações pode acarretar danos
irreversíveis para a sociedade. Sobretudo, não basta ter urgência de firmar o
contrato, mas sim de contratar com urgência, para também com urgência executar o
objeto. Muitas vezes, a Administração contrata rapidamente e o objeto é executado
com lentidão.
Diante do exposto, caracterizada a emergência, pouco importa que a mesma
decorra da inércia do agente da administração ou não, pois, não pode a sociedade
ser duplamente penalizada ou sofre prejuízos pela incompetência de servidores
públicos ou agentes políticos.
O gestor que autorizar dispensa por emergência, sem observar alguma das
formalidades exigidas pela lei, está sujeito a pena de detenção, de 3 (três) a 5
(cinco) anos, e multa de acordo com o art. 89 (BRASIL, 1993). Assim, aquele que
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age com desídia, de forma proposital, deixando de cumprir os requisitos, de modo
imprevisível, está sujeito à sanção prevista. Para tais atos, a referida lei prevê
sanções rigorosas, como o ressarcimento integral do dano, perda e/ou bloqueio dos
bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.
A Administração deve escolher para contratação direta, executante com capacidade
jurídica, regularidade fiscal e capacidade técnica-econômico-financeira de acordo
com as exigências do objeto, com o plano de trabalho e o projeto básico, aprovados
pela autoridade competente. A Administração pode impor ao contratado o variação
de até 25% do valor inicial do contrato, nos estritos termos da necessidade para se
afastar o risco, conforme se interpreta do art. 65, § 1° da Lei de Licitações (BRASIL,
1993); não sendo possível a prorrogação de um mesmo contrato para além de cento
e oitenta dias, sob a pena de nulidade. Por outro lado, assegura Fernandes (2000),
ocorrendo outro caso de emergência, poderá a Administração firmar outro(s)
contrato(s) no mesmo prazo, desde que atendidas, a cada nova contratação, as
formalidades do art. 26 ainda que seja com a mesma pessoa física ou jurídica.
Os custos econômicos derivados do cumprimento dos atos da licitação são os
recursos materiais e humanos como publicação pela imprensa, realização de testes
laboratoriais, alocação de pessoal, custos de tempo, e outras espécies de custos.
Em contrapartida, a licitação produz benefícios que consistem em contratação mais
vantajosa.
Muitas vezes, os gestores públicos agem dessa forma com o intuito de favorecer
empresas determinadas, já que a dispensa por emergência não exige formalidades
como a licitação comum. Em vez de ser utilizada em situações que realmente exijam
a

urgência,

vem-se desprezando

alguns

dos requisitos

de

tal condição,

transformando-o em ferramenta para uma contratação imoral e personalista, ferindo
os princípios da Administração Pública. Com certa frequência, é invocada indevida e
propositadamente, servindo-se de má fé dos vocábulos emergência e urgência, para
encobrir mau planejamento da Administração, isto é, a ―emergência ficta ou
fabricada‖.
No caso das ONGs e fundações, é permitida a dispensa de licitação, desde que
estejam vinculadas diretamente à pesquisa, ao desenvolvimento institucional,
científico ou tecnológico, como outros órgãos públicos, instituições brasileiras e
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associações civis sem fins lucrativos, concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, entre outras.
Dessa forma, o TCU recomenda que a Administração Pública deve adotar as
providências cabíveis para que sejam promovidos os processos licitatórios com a
antecedência necessária para a sua conclusão antes do término do contrato vigente,
evitando-se a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de dispensa
de licitação por emergência.
Quem fiscaliza como as prefeituras aplicam os recursos públicos federais, estaduais
ou municipais são os respectivos Tribunais de Contas Municipais (TCMs), ou os
Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), e os gastos dos estados são fiscalizados
pelos TCEs.

3

PRINCÍPIOS

DA

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

VIS-À-VIS

AOS

PRINCÍPIOS

DOUTRINÁRIOS DO SUS: PUBLICIDADE E CONTROLE SOCIAL

No Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 196, a saúde é direito de
todos e dever do Estado. O ente público, por sua vez, mediante políticas de saúde
pública, visa à redução do risco de doença, diminuição de agravos, além da
promoção, proteção e recuperação da saúde.
Cada instância gestora do Sistema Único de Saúde (SUS), Federal, Estadual ou
Municipal, possui atribuições definidas de acordo com os princípios doutrinários e
organizacionais do SUS. É atribuído também ao poder público, a regulamentação, a
fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde.
No processo gerencial na área da saúde um dos setores mais complexos e de maior
custo, que exige constantes atualizações devido às mudanças e surgimentos de
novos produtos é a área de gestão de materiais. Outro setor oneroso está na área
de gestão de pessoas. A escassez de alguns destes, considerados imprescindíveis
para assistência é um dos pontos que mais afligem os gestores dos serviços de
enfermagem.

(GARCIA

et

al

2012).
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Alguns exemplos reportados pela mídia como uma pesquisa realizada pela equipe
do jornal Correio Braziliense em hospital público demonstra que os dois principais
problemas enfrentados na prestação da assistência à saúde são a falta de materiais
e equipamentos e a falta de funcionários.

Pacientes chegam aos montes e, na falta de leitos, são atendidos no chão.
Médicos e enfermeiros se viram como podem para tentar amenizar a dor
desses doentes. Mas a tarefa não é fácil: muitas vezes faltam luvas,
seringas e até produtos básicos, como esparadrapo e gaze. A quantidade
de pessoas à espera de assistência é tão grande que os profissionais têm
que correr para dar conta do serviço. Com pressa, ficam expostos ao erro.
(...). Mas a grande maioria dos servidores está comprometida com a
qualidade do atendimento e sofre tanto quanto os pacientes por conta do
sucateamento do sistema público. (...). Além de sofrer com a falta de
infraestrutura, de materiais e de recursos humanos, muitos profissionais de
saúde ficam expostos à violência durante o trabalho na rede pública. São
cada vez mais comuns casos de pacientes revoltados com a demora do
atendimento que se insurgem contra médicos e enfermeiros...

(CORREIO BRAZILIENSE, 2011, s.p.).

O atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha ressaltou recentemente que o Brasil
tem 1,8 médicos por mil habitantes e ainda ―Nossos números mostram isso. Não
adianta ter apenas mais médicos, precisamos de profissionais formados para as
necessidades de saúde da população.‖ (PADILHA, 2013, s.p.).
A administração de recursos materiais tem sido motivo de preocupação nas
organizações de saúde em geral. Nas instituições privadas, o setor de compras
negocia diretamente com o fornecedor, chamada de compra direta, seguindo as
diretrizes financeiras da instituição, é um sistema desburocratizado. Nas instituições
públicas, devido a orçamentos restritos, necessitam de maior controle do consumo e
dos custos para que não privem funcionários e pacientes do material necessário.
(CASTILHO e GONÇALVES, 2005).
Sabe-se que se dispõe do recurso de amostra num processo licitatório o que
proporciona avaliação, aceite ou recusa do produto. Porém na maioria das vezes
quando o material está disponível para o consumo em considerá-lo de qualidade
inferior ao desejado, o mesmo já está comprado com um número calculado de uso
para os próximos meses. Em consequência, acaba-se utilizando maior quantidade
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de determinado material de baixa qualidade, comprometendo diretamente a
qualidade da assistência prestada.
De acordo com Sant´ana et al (2000), um dos pontos que mais afligem os
profissionais de enfermagem dentro de um hospital é a grande quantidade de
determinados materiais e a falta de outros, podendo causar muitas vezes, a
interrupção da assistência, consequências danosas e estressantes para o cliente,
família e profissionais.
A sobrevivência de uma democracia que atenda as expectativas dos eleitores
quantos às políticas públicas indispensáveis depende de toda sociedade. Controle
social significa entendimento, participação e fiscalização da sociedade sobre as
ações do Estado, impedindo a desmoralização da Administração Pública. No caso
da Saúde Pública, é através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde
que os cidadãos podem influenciar o planejamento, as decisões e a execução de
políticas de saúde.
O princípio da publicidade permite a qualquer cidadão, a fiscalização do uso do
dinheiro público, bem como a impugnação de editais, preços registrados e até
mesmo acompanhar os processos licitatórios.
A participação comunitária (art. 198, III), é uma diretriz do sistema único de saúde,
que contempla o acompanhamento permanente das ações e serviços de saúde,
inclusive no que toca à parte de aplicação dos recursos. Os gestores da saúde
(prefeito ou governador e secretário de saúde) devem prestar contas dos gastos
com a saúde ao conselho. O conselho acompanha o que ficou estabelecido no
Plano de Saúde, através dos relatórios de gestão; se não estiver sendo cumprido, o
conselho pode convocar o secretário de saúde para propor adequações, sejam elas
em obras, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e todas as outras
ações que envolverem grandes despesas. Caso não seja atendido, o conselho pode
entrar em contato com algum órgão de controle.
O Relatório de Gestão deve ser aprovado pelo Conselho de Saúde, antes que ele
seja enviado à Secretaria Municipal de Saúde, ao Ministério da Saúde, às
Comissões Intergestores e ao Ministério Público, bem como ao Tribunal de Contas,
com a prestação de contas. Também é possível fazer o acompanhamento
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orçamentário-financeiro por meio das planilhas e indicadores disponibilizados pelo
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). O sistema
organiza e coleta informações sobre receitas e gastos em saúde nas três esferas de
governo. O sistema e seu manual estão disponíveis para download no site do
Datasus – www.datasus.gov.br – e clicar em ―Produtos e Serviços‖ e ―SIOPS.‖
A justiça brasileira pode oferecer ação por improbidade e ação popular, além do
contínuo controle de fiscalização pelos Tribunais de Contas e Ministério Público. A
Fiscalização dos municípios é realizada por sorteio efetuada pela Controladoria
Geral da União (CGU) para condições desfavoráveis, também através do
Observatório Social do Brasil e da Secretaria de Prevenção a Corrupção e
Informações Estratégicas.

4

RESULTADOS

4.1

INDÍCIOS DE ILICITUDE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A corrupção e/ou as fraudes presentes na dispensa por emergência são
provavelmente, os dois maiores problemas nos procedimentos seletivos da
Administração Pública. Interessante elucidar a diferença entre a corrupção e a
fraude stricto sensu. A corrupção representa acordo entre os agentes públicos e os
particulares, entre a oferta, a doação, o recebimento ou solicitação de algo de valor
para direcionar a ação do agente público no processo de seleção; a fraude consiste
nas práticas isoladas ou em conjunto por parte dos particulares, sem o
conhecimento da entidade estatal, com falsificação de fatos ou embuste com o
objetivo de influenciar o resultado da seleção administrativa, ultrajando de vez a
moralidade e a impessoalidade do procedimento. (CARVALHO, 2000).
Os principais tipos de fraudes identificadas foram: o sobrepreço no orçamento acima
do preço de mercado ou o superfaturamento na entrega do objeto, resultante de um
acordo prévio entre os concorrentes, medições erradas realizadas, dos bens em
desacordo com o contrato, contratos em duplicidade utilizando as mesmas notas
para 2 contratos, pagamentos a fornecedores para direcionamento, três propostas
de empresas do ramo do objeto a ser contratado, embora pertençam a uma mesma
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pessoa, não exigência de seguro contratual, atraso de pagamentos, cobrança de
seguros, jogo de preços e jogo de planilhas, variação de até 25% nos preços do
objeto, subcontratação, muitas licitações de até 8mil reias e número excessivo de
dispensas e inexigibilidade.
De acordo com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (2002), o maior
destaque do avanço na área de compras governamentais por conta da Tecnologia
da Informação é a implantação do Comprasnet. O Pregão Eletrônico, em que todo o
processo de aquisição, da convocação à adjudicação, leva em média 20 dias, de
acordo com a Lei 8.666/93, o mesmo processo pode durar até seis meses.
Para vencer o certame, algumas empresas apresentam propostas inexequíveis, ou
seja, com margem de lucro mínima, ensejando falta de tenacidade chegando quase
ao ridículo o preço de oferta. A licitação é inexigível quando falta a pluralidade de
objetos ou interessados em competir, neste sentido, ocorre a chamada licitação
deserta; vedada a preferência de marca, contratação de bem único, e de bem de
somente um ofertante, pequeno valor do objeto, nas hipóteses dos incisos I e II do
art. 24 ou valores superiores ao mercado.
A corrupção ocorre, por exemplo, quando um membro da comissão de licitação
solicita uma porcentagem do valor do objeto para a escolha de determinada
empresa, que aceita a proposta para que o seu processo tramite de forma mais
célere. Também é comum neste processo de fraude o direcionamento. Por meio
dele é usada como estratégia a exigência de qualificações técnicas muito
específicas para a compra do produto ou serviço que será prestado. Dessa forma,
beneficia-se apenas um dos concorrentes, justamente o que propositadamente
possui tais especificidades. A falta de publicação no Diário Oficial é o fator que mais
identifica esse tipo de fraude. Vale dizer também que, uma vez caracterizada a
emergência, inexiste publicação no órgão de imprensa oficial que possibilite o
conhecimento por parte de eventuais interessados em contratar com o Poder
Público, o que contribui ainda mais para a contratação personalista e imoral, o ato
praticado com desvio de finalidade ou é consumado às escondidas ou se apresenta
disfarçado sob o capuz da legalidade e do interesse público, dificultando, desta
forma, a comprovação do abuso de autoridade por parte dos órgãos fiscalizadores.
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Para comprovar isto, basta verificar em algum órgão a relação dos processos de
dispensa de licitação por emergência em determinado exercício. O que se
constatará, provavelmente, é a presença das mesmas empresas em todos os
processos, com as quais o gestor respectivo mantém vínculo constante, sem
atender aos fins legais. Nesse caso, publica-se apenas a súmula de dispensa de
licitação, mas isso depois de o objeto já ter sido adjudicado e homologado.
A emergência, neste caso, é de gastar ou ―lavar‖ o dinheiro público e os gestores
públicos favorecem amigos ou a si próprios. O licitante que escolhe sempre as
mesmas empresas, quando o serviço ou produto é de valor menor. Neste caso,
também pode ser chamado duas outras prestadoras que não conseguirão competir
com o fornecedor previamente beneficiado pelo acordo. Quando não acontece de,
às vezes, a proposta com o menor valor não ser aceita sob o fundamento de não
preencher os requisitos técnicos exigidos, o que pode possibilitar a contratação da
segunda menor proposta que pode ser a preferida. Outro fator que propicia uma
grande utilização de dispensa de procedimento licitatório, nesses casos, pelos
administradores corruptos é a ausência do limite financeiro. A lei previu o limite
temporal (180 dias) e o limite do objeto (somente aqueles bens necessários ao
atendimento da situação emergencial), mas deixou livre o valor do objeto a ser
contratado pela Administração. Assim, diante de uma despesa milionária com
serviços e obras de engenharia, em vez de realizar uma licitação na modalidade
concorrência,

por

exemplo,

o

agente

elabora

uma

justificativa

plausível,

demonstrando a urgência no atendimento e o risco de dano iminente, e um parecer
técnico de um engenheiro, conseguindo, desta maneira, dispensar a licitação com
finalidade de atender não o interesse público, mas sim os seus.
Foram elencados e relacionados os principais mecanismos de fraudes encontrados
nos processos licitatórios que aparentemente acontecem dentro da legalidade, no
entanto com objetivos diversos dos licitantes em acordo com as empresas
contratadas.
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Tabela 1. Principais mecanismos de fraudes em licitações.

N°

Acerto do Licitante com as Contratadas

Objetivos do Licitante

01

Preferência pessoal do licitante

Direcionamento

02

Propostas iguais

Formação de cartéis

03

Não parcelar o objeto

Direcionamento

04

Indefinição do objeto

Licitação deserta

05

Padronização inadequada

Direcionamento

06

Endereços das empresas inexistentes

Interesse pessoal do licitante

07

Sempre a mesma contratada

Interesse pessoal do licitante

08

Sobrepreço no orçamento /
Superfaturamento

Constituição de cartéis / Direcionamento

09

Jogo de preços e planilhas

Direcionamento

10

Várias Licitações até 8 mil reais

Ocasionar a Inexigibilidade

11

Lucro mínimo absurdo

Ocasionar a Inexequibilidade

FONTE: ELABORADA PELA AUTORA, 2013

4.2

O ENFERMEIRO: GESTOR DOS RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

Santos (2011) considera que a enfermagem representa mais de 60% dos recursos
humanos de uma instituição de saúde, demonstrando que a quantidade de pessoal
de enfermagem numa unidade prestadora de serviços de saúde é sempre o carro
chefe e que a dicotomia existente entre assistência e gerência interfere na qualidade
do trabalho, assim, a qualidade da prestação de assistência em saúde pode ser
proporcional a integração entre as ações gerenciais e as assistenciais.
O enfermeiro com habilidades nas funções gerenciais e assistenciais possui uma
visão holística e pode desenvolver competências, deve procurar conhecimentos do
assunto além da sua formação acadêmica, considerando que os recursos humanos
e os recursos materiais garantem a eficiência do cuidado prestado, portanto
necessita atualizar-se quanto aos aspectos essenciais de uma unidade, para o
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gerenciamento e supervisão, tanto do trabalho da enfermagem quanto do material
médico-hospitalar, como por exemplo, escolha de produtos, obtenção de amostras,
fornecedores e compromissos, verificação da necessidade de manutenção dos
equipamentos permanentes, fundamentação dos prós do dimensionamento do
pessoal de enfermagem nos diversos níveis de assistência junto à direção
administrativa, estar a par dos contratos de locação de equipamentos e supervisão
dos serviços terceirizados de saúde prestados pelas contratadas. Os conceitos
básicos, a linguagem técnica e os conhecimentos necessários devem ser adquiridos
através de cursos especializados, o que resulta em ganhos de qualidade,
produtividade,

investimento

no

capital

humano,

eficiência,

e

a

almejada

humanização.
Sob o ponto de vista da Administração, quando o assunto é a contratação de uma
nova empresa prestadora de serviços de saúde, o término de um contrato e o início
de outro pode ser encarado como uma formalidade necessária ou um problema
transitório e como controvérsia, de forma temporal, acontece semestralmente. Em
forma de relato de experiência, esta situação foi vivenciada em determinado hospital
público que sempre mantinha recursos humanos terceirizados. Quase ao término do
contrato, o clima organizacional tornava-se tenso, mediante a falta de previsibilidade
da Administração. A percepção de que a organização passa por algum ―problema‖ é
clara. Os contratados embora exerçam as mesmas profissões que os estatutários,
sentem-se desvalorizados por receberem vencimentos inferiores. A desmotivação
dos funcionários nesse período de transição pode prejudicar o índice de segurança
técnica, visto que o número de ausências é comum neste período. Por fim, realizam
o exame demissional de uma contratada e logo em seguida realizam o exame
admissional da nova empresa contratada, nem sempre todos são contratados pela
nova empresa prestadora do serviço. Sem dúvida, isso acaba influenciando
diretamente na qualidade da assistência prestada ao usuário.
A atuação do enfermeiro na administração de recursos materiais de acordo com
Castilho e Gonçalves (2005) constitui-se uma conquista nas esferas de tomada de
decisão, destacando a importância do seu papel na dimensão técnico-administrativa
inerente ao processo de cuidar e gerenciar. O monitoramento da eficácia dos
produtos adquiridos para que consiga avaliar o que está sendo alcançado com o
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serviço é de extrema importância, pois apenas visualizando e vivenciado no dia-adia torna-se possível a formação de opinião.
Meirelles et al (2009) refere que atualmente, em algumas instituições de saúde de
grande porte, o enfermeiro tem atuado em comissões de licitação, integrando os
grupos, assessorando as compras, emitindo pareceres técnicos nos processos de
compra, atuando em seções ou setores de enfermagem para a execução destas
funções, como controle de qualidade, seleção e compra de materiais utilizados na
assistência ao cliente.
De acordo com o estudo de Silva e Seiffert (2009), as enfermeiras assumem um
nível decisório importante na alocação de recursos, quando decidem as prioridades
de seus serviços; quem fará o trabalho, quanto tempo será despendido e quais
recursos serão empregados nos cuidados. Tais decisões afetam diretamente a
produtividade e a qualidade dos atendimentos.
O Enfermeiro experiente pode participar do processo licitatório ou fazer parte das
equipes de fiscalização dos contratos nos órgãos prestadores de serviços de saúde,
consoante ao conhecimento teórico-prático e sensibilidade, relacionados às
experiências de campo e à qualidade do material e/ou equipamentos médicohospitalares, além de possuir conhecimento das especificações técnicas e da razão
custo-benefício.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaca-se que o Enfermeiro pode participar ativamente dos processos de licitações
e contratos nas instituições prestadoras de serviços de saúde, representando a
função de gestor dos recursos da assistência da saúde como eixo norteador em
busca da qualidade da assistência.
Cada cidadão pode conhecer e deve participar dos instrumentos de controle social
na área de saúde: os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Precisamos
cuidar

da

nossa

saúde

como

indivíduos

e

como

cidadãos.
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A valorização do tema pelos Enfermeiros que prestam assistência em Saúde tornase essencial por serem responsáveis tanto pela assistência quanto pela
administração de recursos de sua unidade refletindo em qualidade do serviço ao
usuário final. Sugere-se, portanto, o emprego do Enfermeiro experiente e
especializado para compor os grupos de licitações e contratos das unidades
prestadoras de serviços de saúde.
O número de publicações com o tema ainda é escasso no Brasil dado a sua
importância em todos os âmbitos da saúde, podendo ser visto como estratégia de
estímulo na produção de artigos por enfermeiros.

6
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FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS GESTORES DA INDÚSTRIA
GELOPAR PARA A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
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Ronald Márcio de Lima5

Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar as ferramentas utilizadas pelos
gestores na mediação de conflitos e sua influência na rotina da empresa. A pesquisa
foi realizada na indústria Gelopar localizada no município de Araucária, Região
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. Foi identificado que para evitar ou
minimizar os conflitos dentro da organização, os gestores analisam as
personalidades de seus colaboradores e utilizam como métodos, a comunicação,
sistemas internos da empresa, feedback e a própria avaliação de desempenho.

Palavras-Chave: Conflito. Liderança. Mediação. Negociação.

Abstract: This study aims to identify the tools used by managers in conflict mediation
and its influence on routine business. The survey was conducted in Gelopar industry
located in Araucaria, Metropolitan Region of Curitiba, State of Paraná. It was
identified that to avoid or minimize conflicts within the organization, managers
analyze the personalities of its employees and used as methods, communication,
internal systems of the company, feedback and performance evaluation itself.

Key-words: Conflict. Leadership. Mediation. Negotiation.
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O tema proposto abordou questões relevantes sobre as ferramentas utilizadas pelos
gestores da empresa Gelopar para a mediação de conflitos. Desde 1972, a Gelopar
desenvolve, produz e comercializa equipamentos de refrigeração e modulados
complementares. Com sede própria, fundada em 1974, a empresa atende
estabelecimentos comerciais, como padarias, casas de carnes, mercearias, lojas de
conveniência, sorveterias, bares, restaurantes e supermercados de pequeno e
médio porte. Localizada no centro industrial do município de Araucária, região
metropolitana de Curitiba, a Gelopar possui uma unidade industrial de 25.500 m² de
área construída, em um terreno de 80.000 m², o qual se encontra em expansão,
visando ampliar a capacidade produtiva.

Hoje as organizações estão dando maior atenção ao capital humano, valorizando o
bom relacionamento e um clima organizacional favorável ao indivíduo facilitando um
melhor desempenho individual e por consequência beneficiando o ciclo produtivo,
por isso, é importante que as pessoas saibam utilizar determinadas técnicas e
procedimentos que podem auxiliar na abordagem das divergências. A capacidade de
resolver conflitos e mediar essas situações estão cada vez mais complicadas nos
dias de hoje, mas é necessário e vital para uma organização eliminar ou minimizar
os problemas com maior sucesso. Para Fiorelli e Malhadas (2008, p. 05) ―conflitos,
dos

quais

originam-se

os

litígios,

encontram-se

em

todos

os

tipos

de

relacionamentos, na família, no emprego, na vida social, no lazer; ao longo da vida,
aumentam em quantidade e tornam-se mais complexos, notadamente na fase
adulta‖. É possível verificar os conflitos, analisá-lo e posteriormente efetuar os
procedimentos para que eles possam ser solucionados, e para que isso seja
elaborado de maneira correta, é necessário pessoas e técnicas para serem
implantados nas mediações desses conflitos.

O comportamento humano em determinadas situações do dia a dia, interfere
diretamente na produtividade e desempenho das pessoas. As pessoas são
diferentes umas das outras, e trazem consigo personalidades diferentes que, em
algum momento de sua vida organizacional irão se deparar com a dificuldade de se
relacionar

de

forma

pacífica

com

as

divergências.
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Surge então a necessidade do estudo sobre as ferramentas utilizadas pelos gestores
para mediação de conflitos, visto que, existem técnicas e procedimentos específicos
que auxiliam as tomadas de decisões por uma terceira pessoa que suprirá esta
fragilidade nas relações interpessoais dentro da empresa.

O presente estudo teve como objetivo principal identificar as ferramentas utilizadas
pelos gestores da Gelopar para a mediação de conflitos.

Foram feitas entrevistas com os gestores das principais áreas da empresa: produção, TI,
comercial, administrativo e pós-vendas, com cinco perguntas abertas e seguidas por um
roteiro pré-estabelecido, sendo gravadas para posterior análise.

2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

CONFLITO ORGANIZACIONAL

Segundo Chiavenato (1999, p.361) ―a palavra conflito esta ligada ao desacordo,
discórdia, divergência, dissonância, controvérsia ou antagonismo. Para que haja
conflito além da diferença de objetivos e interesses, deve haver necessariamente
uma interferência deliberada de uma das partes envolvidas‖, ou seja, para que
ocorra uma situação de conflito, uma das partes deve agir com predominância na
interação.

O conflito, em mediação, é o resultado entre duas ou mais pessoas onde é
observada incompatibilidade de pensamentos. A diversidade se manifesta e se
agrava
de acordo com as interações entre as partes. Para Suares (2002, p.75) o conflito
pode

ser tratado

como um

processo parecido ao

ciclo da

incompatibilidade

vida:

―uma
que

nasce, cresce, desenvolve-se e às vezes pode morrer, às vezes pode simplesmente
estacionar‖.

O processo do litígio pode ser dividido em seis etapas de evolução:

35

 Latência: é a existência e predisposição a oposição, presente de forma mais
acentuada em algumas pessoas, e mais oculta em outras.

 Início: é a fase onde ocorre a avaliação mutua das partes envolvidas, onde é
detectada e evidenciada a diferença.

 Desenvolvimento: é o desenrolar da interação entre as pessoas envolvidas,
que estão defendendo suas crenças, expectativas e interesses.

 Estabilização: nesta fase, acontece um acordo, podendo este ser provisório e
dar início a um novo conflito.

 Equilíbrio instável: as partes não cedem e o conflito permanece intacto, sem
perspectiva de solução.

 Reformulação: é onde entra o processo de mediação, pois nesta fase as
partes já não encontram saída para o conflito por si só, buscando o apoio de
terceiros.

Assim como na sociedade, dentro das organizações pode-se observar com
facilidade a divergência de ideias e pensamentos, transmitidas de forma mais
acentuada em algumas pessoas e mais retraída em outras. O conflito organizacional
não é baseado em sistemas de valores pessoais, ―é um produto de constantes
modificações dentro de uma estrutura‖ Machado (2007,p.53).

É importante distinguir o conflito interpessoal do conflito organizacional, pois é
através da identificação do tipo de conflito que se pode aplicar estratégias
específicas

na

mediação.
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2.2

CAUSA RAIZ

Todo conflito tem uma vertente, e existem vários fatores a serem levados em
consideração no processo de identificação das causas do litígio. Basicamente toda
mudança existente no meio que envolve as partes, estará, de alguma forma,
influenciando na percepção do problema. Segundo Fiorelli e Malhadas (2008, p.6) ―a
mudança afeta o relacionamento entre pessoas e conduz ao conflito‖.

A mudança gera diferentes reações nas pessoas, resulta em pensamentos e ideias e
se tornam causas de outros conflitos ou agravamento do mesmo. As principais
causas de natureza psíquica para a geração dos conflitos são: esquemas rígidos de
pensamentos, pensamentos automáticos, crenças inadequadas ao contexto,
fenômenos de percepção, comportamentos condicionados, experiências anteriores e
influências de natureza sociocultural.

De acordo com Fiorelli e Malhadas (2008, p.11) as pessoas tendem a desenvolver,
ao longo de seu desenvolvimento, características e personalidade de acordo com as
―interpretações‖ que o indivíduo faz do mundo, e agregam a cada dia essas
interpretações de forma a criar os chamados esquemas rígidos de pensamento. As
pessoas apegam-se as suas convicções, acreditam no que para elas é o verdadeiro,
ou aquilo que mais lhe convêm. Isso faz com que a percepção da realidade seja
afetada, pois em muitas vezes a emoção predomina na formação do ―repertório
comportamental‖ do indivíduo.

A sociedade tem papel importante na formação de conceitos em comportamento
humano, de certa forma as pessoas estão condicionadas a agir de determinada
forma devido às imposições de padrões da sociedade. Um exemplo clássico disso
no Brasil é a questão da traição, vista como má conduta e, em muitas vezes, como
fator determinante do caráter da pessoa.

Diante de todos esses mecanismos de pensamento, nota-se que a base de uma
mediação eficaz é a comunicação, não somente do mediador com os mediandos,
mas do mediador com o meio ao qual os mediandos estão inseridos e ao contexto
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ao qual pertencem. A recepção dos estímulos (verbais ou não) indicará, aos poucos,
caminhos a serem explorados no processo de mediação.

2.3

FATORES QUE INFLUENCIAM O CONFLITO

O mundo está em constante transformação. É notável a diversidade de valores
éticos e morais pré estabelecidos que influenciam diretamente no comportamento
das pessoas que nos rodeiam. A autora Machado (2007, p.16) descreve estágios no
desenvolvimento moral, observando a existência do individualismo como principal
fator na determinação das ações de possíveis conflitos. Quando uma pessoa utiliza
do esforço de outra para se auto beneficiar e isso gera intervenção nos objetivos e
metas da pessoa, ocorre a insatisfação de uma das partes, abrindo passivo para o
conflito. Os principais geradores de conflitos são:

 Expectativa: Segundo Acland (1993, p. 105), todo e qualquer relacionamento
―respeita um contrato psicológico, baseado nas expectativas tácitas ou
inconscientes de cada pessoa a respeito dos comportamentos dos demais‖.
As pessoas geram expectativas a todo o momento, quando ainda não foi
confirmado
aquilo que irá acontecer. Cada pessoa gera suas expectativas de acordo com
a situação que será mais benéfica a ela. Após o acontecimento ser
confirmado, se o resultado superar as expectativas da pessoa, ela sentirá
alegria pela surpresa, caso contrário, a pessoa terá a desilusão de uma
expectativa não atendida, ou seja, aquilo que ela almejava não aconteceu.



Resistência a mudança: as pessoas têm diferentes respostas a mudança, o
cérebro reage de forma diferente ao novo e desconhecido, de acordo com as
crenças e comportamentos condicionados que cada indivíduo traz consigo.
Cientificamente falando, o cérebro tem dois sistemas separados de resposta a
mudança. Um, está centrado na amígdala, e gera ansiedade e temor, o que
faz com que aumente o distanciamento com o desconhecido. O outro está
centrado no estriado ventral e traz sentimento de motivação, entusiasmo e
expectativas positivas em relação ao novo. Por isso algumas pessoas em
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situação de mudança encontram-se em conflito interno de informações
contraditórias,

como

relata Fiorelli e Malhadas (2008, p.31) ―toda mudança engendra alguma
espécie de resistência; ela pode ser desejada por uns e rejeitada por outros‖.



Diferenças de personalidades: a personalidade, nada mais é do que o
conjunto de características psicológicas que diferencia os indivíduos em sua
forma de pensar, sentir e agir. No estudo do conflito, é um elemento de
extrema importância, em muitos casos é o fator determinante no
relacionamento. Ao lidar com pessoas, lidamos com personalidades, e o
cérebro responde de diversas formas a um mesmo problema.



Modificações nas estruturas de poder: a aceitação da imposição da própria
vontade sobre a vontade das demais pessoas chama-se poder. Os níveis
hierárquicos estão presentes em todos os ambientes, sejam eles: trabalho,
família, escola, país, etc. Acontece uma aceitação, quando os demais
subordinados ao poder assumem a posição superior de determinada pessoa
em relação a ela, seja de forma natural, ex.: pai de família, ou de forma
externa

ou

econômica, ex.: diretor da empresa.

2.4

LIDERANÇA

A liderança é peça fundamental no ambiente organizacional, visto que, as pessoas
devem ser orientadas de forma a desempenhar com eficiência as suas atividades.
Cabe ao líder desenvolver sua equipe utilizando aptidões básicas como: ―autoridade,
credibilidade, influência e competência‖ Machado (2007, p. 89).

Dentro das organizações, existem tipos diversificados de líderes. Wagner e
Hollenbeck (2004, p.248), destacam os três principais estilos de liderança:

- Líderes autoritários: aqueles que centram todo poder de decisão em si mesmos e
são

completamente

fechados

a

opiniões.
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- Líderes democráticos: são os que estimulam o espírito de liderança nos demais,
delegando responsabilidades e tomando decisões juntos.

- Líderes liberais: Transferem toda autonomia aos subordinados para que tomem
suas próprias decisões da forma que quiserem.

Independente do estilo de liderança, em alguns casos as pessoas acabam se
acostumando com o estilo de liderar de seu superior, porém, há aqueles que não
estão satisfeitos com seu líder e acaba ocultando isto por medo ou vergonha, o que
abre espaço ao conflito organizacional.

2.5

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Mediação é um método de resolução de conflitos, onde pode e deve ser relacionada
como uma prática emancipatória. É um sistema no qual permite elaborar
procedimentos informais, onde uma terceira pessoa (mediador) ajuda as partes a
encontrar uma solução pacífica, aceitável, e que ponha um fim em uma disputa ou
conflito existente. Isso irá ajudar a comunicação entre as partes para uma melhor
negociação e se possível, em um acordo.

Para o autor Moore (1998, p.5) ―a mediação é uma forma de ajuda proporcionada
por uma terceira parte na resolução voluntária das diferenças‖. É aconselhável a
utilização da mediação, quando, no processo de busca de uma saída para a
resolução de um conflito, surgem obstáculos aparentemente intransponíveis ou
dificuldades na comunicação direta entre as partes envolvidas.

A mediação pode-se dizer que é uma negociação assistida juntamente com o auxílio
do mediado, e que, não é somente para uma rápida solução de uma situação de
conflitos, mas principalmente para a preservação das relações entre os conflitantes.
O mediador não decide e nem resolve os conflitos, mas orienta as partes para um
acordo aceitável.

De acordo com Fiorelli e Malhadas (2008, p.1) ―a mediação, método não
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adversarial de gestão de conflitos, constitui um marco nas relações interpessoais
porque demonstra a fragilidade de soluções impostas e a inutilidade do rancor como
substituto às decisões temperadas pelo bom-senso‖. A mediação é de certa forma
um meio pacífico de solução relacionado aos conflitos interpessoais, onde o
mediador voluntariamente escolhido pelas partes conflitantes intervém entre elas
agindo como um facilitador.

Segundo Schnitman e Littlejohn (1999, p.71) ―a mediação – o processo de permitir
que disputantes resolvam seus próprios conflitos por meio da intervenção
qualificada de um terceiro neutro‖. O mediador favorece uma melhor comunicação
entre as pessoas envolvidas no conflito.

2.6

FERRAMENTAS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Segundo Fiorelli e Malhadas (2008, p.47) ―os seres humanos demonstram,
entretanto, maior habilidade para se envolver em conflitos do que para lidar com
eles‖. O conflito é parte integrante do dia a dia das pessoas, e irá ocorrer de uma
forma ou de outra, é uma dinâmica nas relações humanas. A questão é o que fazer
quando isso acontecer.

A valorização das atividades em grupos presente hoje, principalmente nas
organizações, torna necessário que o líder esteja preparado para lidar com situações
de conflitos relacionais, ele será inclusive avaliado quanto à eficiência dos métodos
utilizados. Uma breve conversa, uma abordagem informal em muitos casos não será
o suficiente para sanar o litígio. O conflito pode ser um facilitador preparado que irá
não apenas adiar, mas vai utilizar as mais variadas ferramentas para reverter o
conflito em algo positivo e satisfatório para as partes envolvidas.

2.7

REMÉDIOS CASEIROS

É uma das inúmeras ferramentas de mediação desses conflitos, onde segundo
Fiorelli e Malhadas (2008, p.49) ―são três os remédios caseiros mais utilizados para
lidar com os conflitos das mais diferentes naturezas‖. O ―nada fazer‖, acomodação e
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aconselhamento são os três remédios caseiros. O ―nada fazer‖ ou, ―dar tempo ao
tempo‖ faz de conta que o conflito não existe. São assuntos mais complicados,
delicados e relacionados à cultura e sociedade, onde cabe ao líder identificar que
neste momento não se deve interferir no conflito, pois são assuntos mais pessoais
como religião entre outros onde que o conflito se resolve com o tempo sozinho.

A acomodação soluciona os conflitos com base de esforços e iniciativas evitando
tempestades em copo d'água e impedindo a transformação de um conflito
corriqueiro em batalha de grandes proporções. Neste momento o gestor identifica o
conflito e se envolve na situação para que não ocorram maiores problemas além dos
já existentes, neste caso, seria uma primeira aproximação. No caso do
aconselhamento, buscam-se opiniões de pessoas mais experientes, como parentes
e amigos, caso não seja efetivada a solução, procura-se métodos mais eficazes
como psicólogos, advogados, consultores de empresas entre outros.

2.8

MÉTODOS TRADICIONAIS E ALTERNATIVOS

Outros métodos utilizados para a mediação de conflitos são os métodos tradicionais
e alternativos, que de acordo com Fiorelli e Malhadas (2008, p.51) ―podem ser
subdivididos de várias formas‖. Distinguem-se entre adversariais e cooperativos,
outros em autocompositivos e heterocompositivos. Justiça estatal, arbitragem,
negociação, conciliação e mediação são as formas utilizadas desses métodos.

O método autocompositivos determina que as partes devam desenvolver uma
solução sem a necessidade de um terceiro, onde neste momento cabe ao líder
identificar o conflito porem não se envolvendo na espera de uma solução pacifica
entre as partes. Neste método o gestor não interfere no conflito, mas tem
consciência que o conflito existe. Caso não seja efetuada a solução com este
método, o líder utiliza o método heterocompositivo onde a solução fica nas mãos de
um terceiro, ou seja, o gestor de cada equipe. Fica como responsabilidade dele o
que as partes devem ou não fazer.

Justiça estatal se refere ao método tradicional, onde faz parte da cultura Brasileira
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entregar nas mãos de um juiz as decisões e o poder judiciário.

Segundo Fiorelli e Malhadas (2008, p.51) ―destacam-se a arbitragem, a negociação,
a conciliação e a mediação como métodos alternativos de gestão de conflitos‖. A
arbitragem, outro método adversarial, também cabe a um terceiro escolhido pelas
partes a tomada da decisão. Em relação a negociação, se refere a cuidar dos
negócios, e é muito utilizada para lidar com situações de conflitos, tendo seus
objetivos claramente definidos.

Conciliação é o método cooperativo, onde tem por objetivo colocar um fim no conflito
manifesto. Neste caso participa um terceiro, que se define como conciliador e
que se envolve com sua visão do que é justo ou não, onde pode e deve interferir e
questionar as partes.

2.9

MÉTODOS ESPECÍFICOS

A administração dos conflitos requer uma identificação e adequação de alguns
métodos, que serão determinados de acordo com a situação de litígio. A autora
Machado (2007, p. 55) destaca cinco métodos específicos para lidar com o conflito:

1- Competição: este método parte do princípio do ―ganha-perde‖, onde o mais
importante é vencer a qualquer custo. Pessoas autoritárias possuem prédisposição a encarar o conflito como um troféu. É um método baseado no
poder.

2- Acomodação: o mediador que utiliza o método de acomodação, está disposto
a examinar o ponto de vista de ambas as partes, podendo abrir mão da
própria vontade para evitar o conflito ou para não perder relacionamentos.

3- Afastamento: pode ser visto como uma ―fulga‖ a situação de divergência,
porém torna-se apropriado em casos que requerem um determinado
distanciamento para melhor análise racional da situação a fim de buscar
soluções.
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4- Acordo: é utilizado em situações de negociação, utilizando a relação ―ganhaganha‖ para chegar a um consenso.

5- Colaboração: este método dá uma maior atenção a continuidade da relação,
busca identificar os pontos de concordância para chegar a solução ideal
expondo os pontos de vista e extraindo-os pontos positivos em comum.

De acordo com Fiorelli e Malhadas (2008, p.58) ―a mediação constitui um
processo de transformar antagonismos em convergências, não obrigatoriamente em
concordâncias, por meio da intervenção de um terceiro escolhido pelas partes‖. O
terceiro, ou seja, mediador atua para promover a gestão do conflito através de um
realinhamento das divergências encontradas entre as partes, os mediados.

3

ANÁLISE GERAL DOS DADOS

Baseado no problema de pesquisa e nas entrevistas realizadas com alguns dos
gestores da empresa Gelopar localizada em Araucária, fundada em 1974, onde
desenvolve, produz e comercializa equipamentos de refrigeração para análise das
ferramentas utilizadas na mediação de conflitos e sua influência na rotina da
organização, é possível relatar que a maioria dos gestores possui características
semelhantes de liderança, visando buscar o diálogo e a comunicação como um fator
primordial de ação para suas mediações. Deixar claro e alinhado os objetivos da
empresa, cria um clima de confiabilidade. O líder tem papel fundamental, cabe a ele
administrar as divergências existentes na organização, tratando com particularidade
as personalidades existentes para realizar o que chamam de mapeamento de
personalidade.

A partir do mapeamento das personalidades, é possível estabelecer padrões de
comportamentos, utilizando a observação diária como base de desvios nestes
padrões.

A avaliação de desempenho é uma ferramenta útil no gerenciamento de conflitos, de
forma que, auxilia o gestor a ter uma visão ampla dos objetivos do empregado e
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seus interesses na empresa, no momento em que são apontados os fatores
positivos e/ou negativos, contribuindo para o alinhamento dos objetivos em comum.

Na organização existem poucos casos em que se precisou de uma terceira pessoa
para solucionar os conflitos, visto que, preserva-se o bom senso, o mutuo respeito e
o diálogo como fatores divisórios para que ocorra intervenção.

Os motivos mais comuns geradores de conflitos na empresa são: questão salarial,
com ênfase que este motivo aplica-se exclusivamente ao setor de produção da
empresa, motivos pessoais de convivência e relacionamentos, alguns problemas
com discordância de hierarquias e insubordinação e, principalmente, a falta de
comunicação.

Para evitar ou minimizar os conflitos dentro da organização, os gestores analisam as
personalidades de seus colaboradores e utilizam como métodos, a comunicação, sistemas
internos da empresa, feedback e avaliação de desempenho.

O momento de intervir nas situações de conflitos é principalmente quando ambas as partes
não se comunicam mais ou discordam umas das outras e na avaliação e desempenho dos
funcionários não possuem as conformidades que a organização determina.

Os métodos autocompositivos e heterocompositivos são utilizados pelos gestores para as
tomadas de decisões em suas mediações, podendo determinar que as partes resolvam
sozinhas suas divergências ou interferindo na situação como um terceiro, realizando a
conciliação entre com os envolvidos.

Nos métodos de remédios caseiros, os gestores de cada setor possuem autonomia
para utilizar o procedimento que mais se adéqua ao modelo comportamental de seus
subordinados. Em cem por cento dos casos, a base da mediação é a comunicação.
Alguns gerentes utilizam a técnica do "dar tempo ao tempo", onde se aguarda que a
solução venha por conta das partes utilizando o elemento tempo para que ocorra
uma autoavaliação e as partes envolvidas percebam por si próprias a solução para o
conflito. O aconselhamento também é uma ferramenta utilizada, buscando um apoio
especializado para a solução do conflito, neste caso, a psicóloga organizacional.
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manifestando os interesses de ambas as partes envolvidas e induzindo a solução
por meio de manifestações de sua visão no caso.

A empresa utiliza como forma de feedback aos empregados, a Avaliação de
Desempenho, onde expõe ao empregado as aptidões que possui e o que precisa ser
desenvolvido para o melhor desempenho das atividades contratuais, assim como
normas para o bom convívio e relacionamento interpessoal, buscando um clima
organizacional favorável.

Os gestores da organização sempre são os mediadores dos conflitos, cabe cada um
deles desenvolver sua equipe, sendo de formas diferentes, mas semelhantes por se
tratar dos mesmos métodos na maioria dos casos.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mediação como forma de solucionar ou prevenir conflitos, vem se tornando objeto de
estudo a partir do momento em que as organizações passaram a dar mais atenção ao fator
humano, reconhecendo como seu principal ativo na empresa e buscando meios de
satisfazer os ―contratos psicológicos‖ existentes na relação empregado X empregador.

Existem várias maneiras de se abordar uma situação de conflito, o papel do líder é
identificar qual a forma mais adequada de acordo com o perfil da equipe, visando alinhar os
objetivos da empresa com os do empregado.

Ao iniciar o estudo, o foco principal da pesquisa foi descobrir quais as ferramentas
utilizadas pelos gestores da empresa Gelopar para a mediação de conflitos e qual sua
influência na rotina da organização. Dentre as três hipóteses formuladas para o problema de
pesquisa, foram identificadas duas, sendo uma delas os remédios caseiros, através das
técnicas do ―nada a fazer‖, ―acomodação‖ e ‖aconselhamento‖ e a outra os métodos
alternativos, utilizando os métodos autocompositivos e heterocompositivos.

Analisando as ferramentas identificadas para a mediação de conflitos na empresa Gelopar,
foi constatado que são uteis e suficientes para manter um bom funcionamento da estrutura
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organizacional, assim como os relacionamentos existentes dentro da organização, levando
em consideração que existe uma hierarquia definida e o bom desempenho da empresa
depende da sintonia entre os setores.

Os objetivos específicos da pesquisa foram atingidos visto que foram identificadas as
principais ferramentas utilizadas pelos gestores para a mediação de conflitos. Na solução
dos conflitos foi demonstrado de que forma as ferramentas podem ser aplicadas no contexto
ao qual esta inserida. Para que seja possível medir a eficácia das ações de liderança para
as mediações dos conflitos, é necessário que exista um parâmetro com base na cultura da
organização, no caso da Gelopar, o zelo pelas relações e o clima organizacional. Foi
confirmado através de uma conversa informal com alguns dos subordinados dos gestores
um alto índice de efetividade dos métodos, pois os resultados dessas mediações são
positivos na maioria dos casos analisados.

5
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Resumo: Este estudo teve por objetivo identificar as ferramentas utilizadas pelos
gestores na mediação de conflitos e sua influência na rotina da empresa. A pesquisa
foi realizada na indústria Gelopar localizada no município de Araucária, Região
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. Foi identificado que para evitar ou
minimizar os conflitos dentro da organização, os gestores analisam as
personalidades de seus colaboradores e utilizam como métodos, a comunicação,
sistemas internos da empresa, feedback e a própria avaliação de desempenho.
Palavras-Chave: Conflito. Liderança. Mediação. Negociação.
Abstract: This study aims to identify the tools used by managers in conflict mediation
and its influence on routine business. The survey was conducted in Gelopar industry
located in Araucaria, Metropolitan Region of Curitiba, State of Paraná. It was
identified that to avoid or minimize conflicts within the organization, managers
analyze the personalities of its employees and used as methods, communication,
internal systems of the company, feedback and performance evaluation itself.
Key-words: Conflict. Leadership. Mediation. Negotiation.
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1

INTRODUÇÃO

A empresa, objeto deste estudo, possui grande importância por ser uma das únicas
especializada na venda de abacates dentro do Ceasa-PR, da qual sua tradição de
mercado se deve a onze anos de experiência no mercado de vendas desse produto.
A pesquisa visa focar na identificação dos fatores de variação de preço e sua
influência nas vendas e economia da empresa.

É possível estudar no ambiente da empresa, os fatores que resultam em variação de
preço tanto climáticos, sazonais, quanto comportamentais, sendo assim, se fará a
análise da influência dos fatores sobre o preço, em relação a variação dos produtos
e períodos do ano, verificar junto aos clientes variação de preço na percepção dos
mesmos assim como o resultado de como a variação de preço influencia a empresa.

Dentro da pesquisa foram usados dois questionários, um para clientes e outro para
fornecedores, comparando suas respostas com a análise documental feita das
compras anteriores da empresa. Os questionários para clientes foram aplicados
entre 15/10/2014 e 31/10/2014. Foram selecionados cinqüenta clientes, onde o
método de seleção foi a freqüência de compra deles (ao menos duas ao mês). Os
questionários para fornecedores foram enviados de 15/10/2014 e coletados até
31/10/2014 a todos os fornecedores (20 questionários), como os fornecedores são
de todo o Brasil, o questionário foi enviado via email junto com o preenchimento e
como executar as respostas. Além disso, foi realizada uma análise documental. Por
fim, os resultados foram analisados e apresentados graficamente para melhor
compreensão dos resultados.

2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

VENDAS

Na área de vendas pode-se entender o relacionamento de vendas e marketing, pois
a empresa tem uma visão dos seus funcionários e isto ajuda para o treinamento
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agregarem valor as vendas, assim como cada setor busca conhecimento em sua
área de trabalho. A venda é visto com um processo de longo prazo e curto prazo. E
dentro de várias atribuições segue-se as definições dos elementos básicos que
chamamos de 4Ps; Produto/Preço/Praça/Promoção, esses seriam composto de
marketing.
A essência do mundo dos negócios repousa no desenvolvimento de
estratégias de vendas ligadas aos desafios de mercado (COBRA, 2001;
pg.47).

2.2

PRODUTO

Quando o produto é lançado no mercado o seu preço pode ser estabelecido abaixo
do valor de mercado, visando conquistar uma quantidade razoável de clientes
rapidamente, aumenta-se de forma gradual seu preço após a promoção inicial.
Quando se trata de produto no mercado o vendedor tem que saber negociar sobre o
tempo de vida útil, pois é um ciclo de vida, onde o produto tem-se a aceitação no
mercado e precisa ser reconhecido. Sobre o crescimento nas vendas, fica estável
que permaneça um produto em maturidade, mas com o tempo se não ficar estável
as vendas, pode acabar em uma queda e deixará de atrair o olhar dos
consumidores. A boa qualidade sempre tem que permanecer, isto é importante nas
vendas e que o consumidor perceba os níveis de necessidade, só assim o produto
fica esperado e desejado, e busca satisfazer uma necessidade.
É todo bem que pode ser ofertado a um ou vários mercados, visando à
satisfação de uma necessidade e/ ou desejo, para que seja adquirido,
utilizado e consumido (COSTA, 2003; pg. 28).

2.3

PREÇO

Preço justo, pois pela política de preços a empresa pode criar demanda para
o produto, segmentar o mercado definir a lucratividade, mudar a penetração do
produto, sempre tendo como referência o valor que o consumidor vê no produto e
não o preço que a empresa acha que ele deve ter. O preço é um custo monetário
onde o consumidor paga em dinheiro assim que tiver o produto, para o vendedor o
preço é o valor do produto para gerar receita e o consumidor paga pelo custo
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daquilo que está precisando. Existe uma grande preocupação para a empresa sobre
o preço ser de custo baixo, a demanda e seus concorrentes, pois os concorrentes
estão verificando possibilidades sempre em baixo preço para aumentar suas
vendas.
Na área de vendas deve haver importância ao preço, pois o não pode
prejudicar na imagem do produto: ―Opreço baixo agrega qualidade a um produto?
Ou gera incerteza da qualidade?‖
O profissional tem que estar preparado para os argumentos em que os
clientes perguntam ou questionam. A concorrência é cada vez mais forte em relação
a todos os produtos vendidos.
O preço é o valor que um produto tem ou apresenta em determinado
mercado, representando por uma quantidade de moeda. O conceito de
valor, no entanto, é relativo, pois é comum dizer-se que o produto não vale
o preço que esta sendo cobrado. Nem sempre o preço tem relação com o
valor do produto, mas com o volume de dinheiro despendido para sua
aquisição(COSTA, 2003; pg. 35)
O preço é o único pilar de marketing que produz ou gera receita; outros
representam custos e investimentos, e o estabelecimento do preço exige
uma gama de análises estratégicas e de tomadas de decisões (COSTA,
2003; pg. 36).

2.4

PRAÇA

Ser estratégico envolve as diferentes maneiras que a empresa pode adotar para
levar o produto até o consumidor. Através da venda direta, consumidor cara a cara
com o vendedor ou a venda indireta, através de atacadistas ou distribuidores.
Atentar-se aos aspectos com, características de armazenagem, localização do
depósito e meio de transporte utilizado para levar o produto até o cliente e a
embalagem do produto deve ser considerada para definir os canais de distribuição
mais adequados. Para o planejamento de marketing a melhor forma para o
consumidor é ter acesso aos produtos em movimentação e armazenagem de cargas
envolvendo a melhor forma de movimentar estoques, na hora em que está sendo
transportado do seu ponto de origem até o destino, pois o tempo gera custo aos
serviços,

seria

a

logística,

envolvida

dentro

da

empresa.
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Diga-se que na área de produção, passar por algum tipo de problema, pode afetar
no estoque, tanto a produção quanto o espaço para armazenar os produtos não
pode haver capacidade ociosa. Assim as vendas devem ser revista para que no final
a mercadoria tenha um espaço disponível dentro do estoque.
Planejar e estruturar a distribuição são um processo dos mais importantes
no mix de marketing e exige a adoção de atitudes e decisões estratégicas
de grande profundidade, que afetam todas as outras decisões
mercadológicas (COSTA, 2003; pg. 41).

2.5

PROMOÇÃO

Promoções para estimular a compra são muito usados no lançamento de novos
produtos no mercado, para desfazer de produtos estocados, estimular repetição de
compra, aumentar o volume de vendas, no curto prazo desfazerem-se de versões e
modelos antigos do produto ou para barrar o crescimento das vendas do
concorrente. Oferece-se vantagem ao cliente através de vários meios de
comunicações, com várias palavras chaves, ―ganhe‖, ―economize‖, ―grátis‖,
―imperdível‖, ―pechincha‖, ―loucura‖, ―aproveite‖ e entre outras. Promoção tem
influência no produto no momento que as pessoas fazem a escolha e existe forte
desenvolvimento em propagandas por meios de outdoors, revistas, rádios, TV e
jornais. A propaganda é o meio técnico para poder fazer a promoção passar idéias
para o consumo.
As empresas podem empregar as mesmas campanhas de propaganda e
promoção usadas no mercado doméstico ou ajustá-las a cada mercado
local. Esse processo é chamado adaptação da comunicação. Se uma
empresa adapta tanto o produto como a comunicação, ela está praticando a
adaptação dual (KOTLER, 1998; pg. 371).

2.6

SAZONALIDADE

O efeito sazonal acontece em muitas organizações, o planejamento e controle de
capacidade em lidar com flutuações da demanda. Quase todos os produtos e
serviços têm alguma sazonalidade de suprimentos, normalmente quando os
insumos são produtos de agricultura sazonal. Estas flutuações da demanda, ou no
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suprimento, podem ser previsíveis, algumas são afetadas por variações inesperadas
no clima e por evolução das condições econômicas.
Algumas organizações ainda focam a produção ou seu produto, sofrem com a perda
de vendas em determinadas épocas do ano por não entenderem realmente o que
vendem, desconhecem o que o consumidor compra e não efetuam pesquisas de
mercado. Há produtos ou serviços que realmente são mais vendidos em período do
ano como: Chocolates, cerveja, sorvete, academias e roupas, destinadas a uma
estação do ano. O mercado é sazonal quando o foco das organizações ainda é o
produto, a aceitação do público é boa quando um produto é ofertado de outra
maneira.
Para se corrigir os impactos da sazonalidade, o responsável pela previsão
deve desenvolver índices baseados em dados históricos, o índice é usado
para ajustar a sazonalidade dos números de vendas. As tabelas fornecem
um exemplo de como um índice é desenvolvido e aplicado aos dados de
uma fábrica (SPIRO; RICH; STANTON,2009, p.363).

Trabalhar com diferenciais, compreender a pesquisa realizada e buscar a melhor
forma de evitar que a empresa seja apenas mais uma no mercado.
O sucesso da empresa é fortemente dependente dos períodos de alta da
sazonalidade e o fator determinante são os canais de distribuição com seus
produtos, pois assim fortalece o poder de negociação pelo comprador final.
(SANTOS, 2004, p.147).

O efeito da sazonalidade deve-se constituir a alternativa de agir sobre os preços no
sentido de pressionar a procura e conseguir assim margens adicionais e contribuir
para minimizar prejuízos, o que em prática seria aumentar ou diminuir preços,
melhorar negociações em temporadas de alta mercadoria, fidelizar a compra com o
fornecedor e a venda com o comprador.
Para Kotler (1998) o desconto sazonal trata-se de uma redução de preço para os
compradores que adquirem mercadorias ou contratam serviços fora da estação. Os
descontos sazonais permitem que o vendedor mantenha a produção estabilizada
durante todo o ano.
Para as organizações que ofertam produtos e serviços com forte sazonalidade, é
requerido um grande esforço na programação, tanto da produção como dos
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estoques, na tentativa de eliminar as perdas monetárias por falta de mercadoria nos
consumidores finais ou por excessos e sobras.
Para os produtos de vendas sazonais, as previsões de vendas devem levar
em consideração os aspectos de tendência e de sazonalidade de um ano
para outro. A tendência diz respeito à evolução das vendas desse produto
em longo prazo, enquanto a sazonalidade refere-se às variações de vendas
ao longo do ano por razões como: Clima, hábitos do consumidor,
disponibilidade do produto, período de férias escolares, inicio de ano letivo,
festas populares (MATTAR, 2011, p. 360).

Ainda que tenha sempre clientes que estão contribuindo ao longo do ano, o mercado
tem mostrado a necessidade de buscar essa compensação, pois há picos sazonais
de demanda, o autor Sertek (2007) recomenda nestes casos:


Desenvolver outro negócio com sazonalidade, complementar ao negócio
principal;

 Utilizar pessoal temporário nos períodos de maior demanda para evitar
ociosidade nos períodos de baixa;
 Produzir num ritmo constante, acumulando estoque nos períodos de baixa
para os períodos de demanda;

3

ANÁLISE DOS DADOS

3.1

PESQUISA COM CLIENTES

O Gráfico 1 mostra quanto o fator preço é levado em conta na hora da compra pelos
clientes. O atendimento levou 8(16%) pessoas a comprarem na Casa do Abacate, o
preço levou 27 (54%) pessoas, a qualidade 10 (20%) pessoas e a entrega 5 (10%)
pessoas.
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Gráfico 1. O que levou a comprar na Casa do Abacate

Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 2. Influência do preço na compra do abacate.

Fonte: Elaborado pelos autores

Este gráfico mostra a quantidade de pessoas que acham que o preço do abacate
influência na venda, 47 pessoas (94%) acham que o preço influência na compra
(tanto baixo quanto alto), 3 pessoas (6%) não concordam que o preço influencia.
Dentro das justificativas do preço estão:preço maior gera mais venda, preço menor
gera mais venda, preço razoável esta dentro dos padrões do consumo do mercado
entre

outros.
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Gráfico 3. Qual seria a melhor referência para uma diferenciação na Casa do Abacate.

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 3 mostra qual a melhor diferenciação para a empresa na opinião dos
compradores, entre eles a qualidade esta com 12 (24%), o preço com 30 (60%), o
atendimento 6(12%) e o prazo de pagamento 2 (4%). Esse gráfico mostra que o
trabalho segue um foco de interesse de seus envolvidos.
As questões tornaram clara a necessidade dos consumidores de ter um preço
acessível, e que a empresa necessite regular isso juntamente com a segunda opção
de compra dos clientes, a qualidade. Mesmo com o preço acessível, a qualidade
deve ser posta em destaque, assim se mantém as vendas.

3.2. PESQUISA COM FORNECEDORES
O gráfico 4 mostra o fator de influência que cada fator pode prejudicar a produção do
produto, excesso de chuvas 8 (40%), pragas novas 2 (10%), calor excessivo 3 (15%)
e há 7 (35%) fornecedores que concordam que não há fator de influência.
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Gráfico 4. Fatores que prejudicam a produção de Abacate.

Fonte: Elaborado pelos autores
Gráfico 5. Quantidade aproximada de perca de produto.

Fonte: Elaborado pelos autores

Com base na questão anterior, a perca do produto segundo a opinião dos
fornecedores e de 5mil kilos 8 pessoas (40% do total), 10mil kilos 5 pessoas (25%
do total), 20mil kilos 6 pessoas (30% do total) e mais de 20mil kilos 1 pessoa (5% do
total), nenhum deles afirmou que não há perca conforme mostra o gráfico 5.
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Gráfico 6. Motivos que acaba perdendo a quantidade.

Fonte: Elaborado pelos autores

Este gráfico representa a quantidade que o produtor acaba perdendo por outros
motivos, no que a perca esta em 10 mil kilos 13 (65%) afirmaram que há perca e 7
(35%) afirmaram que não há perca.
Gráfico 7. Época do ano que mais vende abacate.

Fonte: Elaborado pelos autores

No gráfico 7 demonstra a época em que o produtor mais vende, sendo de janeiro a
abril 4 (20%) deles concordam que vende mais, 3 (15%) concordam que de maio a
junho há mais venda e 13 (65%) produtores acham que de setembro a dezembro
eles

vendem

mais.
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Gráfico 8. O aumento ou redução dos preços que afeta as vendas.

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 8 analisa, se eles percebem a variação de preço afetando suas vendas. 8
(40%) percebem que o preço afeta muito, 4 (20%)percebem que afeta pouco e 8
(20%)percebem que não afeta.
O gráfico 9 mostra as principais vantagens oferecida pelos fornecedores, 8 (40%)
oferecem preço, 10 (50%) oferecem a qualidade e 2 (10%) oferecem compromisso
com a empresa.
O questionário fornecedor mostrou que os produtores estão cientes que seu preço
influência diretamente na empresa, assim como seus fatores de qualidade, porém
estão cientes da necessidade em manter seu preço devido a perca de produtos e
outras variações. Também deixou claro que a sazonalidade afeta diretamente o
produto, ou seja, o preço continuará a sofrer variações durante o ano.
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Gráfico 9. Principal vantagem oferecida ( como fornecedor)

Fonte: Elaborado pelos autores

3.3

ANÁLISE DOCUMENTAL

3.3.1

VARIAÇÃO DE PREÇO DE COMPRA

Tabela 2. 1º SEMESTRE
1 º SEMESTRE

JAN
2013

FEV
2014

R$

R$

MARGARIDA

5,00 a
14,00

15,00
a
15,00

BREDA

55,00
a
30,00

70,00
a
40,00

2013
R$

MAR
2014

2013

ABR
2014

2014

2013

JUN
2014

2013
R$

2014

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

8,00 a
15,00

15,00
a
15,00

8,00 a
15,00

15,00
a
18,00

10,00
a
18,00

15,00
a
18,00

8,00 a
16,00

18,00
a
18,00

15,00
a
15,00

20,00
a
20,00

30,00
a
25,00

35,00
a
30,00

25,00
a
22,00

30,00
a
30,00

15,00
a
17,00

15,00
a
20,00

18,00
a
20,00

20,00
a
20,00

20,00
a
30,00

20,00
a
25,00

32,00
a
35,00

30,00
a
30,00

32,00
a
36,00

35,00
a
37,00

40,00
a
40,00

45,00
a
45,00

40,00
a
25,00

GEADA

FORTUNA

KINTAL

2013

MAI

15,00
a
15,00

30,00
a
30,00

15,00
a
20,00

Fonte: Elaborado pelos autores

20,00
a
25,00

25,00
a
30,00

25,00
a
30,00

61

Percebe-se nesta tabela a variação de preço para cada produto, tanto das
qualidades margarida, breda, geada, fortuna, kintal. Como visto a sazonalidade
durante o ano tem muita influência sobre o preço – Cálculo de preço durante o ano,
caixa de 20 Kg. O abacate se origina de varias regiões entre elas: norte do Paraná,
São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.

Tabela 3. 2º SEMESTRE
2º SEMESTRE

JUL
2013
R$

AGO
2014

2013

SET

2014
R$

2013

OUT
2014

2013

NOV
2014

2013

DEZ
2014

2013

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

MARGARIDA

15,00
a
20,00

20,00
a
20,00

25,00
a
30,00

20,00
a
20,00

30,00
a
32,00

30,00
a
35,00

20,00
a
25,00

35,00
a
40,00

25,00
a
30,00

35,00
a
35,00

45,00 a
45,00

BREDA

30,00
a
35,00

35,00
a
45,00

35,00
a
35,00

45,00
a
45,00

40,00
a
50,00

40,00
a
50,00

55,00
a
60,00

60,00
a
60,00

60,00
a
80,00

60,00
a
55,00

80,00 a
120,00

40,00
a
50,00

GEADA

FORTUNA

25,00
a
28,00

25,00
a
25,00

30,00
a
32,00

25,00
a
30,00

30,00
a
33,00

50,00
a
60,00

2014
R$

65,00 a
85,00

30,00
a
35,00

KINTAL

Fonte: Elaborado pelos autores

Percebe-se que o preço mínimo depende da sazonalidade e Variação de Compra
paracada produtoe qualidades, como visto a sazonalidade durante o ano tem muita
influencia sobre o preço. Os fornecedores se localizam na região sul, sudeste e
centro

oeste.
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3.3.2

VARIAÇÃO DE PREÇO DE VENDA

Tabela 4. 1º SEMESTRE
1º SEMESTRE

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

MARGARIDA

10,00
a
19,00

20,00
a
25,00

10,00
a
18,00

20,00
a
20,00

12,00
a
25,00

20,00
a
20,00

15,00
a
28,00

20,00
a
20,00

9,00
a
25 ,00

25,00
a
25,00

35,00
a
45,00

25,00
a
30,00

BREDA

65,00
a
40,00

80,00
a
50,00

45,00
a
35,00

45,00
a
30,00

35,00
a
32,00

35,00
a
30,00

15,00
a
17,00

25,00
a
25,00

18,00
a
20,00

25,00
a
30,00

20,00
a
30,00

30,00
a
35,00

40,00 40,00
a
a
45,00 45,00

40,00
a
50,00

40,00
a
55,00

50,00
a
50,00

50,00
a
70,00

55,00
a
20,00

GEADA

FORTUNA

KINTAL

32,00 35,00
a
a
35,00 35,00

25,00
a
25,00

25,00
a
30,00

25,00 25,00
a
a
25,00 35,00

Fonte: Elaborado pelos autores

Percebe-se nesta tabela a variação de preço paracada produto em 2013/2014, tanto
das qualidades margarida, breda, geada, fortuna, kintal, como visto a sazonalidade
durante oano tem muita influencia sobre o preço.
Tabela 5. 2º SEMESTRE
2º SEMESTRE

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

MARGARIDA

30,00a 30,00a 35,00a 25,00a 35,00a 40,00a 40,00a 40,00a 40,00a
40,00 30,00 40,00 30,00 40,00 45,00 40,00 44,00 34,00

55,00a
55,00

BREDA

35,00a 40,00a 35,00a 30,00a 40,00a 45,00a 60,00a 60,00a 60,00a
45,00 25,00 40,00 50,00 45,00 55,00 70,00 65,00 90,00

100,00a
140,00

55,00a
60,00

GEADA

FORTUNA

25,00a 25,00a 30,00a 35,00a 30,00a 35,00a
28,00 35,00 32,00 30,00 33,00 40,00

KINTAL

Fonte: Elaborado pelos autores

60,00a
75,00

67,00a
105,00
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Comparando com a tabela de compra, percebe-se que a tabela de Vendas torna o
preço acessível e tenta manter o produto o ano inteiro, ou seja, mantém o produto
com preço razoável diante do preço de compra.
3.3.3. VARIAÇÃO DE PREÇO - FORNECEDORES
Tabela 6. PREÇO MÉDIO - PRODUTOS

JAN / FEV / MAR
MARGARIDA R$8,00a R$17,00
BREDA

ABR / MAI / JUN
R$20,00 a R$30,00

R$55,00a R$22,00

R$65,00 a R$140,00

GEADA

R$50,00 aR$90,00

FORTUNA
KINTAL

OUT / NOV / DEZ

R$25,00 a R$40,00
R$20,00 a R$35,00

R$32,00a R$45,00

Fonte: Elaborado pelos autores

Na tabela acima, o preço dos produtos se mantém a uma taxa razoável dentro de
sua sazonalidade, conforme uma analise geral, porem à diferenciação de uma data
a outra se é percebido com enormes variações, porem a empresa se mantém dentro
dos padrões.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se no Paraná, com exceção da pesquisa não formal da Secretaria da
Agricultura, a pesquisa de demanda do abacate com relação ao preço nunca foi
analisada, esta pesquisa se torna o marco zero sobre esse assunto.

A empresa, ícone em venda de abacate no Ceasa PR,que teve como problema
―Quais os fatores de variação de preço e sua influência na empresa Casa do
Abacate Ltda‖, obteve o resultado de sua pesquisa, e deixou claro que o fator que
afeta o preço diretamente é a qualidade. Já os fatores indiretos que afetam a
qualidade, e assim o preço, são problemas climáticos, sazonais, comportamentais,
necessidade

de

vender,

erro

na

colheita/produção,

pragas,

entre

outros.
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Os fatores de variação estão altamente relacionados com a qualidade do produto, ou
seja, se houver pragas, seca, excesso de chuvas, alta/baixa produção irá afeta
diretamente o produto.

Ao afetar nas vendas, o preço e qualidade influenciam muito na empresa. Cem por
cento dos clientes disseram que se a Casa do Abacate e os concorrentes possuírem
o mesmo preço, eles comprariam na Casa do Abacate, a maioria deles disseram
também que o preço da Casa do Abacate é o que mais influencia a compra.

5
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DIFERENCIAIS DE MARKETING DA EMPRESA VICTORIA VILLA
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Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar os diferenciais de marketing da
empresa Victoria Villa, casa noturna localizada no município de Curitiba, Estado do
Paraná. A pesquisa realizada identificou os diferenciais de marketing em relação aos
seus concorrentes com base numa pesquisa realizada entre o público freqüentador
da casa. Os resultados apontaram como principais motivos que levam a essa
preferência, as suas atrações, estrutura (acústica, espaço, estacionamento) e o perfil
de quem frequenta. A principal ferramenta que tem dado retorno, atingindo o público
alvo com mais intensidade é o marketing digital através da rede social Facebook.
Palavras-Chave:
competitivo.

Ferramentas

de

Marketing.

Marketing

Digital.

Diferencial

Abstract: This study aims to identify the company marketing differentials Victoria
Villa, nightclub located in Curitiba, Parana State. The research identified the
marketing advantages over its competitors based on a survey of the home crowd
goer. The results showed the main reasons that lead to this preference, its
attractions, structure (acoustics, space, parking) and the profile of those attending.
The main tool that has given back, reaching the target audience with more intensity is
the digital marketing through Facebook social network.
Key-words: Marketing Tools. Digital Marketing. Competitive edge.
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1

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo para a pesquisa presente é a casa noturna curitibana Victoria
Villa, eleita a melhor do país em 2008, pelo site ―Movimento Country‖, um dos
principais veículos de imprensa do meio country e sertanejo universitário. Fundada
em 2007, ainda se mantém forte no mercado, atraindo a atenção do público
sertanejo e simpatizante, oferecendo estrutura adequada, shows variados e
diversão. Conta com mais de 40 funcionários e um amplo estacionamento, que
atende em média de 7.000 clientes por final de semana, fatores que levam à
investimentos cada vez maiores em sua infraestrutura, capital humano e shows
nacionais.

O Victoria Villa se manteve sempre direcionado ao ramo sertanejo, tanto o de raiz
quanto o universitário, podendo ser presenciado através de suas músicas em
diversos ambientes. A distribuição dos ambientes ocorre de forma estratégica. No
primeiro piso há uma pista exclusiva para dança, sem transição de pessoas,
evitando possíveis desconfortos. É composta por dez bares bem distribuídos, sendo
possível atender a demanda com agilidade. Possuem cinco banheiros masculinos e
femininos, rampas de acesso para cadeirantes, duas amplas áreas externas para
fumantes e onze guichês para pagamento da consumação.

A casa é bem localizada e com fácil acesso, nas mediações da Avenida Victor
Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba. Possui parceria com o Jockey
Club, dispondo de um amplo espaço para grandes eventos externos, tais como as
raves universitárias e grandes shows com artistas renomados. Sendo assim, a casa
conquistou o mercado sertanejo e se coloca como uma opção de grande peso para
as noites de lazer.

Com o desenvolvimento de uma pesquisa relacionada a esta empresa, os resultados
podem

servir

como

estudo

para

entidades

acadêmicas,

auxiliando-as

no

desenvolvimento de novos conceitos relacionados a esse assunto, além de servir
como objeto de comparação para outras casas noturnas, aprimorando suas
características,

influenciadas

pelos

pontos

fortes

do

Victoria

Villa.
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O objetivo do estudo é identificar quais são os diferenciais de marketing do Victoria Villa
através da identificação das ferramentas de marketing que são utilizadas pela empresa.

A pesquisa foi realizada em forma de questionários, utilizando como meio a ferramenta

disponível pela internet, Google Forms, espécie de formulário que é preenchido com
as perguntas do questionário e que posteriormente transforma as respostas em
gráficos, fator esse que facilita a análise dos mesmos. Esse formulário foi enviado ao
circulo de amizade dos integrantes do grupo a qual desenvolveram o estudo,
utilizando como meios as redes sociais Facebook e Whatsapp além do envio por email.

Foi considerado frequentador aquele que vai ao menos uma vez por mês a casa,
validando assim suas respostas. E para selecionar os questionários que seriam
considerados válidos dos que seriam descartados, foi definida como primeira
pergunta o nível de incidência, ou seja, o número de vezes que o entrevistado
costuma ir ao Victoria Villa. Obtiveram-se duzentas e quarenta e duas respostas das
quais apenas cento e oitenta e sete foram validadas.

2

2.1

REFERENCIAL TEÓRICO

MARKETING

"Marketing é a ciência de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as
necessidades de um mercado-alvo com rentabilidade" (KOTLER, 2005, p.13).

Nele estão contidos técnicas e métodos que são destinados a identificar a
necessidade e desejos dos consumidores. Descobrindo esses itens é possível
adaptar a empresa e os produtos, atendendo de forma mais completa o consumidor,
ficando um passo a frente dos concorrentes. Cria-se um relacionamento com o
cliente, agregando valor a essa relação esatisfazendo ambas as partes.
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2.2

4P‘S

Segundo Kotler (2005), qualquer estratégia de marketing apresenta em sua

composição quatro itens básicos: preço, praça, produto e promoção. Juntos formam
os ―4P‘s do Marketing‖, direcionando a empresa a definir seu público-alvo. Para
desenvolvê-la é necessário um estudo aprofundado do mercado em que se está
inserido.

"Os 4P‘s são táticos e devem ser precedidos de decisões estratégicas, isto é,
segmentação (de mercado), (estabelecimento de) alvo e posicionamento. Os 4P‘s
ainda são um referencial útil para o planejamento de marketing" (KOTLER, 2005, p.
62).

2.3

PREÇO

Para Kotler (2005) está relacionado a quantia que será cobrado para que o cliente

compre e possa usufruir dos benefícios do produto ou serviço. Essa é a parte
geradora de receita para as empresas, fator determinante de sua participação no
mercado e rentabilidade.

"Entre os elementos do composto de marketing, o preço é uma variável que ‗envolve
muitas dimensões estratégicas‘‖ (ANDRADE, 2009, p. 108).

Ainda segundo Andrade (2009), para definir-se o preço do produto de forma estratégica

deve-se levar em consideração alguns itens, para que dessa forma ele possa ser
aceito para comercialização. Cobrar um valor equilibrado, onde não seja tão baixo a
ponto de denegrir a imagem do produto perante seus consumidores e nem tão alto,
pois o mesmo deve proporcionar lucro a quem o está produzindo e até mesmo
comercializando.
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2.4

PRAÇA

Este item está ligado ao ponto ou local em que o consumidor possa encontrar o
produto ou serviço em questão. Pode ser tanto físico (loja) quanto online (sites).

―Praça envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível para o
consumidor-alvo‖ (KOTLER 1998, p. 31).

Esse é o ponto dos 4p‘s onde o produto, após ter seu preço definido, será então
introduzido nos canais de distribuição ou pontos de vendas. Praça é uma cadeia que
engloba

os

distribuidores,

revendedores

(varejo/atacado),

transportadores,

representantes e logísticas internas (armazenadores), todos trabalhando em
conjunto para que o produto chegue até o consumidor. Isso ocorre logo após o
cliente sentir-se motivado por uma necessidade interna ou externa, indo então até
um ponto de distribuição (loja, por exemplo), buscando satisfazê-la.

Kotler (2005) afirma que um ponto que se destaca no estudo sobre praça é como ele

chega até o cliente. Isso pode ocorrer de duas maneiras, de forma direta ou indireta.
A primeira, o produto chega diretamente até o consumidor final, como por exemplo,
comprar produto direto na fábrica, baixando assim o custo do mesmo. E a segunda,
ocorre de maneira indireta, onde o produto é repassado a um ponto de distribuição,
servindo como ponto entre o fabricante e o consumidor.

2.5

PRODUTO

Nesse ponto se definem quais são as características e atributos que o produto irá
apresentar (tamanho, cor, funcionalidades).

―É todo bem que pode ser ofertado a um ou vários mercados, visando à satisfação
de uma necessidade e/ou desejo, para que seja adquirido, utilizado e consumido‖
(COSTA,

2003,

p.

28).
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Ainda segundo Costa (2003), produto é algo desenvolvido para satisfazer as

necessidades e desejos dos consumidores. Nele estão contidos bens, serviços,
marcas, embalagens, entre outras características. Podem ser tanto físico (tangível)
ou não (intangível), como serviços, por exemplo.

2.6

PROMOÇÃO

Criam-se estratégias para divulgar o produto/serviço. Podem ser através de mídias
(TV, rádio, internet) além de meios físicos (folders/banners, outdoors, etc.).

―Cobre todas aquelas ferramentas de comunicação que fazem chegar uma
mensagem ao público-alvo‖ (KOTLER, 1999, p. 136).

Para Kotler (1999), o profissional dessa área tem como principal objetivo transmitir o

valor do produto que está sendo comercializado, fazendo com que o consumidor
seja influenciado por isso. Isso ocorre através do emprego de algumas ferramentas,
tais como: propaganda, promoção de vendas, relações públicas e publicidade, força
de vendas e marketing direto. Combinadas estrategicamente podem ser um dos
principais fatores que podem determinar a decisão do cliente no momento de
compra.

2.7

ANÁLISE DE SWOT

Segundo Ferrel et al (1998), SWOT é uma sigla que na tradução para o português

referem-se

a forças

(stengths),

fraquezas

(weaknesses),

oportunidades

(oppotunities) e ameaças (threats). Esta é uma ferramenta estratégica baseada na
coleta de dados podendo, assim, estudar os cenários internos e externos.

Ferrel et al (1998) também afirma que no ambiente interno são estudadas as forças e as

fraquezas da empresa. A relação entre os conjuntos físicos, humanos e financeiros
formam esse cenário, sendo possível exercer certo controle sobre eles, já que são
reflexos das estratégias dos gestores. Alinhando de maneira correta os recursos
com a capacidade, poderá ser gerada uma vantagem competitiva no mercado
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(forças). Para identificar as fraquezas comparam-se esses mesmos pontos com seus
concorrentes, descobrindo suas deficiências.

A finalidade da análise SWOT é estimular a colaboração entre gerentes dediferentes
áreas funcionais. Ao aprender o que seus colegas fazem, sabem, pensam e sente, o
gerente de marketing pode resolver problemas e preencher vazios na análise antes
do plano de marketing ser finalizado. "O modelo SWOT fornece um processo que
gera a troca de informações antes do processo real de desenvolvimento da
estratégia de marketing" (FERRELL et al, 1998, p. 63).

Em relação ao ambiente externo, os objetos de estudo são as oportunidades e as
ameaças que, mesmo ocorrendo fora dos limites da organização, pode o afetar de
alguma forma. Dividem-se em duas áreas de estudo: macro ambiente (questões
demográficas, políticas, ambientais) e microambiente (clientes, fornecedores,
parceiros). Essas áreas devem ser acompanhadas para antecipar as oportunidades
e ameaças que surgem, estando assim mais preparadas para as transformações do
mercado.

2.8

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

São as características percebidas pelos consumidores, fazendo com que
determinada empresa se diferencie de seus concorrentes. Produzir algo novo é um
tipo de diferenciação no mercado inserido.

Algumas empresas tentam se destacar no mercado comercializando produtos com
preço baixo, dessa forma é possível garantir um espaço dentre seus concorrentes
atendendo determinada necessidade dos consumidores. Outras buscam a estratégia
de diferenciação baseada na inovação, desenvolvendo algo novo para outro tipo de
público, o mais exigente, disposto a pagar mais alto para obter benefícios exclusivos
e mais satisfatórios. É nesse momento que se define o público-alvo.

O profissional de marketing, nesse caso, tem como principal função encontrar
oportunidades para desenvolver o produto. O mesmo deve levar em consideração
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dois fatores: identificação (encontra-se a oportunidade) e diferenciação (definição
das características que o produto irá apresentar baseadas nos recursos disponíveis).
Desenvolvidos e acompanhados de maneira correta, a empresa/marca/produto se
destacará das demais, tornando-se uma referência no momento de decisão de
compra do consumidor.

2.9

BENCHMARKING

É uma técnica de melhoria contínua, onde o objetivo principal é adotar inovações
que levarão ao aprimoramento das funções e processos dentro das empresas.

Segundo Spendolini (1993, apud ARAUJO 2001, p. 185), ―A conceituação passaria
por um menu de palavras no qual as idéias mais adequadas as necessidades dos
interessados seriam escolhidas, de sorte que estes montassem a definição que
solucionasse melhor os problemas vivenciados‖.

Para desenvolver melhorias práticas que levarão a um desempenho melhor, uma
das formas adotadas por essa técnica é a comparação/identificação, o estudo e os
levantamentos em relação a um processo já existente e bem sucedido, buscando
descobrir a ―fórmula‖ utilizada para se chegar a esse resultado. Descobrindo essas
informações é possível criar novas ou aperfeiçoar idéias já existentes.

O benchmarking pode ser estudado ou aplicado baseado em quatro tipologias:
competitivo, genérico, funcional e interno.

2.10 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING (CIM)

Geralmente várias empresas desenvolvem e/ou atualizam suas linhas de produtos
gastando valores altos, porém, mesmo com todo esse investimento, sua marca
poderá vir a não ter um rendimentode lucratividade esperado. Esse problema
geralmente ocorre pelo não conhecimento de seu público-alvo eda sua linha de
produtos ou serviços, por isso o marketing pode se de desenvolver de duas formas:
informativa e competitiva. A forma informativa busca informar o público-alvo sobre o
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produto. A competitiva tende a convencer o cliente que seu produto é melhor que o
do concorrente e atenderá melhor a necessidade do mesmo. Enfim, comunicação
interna de marketing é todo ou qualquer tipo de processo usado pela empresa para
influenciar seus clientes e esses processos são um conjunto de ações realizadas por
todas as partes da empresa, não sendo atribuídas para apenas um setor.

2.11 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

O estudo do comportamento do consumidor envolve a maneira de como o
consumidor pensa, age e, conseqüentemente, compra. Entender como o consumidor
age após essa compra, o que percebe e o que não percebe, o que valoriza e o que
não valoriza, é fundamental para uma execução perfeita, refletindo, assim, no
objetivo esperado: o sucesso.

Conforme Schiffman e Kanuk (1997, p.5), ―O comportamento do consumidor engloba
o estudo de: o que compram, por que compram, onde compram com que freqüência
compram e com que freqüência usam o que compram‖.

―O comportamento do cliente é definido como as atividades físicas e mentais
realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões
e ações, como comprar e utilizar produtos e serviços‖ (SHETH, MITTAL, NEWMAN,
2001, p. 29). Dessa maneira o estudo do comportamento do consumidor pode ser
entendido como uma maneira de interpretar o cliente, e desta forma fornecendo a
este um fator que supra alguma necessidade. Interpretar o que o consumidor
necessita é uma tarefa que exige pesquisas e estudos aprofundados.

A importância do estudo do comportamento do consumidor, por parte de uma
organização, se dá ao entendimento do que realmente é valorizado pelo
consumidor, ou seja, o que influencia um indivíduo a tomar uma decisão na hora da
escolha pelo produto, seja esse fator financeiro, temporal ou físico.

Segundo

Schiffman e Kanuk (1997, p.6), ―Como empresas e futuros profissionais de
marketing, é importante para nós reconhecer por que e como indivíduos tomam suas

75

decisões de consumo, de tal modo que, possamos tomar decisões melhores de
estratégias de marketing‖.

3
3.1

ANÁLISE DOS DADOS
PESQUISA COM OS CLIENTES

Os dados foram coletados a partir de questionários realizados com os clientes
externos, que são os frequentadores do Victoria Villa. O critério utilizado para validar
as respostas foi que o entrevistado frequentasse a casa pelo menos uma vez ao mês,
caso contrário sua opinião seria descartada. A seguir, a demonstração gráfica dos
resultados.

O feedback das entrevistas aplicadas aos frequentadores levou aos seguintes
resultados: das 187 pessoas entrevistadas, 76 (40%) possuem idade entre 23 a 27
anos; a pesquisa foi respondida por mais homens (54%) do que mulheres (45%); a
frequência em média é de uma vez por mês (37%); a casa foi avaliada como ―boa‖
pela maioria (35%); o fator principal que leva os clientes a ter preferência pelo
Victoria Villa são suas atrações (33%); a divulgação que mais tem atingido o público
ocorre através das redes sociais (47%); as promoções realizadas pela casa (bônus)
também são um fator decisório (86%); 96% dos entrevistados indicariam a casa a
outra pessoa.

Em relação aos atributos da casa comparados aos seus concorrentes, os números
indicam que os clientes do Victoria Villa o comparam melhor nos seguintes quesitos:
camarotes (34%); atrações (50%); acústica (57%); formas de bônus (63%);
estacionamento (66%); preço dos petiscos (51%); promoções (57%); bares (36%);
perfil dos frequentadores (27%).

Os atributos que segundo a pesquisa igualaram o Victoria Villa com as demais casas
são: segurança (57%); portfólio das bebidas (71%); preço da entrada (53%);
ambiente (42%); caixas (37%);atendimento em geral (46%); formas de pagamento
(70%);

garçons

(43%);

site

(49%);

Facebook

(56%);

aplicativo

(73%).

76

3.2

PESQUISA COM O GERENTE DE MARKETING

Buscando identificar quais são os fatores que diferem a casa noturna Victória Villa
das demais, tornando-a referência a nível nacional no ramo sertanejo, aplicou-se um
questionário qualitativo a um de seus gerentes de marketing. A pesquisa tem por
objetivo avaliar a metodologia de marketing utilizada pela empresa, verificando quais
são as ferramentas que mais atingem seu público-alvo e como são mensurados os
resultados obtidos com essa aplicação. Por esse motivo a opinião do representante
da mesma foi de grande valia para o êxito desse estudo.

Atualmente o mercado sertanejo mantém-se aquecido, sendo este o estilo musical
preferido do público e o mais tocado nas rádios. Na opinião do representante da
empresa, os fatores que mantém a casa por tanto tempo atuando nesse mercado
são os investimentos em shows nacionais e em seu capital humano, onde os
funcionários vestem a camisa da empresa buscando sempre atender da melhor
forma possível seus clientes. Outro ponto importante citado foi o foco da empresa,
que busca manter-se voltado ao sertanejo e suas raízes, não variando para outros
tipos de públicos.

Ao indagado sobre os principais pontos que mantém a casa em alta, o gerente de
marketing

destacou:

shows

nacionais,

estrutura;

estacionamento

próprio

proporcionando mais comodidade aos clientes, preço justo, equipe de profissionais
enxuta e com experiência, público fiel, parcerias formadas ao longo dos anos com
empresários do ramo (duplas sertanejas, rádios e fornecedores).

Outra questão citada durante a entrevista foi em relação aos avanços tecnológicos e
como o Victória Villa os tem utilizados. Segundo ele, essa está entre as principais
ferramentas que reforçam e evidenciam a casa, pois através dela é possível
aumentar seu contato com o cliente e divulgar o que ela tem de melhor. A tentativa
dos mesmos é sempre aplicar os recursos de marketing que outras empresas já
utilizam, como por exemplo, as lojas on-line que tentam ao máximo converter o
investimento em lucro e o próprio site. Além disso, há duas inovações que estão em
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fase de testes: o APP (aplicativo) que possibilitará uma comunicação mais rápida e
prática com os clientes, reforçando ainda mais a ―parceria‖ entre ambos e a rádio online que está sendo desenvolvida graças à ascensão da tecnologia 4G.

Em relação às ferramentas de marketing utilizadas pela casa, perguntou-se qual
delas mais atinge o público, e quais ações são realizadas através do site e de mídias
sociais. Para o gerente de marketing, a busca por uma fatia desse mercado tão
competitivo como é o de casas noturnas, aplicam-se estratégias de marketing digital,
como o Facebook. Está é a ferramenta que mais tem dado retorno, utilizada
principalmente para a divulgação da programação de shows e eventos. As
postagens são objetivas, fator esse que leva os clientes a curtirem a página, que é a
segunda maior em números de fãs do Brasil, dentre as casas sertanejas, segundo o
gerente de marketing da casa. Para evitar o marketing negativo, a utilização da rede
social é direcionada somente ao público sertanejo. Além do Facebook, outras
ferramentas foram introduzidas, como:

 Google Remarketing: ferramenta que marca o indivíduo que acessou a página
da empresa, podendo assim direcionar propagandas em diversos sites que
posteriormente for acessado por ele;
 SEO (SearchingEngineOptimization – otimização de sites): organização
melhor do site para facilitar o filtro em sites de buscas;
 Hashtag: todas as fotos postadas na rede social Instagram com a hashtag do
Victória Villa aparecem nas telas da empresa, facilitando assim seu controle;
 Lista de contatos segmentada: possibilita enviar SMS e e-mail diretamente
para o cliente (marketing direto sem dispersão nas campanhas de prospecção).

Para acompanhar o andamento das campanhas de marketing da empresa e saber
qual o grau de aceitação do público, perguntou-se se são realizadas pesquisas de
medição de satisfação e que ações são tomadas para melhorar esses indicadores.
Segundo o gerente, esta ocorre através de pesquisas físicas e/ou online uma vez ao
ano, onde o frequentador poderá expressar sua opinião através de um questionário
quantitativo. No site há um campo chamado ―Lista Vip‖, onde o cliente que deseja
participar de algum show ou evento cadastra-se para retirar um bônus, onde o preço
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da entrada é convertido em consumação. Além de pedir os dados, são adicionadas
perguntas durante o processo de cadastramento. Dessa forma é possível identificar
quais são as principais preferências do público em relação à casa e suas atrações e
adequar-se a elas.

Por fim, compararam-se as atrações e os diferenciais atuais do Victória Villa em
relação a 2007, ano de sua fundação. Na opinião do entrevistado, em 2007 os
artistas/bandas permaneciam por mais tempo em exposição na mídia. Atualmente,
como todo o mercado de entretenimento, é mais rápido. Artistas aparecem e
desaparecem em alguns meses. A busca então é pela identificação do melhor
momento para a contratação do show. Outra mudança grande foi a realização de
shows nacionais. Há alguns anos atrás se realizavam shows de grande porte a cada
dois meses. Hoje, os shows nacionais são realizados quase todas as sextas. Além
disso, nos dias atuais as pessoastêm saído menos. Isso ocorre por vários fatores,
dentre eles a lei-seca. A principal causa, na opinião do gerente entrevistado, é a falta
de profissionalismo dos empresários do ramo, que por muitos anos visaram apenas
o lucro, deixando de lado as necessidades do cliente. Isso gerou negatividade, onde
muitas pensam que sair é sinônimo de fila, empurra-empurra e falta de segurança.

Comparando as respostas do sócio com o resultado da pesquisa aplicada aos
frequentadores da casa, chega-se a conclusão de que o público curitibano
entrevistado realmente prefere o Victoria Villa em relação às outras casas do mesmo
segmento. Os principais motivos que levam a essa preferência são suas atrações,
estrutura (acústica, espaço, estacionamento) e o perfil de quem frequenta.

E a

principal ferramenta que tem dado retorno, atingindo o público alvo com mais
intensidade é o marketing digital através da rede social Facebook. Nos demais
atributos o Victoria Villa se iguala aos concorrentes.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estruturou-se uma pesquisa científica para definir quais seriam os diferenciais de
marketing do Victória Villa, que a tornam uma referência no ramo de casas noturnas
voltadas ao sertanejo raiz e universitário. Após a estruturação do estudo, foi

79

estabelecido o método que seria aplicado para a coleta de dados, que seriam
transformados em informações para que assim chega-se às devidas conclusões
sobre quais fatores mantém a empresa atuando com força, mesmo após tanto
tempo.

Foram realizadas duas pesquisas, a qualitativa aplicada a um dos sócios da casa e
a quantitativa, aplicada aos frequentadores da mesma. A primeira, qualitativa, teve
por objetivo a avaliação da metodologia de marketing utilizada pela empresa,
verificando quais são as ferramentas que mais atingem seu público-alvo e como são
mensurados os resultados obtidos com essa aplicação. A segunda, quantitativa,
aplicada a 187 frequentadores da casa, buscou identificar quais são os fatores que
influenciam na escolha dos mesmos em relação às casas noturnas voltadas ao
sertanejo.

Comparando as respostas do sócio com o resultado da pesquisa aplicada aos
frequentadores da casa, chega-se a conclusão de que o público curitibano
entrevistado realmente prefere o Victoria Villa em relação às outras casas do mesmo
segmento, assim como afirma a questão nove do apêndice B que no qual compara o
Victoria Villa com as demais casas noturnas. Essa preferência e a sua permanência
de sucesso nesse ramo por tanto tempo ocorre devido as suas atrações, estrutura
(acústica, espaço, estacionamento) e o perfil de quem frequenta.

E a principal

ferramenta que tem dado retorno, atingindo o público alvo com mais intensidade é o
marketing digital através da rede social Facebook. Nos demais atributos o Victoria
Villa se iguala aos concorrentes.

Essa pesquisa mostra que os diferenciais da casa estão relacionados diretamente
com seu setor de marketing, pois os mesmos utilizam seus conhecimentos sobre o
cenário atual em que ela está inserida e sobre seu público-alvo para então direcionar
seus investimentos, conforme citado pelo próprio sócio da empresa durante a
entrevista. Os gráficos da pesquisa quantitativa apresentam um panorama da
imagem percebida de seus frequentadores, onde é possível definir que a
superioridade do Victoria Villa é formada por uma cadeia de acontecimentos, em
outras palavras, um conjunto de itens que vem desde suas ações promocionais até
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sua capacidade de recursos humanos, físicos e financeiros, este último oriundo de
parcerias de longo prazo, que fortalecem a empresa e preparam-na para o futuro.

O objetivo da pesquisa foi alcançado, onde se percebeu que a opinião do
representante da casa e a do público que frequenta o local é bem semelhante,
concordando nos fatores que diferenciam o Victoria Villa das demais casas noturnas
do segmento sertanejo. Além disso, a pesquisa científica identificou que a principal
ferramenta utilizada pelo marketing da casa é a rede social Facebook. Através dela,
além do site, ocorre a divulgação dos shows e eventos, além do desenvolvimento de
promoções de vendas. A empresa mostra-se antenada as novidades, pois além da
utilização dessa rede social desenvolveu um aplicativo que facilita a participação
mais ativa de seus frequentadores, seguindo assim as tendências e os avanços
tecnológicos, buscando assim fortalecer-se ainda mais, estando preparada para o
futuro, com o objetivo de sempre adquirir vantagem competitiva.
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DIFERENÇAS ENTRE AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DAS
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Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar as diferenças entre as estratégias
de marketing das pizzarias próximas a FAESP – Faculdade Anchieta de Ensino
Superior do Paraná. O estudo foi realizado em duas pizzarias que se localizam na
mesma rua de endereço da Faculdade. A Pizzaria Dom Capone e a Pizzaria Viana
estão, portanto, localizadas na Cidade Industrial de Curitiba, Estado do Paraná. Os
resultados encontrados mostraram que apesar de as duas empresas apresentarem
características diferentes em relação ao salão comercial, as demais estratégias são
muito semelhantes priorizando a qualidade e a variedade do produto.
Palavras-Chave: Estratégias de Marketing. Pizzarias. Diferencial competitivo.
Abstract: This study aims to identify the differences between the marketing
strategies of the pizzerias nearby FAESP - Anchieta School of Paraná Higher
Education. The study was conducted in two pizzerias are located on the same street
address of the Faculty. The Pizzeria Don Capone and Viana Pizzeria are therefore
located in the Industrial City of Curitiba, State of Parana. The results showed that
although the two companies have different characteristics to the commercial area,
the other strategies are very similar prioritizing the quality and variety of the product.
Key-words: Marketing strategies. Pizzerias. Competitive edge.
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1

INTRODUÇÃO

Curitiba é um dos mais importantes pólos industriais do Brasil, e oferece uma
excelente qualidade de vida, com cerca de 173 mil habitantes destaca o seu
desenvolvimento urbanismo, geração de empregos e renda.

De acordo com a pesquisa realizada no site www.agenciacuritiba.com.br, a Cidade
Industrial de Curitiba é um bairro de grande concentração de tecnologia, produtos
estratégicos e empregos de alta qualificação. Atualmente estão instaladas 7.991
empresas, sendo: 1.713 indústrias, 3.712 comércios e 2.515 serviços.

Estas empresas geram formalmente um valor aproximado de 28 mil empregos
diretos e 79 mil empregos indiretos. O bairro CIC tem vários estabelecimentos de
lazer, esportes, praças e a gastronomia é bastante procurada pelos moradores que
buscam qualidade, preço e lazer sem sair do bairro. Os grandes destaques do bairro
são os bares, pizzarias, sorveterias, distribuidoras, casas de lanches e restaurantes.

Os clientes cada vez mais exigentes buscam juntar a satisfação de comer bem com
o lazer e descontração dos ambientes, a diversidade das pequenas empresas do
ramo alimentício vem crescendo e com isso os empresários estão usando
estratégias de marketing para se destacar dentre o mercado e obter as melhores
oportunidades para o seu negocio. As pizzarias dentre os vários estabelecimentos
da gastronomia vem expandindo em quase todas as regiões do Brasil, a pizzaria é
normalmente

um

estabelecimento

caracterizado

como

restaurante,

cuja

especialidade é a venda de pizzas ou demais tipos de massas, também costuma
oferecer serviço de entrega em domicílio. A pizza é conhecida quase no mundo
inteiro, mas nem na Itália é tão popular quanto no Brasil. Gostosa, fácil de preparar,
barata e com grande variedade de sabores, é um dos pratos mais procurados no
país. Neste setor gastronômico encontram-se empresas que oferecem ao mercado
um produto de grande aceitação por ser um prato apreciado em todas as classes
sociais,

e

por

isso

justifica-se

a

grande

expansão

das

pizzarias.
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Devido à grande similaridade das pizzarias da região sentiu-se a necessidade de
realizar uma pesquisa de marketing sobre duas pizzarias escolhidas pelos
consumidores.

As empresas em que foram desenvolvidos esses estudos chamam-se Pizzaria Dom
Capone e Pizzaria Viana, estão localizadas próximas a FAESP (Faculdade de
Ensino Superior do Paraná), na Cidade Industrial de Curitiba.

O processo metodológico utilizado para esta pesquisa consiste primeiramente em
um questionário desenvolvido com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de
coletar dados para fazer uma análise qualitativa das respostas sobre as estratégias
de marketing das pizzarias. Estes questionários foram aplicados no dia 01/09/2014
nas salas do 4º, 5º e 7º período de administração da FAESP (Faculdade Anchieta de
Ensino Superior do Paraná), aonde os professores Osmir Tadeu de Aguiar e
Sebastião Gerson Ortega respectivamente autorizaram a aplicação para os alunos
presentes.

Através dos 70 questionários, selecionamos as duas pizzarias preferidas pelos
respondentes que é a questão 1, sendo escolhida em primeiro lugar com 54% a
pizzaria Viana, em segundo lugar com 44% a pizzaria Dom Capone e 2%
escolheram outras pizzarias. Após esta analise foram descartados 14% dos
questionários por estarem incompletos somando 59 questionários avaliados. Com a
apresentação das respostas, foi realizada uma análise consolidada dos dados
coletados e feita uma analise comparativa entre as pizzarias escolhidas, visando
explorar e atender os objetivos traçados para o presente estudo.
O objetivo da elaboração desta pesquisa foi alcançado. Os comparativos entre as
empresas foram realizados de acordo com as respostas dos proprietários também
foram feitos mapeamentos das estratégicas de marketing através das perguntas que
foram direcionadas aos clientes através dos 4 P‘s. Foram feita duas tabelas para
diferenciar os pontos fortes e fracos que relacionam bem estas características, esse
estudo vai servir de referencia para os empresários entrantes e os já existentes no
ramo.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARKETING

O marketing busca identificar ou criar ideias através das necessidades individuais ou
organizacionais colocando no mercado produtos e serviços que satisfaçam o
consumidor e seus objetivos. O marketing tem uma área de atuação muito ampla ele
começa muito antes da fabricação do produto e continuam muito depois da sua
venda, várias ferramentas foram criadas para o desenvolvimento de suas análises.

Segundo Cobra (1992, p.34) ―Marketing é o processo de pensamento e execução
desde a concepção, apreçamento, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e
serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais‖.

O composto de marketing ou marketing mix possui quatro elementos que compõem
qualquer estratégia de marketing e são chamados também de 4P‘s, são constituídos
pelo produto, praça ou ponto de venda, preço e promoção. Produto é o processo
que define os produtos ou serviços a serem oferecidos ao mercado, a praça
representa a logística de distribuição, já o preço é um processo de cálculos ligados a
finanças é o quanto será cobrado do cliente e por fim a promoção que corresponde
às atividades de comunicação e divulgação dos produtos ou serviços geralmente
para alavancar as vendas.

Conforme Kotler (1998, pag. 97) ―composto de marketing é o conjunto de
ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no
mercado-alvo‖.

2.2

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

O objetivo da segmentação de mercado é identificar diferentes grupos de
consumidores que tenham necessidades homogenias, separando-os em conjuntos
para facilitar a escolha do que melhor se encaixa sem perder esforços, se realizado
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isso como consequência a empresa aumentará sua base de consumidores e
incrementará as receitas e lucros.

Já Barroso (2000, pag. 20) sustenta que ―visto sob o aspecto estratégico, o objetivo
da segmentação é analisar mercados, encontrar nichos e oportunidades e capitalizar
por meio de uma posição competitiva superior‖.

O processo administrativo de marketing sofre uma forte influencia da segmentação
de mercado, esse processo consiste em quatro etapas:



Analisar as oportunidades de marketing;



Selecionar os mercados-alvos;



Desenvolver o composto de marketing;



Gerenciar o esforço de marketing.

Nenhum produto ou mercado dura para sempre, é preciso então identificar novas
oportunidades, pesquisar informações, desejos, necessidades, hábitos, e também os
ambientes internos e externos.

As empresas devem estudar o mercado e escolher os segmentos que melhor servir
para atender com igualdade todos os clientes de forma satisfatória, para chegar a
esse objetivo é preciso medir e fazer previsões da demanda, e analisar o que é mais
vantajoso em relação aos concorrentes.

É necessário planejar o composto de marketing (produto, preço, praça e promoção),
essas variáveis ajudam a empresa entender o que deseja o mercado-alvo.

É planejar, organizar e controlar programas de marketing eficientes e eficazes, para
concentrar esforços levando em conta seus recursos e sua posição relativa diante
seus concorrentes.

Barroso (2000, apud KOTLER e ARMSTRONG, 1993, pag. 8) definem administração
de marketing como ―análise, planejamento, implementação e controle de programas
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destinados a criar, desenvolver e manter trocas com o mercado-alvo, com propósito
de atingir os objetivos da organização‖.

A diferenciação do produto provoca a abordagem de marketing, isso tem que
acontecer para aquecer o mercado, antigamente se produzia somente um produto
forçando a compra, com isso pelo fato dos produtos serem quase semelhantes à
concorrência se tornou quase perfeita por ter o controle dos preços.

Algumas empresas perceberam que diferenciar produtos daria a eles maior
competitividade. Com essa nova visão vários produtos surgiram basicamente com
características iguais, de acordo com Barroso (2000, pag. 31) ―Tais diferenciações
não eram baseadas em diferencias de preferências de segmentos de mercado. A
evolução, em favor do consumidor, veio com a ideia de segmentar os mercados,
com base em grupos distintos de clientes e não explorando as possibilidades de
diferenças de produtos‖.

A diferenciação pode ser através da embalagem, propaganda e promoção, também
existem outros aspectos que influenciam como o veículo de propaganda, da
mensagem de vendas, do desenho da embalagem ou da localização do ponto-devenda.

A segmentação de mercado contribui ao marketing de várias formas, e duas delas
atendem as áreas estratégicas e operacionais. Para entender melhor a questão, um
só produto não satisfaz todos os consumidores porque as necessidades dos clientes
são variadas, e poucas empresas conseguem distribuir uma quantidade de produtos
diferenciados a eles.

Antigamente não existia uma gama grande de produtos, os clientes se contentavam
com poucos tipos de produtos, nos dias atuais esse mercado-alvo requer um pouco
mais de atenção, isso leva a empresa se destacar e consequentemente ganhar
mercado

em

relação

aos

seus

concorrentes.
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De acordo com Barroso (2000, pag. 17) ―Assim, concorrentes de todos os
lados estão procurando servir novos mercados, diferenciando seu produto
ou serviço. Como esta fora de questão contemplar todos com um único
produto, o marketing deve cultivar grupos clientes com necessidades
compatíveis com que a empresa pode oferecer‖.

Para chegar aos objetivos empresariais temos que priorizar e determinar as
necessidades e os desejos dos mercados-alvo, para satisfazer o cliente melhor que
os concorrentes. Enfatiza Barroso (2000, pag. 17) ―Os mercados-alvo são conjuntos
de consumidores com preferências, motivos, necessidades e especificações
diversas e que, apenas por acidente, venham a ser semelhantes‖.

2.3

PLANO DE MARKETING

O plano de marketing busca as melhores oportunidades de negócios para a
empresa. Identifica os mercados desejados e mostra como se manter com sucesso
no mercado. É uma ferramenta de comunicação, pois envolve todas as partes da
empresa, pois todos contribuem para o sucesso.

Efetivamente, o plano de marketing é a base na qual os outros planos da
empresa devem estar montados; define as metas, princípios, procedimentos
e métodos que determinam o futuro; é efetivo, desde que envolva um
compromisso por parte de todos os que contribuem para o sucesso, do
presidente ao funcionário da expedição e embalagem, e à medida também
que ele esteja atualizado com o sempre mutável meio ambiente
mercadológico (COBRA, 1992, p.88).

O planejamento de marketing é uma parte importante de um plano empresarial, pois
envolve um planejamento global da empresa. Em curto prazo de tempo, o plano de
marketing detalha o que a empresa vai fazer em um prazo de doze meses.

De acordo com Westwood (1996, p.2) ―Os planos de curto prazo são produzidos
com muito mais detalhes do que os outros tipos de plano. Eles também podem ser
revistos dentro do ano, se necessário‖.

Objetivo de marketing é o que a empresa deseja conseguir com seu produto dentro
do seu mercado, assim está ligado em quais produtos vender e em quais mercados
atingir.
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Os objetivos de marketing devem ser definíveis e questionáveis de forma
que haja um alvo atingível para qual se possa mirar. Eles devem ser
definidos de tal forma que, quando o plano de marketing for implementado,
o desempenho de fato possa ser comparado com o objetivo (W ESTWOOD,
1996, p.114).

É importante saber que objetivos não alcançados, podem prejudicar a empresa, pois
isso coloca-se bases descrevendo os caminhos para se alcançar esse objetivo, as
estratégias.

Segundo Cobra (1992, p.81) ―Há diversos tipos de objetivos estratégicos a serem
perseguidos, a curto, médio e longo prazo: lucratividade, produtividade, excelência,
participação de mercado, penetração de mercado, volume de vendas etc‖.

Estratégia é a maneira de como atingir os objetivos de marketing. Essas estratégias
são os métodos que são escolhidos para atingir os objetivos de marketing em um
prazo de tempo.

De acordo com Westwood (1996, p.140) ―é possível estreitar o numero de
alternativas considerando-se apenas as estratégias que ofereçam a maior chance de
sucesso. Todas as estratégias devem ter consistência em relação umas as outras e
com os objetivos que se espera que atinjam‖.

Para formular as estratégias, a empresa verifica se a recursos disponíveis para
poder colocá-las em prática, pois busca com essas estratégias vantagens em
relação aos seus concorrentes e sucesso.

De acordo com Cobra (1992, p.82) ―O melhor custo leva ao melhor preço, assim
como a diferenciação retarda a ação de concorrência em seu negócio, sobretudo se
ele estiver firmemente consolidado em poucos segmentos‖.

Plano de distribuição são os canais de marketing que são usados na distribuição do
seu produto ou serviço. Esses canais de distribuição fazem parte do plano de
marketing

de

uma

empresa.
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Em muitas empresas, a distribuição é tão importante que há também um
plano de distribuição distinto dentro do plano corporativo. A distribuição
física de bens é apenas um aspecto da distribuição enquanto definido pelos
planejadores de marketing (WESTWOOD, 1996, P.165).

Os canais de distribuição são os intermediários entre a empresa e o consumidor,
sua função básica é dar fluxo aos produtos ou serviços. De acordo com COBRA
(1992, p.491) ―Por que as empresas usam canais para escoar sua produção? Elas
os usam, sobretudo porque fica muito difícil em alguns tipos de negocio possuir uma
estrutura suficiente ampla para poder atender em todos os mercados a todos os
possíveis clientes ou consumidores‖.

A propaganda serve para informar, convencer o cliente. Normalmente a propaganda
é utilizada para lançar novos produtos ou serviços, promover promoções etc.
Quando é usada a mídia para atrair a atenção para a empresa, é importante saber
que os meios de comunicação devem ser direcionados para seus clientes.

A propaganda é cara e deve ser usada como uma parte integrante do todo o
esforço do marketing. Ela precisa ser encaminhada efetivamente. Não
existe fundamento em se fazer a propaganda em rede nacional de televisão
de um lava – rápido de automóveis local. Isso é obvio, mas há muitas
armadilhas que não são tão obvias (W ESTWOOD, 1996, pag.2).

2.4

MARKETING DE SERVIÇOS

Quando abordado o assunto de serviços em marketing é importante entender as
características ofertadas que diferem do marketing do produto que se divide como
Bens tangíveis acompanhados de serviço que são aqueles acompanhados além do
produto vêm com um serviço para enriquecer seu apelo de consumo, por exemplo,
um automóvel quanto mais sofisticado tecnologicamente mais suas vendas
dependem de serviços, os híbridos que são tanto produto como serviço são
vendidos de maneira igual e em conjunto. Os restaurantes escolhidos tanto pelo seu
alimento quanto pelos seus serviços adicionais, o serviço principal acompanhados
de bens e serviços secundários que é quando se tem um serviço principal e junto
com ele são acompanhados de outros serviços chamados secundários. Um exemplo
são os passageiros de linhas aéreas que além do serviço de transporte também
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recebem bebidas, alimentos e uma revista de bordo, também somente o serviço que
é quando a oferta consiste pura e simplesmente um serviço. Um exemplo são os
médicos, massagistas, advogados e muitos outros.

Com isso o marketing de serviço visa criar e controlar medidas para servir a
demanda atendendo desejos e necessidades dos clientes e usuários com
satisfação. Os serviços podem ser divididos em quatro características que são a
Intangibilidade que são aqueles que não podem ser vistos, provados, sentidos ou
ouvidos e não se pode prever o resultado. Enquanto o marketing do produto busca
ideias mais ligadas a serviço, o marketing de serviço cria estratégias tangíveis como
localização no caso de bancos, escritórios, postos de serviços, funcionários de
bancos que devem ser suficientes para atender os clientes, equipamentos como
copiadoras e computadores, materiais de comunicação com textos e fotos que
devem sugerir eficiência e rapidez, e por ultimo o preço que deve criar benefícios
monetários para o cliente, com a inseparabilidade os serviços normalmente são
produzidos e consumidos simultaneamente e como o cliente esta sempre presente
torna-se uma característica especial do marketing de serviço, a variabilidade dos
serviços são altamente variáveis, por exemplo, um médico pode ser muito gentil, já
outro pode ser rude e insensível.

As empresas de serviços devem cada vês mais investir em treinamentos e seleção
criando processos para equalizar os prestadores. A perecibilidade que são os
serviços que não podem ser estocados são adquiridos e têm prazo e horários
limitados um exemplo é ao se faltar uma consulta médica que pode ser cobrada
quando não se comparece na hora marcada, com o crescimento do setor de
serviços na economia os serviços se tornaram a melhor maneira de diferenciar e
valorizar o produto e isto se faz mediante alguns serviços como entregas,
assistências, garantias, seguros, créditos, distribuição, informações, etc.

Todo negocio, esteja ele envolvido na venda de serviços ou de produtos,
seja com ou sem fins lucrativos, precisa desenvolver o produto ou serviço,
atribuir-lhe um preço, levá-lo até os usuários e estimular a demanda no
mercado por meio da comunicação – as tarefas básicas do marketing. Só
recentemente, entretanto, foi que as empresas de serviços e as
organizações sem fins lucrativos reconheceram que o marketing constitui
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uma atividade imprescindível a qualquer tipo de negocio (Semenik e
Bamossy, 1995, pag.730).

2.5

MARKETING GASTRONÔMICO

Com a evolução da gastronomia as empresas do ramo alimentício sentiram a
necessidades de se especializarem constantemente para oferecer melhores
produtos e serviços.

Os clientes estão mais exigentes e procuram avaliar estritamente comida e bebidas
usando os seguintes critérios intrínsecos ao produto: sabor, aroma, padronização,
temperatura, tempo de preparo e serviço, criatividade, apresentação, preço e
higiene. De acordo com Maricato (2004, pag. 90) ―a higiene dos estabelecimentos é
fundamental e é considerada uma obviedade, especialmente na cozinha e no
atendimento. A limpeza é a condição básica de qualquer negócio ligado a comida,
bebidas e responsabilidade direta do empresário. Deve ser mantida no salão, no bar,
na cozinha, no depósito, nos alimentos, nas bebidas, nos funcionários, em todos os
detalhes‖. Esses critérios bem atendidos são reflexos de uma boa ação de
marketing.

Quando se trata de alimentos, uma vez preparado, servido e vendido, o cliente ao
voltar e consumir novamente deseja as mesmas características da vez passada. Os
diferenciais oferecidos aos clientes – pratos, atendimento, localização, clima, publico
que o frequenta, manobrista, preço, são aspectos relevantes e que tornam esses
clientes fieis.

O cliente de um restaurante também observa outros itens relacionados á
comida ou ao drinque, como utensílios, louça e atendimento, além de
detalhes como ambientação e iluminação. Esses, porém, são aspectos
tangíveis, administráveis. Há que se considerar também o clima ou a
atmosfera da casa. É fundamental que todo o conjunto seja agradável e
coerente, capaz de atender ás necessidades e os desejos da clientela
(MARICATO,
2004,
pag.65).

94

3.
3.1

ANALISE DOS DADOS
ANALISE CONSOLIDADA DOS QUESTIONARIOS DA PIZZARIA DOM

CAPONE.
Sobre as percepções a respeito do produto percebeu-se que a maioria das pessoas
apontou vários pontos positivos sobre o produto como: pizza de alta qualidade, pizza
com a espessura ideal, ingredientes frescos e bem selecionados, sabores
agradáveis, crocante, com uma boa apresentação, o que chamou a atenção é que 6
respondentes apontaram a massa fina como uma característica positiva sobre o
produto. Porem teve pontos negativos, de acordo com as experiências dos
respondentes teve ocasião que a pizza estava salgada, com a borda queimada, e a
apresentação não estava uniforme, apenas uma pessoas respondeu que a pizza
chegou fria a mesa.
As percepções dos clientes sobre o produto apontam que dentre os critérios
apresentados a maioria está satisfeita com a pizza, são poucos as reclamações
mais devem ser levadas em consideração.
A relação entre o preço e a qualidade da pizza percebeu-se que 23 dos
respondentes acham o valor cobrado da pizza justo devido à qualidade, a todo o
processo e trabalho de fabricação, bom atendimento, serviço prestado, sabor,
tamanho, sempre bem recheada e com ingredientes frescos, o que mais chamou a
atenção é que um dos principais motivos de levar os clientes a achar que o preço é
justo é que a pizza tem tamanhos grandes em relação às outras pizzarias, e como
quase sempre se vai a uma pizzaria com amigos, familiares ou namorados da para
dividir a conta sem problemas.
Feita a analise das respostas, 3 respondentes não concordaram com o valor
cobrado da pizza em relação à qualidade porque o tamanho poderia ser um pouco
maior, pois sua maior pizza tem 12 pedaços e tem custo igual à de 16 pedaços das
outras pizzarias das proximidades, 1 respondente apenas reclamou da demora da
pizza chegar a mesa e assim o refrigerante esquenta.
Quanto à localização percebeu-se que o fácil acesso é o fator que mais chama a
atenção em relação à localidade da pizzaria. Os respondentes deixaram claro que o
um dos motivos da frequência é devido estar próximo a faculdade e residências.
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Outro ponto positivo é que a rua é bastante movimentada rodeada de residências e
varias linhas de ônibus que transitam pela rua que esta situada a pizzaria.
O ponto negativo relacionado à localização é mais referente à estrutura, onde 17
clientes responderam que não tem estacionamento próprio, a rua é bastante
movimentada e se queixam de ter que deixar o carro na rua.
Quanto a divulgação e promoção das ações da empresa observou-se que a
divulgação por parte da empresa é muito negativa, a empresa não tem meios de
divulgação nas mídias como radio televisão, internet, entre outros. Dentre os
respondentes 3 já viram panfletos, 1 acessou o fecebook, porem as atualizações
não são frequêntes por parte da pizzaria, outro cliente só conhece a divulgação
através da placa que tem na frente do estabelecimento, e 3 respondentes colocaram
que conhecem a pizzaria por estar próximo a faculdade.
Portanto a divulgação mais ouvida é feita através dos próprios clientes que
frequentam o local o marketing boca a boca, feita em forma de recomendações de
amigos, colegas, e familiares que divulgam de forma positiva.
Analisando a frequência que se costuma ir a pizzaria observou-se que 23% dos
respondentes frequentam a pizzaria uma vez por mês, 19% duas vezes ao mês, isso
corresponde a quase metade das respostas. Outras respostas correspondem a 47%
sendo elas: aproximadamente uma vez a cada dois meses, três vezes ao mês, uma
vez por semana, três vezes por semana, praticamente todos finais de semana, uma
ou duas vezes por semana, duas ou três vezes por semana, no máximo uma vez a
cada três ou quatro meses, os outros 8% frequentam raramente, e um respondente
que corresponde a 3% costuma comer em casa.
Quanto ao ambiente, música, atendimento, iluminação observou-se que a percepção
dos clientes destacou em primeiro lugar o ambiente como um ponto forte na
pizzaria,foram citadas algumas características relacionadas ao ambiente como
interessante,

acolhedor,

excelente,

agradável,

sossegado,

ótimo,

bom,

aconchegante, adequado, e o ambiente recebeu nota 10 de um respondente. O
ambiente é um fator preponderante no caso de uma pizzaria, por que os clientes vão
até o local e se identificam com o estilo, decoração e o modo que a iluminação é
distribuída. A música ficou em segundo lugar no ponto de vista dos clientes tem dias

96

que a musica é ao vivo, e outros dias som eletrônico variado. Em terceiro o
atendimento classificado como bom.
Nesta pergunta o que chamou a atenção foi que uma respondente feminina de 19
anos colocou que os atendentes são simpáticos e outra respondente feminina de 17
anos colocou que os atendentes são bons e atenciosos, apenas 1 pessoa acha o
ambiente ruim e 2 pessoas a iluminação fraca.
A pizzaria Dom Capone estilizou seu ambiente com características ligadas ao rock, e
a sua programação de bandas ao vivo, e stand-upcomedy são seu principal
diferencial entre as pizzarias da região.
Quanto a clientela que frequenta esta pizzaria notou-se que 16 respondentes
observam a pizzaria Dom Capone como um lugar que a maioria da clientela é
formada por amigos, na sequência 9 pessoas responderam que é um local para
todos os tipos de clientes e 8 respondentes acham que famílias e casais de
namorados frequentam o local.
A pizzaria também é vista como um local de comemorações, aniversários,
confraternizações e bate papo. Devido à temática do ambiente, pessoas com o estilo
voltado ao rock também frequentam o local. Na observação de 1 respondente
apenas pessoas de classe média frequentam a pizzaria, isso demonstra que são
pessoas que passam a imagem como o vestuário e os carros de serem de classe
média.
Analisando a Comparação desta pizzaria com as concorrentes do bairro observouse que dentre os aspectos positivos sobre a pizzaria em relação as concorrentes a
qualidade, o ambiente e o atendimento são os mais abordados pelos respondentes.
O ambiente interno e externo, o repertório das musicas e a temática (bar rock) atribui
mais ainda para essa diferença entre as concorrentes. A pizza de alta qualidade
também é um comparativo que chama a atenção, e leva os clientes a optar pela
pizzaria Dom Capone.
Entretanto os pontos negativos em relação aos concorrentes são a demora no
atendimento, a iluminação fraca, o atendimento negativo, a falta de estacionamento,
a qualidade dos produtos deixam a desejar e o que mais chamou a atenção foi a
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resposta de alguns pesquisados reclamando do preço alto em relação aos
concorrentes faltando também promoções.
Nesta questão foram mencionados vários pontos fortes e fracos, com uma atenção
especial para o atendimento de maneira positiva e o estacionamento como ponto
negativo.
QUADRO 1 - PONTOS FORTES E FRACOS DA PIZZARIA DOM CAPONE

FONTE: Elaborado pelos autores do projeto

3.2

ANALISE CONSOLIDADA DOS QUESTIONARIOS DA PIZZARIA VIANA.

Quanto as percepções sobre o produto analisando a questão 2 respondida pelos
frequentadores da pizzaria Viana, constatou-se que as percepções sobre o produto
estão mais ligadas primeiramente a qualidade da massa, foram usados adjetivos
como boa, fina, bem assada, essas as mais utilizadas, em seguida foi observado o
sabor da pizza como um todo, a variedade e o tamanho. Ainda foram citados os
preços, os ingredientes, o recheio e o local positivamente.
Houve criticas a respeito dos ingredientes com pouca qualidade, também a massa
muito fina, tamanho pequeno, o sabor fraco, pouco molho, pouco recheio estas
foram

as

mais

relevantes.
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Na questão 03 fazendo uma relação entre qualidade e o preço da pizza com valor
justo cobrado 65,6% dos entrevistados responderam afirmativamente, os pontos
positivos levantados foram o sabor, ingredientes e a qualidade como um todo. O
ponto mais citado foi o preço que somou 20% dos 65.6%.
Já 34,4% responderam negativamente achando o preço injusto, o interessante foi
que o preço, o tamanho e os ingredientes também foram citados tanto como pontos
positivos quanto negativos.
Quanto a localização os fatores preponderantes positivos foram em ordem de
importância, acesso, a própria localização, rua movimentada, tempo x local e o
espaço físico. Negativamente houve praticamente uma unanimidade o fato de não
ter estacionamento próprio a estrutura também foi citada.
Comentários positivos como ―bom para quem esta na faculdade‖ mostra a
importância do estabelecimento próximo à faculdade. Também comentários
negativos como ―sexta, sábado, e domingo são horríveis‖ e ―local não apresenta
muito boa segurança‖ são pontos a serem melhorados pelo estabelecimento.
Quanto à divulgação e promoção a pizzaria se faz mais conhecida na faculdade
através do boca a boca, isto se da devido aos outros dois meios de divulgação mais
utilizados como o facebook e a panfletagem.
O facebook acaba sendo uma divulgação após a pessoa começar a freqüentar a
pizzaria e assim divulgar para os outros, a panfletagem é feita mais para os
moradores.
Em geral a divulgação funciona já que dos entrevistados 82,9% citaram conhecer
algum tipo de divulgação, 14,6% disseram que falta divulgação 2,5% não souberam
responder.
A frequência que os entrevistados costumam ir a pizzaria é bem variada, 29%
costumam ir a pizzaria uma vez por mês, 24% costumam ir 2 vezes por mês,
aqueles que frequentam de 3 a 4 vezes somam 26% e 18% variam entre 8 a 12
vezes.
Quanto ao ambiente, música, atendimento, iluminação na questão 7 o ambiente foi o
mais citado positivamente, em segundo a música, bom atendimento e boa
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alimentação foram comentados mais de uma vez, a falta de qualidade de som foi a
única observação negativa.
Nas respostas também foi lembrado o ambiente familiar, bom local para reunir os
amigos, os shows ao vivo e o fato de ter um telão.
Analisando a clientela que frequenta esta pizzaria o que foi observado na questão 8
foi a opinião dos entrevistados citando amigos e família como os principais
frequentadores somando 60% das opiniões dos 100% verificados. Namorados, para
todos, diversos grupos, casais, moradores da região e pessoal da faculdade
somaram juntos os outros 40%. Motivos especiais como comemorações e
aniversario foram citados na questão.
Comparando esta pizzaria com as concorrentes do bairro notou-se que dos pontos
positivos e negativos analisados, foram selecionadas algumas palavras chaves,
destas, 73% foram pontos positivos e 27% negativos.
Para os pontos positivos o atendimento, melhor qualidade e rapidez na entrega
foram os mais comentados, dos negativos foi citado à demora contrastando com o
ponto positivo que é a rapidez na entrega.
Quanto aos pontos fortes e fracos da pizzaria 64,4% foram fortes e 35,6% foram
negativos.
O atendimento foi o mais citado somando 66% dos pontos fortes, o estacionamento,
demora na entrega e atendimento foram os mais citados dos pontos fracos somando
um

total

de

42,3%.
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QUADRO 2 - PONTOS FORTES E FRACOS DA PIZZARIA VIANA

FONTE: Elaborado pelos autores do projeto

3.3

ANALISE CRUZADA ENTRE OS QUESTIONARIOS CONSOLIDADOS DAS

PIZZARIAS.
Em relação ao produto (pizza) as percepções dos clientes da pizzaria Dom Capone
são na grande maioria positivas, a característica mais relevante é a qualidade e a
espessura fina da massa apresentada.
Já as percepções positivas apontadas pelos frequentadores da pizzaria Viana são a
qualidade da massa e em seguida o sabor.
Os pontos negativos dos produtos são semelhantes entre as duas pizzarias de
acordo com os respondentes a massa fina, o tamanho pequeno, a borda queimada,
pouco sabor, e pouco recheio são pontos a melhorar. As percepções dos clientes
sobre o produto apontam que dentre os critérios apresentados a maioria esta
satisfeita com o produto, são poucas as reclamações, mas devem ser levadas em
consideração.
Verificando a relação entre o preço e a qualidade da pizza na percepção dos clientes
da pizzaria Dom Capone 88,5% dos respondentes acham que o valor cobrado das
pizzas é justo em relação à qualidade. E na a pizzaria Viana 65,6% dos
entrevistados responderam que o valor é justo em relação à qualidade.
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Já 11,5% dos clientes da pizzaria Dom Capone não concordam com o preço
cobrado em relação à qualidade, porque o tamanho poderia ser um pouco maior,
enquanto na pizzaria Viana 34,4% responderam negativamente sobre o preço em
relação à qualidade, criticando o tamanho e os ingredientes.
Percebeu-se que a pizzaria Dom Capone tem maior aceitação em relação ao preço
cobrado pela qualidade oferecida que a pizzaria Viana.
Quanto à localização os fatores preponderantes da pizzaria Dom Capone em
relação à logística de distribuição das pizzarias são em primeiro lugar a localização
com fácil acesso, a localização próxima as suas residências e a rua movimentada
com varias linhas de ônibus que transitam pela rua que esta situada a pizzaria.
A pizzaria Viana tem em comum todos os critérios apontados acima e ressalta a
importância do estabelecimento próximo a faculdade.
As criticas também são semelhantes entre a pizzaria Dom Capone e a Viana, a falta
de estacionamento e a estrutura do estabelecimento são os pontos fracos em
comum.
Comparando a divulgação e promoção das ações da empresa de acordo com os
respondentes da pizzaria Dom Capone, 50% apontaram a divulgação e promoção
por parte da empresa muito negativa, e os outros 50% conhecem alguns tipos de
divulgação como: panfletos, facebook e a placa em frente à empresa.
Na pizzaria Viana em geral a divulgação funciona já que dos entrevistados 82,9%
citaram conhecer algum tipo de divulgação, 14,6% disseram que falta divulgação
2,5% não souberam responder.
O ponto positivo entre as duas pizzarias é a divulgação boca a boca, isto se da
devido aos outros dois meios de divulgação mais utilizados, o Facebook,
panfletagem e através dos próprios clientes que frequentam o local em forma de
recomendações de amigos, colegas, e familiares que divulgam de forma positiva.
Quanto à quantidade de vezes que se costuma ir a pizzaria, há um equilíbrio entre
os frequentadores que responderam os questionários. Tanto a pizzaria Dom Capone
quanto a pizzaria Viana a frequência maior fica com aqueles que vão entre 1 vez, 2
vezes e 4 vezes por mês, sendo que na Dom Capone soma-se um total de 72% dos
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respondentes, já na pizzaria Viana soma-se um total de 70% dos respondentes
conforme gráfico 6.
GRÁFICO 6 - FREQUÊNCIA DOS FREQUENTADORES DAS DUAS
PIZZARIAS.

FONTE: Pesquisa feita pelos autores do projeto

Na questão relacionada ao ambiente, música, atendimento, iluminação o ambiente
foi o mais citado positivamente pelas duas pizzarias, seguido da música também por
ambas, nota-se que apesar de estilos diferentes tanto no ambiente quanto no gosto
musical elas conseguem agradar a todos os clientes.
Analisando a questão da clientela que frequenta as pizzarias verificou-se que na
pizzaria Viana a maioria dos entrevistados citaram amigos e família como os maiores
frequentadores, já na Dom Capone somente os amigos foram os mais lembrados, de
maneira igual namorados e casais foram comentados em ambas as pizzarias,
comemorações e aniversários foram outros motivos citados pelas duas pizzaria.
Comparando esta pizzaria com as concorrentes do bairro em ambas o atendimento
e a qualidade do local foram elogiados, para o Dom Capone ainda se sobressai o
ambiente

e

para

a

Viana

a

rapidez

da

entrega

da

pizza.
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Como ponto negativo foi citado à demora, talvez por se tratar de alunos da faculdade
que pedem a pizza e tem que comer no intervalo, acaba ficando um tempo muito
apertado, na Capone a iluminação fraca foi colocada como um ponto negativo, mas
o ambiente proposto para pizzaria seria este mesmo, o estacionamento foi lembrado
pelas duas novamente.
Entre os pontos fortes das duas pizzarias o ambiente, atendimento, localização e
preço foram citados por ambas.
QUADRO 3: PONTOS FORTES DAS DUAS PIZZARIAS

FONTE: Tabela feita pelos autores do projeto

Entre os pontos fracos das duas pizzarias a demora, estacionamento, preço e
repertório

musical

foram

citados

por

ambos.
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QUADRO 4: PONTOS FRACOS DAS DUAS PIZZARIAS

FONTE: Tabela feita pelos autores do projeto

3.4

ENTREVISTA COM O DONO DA PIZZARIA DOM CAPONE

No dia 02 de outubro de 2014, foi realizada a entrevista com o Sr. Vagner,
proprietário da pizzaria Dom Capone, localizada em frente à faculdade FAESP.
Foram abordados assuntos sobre o marketing da pizzaria, entre eles, qualidade,
atendimento, divulgação, entre outros como novos projetos.
Em relação ao marketing da pizzaria, a divulgação é feita por panfletos e nas redes
sociais como facebook, que é uma divulgação gratuita e muito eficaz, porém a
melhor divulgação continua sendo o boca a boca. O proprietário contou que todo
ano é feito o aniversario da pizzaria, onde muitas pessoas comparecem, isso ajuda
na divulgação boca a boca, outro meio de divulgação é através da radio mundo livre
que é do segmento de rock. Os ingredientes para compor a pizza são entregues por
um fornecedor onde a qualidade é garantida, mas nem sempre é o mais barato.
No que diz respeito ao atendimento é investido em treinamento, pois se preocupa
muito com a qualidade no atendimento, o novo garçom fica uma semana somente
acompanhando outro garçom no atendimento ao cliente, em relação a cozinha,
quando entra um funcionário novo, também há um treinamento com nutricionista
para manipulação de alimentos e higiene para lavar os alimentos. A limpeza do local
é feita em horário comercial, onde algumas pessoas foram contratadas para fazer a
limpeza

de

cada

ambiente

dentro

da

pizzaria.
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A um controle de qualidade muito rigoroso, todo mês uma pessoa da confiança do
proprietário visita a pizzaria para acompanhar o atendimento geral, as pizzas sofrem
uma inspeção visual antes de serem entregues ou servidas no local para que não
haja falha no controle de qualidade.

A pizzaria não tem um público alvo voltado apenas para os apreciadores de rock,
mas sim para todos os públicos, no seu estabelecimento frequentam jovens,
famílias, pessoas mais velhas e ate pessoas da igreja, devido ao ambiente ser mais
reservado. O proprietário tenta manter o preço dos seus produtos mesmo quando os
outros concorrentes aumentam ao mesmo tempo, segundo Vagner ele não tem essa
preocupação e nem pressa em aumentar os preços.

Em relação as forças e fraquezas ele nos diz que seu diferencial é a música e o
stand up que acontece uma vez por mês, atração esta que ele tem planos em
aumentar as quantidades da apresentação, outro ponto forte é o cuidado em fazer o
que gosta, mas acredita que ainda é necessário fazer algumas melhorias.

3.5

ENTREVISTA COM O DONO DA PIZZARIA VIANA

No dia 15 de outubro de 2014, foi realizada a entrevista com o Sr. David, proprietário
da pizzaria Viana, localizada em frente a faculdade FAESP, foram abordados
assuntos sobre o marketing da pizzaria, entre eles, qualidade, atendimento,
divulgação e novos projetos para expansão e agilidade no pedido da pizzaria.

Primeiramente foi abordada a questão da divulgação da pizzaria, o seu principal
marketing é a panfletagem e as redes sociais, facebook, onde ele sempre procura
estar atualizando e atento para os elogios, reclamações e sugestões. Visando
sempre o aperfeiçoamento no atendimento ele nos disse que procura a melhoria
continua através de palestras, manuais de boas práticas, reuniões, etc.

Em relação ao ambiente de uma forma geral, o proprietário nos diz que mantém
sempre um ambiente limpo, agradável, confortável e familiar, sendo a limpeza feita
por uma empresa especializada, a mesma fornece os produtos e treinamentos com
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profissionais especializados em produtos químicos, para que todos saibam onde
pode ou não usar determinados produtos. A empresa oferece pessoas que fazem a
limpeza do local durante o dia, antes do horário de abertura da pizzaria.

São realizadas reuniões mensais com os funcionários com objetivo de saber como
esta o entrosamento do grupo, a divisão de tarefas e se cada um esta cumprindo
com suas responsabilidades. Essa reunião é feita com cada funcionário
separadamente, com a principal prioridade na qualidade do produto e do ambiente
em geral.

O principal público alvo da pizzaria é o familiar, devido ao ambiente, mas muitos
acadêmicos frequentam o local. Também esta sendo implantando um novo sistema
de atendimento, onde cada pedido vai ser separado e os respectivos setores
receberão diretamente, com isso o proprietário nos disse que ira tornar mais rápido o
recebimento do pedido.

Com relação ao preço, o que foi relatado é que esta dentro do padrão entre as
pizzarias, mas procura oferecer mais qualidade, assim se diferenciando da
concorrência.

Por fim percebeu-se que a pizzaria tem ambiente jovem e descontraído. Ele acredita
que seu sucesso se deve não em ganhar muito em um item, mas ganhar pouco e ter
vendas cada vez maiores. Em relação as forças e fraquezas, David diz que tem
muito a melhorar, mas procura manter sempre um ambiente agradável, produto de
qualidade e um bom atendimento.

Seus planos são de ampliar a pizzaria, para criar um espaço para crianças, com
playground (plano que já começou a por em prática) e obter uma parceria com a
faculdade

FAESP,

algum

tipo

de

promoção

para

alunos.
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3.6

ANÁLISE CRUZADA DAS ENTREVISTAS

Fazendo uma análise geral das duas entrevistas, foi observado que os proprietários
têm um perfil jovem com visão de empreendedor, gostam do que fazem e se
preocupa muito com a qualidade do produto e o atendimento.

Percebeu-se que os dois ambientes são bem diferentes, o Dom Capone é um estilo
pub rock, onde mostra a personalidade do proprietário que é musico e apreciador do
estilo rock. A Viana é um ambiente mais diversificado, com telão onde se pode
assistir jogos de futebol, porém não tem um estilo de música definido, às vezes toca
sertanejo, pagode, samba, axé e até música ao vivo. Isso nos mostra um diferencial
entre as duas pizzarias. Outra diferença perceptível foi quanto à preocupação do
dono da Viana com a tecnologia e do dono da Dom Capone com as atrações
artísticas que ocorrem em sua pizzaria, como stand Up e apresentações de bandas
do segmento de rock.

Essa análise da entrevista juntamente com a análise dos questionários aplicados,
servirá como parte da conclusão do nosso trabalho.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande concentração de pizzarias na região da Cidade Industrial de Curitiba
determinou o interesse dos acadêmicos para a realização do presente trabalho.
Sentiu-se a necessidade de identificar as diferenças de marketing entre duas
pizzarias de maior preferência escolhidas pelos alunos da faculdade FAESP, para
contribuir com as empresas que já existem e aos futuros empreendedores que
pensam em investir nesse segmento de mercado. Deste modo desenvolvemos um
comparativo entre as empresas, mapeamos as estratégias de marketing e
analisamos as forças e fraquezas de cada uma delas. As pizzarias escolhidas pelos
respondentes foram à pizzaria Dom Capone Pizza Rock e a pizzaria Viana, ambas
localizadas

em

frente

à

FAESP.
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Diante das respostas analisadas, concluiu-se que os clientes das duas pizzarias têm
a percepção sobre os produtos semelhantes, foi apontado a qualidade como critério
positivo e a massa fina, pizza pequena, borda queimada e pouco recheio como
critério negativo. A aceitação em relação a qualidade equiparada com o preço justo
cobrado pela pizza é 22,9% maior na pizzaria Dom Capone que na pizzaria Viana,
uma justificativa muito significante para a aceitação é que o tamanho da pizza é
maior que nas demais pizzarias da região. Percebeu-se que a localidade das duas
pizzarias é um ponto positivo por estar estrategicamente instalada na frente da
faculdade, isso facilita o acesso, porém o ponto negativo nas duas pizzarias é a falta
de estacionamento próprio, os clientes perdem muito tempo para achar um lugar
para estacionar próximo as pizzarias. Quanto a divulgação, as duas pizzarias
possuem redes sociais (facebook), endereço e informações de atendimento na
pagina do Google, panfletos e imãs com logotipo e numero de telefone, e placas em
frente à empresa, a pizzaria Dom Capone também faz a divulgação através da radio
mundo livre. Contudo ainda a divulgação mais eficaz é o boca a boca. No ambiente,
percebeu-se que a pizzaria Dom Capone tem uma temática voltada ao rock, porque
o proprietário da empresa é um apreciador e musico de rock, já a pizzaria Viana tem
um ambiente diversificado com telões para assistir clipes e jogos, e musicas de
todos os gostos.

De uma maneira geral as duas pizzarias estão bem conceituadas de acordo com as
respostas e observações dos entrevistados, também se observou que os dois
proprietários têm perfil jovem com visão de empreendedor, gostam do que fazem e
fazem com amor, sempre visando à qualidade e atendimento sem esquecer o
desenvolvimento da empresa, contudo este estudo permitiu concluir que as duas
pizzarias estão dentro do nível esperado pelos clientes.

Foram sugeridas aos proprietários das duas pizzarias ações promocionais mais
voltadas a faculdade FAESP, uma delas seria um dia da semana com descontos
especiais para os alunos, também para os proprietários aproveitarem o mercado
potencial da faculdade, reforçando a parte de panfletagem e mídias eletrônicas, mais
direcionadas

aos

acadêmicos.
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De uma maneira geral os objetivos foram alcançados devido às analises
comparativas dos questionários e das entrevistas aplicadas aos proprietários. Estas
pequenas empresas mostram-se bem alicerçadas com sua estrutura adequada as
necessidades do bairro, o seu produto é de boa qualidade e preço competitivo,
quanto às promoções o boca a boca continua sendo o melhor canal de divulgação,
mas há também sites, redes sociais e panfletagens que completam a divulgação. A
Faculdade FAESP tem parte importante no crescimento destas empresas por
trazerem pessoas de outros bairros para aqui, esta popularização do bairro
descentraliza alguns pólos e abre espaço para locais como em torno da faculdade.
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CAUSAS DA FALTA DO MEDICAMENTO PROFENID PROTECT EM
UMA REDE DE FARMÁCIAS DE CURITIBA

Adroaldo Santos da Silva1
Carlos Antonio Blanc2
Ezequiel Garcia de Souza3
Paulo Cesar Pereira4
Sergio Lopes5
Douglas Brunetta6
Chrystian Renan Barcelos7
André de Faria Thomaz8
Mário dos Santos Lima9
Ronald Márcio de Lima10

Resumo: Este estudo teve por objetivo identificar as causas da falta do
medicamento Profenid Protect em uma rede de farmácias localizada no município de
Curitiba, Estado do Paraná. O resultado do estudo mostrou que a causa principal do
ocorrido está relacionada com a logística de reposição do produto. A falha na
comunicação entre as farmácias, o centro de distribuição e o laboratório e em um
período de venda excessiva do produto sem uma previsão antecipada são os
principais fatores que contribuíram para o atraso na entrega do medicamento nas
farmácias.
Palavras-Chave: Logística. Administração de Materiais. Controle de Estoque.
Abstract: This study aimed to identify the causes of lack of Profenid Protect
medicine in a network of pharmacies located in Curitiba, Parana State. The results of
the study showed that the main cause is occurred related to the replacement product
logistics. The lack of communication between pharmacies, the distribution center and
the laboratory and in a overselling period of the product without an advance forecast
are the main factors that contributed to the delay in delivery of the medicine in
pharmacies.

1

Aluno do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
Aluno do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
3
Aluno do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
4
Aluno do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
5
Aluno do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
6
Professor do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
7
Coordenador do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
8
Professor do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
9
Professor do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
10
Professor do Curso de Administração da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – FAESP.
2

113
113
113

Key-words: Logistics. Materials Management. Inventory Control.
1

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa abordou a falta do medicamento Profenid Protect da empresa
Sanofi em uma rede de farmácia de Curitiba.
Geralmente após consultar médicos, especialistas ou profissionais do gênero, os
pacientes deparam-se com receitas de medicamentos que são fornecidos em redes
farmacêuticas por laboratórios e, que em determinada rede de farmácia não são
encontrados com facilidade.
Com o objetivo de identificar as razões para a falta do medicamento do laboratório
Sanofi em uma rede de Farmácia. Levou-nos a pesquisar e identificar possíveis
falhas na logística, e as barreiras financeiras da rede compradora com o laboratório
Sanofi.
O segmento de distribuição de medicamentos vem apresentando grandes avanços
na área de logística, pois, nos últimos anos, a acirrada competitividade possibilitou a
utilização de novas técnicas de gestão de estoque, automação de depósitos e,
principalmente, a busca de uma visão integrada dos negócios, envolvendo todas as
atividades da cadeia de valor, ou seja, da matéria-prima ao consumo final.
O armazenamento de mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento por
parte da organização. O ideal seria a perfeita sincronização entre a oferta e a
demanda, de maneira a tornar a manutenção de estoques desnecessária.
Entretanto, como é impossível conhecer exatamente a demanda futura e como nem
sempre os suprimentos estão disponíveis a qualquer momento, deve-se acumular
estoque para assegurar a disponibilidade de mercadorias e minimizar os custos
totais de produção e distribuição.
Para traçar o perfil e buscar possíveis respostas para tal problema, foram realizadas
uma série de pesquisas que resultou em uma busca por respostas. Foi realizada
pesquisa qualitativa que nos permitiu maior familiaridade entre o pesquisador e o
tema a ser pesquisado. Importante ressaltar que o pesquisador passou por um
processo

de

sondagem

do

assunto

para

o

desenvolver

da

pesquisa.
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Foram realizadas entrevistas com o gerente de compras da rede, com o gerente de
vendas do laboratório Sanofi, com o representante da propaganda médica do
laboratório e com gerentes de lojas das farmácias de uma rede em algumas regiões
da cidade de Curitiba.
A realização desta pesquisa foi importante para contribuir com o melhor atendimento
das farmácias envolvidas, para com seus clientes e procurar soluções para os
problemas referentes à falta de medicamentos para a população.

2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

GESTÃO FINANCEIRA

O gerenciamento de entrada e de saída de seus recursos está intimamente
relacionado com a gestão do caixa, sendo assim, um importante instrumento de
apoio às decisões.

Para Silva (2005), o fluxo de caixa realizado tem como principal objetivo informar
como será o fluxo de entradas e saídas de recursos financeiros de um determinado
período. Uma boa análise do fluxo de caixa realizado é fundamental para construir
um fluxo de caixa projetado, pois o realizado mostra as tendências e serve como
base para a projeção futura.

Tofoli (2008) afirma que a gestão das contas a pagar está diretamente ligada ao
caixa. Ele é um dos assuntos mais atuantes no setor. Sendo assim, faz-se
necessário o uso de planilhas e relatórios para se obter um controle de caixa
qualificado, apurando as receitas despesas, visualizando de forma organizada e
antecipada

o

cumprimento

de

suas

obrigações

e necessidades

com

os

fornecedores.

Para José Netto (1999), o setor de contas a receber é de extrema importância para
as empresas, pois é esse setor que irá fornecer informações sobre o quanto a
empresa tem a receber de seus clientes, assim alimentando o fluxo para as
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disponibilidades do período. Junto com esse setor nasce mais uma atividade que é a
cobrança. Esta é responsável por deixar a sua carteira em dia. Uma venda só é
considerada duplicatas a receber mediante a fatura gerada no momento da emissão
da nota fiscal de venda.

2.2

CICLO OPERACIONAL E FINANCEIRO

De fundamental importância no controle gerencial e gestão de negócios, o ciclo
operacional e financeiro demonstra com objetividade os prazos com que a empresa
opera.

Tofoli (2008, p.71) afirma que ―Ciclo Operacional: compreende o período entre a data
da compra até o recebimento de cliente. Ciclo Financeiro: também conhecido como
Ciclo de caixa é o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das
vendas.‖ É importante para a empresa sempre buscar alternativas que resultem em
ciclos financeiros reduzidos, observando as limitações do mercado e o setor
econômico inserido.

Com ciclos menores, tem-se o aumento do giro de negócios, proporcionando
maiores retornos sobre os investimentos. As análises das variações servem como
um histórico para poder identificar as possíveis divergências, apontando informações
que auxiliam nas decisões.

Para Silva (2005), fluxo de caixa realizado tem como principal objetivo informar como
será o seu fluxo entradas e saídas de recursos financeiros de um determinado
período. Uma boa análise do fluxo de caixa realizado é fundamental para construir
um fluxo de caixa projetado, pois o realizado mostra as tendências e serve como
base para a projeção futura.
Segundo Tofoli (2008), fluxo de caixa projetado pode ser de curto ou de longo prazo.
Em curto prazo, pode identificar as sobras ou falta de recursos da empresa, podendo
assim, traçar melhores estratégias. Em longo prazo, além de identificar as sobras ou
a falta de recursos, pode também verificar a capacidade da empresa de gerar
recursos para se autofinanciar, identificar a capital de giro necessário para o período,
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mostrar o quanto a empresa é dependente de capital de terceiros.
Um equilíbrio financeiro traz para a empresa grande satisfação. Possíveis
excedentes poderão direcionar o caminho que a empresa planeje seguir.
Argumenta-se que a decisão de se avaliarem projetos de investimentos com
base nos resultados de caixa, e não no lucro econômico, é devida a uma
necessidade econômica, relevando a efetiva capacidade da empresa em
remunerar o capital aplicado e reinvestir os benefícios gerados. (KASSAI et
al.,1999, p.60)

Uma das grandes preocupações dos empreendedores é a saúde financeira da
empresa. O atual mercado competitivo no qual as empresas estão inseridas obriga
os gestores a assumirem estratégias cada vez mais eficientes. Considerando os
fatos, cada ferramenta de análise tem seu papel fundamental para o sucesso da
empresa e uma delas é o fluxo de caixa. Esta ferramenta é de fundamental
importância em todas as etapas da gestão empresarial, seja no planejamento, na
execução das atividades ou na avaliação do desempenho dos administradores e na
análise do resultado.

2.3

FLUXO DE CAIXA

De acordo com Silva (2005), a demonstração do fluxo de caixa permite avaliar as
alternativas de investimentos e as razões que provocam as mudanças da situação
financeira das empresas, as formas de aplicação do lucro gerado pelas operações e
até mesmo os motivos das eventuais variações do capital de giro.
Assaf Neto e Silva (1997 p. 38) explicam que fluxo de caixa, de maneira ampla, ―é
um processo pelo qual a empresa gera e aplica seus recursos de caixa
determinados pelas várias atividades‖.
Para Zdanowicz (2000), fluxo de caixa é o instrumento que permite demonstrar as
operações financeiras que serão realizadas pela empresa, facilitando a análise e a
decisão de comprometer os recursos financeiros, de relacionar as linhas de crédito
menos onerosas, de determinar o quanto a organização dispõe de capitais próprios,
bem

como

utilizar

as

disponibilidades

da

melhor

forma

possível.
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Tofoli (2008 p.69) diz que o fluxo de caixa é um instrumento (planilha) pelo qual são
planejadas as entradas e as saídas de dinheiro do caixa da empresa. Funciona
como uma agenda sofisticada onde são registrados todos os recebimentos
esperados e pagamentos programados, num certo período.
Em conjunto dos conceitos apresentados, o fluxo de caixa visa às atividades
desenvolvidas através das entradas e saídas de caixa, assim como operações
financeiras do ativo circulante, disponibilidades e liquidez da empresa.
Diante preocupação dos gestores em obter informações mais precisas para ter uma
boa administração, a ferramenta que melhor demonstra a disponibilidade de
recursos imediatos é o fluxo de caixa. É de fundamental importância em todas as
etapas da gestão empresarial, seja no planejamento, na execução das atividades ou
na avaliação do desempenho dos administradores e na análise do resultado.
Por meio do fluxo de caixa, é possível ter uma visão antecipada das necessidades
de numerários para atender pagamentos dos compromissos que a empresa costuma
assumir, podendo o administrador financeiro planejar com antecedência os
problemas que venham a surgir ao decorrer das operações.
Conforme Assaf Neto; Silva (1997), o Fluxo de caixa não deve ser visto como uma
preocupação única do setor financeiro, mas deve ter o comprometimento de todos
os setores da organização com os resultados líquidos de caixa.
O controle e planejamento do fluxo de caixa completam-se, um acompanha, o outro
previne. Um acompanhamento diário reduz as margens de erro e permite corrigir em
tempo hábil, eventuais medidas corretivas. As projeções são capazes de prevenir e
direcionar recursos.

2.4

GESTÃO LOGÍSTICA

A logística esta cada vez mais presente no meio corporativo, deixando de lado a
ideia de uma área apenas voltada para carregamento e movimentação, para atuar
diretamente nas estratégias do negocio, visando sempre diminuir custos e aumentar
os resultados, porém, não é bem assim que o autor GONÇALVES (2009) afirma.
O fabricante, segundo as Boas Práticas de Fabricação, deve qualificar seus
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prestadores de serviços. Logo seu transportador é qualificado, certo? Sim,
mas não é bem assim que funciona. Para uma boa atividade, um bom serviço
e uma qualidade neste transporte, são envolvidos gastos que encarecem o
frete. Os grandes repassam os gastos o que encarece o custo de produção, o
custo ao consumidor e, consequentemente, a margem de lucro e margem de
negociação com distribuidores e varejistas. É um ciclo do capitalismo.
(GONÇALVES, 2009, p. 74,75)

Bowersox e Closs (2001) definem logística como área de operação que nunca para
e ocorre em todos os lugares do mundo com a finalidade de tornar possível a
disponibilidade de produtos e serviços em qualquer local onde forem necessários.
O medicamento é um produto estratégico de suporte às ações de saúde, cuja falta
pode significar interrupções constantes no tratamento, o que afeta a qualidade de
vida dos usuários e a credibilidade dos serviços farmacêuticos e do sistema de
saúde como um todo. Uma gestão eficiente necessita de pessoal qualificado e
estrutura mínima adequada para contribuir decisivamente na melhoria da
distribuição, na resolução dos problemas rotineiros e na racionalização dos
procedimentos de compra e venda com impacto positivo na cobertura assistencial.
Sem informação, não há gerenciamento. Sem registros, em especial das demandas
atendidas

e

não

atendidas,

dificilmente,

se

conseguirá

programação

de

medicamentos ajustada. Um sistema de informação eficiente permite evitar a falta
e/ou desperdício de medicamentos, garantir a regularidade no abastecimento e
suprir as necessidades dos serviços.
O planejamento nos permite identificar com clareza os objetivos esperados
em longo prazo, avaliar as necessidades e problemas mais relevantes,
garantir a otimização dos recursos disponíveis, buscar e orientar
investimentos de recursos adicionais, construir uma base de dados que nos
permita avaliar a efetividade do sistema. (CHIAVENATO, 1999)

2.5

CONTROLE DE ESTOQUE

Para entender a importância de manter um estoque para uma empresa do atacado e
varejo, devemos iniciar pelos conceitos básicos de estoque citados nesta pesquisa.

O planejamento é peça fundamental para o processo de gestão de estoque e, no
que diz respeito à assistência farmacêutica, deve ser estimulado, a fim de que, os
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gestores pensem sua realidade e passem a intervir para a melhora na distribuição
dos medicamentos.

De acordo com Pinheiro e Lerner (2001), uma sugestão aos estabelecimentos
comerciais farmacêuticos no que diz respeito ao gerenciamento do estoque de
medicamentos. Neste sentido, pretende-se demonstrar que é fundamental a
aplicação de um sistema de controle de estoque adequado a atividade comercial
farmacêutica,

visto

que

os investimentos

nesse

tipo

de ativo

objetivam,

principalmente, a rentabilidade e a otimização dos custos. Inicialmente, faz-se uma
abordagem sobre o gerenciamento dos investimentos em estoque. Em seguida, será
enfocado um referencial teórico sobre administração, classificação e sistemas de
controle de estoques, aplicáveis em estabelecimentos industriais e comerciais. Após
a revisão bibliográfica, será exposto um breve panorama sobre a rentabilidade de
mercado, o controle e a fiscalização da atividade comercial farmacêutica.

Finalmente, considerando-se as características peculiares da atividade comercial
farmacêutica, será exposta uma sugestão da aplicação de um sistema de controle
de estoque de fácil adaptação e capaz de produzir informações suficientes e que
facilitam à tomada de decisão nesse ramo de negócio.

O empreendedor espera, ao final de determinado período, uma remuneração sobre
a imobilização do capital investido, pois as componentes temporal e remuneratória é
que dão característica ao investimento, visto que do contrário seria apenas um ato
de consumo de determinado bem.

Para amenizar o impacto do imprevisível sobre um investimento em estoques, devese considerar a aplicação em estoques de alta rotatividade, pois estes representam
a otimização dos recursos investidos. Em regra, os investimentos em estoques
devem ser feitos de forma que estes sejam o mínimo possível para atender a
demanda.

O objetivo da administração dos estoques é garantir a disponibilidade suficiente de
estoques para sustentar as operações, ao mesmo tempo em que mantêm nos níveis
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mais baixos possíveis os custos de estocagem, de encomenda e recebimento, de
falta de estoque e os de obsolescência.

2.6

MARKETING

Marketing é responsável por desenvolver um produto ou serviço que poderá
interessar o consumidor, suprindo alguma necessidade ou vontade do mesmo,
através de pesquisas (estudos, questionários, ferramentas), bem como criar
estratégias para divulgação e venda, além de acompanhar o andamento do negócio.
Marketing e a ciência de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as
necessidades de um mercado-alvo rentabilidade (KOTLER, 2005, p.23).
Nele estão contidos técnicas e métodos que são destinados a identificar a
necessidade e desejos dos consumidores. Descobrindo esses itens é possível
adaptar a empresa e os produtos, atendendo de forma mais completa o consumidor,
ficando um passo à frente dos concorrentes. Cria-se um relacionamento com o
cliente, agregando valor a essa relação, satisfazendo ambas as partes.

2.7

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MARKETING (S.I.M)

Sistema que se utiliza de informações coletadas e repassadas aos gestores, para
que dessa forma os mesmos possam a vir tomar decisões corretamente.
Tomar decisões é tarefa especifica do administrador de empresas, ou seja, é
sua área de eficácia. Mas cada dia torna-se mais crítico o processo de
tomada de decisão em face do risco e incerteza que cercam. A decisão é
fruto de um julgamento. É escolha entre o provavelmente certo e o
provavelmente errado. Encontrar a medida apropriada não é, portanto, um
exercício matemático. É um sensível cálculo de probabilidade com grande
dose de risco (COBRA,1992, p.143).

Essa ferramenta é utilizada para buscar dados sobre o mercado em si e sobre os
fatores de influência no consumo das pessoas. Através de um estudo profundo, que
tem como principal aliada, a internet devido à alta velocidade e o amplo conteúdo
nela contido, é possível criar ou conhecer melhor as necessidades dos
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consumidores. Coletam-se dados que posteriormente deverá passar por um
processo de avaliação antes de chegar aos responsáveis pelas decisões.

O sistema de informação de marketing é constituído de pessoas,
equipamentos e procedimentos que reúnem, selecionam, avaliam e
distribuem informações necessárias, atuais e precisas para que os
profissionais de marketing possam tomar suas decisões. (Kotler,2005, pg. 73)

Utilizando essa estratégia as empresas mantêm-se competitiva em um mercado de
constantes mudanças trazendo benefícios para si, como: informações precisas para
a tomada de decisões agilidade desse processo, aumento do nível de conhecimento
no mercado em que se está inserido, mensurar quais são as ações de marketing
que estão ou não gerando benefícios, entre outros.

3 ANÁLISE DOS DADOS

Foram analisados os principais pontos de venda da região de Curitiba, com base no
maior fluxo de pessoas e as principais farmácias que funcionam 24 horas. As
divisões das regiões foram feitas da seguinte maneira:
- Região norte (Boa Vista)
- Região sul (Pinheirinho)
- Região leste (Cajuru)
- Região oeste (Cidade Industrial)
- Região central (Centro)
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FIGURA 1 - Mapa da divisão das regionais bairros da cidade de Curitiba.

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba.

Conforme a distribuição das regiões foram realizadas entrevistas em cinco
farmácias, em cada uma delas foi entrevistado o gerente da loja para obter
informações referente ao fluxo de vendas, informações de estoque e seu controle e
até mesmo o impacto causado com a possível falta do produto. Foi realizada
entrevista com o gerente de vendas da Sanofi para verificar pontos, referente aos
critérios estabelecidos para que a farmácia de rede possa efetuar a revenda do
medicamento, negociações de quantidade mínima para compra por parte da
farmácia e até mesmo as metas estabelecidas para as farmácias com relação às
vendas. Foi realizado entrevista com o comprador da rede de farmácias para reunir

123
123
123

informações referente a distribuição dos medicamentos para as unidades de venda
e, até mesmo, se o laboratório Sanofi pode contribuir com a falta do medicamento,
devido a uma certa burocracia para a realização da compra pela rede. Foi realizada,
também, entrevista com o representante de propaganda médica para obter
informações referente aos critérios utilizados na definição dos médicos a serem
visitados, como são realizadas as visitas e até mesmo a aceitação do medicamento
pelo profissional da saúde. No total foram entrevistadas oito pessoas.
A coleta de dados se deu por meio de entrevistas apoiadas em questionários,
elaborados pelos pesquisadores deste artigo, com o objetivo de encontrar os
principais pontos onde ocorrem falhas que venham ocasionar a falta do
medicamento Profenid Protect em uma rede de farmácias de Curitiba, cuja foi
dividida em cinco regiões; Norte, sul, leste, oeste e centro.
As entrevistas foram realizadas com o representante de propaganda médica, com o
gerente de vendas do laboratório Sanofi, com o comprador da rede de farmácias e
com os gerentes de lojas das cinco regiões de Curitiba.

3.1

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS DOS GERENTES DE LOJAS.

Através da comparação dos dados coletados e das informações obtidas durante a
entrevista e no decorrer da pesquisa, foi possível observar que, na região central a
procura é maior do que nas demais regiões devido ao grande número de
receituários gerados por dia, o medicamento concorrente ainda é muito forte pelo
seu preço. Nas demais regiões a procura é menor, sendo assim, fica caracterizado
que as vendas dos concorrentes nesta região foram mais significativas devido ao
seu preço ser menor e mais acessível à população.
Com relação à indicação de um medicamento similar, na falta do indicado, 90% das
farmácias não fazem esta prática devido aos seus princípios éticos e por ser um
medicamento exclusivo para pessoas com problemas estomacais e não podem
ingerir qualquer anti-inflamatório.
Referente ao controle de estoque dos medicamentos, segundo os gerentes de lojas
entrevistados, 60% das farmácias tem autonomia para o aumento de estoque pré-
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determinado dos produtos. As demais são controladas pelo próprio sistema interno
automatizado (sistema conhecido como softfarma), este controla as movimentações,
porém depende da manipulação dos farmacêuticos, para que, o controle seja de fato
eficaz.
Depois de acusado pelo sistema, a baixa do estoque, o pedido dos medicamentos é
feito pelo gerente da loja, porém a liberação é a matriz quem faz e verifica a média
de venda dos últimos trinta dias. Caso exista o estoque virtual (onde o produto só
existe no sistema e não no físico) a compra só é liberada após um balanço efetuado
em todo o estoque da farmácia.
Em todas as regiões os gerentes afirmaram que a reposição do medicamento é feita
automaticamente pelo sistema, não obtendo essa reposição somente se tiver o
atraso na indústria ou falha por parte do distribuidor ou transporte.
Segundo relato dos gerentes de lojas das regiões, norte e centro, os índices de falha
na reposição do medicamento não existiram ou foi muito baixa, enquanto nas
regiões leste, oeste e sul, ocorreram falhas na reposição como: falta de
comunicação entre as farmácias, o centro de distribuição e o laboratório, onde a
informação do consumo do medicamento em um período de procura muito intensa
não foi repassada em tempo hábil, isso ocasionou o atraso na entrega.
Nas regiões centro, leste, oeste e sul o índice de vendas baseado em receituário é
bastante grande, ao contrário da região norte, que tem uma baixa procura.

3.2

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS DO GERENTE DE VENDAS

O critério utilizado para a venda do medicamento Profenid Protect, tem como base
as farmácias cumprirem os acordos estabelecidos com o laboratório Sanofi, fazendo
a exposição da marca em espaços nobres, dessa forma conseguem um desconto
diferenciado. Para que as farmácias possam vender o medicamento, é estabelecida
uma meta para a venda do mesmo, estipulada em cinco unidades por loja, após um
levantamento

da

demanda

realizado

pelo

laboratório.
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Quando acontecer a falta desse medicamento na indústria, a rede de farmácia é
informada por e-mail ou informativo impresso. A estratégia de marketing influencia a
venda do produto através do representante da propaganda médica, profissional que
estuda a composição do produto e realiza visitas aos médicos informando, quais os
benefícios e os malefícios do produto em relação aos demais.
A quantidade mínima na compra desse medicamento para as farmácias da rede que
contém 249 filiais é em torno de 1245 unidades, o tempo de entrega estipulado pela
indústria é de aproximadamente três dias úteis.
Em uma negociação entre a rede de farmácias e o laboratório, pode haver a
possibilidade da não realização da compra, porém, existe um contrato onde a
farmácia tem a obrigação de possuir este medicamento para obter condições de
comercializar os demais itens do laboratório.

3.3

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS DO COMPRADOR DA REDE

Referente aos critérios utilizados na compra do medicamento é realizado um estudo
da procura e demanda para estabelecer a quantidade ideal de cada loja,
acompanhado ao longo das vendas. A distribuição dos medicamentos para as
farmácias é feita através de um CD (Centro de Distribuição), este, por sua vez
realiza as entregas nos pontos de vendas, este processo leva entre três e cinco dias
úteis.
O laboratório produz uma quantidade do medicamento estipulada e acordada em
contrato, com a rede de farmácias. A existência de uma venda mínima por parte da
indústria não interfere na falta desse medicamento, pois é estipulado um volume a
ser utilizado em cada loja. A compra não poderá ser realizada somente se existir a
falta da matéria prima na indústria, ocasionando o atraso na produção, ou se a
procura

for

muito

elevada

em

uma

determinada

região.
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3.4

ANÁLISE

DOS

DADOS

OBTIDOS

DO

REPRESENTANTE

DA

PROPAGANDA MÉDICA
A definição dos médicos a serem visitados é realizada através de um levantamento
feito por regiões localizando um maior número de profissionais na área da saúde,
com isso é definido quais são os principais médicos a serem visitados.

A abordagem ao profissional da saúde é feita perante a um agendamento prévio, na
visita são utilizados materiais informativos, amostras e um breve esclarecimento
sobre os benefícios e malefícios do medicamento.

É avaliada a aceitação do médico em relação ao produto Profenid Protect através da
quantia de receitas emitidas, os dados são informados por um órgão responsável
pela captação dessas receitas e essas informações são repassadas para o
laboratório Sanofi.

A freqüência das visitas é determinada conforme o potencial dos médicos, entre 15 e
30 dias, dependendo da quantidade de receitas emitidas por eles.

As informações obtidas por este profissional mostram que, suas ações dificilmente
irão fomentar a falta do medicamento nas farmácias, porém é importante ressaltar a
realização de um controle, baseado nos receituários que os médicos visitados
passam a seus pacientes.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após realizar as análises dos dados, observou-se que a indústria negocia as
quantidades de compra do medicamento Profenid Protect para a rede de farmácias,
estabelecendo uma quantidade mínima. Após estudos

realizados

em um

determinado período, através de uma parceria entre as partes, conseguiram detectar
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qual a intensidade da procura do produto por parte dos usuários, e estabelecer uma
maneira de controlar sua demanda.

As ações de marketing são realizadas pelo laboratório, que disponibiliza seus
colaboradores para tal atividade, desse modo, consegue ter uma visão de todo o
trabalho, como por exemplo: se o produto está sendo consumido, se o estoque
poderá suprir a demanda, se os colaboradores precisam realizar trabalhos mais
elaborados para escoar o estoque que porventura não está sendo consumido,
consegue ter uma visão ampla de todo o processo.

As empresas atuais, em geral, são gerenciadas com sistemas sofisticados e
padronizados conforme a operação de cada uma, porém, são manipulados por
pessoas. Boa parte destes sistemas depende da ação humana, por isso existe a
necessidade de pessoas cada vez mais capacitadas, comprometidas e que possam
entender os objetivos da organização para que todo o processo seja realizado com
extrema eficácia do início ao fim e os problemas minimizados ou sanados.

Embora exista uma visão e um controle efetivo do processo de produção, venda e
consumo do medicamento, ocorreram falhas que ocasionaram a falta do
medicamento em algumas farmácias.

A causa principal do ocorrido está relacionada com a logística de reposição do
produto. A falha na comunicação entre as farmácias, o centro de distribuição e o
laboratório e em um período de venda excessiva do produto sem uma previsão
antecipada são os principais fatores que contribuíram para o atraso na entrega do
medicamento nas farmácias. Em ambos os casos a frequência da falta do
medicamento foi de três vezes em um período de seis meses. A reposição poderá
ocorrer num período de tempo entre três a cinco dias, desde que haja estoque
suficiente para suprir essa necessidade, o que acarretará, embora por pouco tempo,
um prejuízo tanto para as farmácias quanto para a rede como um todo, pois, os
clientes podem deixar de consumir os produtos ou até mesmo optar por outra rede
de farmácias que sempre atenda sua necessidade no momento oportuno.
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Após a análise dos dados e identificado a causa principal do problema, o resultado
da pesquisa foi repassado para o gerente de vendas do laboratório Sanofi Aventis
com o objetivo de definir ações para diminuir ou, até mesmo, acabar com a falta de
medicamentos em uma rede de farmácias de Curitiba, pois, esta situação pode
também melhorar outros processos que envolvam a comunicação entre as
farmácias, o centro de distribuição e o laboratório e a logística de distribuição e
reposição dos produtos em geral.
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Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar os fatores de causa da rotatividade
funcionários na empresa Mini Preço, localizada no município de Curitiba, Estado do
Paraná. Na pesquisa realizada foi evidenciado que a questão salarial é o principal
fator que gera a rotatividade de colaboradores, pelo fato de não haver um plano de
desenvolvimento de carreira, fazendo com que profissionais novos tenham a mesma
remuneração que profissionais que já possuem tempo relevante de trabalho na
referida empresa.
Palavras-Chave: Rotatividade. Gestão de Pessoas. Clima Organizacional.

Abstract: This study aims to identify the factors of cause of turnover in staff Mini
Price company, located in Curitiba, Parana State. In the investigation it was shown
that the salary issue is the main factor that generates turnover of employees,
because there is no career development plan, making new professionals have the
same pay as professionals who already have relevant working time in that company.

Key-words: Turnover. People Management. Organizational climate.
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1

INTRODUÇÃO
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O contexto abordado relata quais as causas e consequências que geram
rotatividade de funcionários de uma organização, enfatizando o fator principal que
influencia diretamente nesse tópico abordado, buscando uma forma de minimizar e
solucionar o problema apresentado como a rotatividade de funcionários, salários
baixos, desmotivação, falta de treinamentos, falta de competência nas lideranças,
cultura da empresa por trabalhar aos sábados e feriados, não se adequar aos
horários estipulados para cada turno e ausência de plano de carreira.
O Mini Preço foi criado na cidade de Curitiba-PR, trazendo um conceito de
distribuidor/abastecedor para lojas de R$ 1,99. No entanto, devido ao grande
sucesso do seu negócio e o crescimento da economia brasileira, a empresa tornouse uma distribuidora de produtos diversos nacionais e importados, para lojistas em
geral como restaurantes, bares, papelarias, lojas de jardinagem, lojas de presentes,
entre outros, tendo como característica do seu negócio o preço baixo e variedade.
O Mini Preço entra no cotidiano das pessoas como um mundo de novas
oportunidades, não só para o experiente lojista que quer abastecer sua loja com
ótimas ofertas, mas também para aqueles que buscam um novo ramo de atividade e
quer montar uma loja, uma floricultura, revendas, bares entre outros. A diversidade
de produtos com ótimos preços permite aos clientes que melhorem e alavanquem
seus negócios, sonhos e ideias.
O trabalho abrangeu o comportamento da organização Super Mini preço, onde esta
é um comércio de maior loja de artigos nacionais e importados que atinge o mercado
atacado e varejo na região de Curitiba e é uma empresa familiar, no resultado obtido
31% dos entrevistados consideram esse fator regular além de não identificarem
plano de carreira na empresa o que acarreta na insatisfação dos colaboradores.
A opção de estudar o caso da empresa Super Mini Preço da vila Fanny é por ser a
maior loja de artigos nacionais e importados que abrange o atacado e varejo na
região de Curitiba, essa organização conta com um grupo de 80 funcionários sendo
esses: vendedores, crediaristas, estoquistas, motoristas, gerentes, encarregados e
diretores.
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Neste estudo, foi utilizada a técnica de pesquisa quantitativa, onde os instrumentos
da pesquisa foram padronizados e em forma de questionários fechados. Foram
entrevistados 80% funcionários totalizando 60 questionários respondidos, dentre as
funções de operadores, repositores, financeiro, encarregados, compras, recursos
humanos, estoque, e gerente da empresa estudada, onde foi realizado por tempo de
serviço. Após a coletagem dos dados, foram montados gráficos e tabelas das
porcentagens, junto aos relatórios e apresentado para a diretoria da empresa.
Na pesquisa realizada o questionário apresentava 10 questões, para tanto em
analise a fundo de cada caso uma pergunta foi anulada (questão 8) devido cada
colaborador terem interpretado de um forma diferente.

2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Gestão ou administração de recursos humanos são uma junção de métodos e
habilidades, técnicas e políticas e práticas definidas, com objetivos de administrar os
comportamentos internos e o capital humano nas organizações.
A área ou departamento de gestão de pessoas é o conjunto de políticas e
subsistemas que se preocupam com o gerenciamento das pessoas nas
organizações e que levam à eficácia dos colaboradores nas organizações
em busca dos objetivos pessoais e da organização. É a área de gestão de
pessoas que tem a responsabilidade de criar uma relação positiva e
construtiva de parceria e interação (KNAPIK, 2004, p. 149).

A gestão ocorre para promover a capacitação, participação, envolvimento e
desenvolvimento dos funcionários de uma empresa. Gestão de pessoas não é
recursos humanos, o recursos humanos é a técnica e o mecanismo que o
profissional utiliza, e gestão de pessoas tem como objetivo valorizar os profissionais,
essa gestão deverá ser feita pelos gestores e diretores, porque requer capacidade
de liderança. Este setor de gestão de pessoas possui uma grande responsabilidade
na

formação

dos

profissionais.
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Desenvolver pessoas não é somente passar um conteúdo e informações
para que as pessoas adquiram novos conhecimentos e destrezas. È, acima
de tudo, incentivar o autodesenvolvimento para que sejam modificados
conceitos, atitudes e hábitos. Existe uma diferença entre treinamento e
desenvolvimento de pessoas; o treinamento esta focado no presente, em
melhorar o desempenho em curto prazo e corrigir falhas e dificuldades
atuais; o desenvolvimento de pessoas esta direcionado para o futuro, em
preparar pessoas para assumir outros cargos ou posições a médio e longo
prazo (KNAPIK, 2004, p. 209).

O planejamento é antecipar a força de trabalho e os profissionais necessários para o
alcance dos objetivos e metas das organizações num determinado período.
O planejamento de recursos humanos representa um processo de decisão a
respeito dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos
organizacionais dentro de determinado período de tempo. Trata-se de
antecipar a força de trabalho e os talentos humanos necessários para a
realização de ação organizacional futura (CHIAVENATO, 2009, p. 29).

Segundo Chiavenato (1999, p. 8) ―A gestão de pessoas, assim como recursos
humanos, fazem parte da área de administração, o conjunto de decisões integradas
sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das
organizações‖.
Gestão de pessoas é o foco principal da atenção dos diretores de determinadas
organizações, devido a aceleração do processo de mudanças para obterem
melhores resultados sobre a gestão da rotina de trabalho dos colaboradores.
Conforme Gil (2001, p. 17) ―Gestão de pessoas se baseia em três aspectos
fundamentais: 1- As Pessoas como seres humanas; 2- As pessoas são como mero
recursos (humanos) organizacionais; 3-As pessoas como parceiros da organização.‖
As atribuições da área de gestão de pessoas dependem da política, da visão e das
diretrizes da empresa, mas o foco é sempre o mesmo: o sucesso da organização
através das pessoas, proporcionando aos colaboradores motivação, treinamento e
desenvolvimento

profissional

e

mantendo

a

qualidade

de

vida.
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2.2

ROTATIVIDADE DE PESSOAL

É representada pelo percentual entre as admissões e demissões com relação ao
número de funcionários que pertence ao quadro de colaboradores da empresa, esse
fator preocupa os departamentos de RH, pois cada perda de recursos humanos é
necessária repor este e aplicar todo treinamento adequado, o que acarreta em
custos.
Os administradores devem se preocupar mais quando a rotação aumenta,
uma vez que há custo financeiro envolvidos com as novas admissões de
pessoal e desligamento, há outros custos como treinamento de novos
funcionários onde este traz consequências na motivação dos colaboradores
refletindo no desenvolvimento profissional (PONTES, 2005, p. 31).

A rotatividade pode ser causada pelas mudanças no sistema para diminuir as
operações ou custos reduzindo os resultados, entretanto existe a rotatividade
provocada pelas pessoas e causada pela organização. Por pessoas parte das
iniciativas de funcionários devido ao mercado de trabalho ser mais competitivo e
oferta intensa, salários mais altos, planos de carreiras e pela organização se deve as
substituições de talentos para melhor desempenho ou reduzir operações ou custos.
No resultado da rotatividade pode-se identificar como principal problema a
gestão do método de medir a avaliar os resultados e adequação de
recursos, portanto não é uma causa, mas efeito de certos fenômenos
localizados dentro e fora da organização que condicionam o
comportamento pessoal (CHIAVENATO, 2009, p. 40).

Fenômenos externos podem ser representados por oportunidades de emprego no
mercado de trabalho.
Fenômenos internos se salarial, identificam como a política, benefícios e gestão
exercidas nas organizações, oportunidades de crescimento profissional, clima
organizacional, cultura organizacional, política de recrutamento e seleção de
pessoas,

critérios

e

programas

de

treinamento.
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2.3

CLIMA ORGANIZACIONAL

Representa o grau de satisfação dos membros de uma empresa sendo este
influenciador no fator de produtividade, pois o grau de satisfação de uma
organização depende do comportamento mental e ação de cada colaborador, podese considerar que a organização é extremamente importante no processo de
motivação, pois é necessário que haja motivos para gerar a motivação, e é nesse
momento que as metas e os objetivos da empresa podem ser considerados fatores
motivacionais.
Segundo Edela (1998, p.125) ―Clima é um fenômeno resultante da interação dos
elementos da cultura, caráter e tecnológica, estilos gerenciais, expressões,
pensamentos, inovações, conhecimentos, processo, etc‖.
A empresa aplicando técnicas de motivação terá como conseqüências o aumento
dos lucros devido a alta produtividade, pois quando o colaborador se sente satisfeito
só gera benefícios para ambos os lados, organizacional e pessoal, portanto esse é
um ponto relativamente importante que as organizações não buscam atender
acarretando na perda de um grande profissional.

Há empresas que chama atenção pela sua receptividade, outras pela
formalidade, outras ainda pelo calor humano, ou mesmo pela empatia. Não
existe um clima ideal, mas as pessoas devem identificar-se com a empresa
e com seu ambiente de trabalho para manter o alto nível de motivação
(KNAPIK, 2006, p. 23).

Utilizando as ferramentas de monitoramento do clima organizacional ajuda a obter
um alto nível de satisfação dos colaboradores, assim, estes se sentem ouvidos,
respeitados e, principalmente, participantes da melhoria da empresa. Um exemplo
de ferramenta que auxilia na gestão do clima organizacional é a pesquisa de clima,
que identifica fatores relevantes tanto para o indivíduo como para a organização.
É da convivência que as empresas desenvolvam sistematicamente
pesquisas sobre o clima organizacional com vista em: identificar e mensurar
as atitudes dos empregados; desenvolver a compreensão das gerências
acerca do ponto de vista dos empregados; identificar as tendências das
opiniões e atitudes dos empregados, subsidiar estudos acerca da eficiência
organizacional e demonstrar interesse da empresa nas opiniões para
melhorar
a
qualidade
de
vida
(GIL,
2001,
p.
272).
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2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL

Cultura é um conjunto de costumes e rituais que a sociedade desenvolve ao longo
de sua história, esta reflete na identidade da organização, sendo expressa pela
maneira como se faz os negócios, a maneira de tratar seus clientes e funcionários, o
grau de liberdade que existe em suas unidades ou escritórios e o grau de lealdade
expresso por seus funcionários com relação à empresa.
Segundo Hunt (1999, p. 197) ―Cultura é o sistema de ações, valores e crenças
compartilhado que se desenvolve numa organização e orienta o comportamento de
seus membros‖.
A cultura organizacional representa as normas que orientam o comportamento dos
membros de uma organização no dia a dia e direcionam suas ações para o alcance
dos objetivos, esta precisa ser alinhada juntamente com as decisões e ações da
organização como planejamento, organização, direção e controle para se conhecer
a organização visto que esta representa as percepções dos funcionários e gestores
e reflete a mentalidade organizacional.
Segundo Knapik (2006, p. 22) ―Existem instituições que mantêm uma cultura com
tradições, crenças e hábitos ultrapassados, como se um passado promissor fosse à
garantia de um sucesso duradouro‖.
A cultura de cada empresa é vista pela maneira que seus colaboradores agem, pois
deve ser dada total liberdade de expressão para que o funcionário se sinta a
vontade em dizer o que pensa expôr suas ideias de melhorias e tenha seu devido
reconhecimento para que este trabalhe mais motivado.
Segundo Hunt (1999, p. 202) ―Os bons gestores devem conseguir apoiar e reforçar
uma boa cultura e ajudar a criar culturas novas se não existirem‖.
Cerimônias podem ser consideradas eventos especiais para celebração de símbolos
culturais, como casamento, batizado, formatura, comunhão, crisma, cerimônia de
posse (em caso de políticos); rito prevalece normas e valores fundamentais, como
exemplo café da manhã, onde é obtida várias relações de trabalho, fofocas e
relações

interpessoais.
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Segundo Hollenbeck (2000, p. 269) ―Ritos são atividades cerimoniais destinadas a
comunicar ideias especificas ou realizar determinados propósitos.‖
Rituais são ações executadas com frequência que reforça normas e valores
culturais; histórias são definidas por eventos acontecidos que transmitem normas e
valores culturais; mitos são histórias imaginárias que ajudam a explicar atividades ou
eventos; heróis são pessoas de sucesso que encarnam valores da organização e de
sua cultura; símbolos são objetos, ações ou eventos que possuem significados
especiais que permitem a troca de ideias entre os membros das organizações;
linguagem se considera um conjunto de símbolos verbais que reflete na cultura da
organização.

2.5 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Cada empresa possui sua forma de avaliação para a ascensão profissional de seus
colaboradores, de acordo com suas aptidões e seus desempenhos, aproveitando
assim o máximo do funcionário visando atingir os objetivos da empresa.
Pode-se definir cargo como um conjunto de funções definidas em
determinada estrutura organizacional. Por função entende-se um conjunto
de tarefas e ou atribuições que são exercidas de maneira sistemática e
reiteradas por um individuo numa organização. De modo geral, este
individuo é ocupante de um cargo. Tarefas e atribuições são as atividades
individualizadas ocupante de cargos (GIL, 2010, p. 172).

A estrutura de cargos e carreiras da empresa esta dividida em: grupo organizacional,
classe e nível salarial. Grupo organizacional agrega cargos com mesmo nível de
escolaridade (superior, técnico e médio), e classe compreende o grau de
complexidade

e

responsabilidade

das

atribuições,

expressar

por

padrões

hierárquicos dentro de um cargo, que se reflete em valores organizados em níveis
salariais, nível salarial são os valores que expressam o salário base dos níveis
hierárquicos de cada classe.
Para Chiavenato (2006, p. 283) ―Cada vez mais pessoas estão assumindo a
responsabilidade total por suas próprias carreiras. As empresas oferecem
oportunidades e o impulso para aprender, enquanto as pessoas seguem adiante‖.
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A carreira deve ser pensada, portanto, como uma estrada que esta sendo
construída pela pessoa e pela empresa. Desse modo, se olhar para frente,
vamos ver o caos a ser ordenado e, quando olharmos para trás
enxergaremos a estrada que construímos. Uma empresa que administre de
forma compartilhada as carreiras terá diante de si varias estradas em
construção (DUTRA, 2002, p. 103).

Para elaboração dos planos de cargos e salários devem ser aplicadas técnicas,
avaliação e classificação das funções, recorrendo às pesquisas de mercado.
Compensação é a área que lida com a recompensa que o individuo recebe
como retorno pela execução de tarefas organizacionais. É basicamente uma
relação de intercambio entre pessoas e organização. Cada empregado
transaciona com seu trabalho para obter recompensas financeiras e não
financeiras. A compensação pode ser direta e indireta (CHIAVENATO,
2003, p. 34).

A compensação pode ser direta ou indireta. A direta consiste no pagamento de
salários, prêmios e comissões. A indireta são as férias, horas extras, adicionais, 13°
salário.
A compensação não financeira é o reconhecimento e a auto-estima, segurança no
emprego e orgulho.

2.6

TREINAMENTO

O treinamento é um processo educacional de acordo com a cultura da empresa
pode ser de curto ou longo prazo, é também um meio de desenvolver a força de
trabalho a partir dos cargos envolvidos.
É utilizado nos procedimentos sistemáticos e organizados pelos quais as pessoas de
nível não gerencial aprendam conhecimentos e habilidades técnicas para um
propósito definido dentro de um processo operacional, por outro lado é um processo
educacional pelo qual o pessoal gerencial aprende conhecimentos conceptuais e
teóricos.

Geralmente os treinamentos são projetados para curto prazo, em função de
um propósito definido e específico, como operação de uma maquina ou
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execução de uma determinada atividade, visando dar a pessoa os
elementos essenciais para o exercício de um presente cargo preparando a
adequadamente, pode ser aplicado a todos os níveis ou setores de uma
organização (CHIAVENATO, 2009, p. 40).

O meio mais comum para qualificação e evolução dos funcionários nas
organizações é através de treinamentos, "treinamento é um processo de assimilação
cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos,
habilidades ou atitudes relacionados diretamente a execução de tarefas ou a sua
otimização no trabalho", ou seja, é uma ferramenta utilizada para transmitir
conhecimento técnico e conceitual de um determinado bem ou serviço desenvolvido
pela organização.
Algumas empresas ministram o treinamento por profissionais adequados
que possuem o devido conhecimento e preparo para transmiti-los a seus
empregados, entretanto ainda possuem órgãos que disponibilizam
profissionais não adequados para atuarem como palestrante. O intuito
principal é fazer com que seus funcionários possam depreender e pôr em
prática todo o treinamento ministrado em seu cotidiano (RIBEIRO, 2006, p.
46).

O desenvolvimento do colaborador na empresa é fundamental para o alcance de
resultados positivos, não somente para a empresa, mas para a carreira profissional,
e até mesmo, pessoal de cada indivíduo. O treinamento nas empresas tem por
objetivo aperfeiçoar a atividade desenvolvida por um determinado departamento ou
pessoa, aumentando o conhecimento do funcionário, deixando-o motivado,
resultando no bom desenvolvimento de sua atividade e relacionamento. A execução
de treinamentos nas organizações reflete positivamente no desempenho de seus
colaboradores, pois mostra a preocupação da empresa, não somente para
desenvolver um bom trabalho, mas também a importância daquele trabalhador.

2.7

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

As organizações diferenciam uma das outras quanto à qualidade do comportamento
organizacional, também sua prática pode variar dentro dos departamentos ou áreas.
Essas diferenças são substancialmente causadas pelos diferentes modelos de
comportamento organizacional que dominam o pensamento administrativo em cada
organização.
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As organizações exercem uma função considerável na vida do ser humano
por que modelam o comportamento dos respectivos membros, pois podem
influenciar as necessidades e motivos dos indivíduos em diferentes
organizações, ou em grupos na mesma organização, incentivarem a
produtividade, bem como respostas rápidas as estratégias administrativas
variadas. Caracterizam-se pela sua complexidade e o seu empenho em
superar as pressões sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e políticas
(WAGNER, 2000, p. 42).

A filosofia organizacional e os objetivos são implementados pela liderança que se
tornou crescente participativa nos anos atuais; os líderes criam políticas formais,
estruturas e procedimentos que ajudam atingir os objetivos eles também precisam
conhecer a organização informal e trabalhar com seus membros para criarem
normas positivas. A motivação bem sucedida pode conseguir um desempenho
humano acima da média, constrói um relacionamento de mão dupla que consiste
com os valores humanos atuais no que diz respeito ao como as pessoas querem ser
tratadas.
Empregados que trabalham num ambiente protetor tornam-se
psicologicamente preocupados com o resultado, eles são fortemente
motivados porque através da liderança a administração promove um clima
de ajuda ao crescimento dos empregados, eles assumem responsabilidade
desenvolvendo sua necessidade de construir e desenvolver-se a si mesmo
caso administração lhes dê oportunidade (HOLLENBECK, 2000, p. 20).

O modelo autocrático foi um modelo aceitável parta orientar o comportamento
gerencial quando ainda não existiam alternativas bem conhecidas e ainda pode ser
útil sob algumas condições como crises organizacionais.
O mais evidente é que a empresa que investe em melhorias e pesquisa
organizacional tende a ser especialmente eficaz nas nações afluentes porque ele
desperta os impulsos dos empregados no sentido de um amplo conjunto de
necessidades.

2.8

LIDERANÇA

Liderança

é

o

processo

de

encorajar

e

ajudar

os

outros

trabalharem

entusiasticamente na direção dos objetos. O fator humano que ajuda um grupo
identificar para onde está indo e assim motivar-se em direção dos objetivos. O
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sucesso e a motivação de uma equipe dependem do comportamento e habilidade de
um líder.
Os responsáveis pela gestão de pessoas no setor devem saber motivar os
funcionários, para que estes se sintam uma peça importante na empresa. Se isto
acontecer, seguramente terão um melhor desempenho no trabalho. Além disso, a
área de gestão de pessoas tem também a responsabilidade de exercer práticas de
gerenciamento, planejamento, avaliação e recompensas, criando e mantendo um
ambiente profissional e positivo na organização.

A habilidade técnica refere-se ao conhecimento da pessoa e a habilidade
em qualquer tipo de processo. A habilidade é o aspecto diferenciador do
desempenho no cargo a nível operacional, mas, na medida em que os
empregados vão sendo promovidos para responsabilidade de liderança
(NEW STROM, 1991, p. 150).

Nas organizações formais de muitos níveis hierárquicos, a habilidade de seguir é um
dos principais requisitos para a boa liderança é a chave que abre as portas para as
oportunidades e mantém o equilíbrio com o resto da organização, causando
motivação do resto da equipe que necessitam sentir que eles têm um objeto que
vale a pena, que pode ser alcançado desde que haja compreensão comum dos
objetos de todas.
A liderança é um tema de fundamental importância, pois está relacionado
com o sucesso ou o fracasso, com conseguir ou não atingir os objetivos
definidos. Principalmente no contexto empresarial ou de uma organização, é
importante saber fazer a distinção entre líder e chefe (GIL, 2001, p. 119).

Liderança tem o intuito de definir tarefas com igualdade para todos de acordo com o
seu setor e cargo, fazer programação do dia e da semana, repassar feedback seja
ele positivo ou negativo, no caso de negativo com objetivo de fazer o colaborador
repassar e não se desmotivar.
Toda organização tem metas a serem cumpridas com qualidade e comprometimento
da equipe dando responsabilidade ao funcionário para que ele compreenda a
importância

de

seu

serviço

dentro

da

organização.

143
143
143

A compreensão do líder é de grande importância na empresa, é uma ―via de mão
dupla‖, ser compreensivo em algumas situações causam um comprometimento
maior do colaborador.

3

ANÁLISE DOS DADOS

Segue abaixo, os resultados relevantes da pesquisa.

GRÁFICO 1 – SALÁRIO

FONTE: Os autores

Pode-se notar no gráfico 1 que um dos motivos da não permanência dos
funcionários na empresa se dá pelo descontentamento do salário, já que 56% dos
colaboradores não acha justo seus ganhos.
Dos funcionários que acham o salário injusto 6% tem mais de 10 anos de casa, 9%
possuem de 6 a 10 anos de casa, 20% possuem de 3 a 5 anos de casa, 23%
possuem de 1 a 2 anos de casa e 42% tem menos de um ano de registro na
empresa.
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GRÁFICO 2- REALIZAÇÃO PROFISSIONAL

FONTE: Os autores

No quesito realização profissional houve um empate entre realizado e pouco
realizado, nota-se que os funcionários estão realizados com a função exercida
mesmo não concordando com o salário oferecido. Percebe-se aqui a falta de um
plano de desenvolvimento de carreira interno.
Na aplicação da pesquisa de campo nota-se que alguns dos colaboradores
entrevistados são encarregados e gerentes esses estão satisfeitos com seus
salários e outros não estão contente com o salário recebido , entretanto é devido à
empresa não fazer nenhuma exigência como treinamento, cursos, experiência e
caso acabem saindo da organização com a sua bagagem profissional não
encontraram nenhuma função que supra o salário pago pela empresa Mini preço e
conseqüentemente

acabam

se

acomodando

.
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GRÁFICO 3- OPORTUNIDADE DE CARREIRA

FONTE: Os autores

De acordo com o gráfico 3 referente a oportunidade de carreira, infelizmente na
empresa nota-se que os funcionários não percebem perspectiva de crescimento
profissional, para tanto acredita-se que é devido a falta de plano de carreira, o que
acarreta em desmotivação e desligamentos.

GRÁFICO 4- TEMPO DE FUNÇÃO

FONTE: Os autores
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Observa-se no gráfico 4 que 47% dos colaboradores tem menos de 2 anos na
mesma função. Dos 9% que possuem mais de 10 anos na mesma função: 60% tem
mais de 10 anos de casa, 20% tem de 3 á 5 anos de casa e 20% tem menos de um
ano de casa.
Dos 6% que possuem de 7 á 9 anos na mesma função: 100% tem de 6 á 10 de
casa.
Dos 13% que possuem de 5 á 6 anos na mesma função: 50%tem de 6 á 10 anos de
casa, 37% tem de 3 á 5 anos de casa e 13% tem menos de um ano de casa.
Dos 25% que possuem de 2 á 4 anos na mesma função:60% tem de 3 á 5 anos de
casa, 33% tem de 1 á 2 anos de casa e 7% tem menos de um ano de casa.
Dos 47% que possuem menos de 2 anos na mesma função:7% tem mais de 10
anos de casa,4% tem de 3 á 5 anos de casa, 40% tem de 1 á 2 anos de casa e 49%
tem menos de um ano de casa.
GRÁFICO 5- FEEDBACK

FONTE: Os autores

Na organização nota-se que há falta de uma política de relacionamento com o
funcionário, pois não é aplicado nenhum tipo de feedback para que os colaboradores
tenham conhecimento sobre o seu desempenho e o que deve ser desenvolvido.
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Dos 16% que recebem feedback diariamente: 10% se sentem muito realizado, 40%
se sentem realizado, 20% se consideram indiferente, 20% se sentem pouco
realizados e 10% se sentem nada realizado.
Dos 10% que recebem feedback semanalmente: 17% se sentem realizado, 50% se
consideram indiferente, 17% se sentem pouco realizados e 16% se sentem nada
realizado.
Dos 18% que recebem feedback mensalmente: 9% se sentem muito realizado, 64%
se sentem realizado, 9% se consideram indiferente, 18% se sentem pouco
realizados.
Dos 14% que recebem feedback anualmente: 63% se sentem realizado, 12% se
consideram indiferente, 25% se sentem pouco realizados.
Dos 42% que recebem feedback semanalmente: 4% se sentem muito realizado,
12% se sentem realizado, 24% se consideram indiferente, 40% se sentem pouco
realizados e 20% se sentem nada realizado.

GRÁFICO 6- CLIMA ORGANIZACIONAL

FONTE: Os autores
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Percebe-se que a maioria dos funcionários considera o clima organizacional bom,
apesar de não haver crescimento profissional e do salário não estar adequado, o
ambiente perante os colegas é agradável.
Dos 35% que consideram o clima organizacional bom: 24% recebem feedback
diariamente,

19%recebem

feedback

semanalmente,

24%recebem

feedback

mensalmente, 5%recebem feedback anualmente e 28% nunca recebem feedback.
Dos 31% que consideram o clima organizacional regular: 15% recebem feedback
diariamente,

6%recebem

feedback

semanalmente,

26%recebem

feedback

mensalmente, 21%recebem feedback anualmente e 32% nunca recebem feedback.
Dos 17% que consideram o clima organizacional ruim: 10% recebem feedback
diariamente,

10%recebem

feedback

semanalmente,

20%recebem

feedback

anualmente e 60% nunca recebem feedback.
Dos 17% que consideram o clima organizacional péssimo: 10% recebem feedback
diariamente,

10%recebem

feedback

mensalmente,

anualmente e 70% nunca recebem feedback.
GRÁFICO 7- HIPÓTESE DE DESLIGAMENTO

FONTE: Os autores

10%recebem

feedback
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Perante uma hipótese de desligamento, o principal motivo seria a oferta de um
melhor salário e em segundo plano uma oportunidade de carreira.
Dos 40% dos correspondentes que optariam por emprego sairiam da empresa para
buscar um melhor salário: 50% consideraram o salário injusto e baixo, 8%
consideram o salário baixo, porém adequado à função, 8% consideram o abaixo do
mercado e 34% consideram o salário justo e adequado.
Dos 28% dos correspondentes que optariam por outro emprego seria para buscar
uma oportunidade de carreira: 5% identificam sempre uma oportunidade de carreira
na empresa, 35% ás vezes identificam uma oportunidade de carreira na empresa,
18% raramente identificam uma oportunidade de carreira na empresa, 11% não se
preocupam com a carreira e 31%nunca identificam uma oportunidade de carreira na
empresa.
Dos 15% dos correspondentes que optariam por outro emprego seria por
insatisfação com a empresa: 22% consideram o clima organizacional bom, 44%
consideram o clima organizacional ruim e 34% consideram o clima organizacional
péssimo.
Dos 10% dos correspondentes que optariam por outro emprego seria por problemas
pessoais: 5% consideram o clima organizacional bom e 5% consideram o clima
organizacional regular. Dos 7% dos correspondentes que optariam por outro
emprego seria por conflitos pessoais: 25% consideram o clima organizacional bom,
50% consideram o clima organizacional regular e 25% consideram o clima
organizacional péssimo
O questionário foi aplicado em um sábado antes dos funcionários iniciarem o
expediente evitando prejudicar o seu desempenho na empresa, para tanto por ter
sido aplicado o questionário no final de semana não atingiu100% dos colaboradores,
pois nem todos os setores funcionam normalmente, de todos os funcionários
abordados apenas dois se recusaram a colaborar com a pesquisa aplicada.
A pesquisa teve como objetivo identificar quais os motivos que levam a rotatividade
de colaboradores, mediante a pesquisa de campo, o instrumento para coleta de
dados foi representado por um questionário com nove perguntas semi estruturadas
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que nos possibilitou uma abordagem mais ampla sobre o assunto em questão.
Percebe-se através da análise realizada que a rotatividade dos colaboradores da
empresa estudada é ocasionada pelos seguintes fatores, quais foram identificados
maior contribuição: foi relatado baixos salários, falta de preparo dos gestores para
aplicar treinamento e dar feedback e a ausência de plano de carreira.
Na análise dos resultados, constatou-se que a maioria representando 56% dos
funcionários acham seus salários baixo e injusto pela sua função executada e a
minoria 5% considera seu salário acima do mercado, entretanto devido à empresa
não exigir cursos e formação o salário esta apto ao mercado de trabalho, 40% sairia
da empresa por proposta de melhor salário e 23% optariam por desligamento em
caso de receber proposta com plano de carreira e 32% não tem perspectiva de
crescimento dentro da organização, sendo apenas 22% dos colaboradores da
organização que identificam essa oportunidade de carreira.
O salário é o principal fator que gera a rotatividade de colaboradores devido à
estrutura serem estabelecida através de cargos, ou seja, se um colaborador
ingressar no quadro de funcionário irá ganhar o mesmo salário que o funcionário que
possui anos de casa.
Por se tratar de uma empresa comercial o expediente de trabalho é de domingo a
domingo o que gera a insatisfação do funcionário que não pode aproveitar os finais
de semana junto a família.
Contudo os colaboradores que possuem menos de um ano de casa são 33% fator
que representa a rotatividade dos colaboradores.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como objetivo analisar a rotatividade de funcionários da empresa
Super Mini Preço, e para alcançar esse objetivo foi desenvolvido um questionário
com os colaboradores com o propósito de identificar qual o principal motivo de
turnover nessa empresa.
Esta pesquisa possibilitou a identificação das possíveis falhas existentes na gestão
da organização, através do estudo obtido contando com a participação de 80%
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colaboradores da empresa, através das entrevistas realizadas foi obtido o resultado
com base nos problemas específicos analisados sendo esses: identificação da
causa principal que ocasiona a desmotivação, demissões, ausência de plano da
carreira.
Concluí-se, portanto, que o índice de rotatividade desta empresa esta relacionada ao
salário, mas carece de uma política de desenvolvimento de carreira. Entretanto, a
remuneração fornecida é adequada com a função exercida, pois a empresa não
exige cursos, experiências e formação profissional, outro motivo apontado foi à falta
de oportunidade de carreira, o que pode gerar conseqüências como desmotivação e
desligamento voluntário do funcionário.
Com os dados coletados e analisados identifica-se que uma das soluções para
mitigar a rotatividade de funcionários é aplicar treinamentos voltados a carreira
profissional bem como motivar com os membros com efetivações de cargos e
salários através de níveis hierárquicos.

5
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PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO E
INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
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Resumo: Este estudo tem por objetivo demonstrar a viabilidade econômica
financeira da criação de uma empresa de prestação de serviços com foco no
cuidado de idosos. Os resultados da pesquisa de mercado demonstraram uma
necessidade cada vez maior de empresas que atuem neste segmento voltado para a
terceira idade. De acordo com as projeções de investimentos, receitas e despesas, o
negócio é viável.

Palavras-Chave: Plano de Negócio. Terceira Idade. Prestação de Serviços.

Abstract: This study aims to demonstrate the economic and financial feasibility of
setting up a company to provide services with a focus on elderly care. The market
research results showed an increasing need for businesses operating in this segment
facing seniors. According to the projections of investments, income and expenses,
the business is viable.
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1

INTRODUÇÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) a
população idosa no Brasil representa mais de 12% da população e a estimativa da
Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que o Brasil é o sexto país do mundo
em número de idosos. A faixa etária das pessoas com mais de 60 anos, hoje somam
cerca de 15 milhões, é a que cresce mais rapidamente e deve chegar a 30 milhões
em 2020. A melhoria do padrão de vida e o desenvolvimento tecnológico são os
principais responsáveis por essa longevidade.
O objetivo do projeto vai além de criar um espaço, onde idosos sejam colocados e
esquecidos, pois a integração do idoso e família e idoso e sociedade é vista nesta
proposta como ponto fundamental para que reconstituam a confiança em si e se
mantenham determinados a acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas.
Para tanto o centro de integração contará com horário de funcionamento comercial,
com regresso a sua família ao final de cada dia.
Popularmente conhecido como creche para idosos, o CITI se difere dos asilos pela
filosofia adotada, que estimula as famílias a se comprometerem com a continuidade
da participação do idoso na vida familiar.
As atividades desenvolvidas no centro são criadas para estimular o idoso a
permanecer socialmente ativo e participativo, aumentar a auto-estima e oferecer um
ambiente de segurança física e emocional, pois investir no idoso não é só organizar
bailes para a terceira idade, mas sim tornar perceptivo que eles não são menos
capazes pelo avanço da idade e como qualquer pessoa tem a possibilidade de levar
uma

vida

de

forma

saudável,

com

qualidade

e

independência.
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1.1

RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO

A elaboração do projeto empresarial do Centro de Atendimento e Integração da
Terceira Idade – Cuidadosos tem como principal objetivo a integração de mulheres
acima de 60 anos, mantendo esse público ativo na sociedade, proporcionando
realização pessoal, aumento da auto estima e confiança em si mesmo.
Esse trabalho foi desenvolvido através de atividades recreativas e de informatização,
momentos de lazer e descontração em grupos e oferecimento de atividades físicas,
dentro de um ambiente confortável, harmônico e familiar.

1.2

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Por meio do site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), realizou-se
uma consulta a fim de verificar a existência do cadastro e utilização do nome
escolhido para o empreendimento: Centro de Atendimento e Integração da Terceira
Idade Cuidadosos. Ao final da consulta constatou-se a inexistência do cadastro.

1.3

MISSÃO

Proporcionar bem estar e aumento da auto estima do idoso.

1.4

VISÃO

Ser uma instituição de referência e excelência no atendimento ao idoso no Paraná,
reconhecida pelos serviços que presta.

1.5

VALORES

Boas práticas, transparência, lealdade e valorização da 3º idade.
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1.6

SETORES DE ATIVIDADES

A empresa Cuidadosos pertence ao setor terciário por ser uma prestadora de
serviços.

1.7

FORMA JURÍDICA

É a classificação da pessoa jurídica na sociedade, se divide em firma individual,
sociedade empresarial e sociedade civil, é a forma de classificar as atividades das
empresas. A empresa Cuidadosos será uma sociedade limitada.

1.8

CAPITAL SOCIAL

O capital social representa o valor do capital investido na empresa, ou seja, são os
bens investidos pelos sócios na empresa para que ela inicie ou mantenha suas
atividades.
QUADRO 1 – VALOR DO MONTANTE INVESTIDO PELOS SÓCIOS NA EMPRESA
Nome do Sócio
Valor (R$)
% de participação
Sócio
Aline Geani Barbosa dos Santos
Sócio
Camila Giordani
Sócio
Cleverson dos Santos Macedo
Sócio
Kelly Schupel
TOTAL
4
FONTE: Elaborado por autores.

1.9

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00

25
25
25
25
100

FONTE DE RECURSOS

É a forma em que os sócios irão arrecadar o valor do capital para iniciação do
negocio proposto. É o elemento consumido em processo de transformação, ou
geração de bens, produtos ou serviços.
Os valores definidos para os investimentos iniciais da empresa serão integralizados
pelos sócios por meio de recursos próprios conforme contrato social que pode ser
visualizado

em

apêndices.
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2

ANÁLISE DE MERCADO

Mercado é o termo utilizado para definir o comércio de negociações entre
compradores e vendedores, seja de produtos ou serviços. Pode ser considerado
como o universo das organizações onde circulam tanto pessoas físicas como
jurídicas iniciantes ou veteranos e todos com o único objetivo de fazer negócios e
obter lucros.
―Mercado é o conjunto de compradores atuais e potenciais de um produto ou
serviço‖. (KOTLER, 2003, p. 08).
A análise de mercado é uma das ferramentas que compõem o planejamento
estratégico é a responsável por reunir dados referentes ao mercado, concorrentes,
fornecedores e clientes.
A análise bem feita e bem elaborada fornece informações ricas e completas que
auxiliam na montagem do processo e oferecem um risco menor na tomada de
decisões, ou seja, essa ferramenta permite ao empreendedor um conhecimento
amplo e profundo do mercado no qual a empresa irá atuar.
O entendimento desse mercado permite dentre outras coisas, definir a segmentação
de atuação e os desejos e necessidades dos clientes alvo.
Através de uma análise dos fatores de atratividade do mercado na situação atual e
nos próximos cinco anos, será possível identificar os fatores de alta, média e baixa
atração, ou seja, se poderá avaliar as condições de mercado para determinado
produto. (COBRA, 1991, p. 60).
Conclui-se que para garantir um bom posicionamento no mercado, estabilidade e
solidez e alcance de metas e objetivos o investimento em uma boa pesquisa de
mercado se faz necessário.
2.1

CLIENTES

Para uma organização, cliente é aquele que compra seus produtos e ou serviços,
podendo ser este de cunho físico ou jurídico. Um dos primeiros tópicos a ser
debatido é qual será o público alvo, quais suas necessidades e o real poder de
compra.
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―O público é qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial ou que cause
impacto na capacidade da empresa de atingir seus objetivos‖. (KOTLER, 1999, p.
48).
Pode-se dizer que sem os clientes não existe empresa, pois é do consumo e
utilização dos serviços que uma empresa se mantém, alcança objetivos e obtém
lucro.
―Clientes podem ser empresas ou pessoas. Quando empresas, são denominados
clientes industriais ou comerciais. Quando pessoas são denominadas clientes finais
ou consumidores finais. Os clientes são denominados consumidores quando
consomem os produtos produzidos. São denominados usuários, quando utilizam os
serviços prestados pela empresa‖. (CHIAVENATO, 2005, p. 30).
É fundamental para uma organização estabelecer uma boa relação com seus
clientes e procurar solidificar o elo que os une, pois o cliente não busca apenas a
satisfação material, ele quer ser bem tratado e se sentir importante.
Sendo assim conclui-se que em uma análise de mercado a organização aprende a
conhecer o seu público e isso permite com que além de oferecer um produto ou
serviço que os agrade a ponto de fazê-los consumir, ela também entende as
carências, estilo de vida, desejos e assim na hora de conquistar o público oferece o
que ele busca superando muitas vezes as expectativas.
Os clientes da empresa Cuidadosos serão mulheres com idade superior á 60 anos
que buscam espaço para convivência e que sejam ativas na sociedade.
A escolha de segmentar o mercado para mulheres se deve ao fato de que para
disponibilizar serviços para ambos os gêneros a estrutura obrigatoriamente teria que
ser maior e diferenciada para cada um. Dentre os pontos avaliados percebeu-se que
elas são mais determinadas a participar de grupos de atividades, se relacionam e se
adaptam com maior facilidade, tem menos preconceito para com a realização de
atividades

mais

dinâmicas.
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2.2

PESQUISA DE MARKETING

A pesquisa de marketing auxilia na segmentação e nas tendências do mercado.
Com ela é possível analisar o comportamento e as necessidades do publico que se
deseja atingir.
―A pesquisa de marketing, baseada no método científico, torna as decisões não
rotineiras, mas formais e confiáveis, além de assumir um papel de extrema
relevância‖. (BARQUETTE, CHAOUBAH, 2007, p. 04).
A definição da pesquisa é identificar um problema e trabalhar para sua melhoria,
ajudando

assim

consequentemente

o

público

selecionado.

Perceber

uma

necessidade, não faz com que a realidade desta salte aos olhos, é preciso
aprofundar a pesquisa e o entendimento para que o real problema seja solucionado
ou amenizado.
O planejamento da pesquisa foi elaborado de forma que as reais necessidades do
público fossem percebidas, através da coleta de dados, mensuração e analise das
informações obtidas.
A apresentação dos resultados da pesquisa deu-se por meio da analise do
comportamento desse público.
Para preparação e análise de dados foram elaboradas duas pesquisas, que levaram
em consideração a opinião dos idosos e dos familiares, com o objetivo de observar
as necessidades e expectativas dos dois grupos respectivamente.
O modelo de pesquisa utilizado para a realização deste projeto é o qualitativo, pois
ele permite maior exploração do tema, necessita de um questionário informal e
permite obter respostas satisfatórias. Tendo em vista que qualquer dado ou
informação pode alterar a forma de pensar sobre o problema.
Pesquisa número um, direcionada aos familiares contou-se com a participação de 27
pessoas, com idade entre 18 e 61, distribuídos em 52% entre 18 e 30 anos, 33%
entre 30 e 50 anos, 11% entre 51 a 60 anos e 4% acima de 61 anos. Destas
pessoas são 56% homens e 44% mulheres, conforme ilustrado nos gráficos 1 e 2
abaixo.
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Gráfico 1 – pesquisa 1 direcionada aos familares percentual de entrevistados

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

Gráfico 2 – pesquisa 1 direcionada aos familares: percentual do gênero dos entrevistados

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

O gráfico 3, mostra que dos 27 entrevistados, 23 deles, ou seja, 85% convivem com
pessoas de idade superior a 60 anos.
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Gráfico 3 – pesquisa 1 direcionada aos familares: percentual de entrevistados que responderam sim /
não

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

Foi questionado se dentro da rotina diária, era possível dispor da devida atenção ao
idoso e 52% dos entrevistados, ou seja, 14 pessoas responderam que não, por falta
de tempo indicando a correria do dia a dia como principal ponto, conforme ilustrado
no gráfico 4.

Gráfico 4 – pesquisa 1 direcionada aos familares: percentual de entrevistados que responderam sim /
não

F
FONTE: Elaborado pelos autores.

A pesquisa aponta ainda que a preocupação maior hoje, entre os entrevistados está
com a qualidade de vida com 44% do resultado, seguida pela saúde com 33%,
segurança 19% e independência e autonomia com 4%, percentuais que podem ser
visualizados

no

gráfico

5.
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Gráfico 5 – pesquisa 1 direcionada aos familares: percentual de fatores de preucupação atual dos
entrevistados

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

Conforme gráfico 6, a resposta que relaciona o pensamento dos familiares às
atividades diárias desenvolvidas pelos idosos, aponta que o que eles mais fazem é
assistir TV e ouvir rádio com 44%, atividades domésticas com 15%, não fazem nada
e trabalhos manuais empataram com 11% e também empatados jogos e bailes com
4%.

Gráfico 6 – pesquisa 1 direcionada aos familares: sobre atividades dos idosos

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

Para finalizar a pesquisa número um, foi questionado qual o valor seria justo pagar
para deixar o idoso em um centro de integração para a terceira idade que se
diferenciasse dos asilos pela filosofia adotada, estimulando as famílias a se
comprometerem com a continuidade da participação do idoso na vida familiar e
atividades voltadas para estimulá-lo a permanecer socialmente ativo e participativo,
aumentando sua auto-estima e oferecendo um ambiente de segurança física e
emocional. Conforme gráfico 7, 52% acham justo pagar de R$ 1.500,00 a R$
2.600,00 contra 48% que opinaram ser justo o valor de R$ 1.000,00 a 1.500,00.
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Gráfico 7 – pesquisa 1 direcionada aos familares: percentual direcionado ao valor da mensalidade

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

Para a pesquisa número dois, direcionada ao público alvo, foram entrevistadas 25 pessoas
com idade entre 58 e 87 anos. Sendo eles, 88% do gênero feminino e 12% do gênero masculino. É
possível visualizar o resultado no gráfico 8.

Gráfico 8 – pesquisa 2 direcionada aos idosos: percentual do gênero dos entrevistados

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

Entende-se que para desenvolver e criar um projeto atrativo seria necessário
compreender um pouco mais sobre o universo do idoso, seus anseios, suas
limitações e os seus desejos e motivações.
As questões abaixo abordam e apontam alguns fatores determinantes para a
realização deste projeto.
Existe alguma atividade que você gostaria de desenvolver e não encontra? Qual?
As respostas obtidas para essa pergunta foram as mais variadas e dentre elas
encontram-se: canto lírico, futebol para a terceira idade, música, dança de salão,
pintura, academia de ginástica voltada para o idoso, grupos de leitura, entre outros.
Percebe-se que a inclinação para atividades sociais e culturais é forte para esse
público

e

existe

escassez

de

oportunidades.
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O que falta para a terceira idade em termos de serviços oferecidos? Dentre as
respostas vale destacar que o nível social e emocional são atrativos genuínos e de
peso para o publico entrevistado.
O que essa população espera gira em torno de melhoria da saúde, qualidade de
vida, atenção, cuidado, diferenciação nas atividades, oportunidade de emprego,
atividades culturais, em grupos e de inclusão, elevação da auto-estima,
independência, entre outros.
As expectativas de aprendizado para a maioria desse público são as melhores
segundo seu ponto de vista. Eles querem e esperam novas experiências,
aperfeiçoamento pessoal, menos compromissos e mais diversão, aprender coisas
novas, porém uma parte dos entrevistados diz já não ter a mesma vontade e não
esperar mais nada.
A disposição para desenvolver novas atividades foi um ponto que dividiu opiniões,
entre o sim e o não, mencionando a falta de preparo físico que muitas vezes é
empecilho para se sentir seguro e aberto a novas atividades.
Dentre as atividades desenvolvidas citadas, estão atividades físicas, cursos de
pintura, caminhada da terceira idade, bailes, trabalhos domésticos, viagens,
jardinagem,

bordado,

alongamentos

e

cozinhar.

Alguns

dos

participantes

responderam que não realizam atividades.
No dia a dia a pesquisa apontou que o público entrevistado, sente falta da presença
da família, conversar com pessoas da mesma idade, sexo, atividades em grupo,
trabalhar fora, amigos, respeito e consideração, dança, entre outros.
A questão sobre ser independente apontou que a maioria dos entrevistados se sente
sim independente mesmo morando com seus familiares.
Com relação a frequentar um centro de integração para a terceira idade, o que seria
fundamental ter para que escolhessem estar ali é o conforto, cuidado e higiene,
atividades

dinâmicas,

humanismo,

bom

atendimento,

televisão,

biblioteca,

instrumentos musicais, local para caminhada, acolhimento, artesanato e dança,
atividades estimulantes, qualidade de vida e convívio com pessoas da mesma idade.
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Para finalizar o questionário, foi inserida a pergunta sobre o valor, igual ao
questionário número um e obteve-se a seguinte resposta, 75% dos idosos
entrevistados acham justo pagar por um serviço de qualidade o valor entre R$
1.500,00 a R$ 2.600,00 contra 17% que dizem que o valor justo estaria entre R$
1.000,00 a R$ 1.500,00 e 8% acima de R$ 3.000,00, como mostra gráfico 9.

Gráfico 9 – pesquisa 2 direcionada aos idosos: percentual direcionado ao valor da mensalidade

FO
NTE: Elaborado pelos autores.

2.2

CONCORRENTES

O estudo dos concorrentes é o método mais eficaz para de aprimorar produtos e
serviços de forma que atenda as necessidades que os clientes desejam. Depois de
realizada a análise dos clientes, é feito um levantamento dos concorrentes no qual
se podem observar as vantagens e desvantagens que possuem, através dos erros
que foram cometidos por estas empresas, tentarem melhorar e evitar que os
mesmos erros sejam cometidos.
Por meio do levantamento ideal de informações definem-se estratégias para auxiliar
no posicionamento da organização no mercado, buscando sempre novas maneiras
de atingir seu público alvo e contornar as investidas dos concorrentes.
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Quadro 2 – ANÁLISE DE CONCORRENTES
Organização

Centro de
Atendimento e R$ 2.700,00
Integração da mensal.
Melhor Idade
Viva a Vida Creche para
idosos

Condição de
Pagamento

R$

R$ 2.200,00
mensal e
R$ 135,00
diária

Localização

Atendimento

Serviços aos clientes

Depósito, boleto
bancário, cheque,
Água Verde
cartões de débito
e crédito.

Segunda á sexta Atividades Motoras,
07h00minh á
sociais, culturais, religiosas,
19h00minh
motivacionais e transporte.

Depósito, boleto
bancário.

Segunda á sexta Atividades Motoras,
07h30minh á
sociais, culturais e
19h30minh
religiosas.

Clube da Nissei Associados

-

Santa
Felicidade

Curitiba e
Horário
Região
comercial
Metropolitana

Ressocialização: Viagens,
danças e encontros;

Nurse AID Casa R$ 2.500,00
de Repouso
Mensal

Depósito, boleto
bancário.

Água Verde

24 horas

Enfermagem,
musicoterapia, fisioterapia,
nutricionista.

Mensalidade
Lar para Idosos R$ 2.800,00
Diárias de
Vovô Haus
R$ 150,00

Depósito, boleto
bancário.

Água verde

24 horas

Enfermagem, fisioterapia,
nutricionista.

FONTE: Elaborado pelos autores.

2.3 FORNECEDORES

Na análise de mercado a organização visa estudar e avaliar os fornecedores ativos
no mercado verificará dentre outras coisas assiduidade nas entregas, competência,
posição no mercado, e firmará parceria com aquele que melhor lhe convier, tanto
para agilidade nos processos e qualidade de produto ou serviço quanto para
elaboração de preço final.

O fornecedor deve ser visto sempre como concorrente potencial, pois a qualquer
momento ele pode fazer uma verticalização, passando a fabricar e vender direto aos
clientes da empresa e, assim, entrar para valer no negócio da empresa. (COBRA,
1992, p. 126).
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Sendo assim, escolha dos fornecedores tem grande importância no planejamento da
empresa. É preciso descobrir quem são, onde se localizam os fornecedores e quais
são os mais adequados para o seu negócio.

QUADRO 3 – ANÁLISE DE FORNECEDORES
Nome do
Condições de
Prazo de
Descrição dos itens adquiridos
Localização
Fornecedor
pagamento
entrega
Materiais médicos (aparelhos
Pronta
Av. Marechal Floriano
de pressão estetoscópios,
Vita´s Materiais Á vista ou prazo de 21
entrega
Peixoto, 5640 - Hauer
termômetros, tesouras, luvas,
(depende do
Médicos
dias no boleto.
- Curitiba – PR
cadeira de rodas, etc.).
produto)
Materiais médicos (aparelhos Bem Estar Venda
Pronta
Alameda Doutor
de pressão estetoscópios,
e locação de
entrega
Á vista ou prazo de 30
Carlos de Carvalho,
termômetros, tesouras, luvas,
Materiais
(depende do 1547 - Bairro Bateldias no boleto.
Curitiba - PR.
cadeira de rodas, etc.).
médicos
produto)

Material de escritório

Boleto bancário, cartões
de débito e crédito
Reis Papelaria
2 dias úteis
(parcelamento em até
12 x).

Boleto bancário, cartões
Av. República
de débito e crédito
3 dias úteis Argentina, 398 – Água
(parcelamento em até 5
verde – Curitiba – PR.
x).
Boleto bancário, cartões
Av. Paraná, 1251 loja
de débito e crédito
7 dias úteis 01 - Cabral – Curitiba (parcelamento em até
PR.
12 x).
Boleto bancário, cartões
Rua Otávio Francisco
de débito e crédito
5 dias úteis Dias, 910- Água Verde
(parcelamento em até
– Curitiba - PR.
12 x).

Material de escritório

Àgua Verde
Papelaria e
Presentes

Equipamentos de informática

PC Master
Informática e
Tecnologia

Equipamentos de informática

Região Sul
Informática

Produtos e equipamentos para
limpeza

KONRAD
Comercial

Limpeza, higiene, e
cosméticos.

DIRETTA
Distribuidora

Boleto bancário, cartões
de débito e crédito.

Pronta
entrega

Alimentos

Maxxi Atacado

Boleto bancário, cartões
de débito, crédito.

Pronta
entrega

Alimentos

Makro

Boleto bancário, cartões
de débito, crédito.

Pronta
entrega

FONTE: Elaborado pelos autores.

Travessa Itararé, 55
Loja 2 - Centro Curitiba - PR

Boleto bancário, cartões
3 dias úteis
de débito e crédito.

Rua Embaixador José
Carlos de Macedo
Soares, 251- Xaxim Curitiba – PR.
Rua Salvador Ferrante,
489 Boqueirão –
Curitiba-PR.
Rua João Bettega,
2576, Curitiba - PR.
Av. Presidente
Wenceslau Brás, 1046,
Curitiba – PR.
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3

PLANO DE MARKETING

O plano de marketing auxilia o posicionamento da empresa no mercado com relação
ao seu concorrente e trabalha a elevação das qualidades e diferenciais de produtos
ou serviços.
―No planejamento de marketing é preciso manter a coerência com a missão da
entidade, sua visão de longo prazo e seus objetivos e metas, determinados no
planejamento estratégico‖. (BÔAS NETO, STEFANI, PEZZI JR, 2003, p. 72).
Sendo assim pode-se dizer que o plano de marketing tem como principal objetivo
informar o diferencial e o posicionamento da empresa para o público alvo e a
sociedade.
Com relação a estratégias promocionais, a internet será uma aliada para a
realização de campanhas de divulgação da Cuidadosos em sites e redes sociais.
Serão exaltados os principais atrativos para que o cliente sinta-se convidado a
conhecer os serviços oferecidos, também serão veiculados anúncios em jornais,
revistas e consultórios médicos, sendo estes revistas e consultórios voltados para a
área de atendimento ao idoso, jornais de grande circulação.

Em relação a estrutura de comercialização, na Cuidadosos um colaborador ficará
responsável por vender os pacotes oferecidos e apresentar as vantagens aos
clientes. Aqueles que vierem até o balcão serão convidados a conhecer a estrutura
do Centro, vivenciar alguns momentos das atividades e receber durante o
atendimento personalizado materiais gráficos para efetivamente fechar a venda.

As vendas externas inicialmente serão feitas pelo analista de marketing que entrará
em contato com clínicas médicas, clubes e associações voltadas à terceira idade a
fim de firmar parcerias tendo como objetivo oferecer vantagens que atraiam clientes
potenciais.

A localização escolhida pelos sócios é na Avenida dos Estados, nº 466. Bairro: Água
Verde – Curitiba - PR.
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4

PLANO OPERACIONAL

Plano operacional é a organização das atividades a serem desenvolvidas.
Considerado como formalização dos objetivos e procedimentos estabelecidos, o
plano operacional está vinculado diretamente ao plano de ação da organização.

Planejamento operacional é a formalização, principalmente através de documentos
escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados
específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa. (OLIVEIRA,
2010, p. 19).

4.1

LAYOUT

A preocupação em desenvolver um plano de layout dentro da organização surgiu da
necessidade de melhor aproveitamento de tempo, espaço e agilidade no processo
operacional.

O layout corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos
espaços existentes na organização, envolvendo, além da preocupação de
melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da
atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas,
equipamentos e matérias – primas. (CURY, 2005, p. 396).

O bom planejamento do arranjo físico ou layout a médio e longo prazo auxilia na
redução de custos, na ociosidade do tempo disponível para a realização das tarefas
evitando assim colaboradores dispersos e possibilitando maior foco da equipe.

O desenvolvimento de um layout adequado para a empresa oferece um ambiente
mais harmônico e satisfatório para colaboradores e chefia, pois é mais fácil notar no
dia a dia a mudança dos resultados e o ‗‘feedback‘‘ se torna positivo, neste quadro
também deve ser incluída a rapidez de entrega de matéria prima por fornecedores e
dependendo do caso a facilidade de compra de serviço ou produto devido a
agilidade

do

procedimento.
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FIGURA 1 LAYOUT DA EMPRESA CUIDADOSOS

FONTE: Elaborado pelos autores.

4.2

CAPACIDADE PRODUTIVA / COMERCIAL / SERVIÇOS

Considerando os fatores operacionais necessários para manter o funcionamento do
empreendimento e por meio da análise financeira verificou-se que capacidade de
atendimento mínima a ser considerada é de 28 idosas por dia.

Dentro deste limite foi estipulado que se pode estender o atendimento até 35 idosas
ao dia, ou seja, a Cuidadosos irá trabalhar com grupos que podem variar entre 28 e
35 mulheres.

O limite mínimo e máximo de atendimento foi determinando pela estrutura e espaço
disponível, incluindo aparelhos de ginástica, leitos, banheiros e refeitório. Podendo
aumentar de acordo com futuras reformas e ampliação do espaço.

Sendo assim, entende-se que por ser um grupo que exige mais cuidados, pelo
quadro de funcionários e pela estrutura geral do empreendimento a média entre o
mínimo e o máximo de atendimentos por dia proporcionará qualidade do serviço e
cumprimento

do

que

foi

prometido.
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4.3

PROCESSO OPERACIONAL

O processo operacional da empresa Cuidadosos será direcionado para a excelência
do atendimento ao publico alvo e seus familiares. O centro necessitará de uma
infraestrutura adaptada que atenda as normas de resolução da diretoria colegiada RDC Nº 283, de 26 de setembro de 2005, voltadas aos idosos, capaz de recebê-los
de maneira exclusiva e diferenciada.

Para um melhor planejamento do serviço oferecido, é necessário que seja feita uma
análise mais profunda das necessidades dos clientes e das deficiências profissionais
dos colaboradores.

Aos funcionários da Cuidadosos serão oferecidos treinamentos de atendimento,
excelência e conhecimento da organização como um todo ressaltando o bom
atendimento, respeito e cuidado com as idosas.

Para que exista um controle e um banco de dados com clientes potenciais, a
recepcionista fará um cadastro com suas principais informações, assim que
concluído o cadastro o vendedor apresentará os planos para a aquisição dos
serviços. O cliente juntamente com seus familiares será convidado a conhecer os
cômodos do centro, bem como terá oportunidade de um período experimental, a ser
definido se na parte da manhã ou da tarde.

A partir dai será realizada a matrícula e avaliação médica do idoso. O mesmo será
encaminhado para a integração onde será apresentado aos demais colaboradores
do centro, para ser instalado na acomodação oferecida para assim iniciar as
atividades

propostas

para

o

dia.
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FIGURA – 2 REPRESENTAÇÃO DO FLUXOGRAMA DA CUIDADOSOS

FONTE: Elaborado pelos autores.

4.4

NECESSIDADE PESSOAL

A definição da necessidade de pessoal é decorrência da pesquisa, do planejamento
e da análise da capacidade produtiva da organização.

As organizações dependem de pessoas para proporcionar-lhes o necessário
planejamento e organização, para dirigi-las e controlá-las e para fazê-las operar e
funcionar. Não há organização sem pessoas. Toda organização é constituída de
pessoas e delas depende para seu sucesso e continuidade. (CHIAVENATO, 2002,
p. 73).

Quadro 4 - NECESSIDADE DE PESSOAL DA EMPRESA CUIDADOSOS
CARGO/FUNÇÃO

QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS

Auxiliares de limpeza

Conhecimentos na área

Auxiliares de Enfermagem

Formação Técnica

Auxiliares de cozinha

Conhecimentos na área
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Cuidadora

Conhecimentos na área

Educador Físico

Formação superior

Enfermeira

Formação superior

Fisioterapeuta

Formação superior

Médico Geriatra

Formação superior, e especialização na área.

Nutricionista

Formação superior

Psicólogo

Formação superior

Recepcionistas

Conhecimentos na área

Recreadores/instrutores
FONTE: Elaborado pelos autores.

Conhecimentos na área

5

RECURSOS HUMANOS

O quadro de funcionários da empresa será em maior parte composto por
profissionais da área de saúde e o restante de serviços gerais. A quantidade de
funcionários criada a partir da capacidade de produção da organização é de 18
colaboradores, sendo eles distribuídos conforme descrito abaixo.
QUADRO – 5 funcionários da cuidadosos
QUANTIDADE

CARGO

QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS

02

Auxiliares de cozinha

Conhecimentos na área

02

Auxiliares de Enfermagem

Formação Técnica

02

Auxiliares de limpeza

Conhecimentos na área

01

Cozinheiro

Conhecimentos na área

02

Cuidadora

Conhecimentos na área

01

Educador Físico

Formação superior

02

Enfermeira

Formação superior

01

Motorista

Habilitação e licença para transporte de pessoas

01

Nutricionista

Formação superior

01

Recepcionista

Conhecimentos na área

02

Tec. Em Enfermagem

Formação Técnica

01
Vendedor
FONTE: Elaborado pelos autores.

Conhecimentos na área
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5.1

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS

O recrutamento será umas das formas que a Cuidadosos vai sensibilizar e atrair o
profissional adequado para suas necessidades profissionais, de modo que cada
função prevista na descrição de cargos tenha um peso diferenciado nos critérios de
contratação.
Estes candidatos serão recrutados por meio de banco de dados próprios, indicação
de colaboradores, anúncios em jornais, agência do trabalhador, agência de
consultoria, site da organização e currículos que chegarem ao balcão e outros.
Sendo que cargos complexos que exijam um cuidado maior na contratação serão
realizados por meio de um RH especializado nessas contratações.
Na seleção não será diferente serão selecionados pela Cuidadosos apenas cargos
de menos complexidade onde o critério será a entrevista direto com o candidato, em
casos de funções como cozinheira será feito um teste prático antes da contratação,
as demais funções será feito um contrato de experiência de 45 dias podendo
prorrogar por mais 45 dias antes da efetivação. Toda a contratação mesma as
realizadas pelo RH terceirizado só será aprovada após uma entrevista com gerente
de recursos humanos da organização.
A Cuidadosos possui quatorze descrições de cargo, que são especificadas a seguir:
QUADRO 6 – DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO

Qtd

REMUNERAÇÃO

FORMAÇÃO

DESCRIÇÃO

Aux. de cozinha

02

R$ 915,00 +
benefícios

1º grau completo,
experiência de no mínimo
seis meses.

Auxiliar a cozinheira,
limpeza e organização da
cozinha.

Aux. de
enfermagem

02

R$ 991,50 +
benefícios

2º grau completo, Curso de
auxiliar de enfermagem,
experiência comprovada de
dois anos.

Dar apoio aos médicos e aos
técnicos em enfermagem.

Aux. de limpeza

02

R$ 915,00 +
benefícios

1º grau completo

Limpeza do local e
equipamentos.

Cozinheira

01

R$ 1080,00 +
benefícios

2º grau completo,
experiência comprovada de
no mínimo seis meses.

Preparar todas as refeições
do centro.
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Cuidadora

Educador Físico

02

R$ 915,00 +
benefícios

2º grau completo,
experiência comprovada de
no mínimo seis meses.

Dar assistência aos idosos
em suas refeições e
atividades do dia-a-dia.

01

R$ 1800,00 +
benefícios

Curso superior em Educação
Física, experiência
comprovada de no mínimo
dois anos.

Elaborar atividades,
exercícios e alongamentos
para os idosos.
Avaliações funcionais,
assistência sistematizada,
planejar, executar e avaliar
o atendimento a cada
situação das terapias
ocupacionais.

Enfermeiro (a)

02

R$ 1800,00 +
benefícios

Curso superior em
enfermagem, experiência
comprovada de no mínimo
dois anos.

Motorista

01

R$ 991,50 +
benefícios

2º grau completo, carteira
de motorista D e curso de
transporte de pessoas.

Responsável pelo transporte
dos clientes que utilizarem o
serviço.

01

R$ 1800,00 +
benefícios

Formação superior

Elabora cardápios
balanceados para as
refeições dos idosos
retirarem amostras dos
alimentos servidos.

01

R$ 915,00 +
benefícios

2º grau completo, boa
dicção e noções de
informática.

Atendimento ao cliente,
realizar agendamentos de
visitas, informações sobre
horários das atividades e
atendimento telefônico.

02

R$ 1080,00 +
benefícios

2º grau completo, Curso de
auxiliar de enfermagem,
experiência comprovada de
dois anos.

Dar assistências aos idosos
na realização de tarefas e
medicamentos.

R$ 991,50 +
benefícios

2º grau completo, boa
dicção e noções de
informática.

Buscar clientes, oferecer
pacotes promocionais e
analisar a satisfação dos
clientes.

Nutricionista

Recepcionista

Téc.
Enfermagem

Vendedor

01

FONTE: Elaborado pelos autores.
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5.2

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Todo início de mês, os colaboradores serão convocados para reuniões individuais,
de duração prevista em quinze minutos, para discutir sobre seu desempenho no mês
anterior, bem como estabelecer objetivos para o mês atual. Esta reunião será
coordenada pelo responsável de cada área, que irá efetuar as cobranças
necessárias, além de auxiliar cada colaborador a resolver suas dificuldades no
trabalho. Ao final de cada ano será feita uma avaliação com cada funcionário e será
levado em conta o seu crescimento e desenvolvimento dentro da organização com
base no histórico do período.

O método que melhor condiz com as necessidades da Cuidadosos para verificar a
qualidade do serviço é a avaliação por competências realizada por meio de um
formulário das atividades realizadas e do aprimoramento técnico de cada
colaborador. Deste modo, será possível manter uma equipe motivada e buscando
melhorias contínuas.

5.3

REMUNERAÇÃO

Para definir a remuneração de seus profissionais, a Cuidadosos

levará

em

consideração, fatores como a complexidade das funções, o desempenho profissional
individual e a compatibilidade com os salários praticados no mercado, atestada por
meio do piso salarial de cada categoria.

A Cuidadosos terá como política remunerar e beneficiar seus empregados de acordo
com a Convenção Coletiva acordada com o SINDESC - Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Curitiba e Região.

Dentro do planejamento da empresa Cuidadosos, foi estabelecido que será aplicada
a remuneração fixa, que compreende pagamento de salários base e benefícios.
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A remuneração fixa foi estabelecida com base na realidade local do mercado de
trabalho e está refletida em tabelas salariais que atribuem valor relativo aos cargos,
é o valor já estipulado em contrato que é pago ao colaborador pelo serviço prestado,
sofrendo reajuste anual.

Como pontos positivos para a remuneração fixa pode-se ressaltar o equilíbrio interno
e externo, pois padroniza os salários dentro da organização e quando os
pagamentos são feitos por meio do salário base existe uma média salarial
aproximada entre uma empresa e outra.

Será desenvolvido nesse projeto um plano de cargos e salários, que permite a cada
empregado visualizar sua carreira e saber quais as perspectivas de desenvolvimento
e crescimento profissional na empresa.

Em relação aos benefícios, a empresa oferecerá a seus empregados e seus
dependentes o plano de saúde com coberturas para consultas, terapias, exames e
internações ilimitadas, conforme legislação. Outros benefícios são: assistência
odontológica, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio farmácia, licençamaternidade de 180 dias, auxílio a pais de filhos com deficiência, seguro de vida,
previdência complementar, auxilio morte funeral, abono aposentadoria e cesta de
natal.

6

PLANO FINANCEIRO

O planejamento financeiro busca manter o equilíbrio econômico em todos os níveis
da organização.

6.1

INVESTIMENTO TOTAL

Para se abrir uma empresa é necessário ter um capital suficiente para investir, ou
seja, o investimento. Ele é necessário para que a organização funcione de maneira
efetiva. Segundo Rosa (2009, p. 44), ―o investimento total é formado por
investimento

fixo,

capital

de

giro

e

investimentos

pré-operacionais‖.
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Quadro 7 – INVESTIMENTO TOTAL
Descrição

Valor

Máquinas e Equipamentos

R$ 20.211,00

Móveis e Utensílios

R$ 49.471,50

Investimento pré-operacional

R$ 26.750,00

Capital de Giro

R$ 38.500,00

Veículo

R$ 44.000,00

TOTAL
FONTE: Elaborado pelos autores.

R$ 178.932,50

6.2

INVESTIMENTOS FIXOS

São aqueles representados por bens de natureza permanente e longa duração,
como equipamentos, utensílios e outros.
Quadro 8 – INVESTIMENTO FIXOS
A – Máquinas e Equipamentos

Qtd

Valor Unitário

Total (R$)

Ar condicionado

09

1.099,00

9.891,00

Computadores

04

1.100,00

4.400,00

Computadores Notebook

05

1.100,00

5.500,00

Impressora

02

210,00

420,00

SUBTOTAL

20.211,00

B – Móveis e Utensílios

Qtd

Valor Unitário

Total (R$)

Aparelho de telefônico

02

115,00

230,00

Armário p/ dispensa

02

1.700,00

3.400,00

Armário p/ quarto

02

169,30

338,60

Macas

02

299,90

599,80

Balança

01

1.185,57

1.185,57

Balcão p/ recepção

01

748,20

748,20

Bebedouro refrigerado

02

199,00

398,00

Cadeira de plástico empilhável

20

35,00

700,00

Cadeira de praia

06

49,00

294,00

Cadeira p/ escritório

01

249,60

249,60

Cadeira comum almofadada

04

30,00

120,00

Cadeira p/ recepção

02

159,00

318,00

Cama com gaveteiro

18

390,00

7.020,00

Cama p/ enfermaria

02

360,00

720,00

Capa para colchão antialérgica

32

105,00

3.360,00

Colchão

18

179,00

3.222,00

Colchão p/ enfermaria

02

55,95

111,90

Colchonete

25

35,00

875,00
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Fogão industrial

01

799,00

799,00

Forno elétrico

01

360,00

360,00

Freezer

01

1.399,00

1.399,00

Geladeira

01

1.200,00

1.200,00

Jogo de cozinha

01

7.099,00

7.099,00

Jogo de sofá

02

3.000,00

6.000,00

Mesa com 6 cadeiras

04

800,00

3.200,00

Mesa de mármore

01

320,00

320,00

Mesa p/ escritório

01

319,18

319,18

Micro system (radio)

01

399,00

399,00

Painel com rack

01

399,15

399,15

Relógio de parede

02

49,00

98,00

Medidor de Glicemia

03

89,90

269,70

Termômetro

10

10,00

100,00

Medidor de Pressão

02

79,90

Travesseiro

20

23,00

159,80
460,00

TV 50"

01

2.999,00

2.999,00

SUBTOTAL

49.471,50

C – Automóvel

Qtd

Van

Valor Unitário

Total (R$)

44.000,00

44.000,00

01

44.000,00

SUBTOTAL

R$ 113.682,50

TOTAL
FONTE: Elaborado pelos autores.

A maior parte do investimento fixo da empresa Cuidadosos está dividida em móveis
e utensílios, que serão utilizados nas atividades principais e na compra de um
veículo para transporte dos idosos.

6.3

CAPITAL DE GIRO

É um recurso de rápida renovação, que representa a liquidez da operação disponível
para a organização, sendo considerada parte do capital operacional.

―Como o próprio nome dá a entender, o capital de giro fica girando dentro da
empresa e, a cada vez que sofre transformação em seu estado patrimonial, produz
reflexo

na

contabilidade‖.

(HOJI,

2004,

p.

117).
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É também utilizado para sustentar as operações do dia-a-dia da empresa, pois é o
capital disponível para a realização dos negócios.

Quadro 9 – Capital de Giro
Descrição

Valor (R$)
7.048,00
19.500,00
26.548,00

Estoque Inicial
Caixa Mínimo
TOTAL
FONTE: Elaborado pelos autores.

A partir dos dados obtidos pode-se concluir que o valor necessário estimado para o
capital de giro será de R$ 26.548,00.
6.2

PREVISÃO DE FATURAMENTO

O faturamento é o montante que se pretende arrecadar com os serviços oferecidos
por determinado período. São valores decorrentes das transações envolvendo a
prestação de serviços ou a comercialização de mercadorias.
Quadro 10 – estimativa de faturamento (5 anos)
Ano

Mensalidade

Quantidade de idosos

Total mensal

Total anual

1

R$ 2.600,00

30

R$ 78.000,00

R$ 936.000,00

2

R$ 2.860,00

30

R$ 85.800,00

R$ 1.029.600,00

3

R$ 3.146,00

30

R$ 94.380,00

R$ 1.132.560,00

4

R$ 3.460,60

30

R$ 103.818,00

R$ 1.245.816,00

5

R$ 3.806,66

30

R$ 114.199,80

R$ 1.370.397,60

FONTE: Elaborado pelos autores.

Conforme quadro acima, pode se verificar que a previsão de faturamento da Cuidadosos no
período de cinco anos será de R$ 1.370.397,60.

6.3

CUSTOS PRÉ - OPERACIONAIS

A definição de custos pré - operacionais é bastante abrangente, pois ela
compreende todas as ações que exijam gastos de material ou investimento de
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dinheiro, estes gastos acontecem antes do funcionamento da empresa, inclui-se
nestes gastos despesas com documentação e legalização do negócio e com
serviços ou produtos.

Quadro 11 – INVESTIMENTO PRÉ – OPERACIONAL
Obras e Reformas
Reformas de Adaptação
Circuito de fechado com 8 câmeras
Elétrica
Hidráulica
SUBTOTAL
Outros
Crachás de identificação
Relógio Biométrico
Extintores pó 4kg

Qtd

Valor Unitário

Total (R$)

01
01
01
01

12.000,00
5.000,00
3.000,00
2.700,00

12.000,00
5.000,00
3.000,00
2.700,00
22.700,00

Qtd

Valor Unitário

Total (R$)

20
01
04

10,50
1.700,00
130,00

210,00
1.700,00
520,00
2.430,00
Total (R$)

SUBTOTAL
Legalização

Qtd
-

Bombeiros
Taxas

Valor Unitário
-

1.000,00
620,00
1.620,00
R$ 26.750,00

SUBTOTAL
TOTAL
FONTE: Elaborado pelos autores.

O investimento pré – operacional estimado para a Cuidadosos, de acordo com o
quadro 11 será de R$ 26.750,00, valor esse utilizado para reformas, legalização
para a preparação da abertura da empresa.

6.4

CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Para que a organização funcione e que os objetivos sejam alcançados é necessário
que existam pessoas trabalhando para que isso aconteça. Cada pessoa contratada
para colaborar com o crescimento da organização tem conhecimentos, habilidades
ou até mesmo especialização em determinada tarefa.
A valorização do trabalho exercido pelo profissional colaborador se dá por meio de
um

salário

justo

e

em

alguns

casos

por

meio

de

benefícios.
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Quadro 12 – Custos de mão de obra

Cargo

Qtd

Salário

Insal.

V.T.

V.A.

Plano de
saúde

Prov. de
férias

FGTS

Prov. 13º
salário

INSS

Prov.
Prov.
INSS (13º FGTS (13º
e Férias) e Férias)

Custo total

Aux. de cozinha
Aux. de
enfermagem

02

915,00

145,00

59,40

240,00

195,45

76,25

73,20

76,25

183,00

35,58

14,23

4.026,72

02

991,50

145,00

59,40

240,00

195,45

82,63

79,32

82,63

198,30

38,56

15,42

4.256,40

Aux. de limpeza

02

915,00

145,00

59,40

240,00

195,45

76,25

73,20

76,25

183,00

35,58

14,23

4.026,72

Cozinheiro

01

1.080,00

145,00

59,40

240,00

195,45

90,00

86,40

90,00

216,00

42,00

16,80

2.261,05

Cuidador

02

915,00

145,00

59,40

240,00

195,45

76,25

73,20

76,25

183,00

35,58

14,23

4.026,72

Educador Físico

01

1.800,00

145,00

59,40

240,00

195,45

150,00

144,00

150,00

360,00

70,00

28,00

3.341,85

Enfermeiro (a)

02

1.800,00

145,00

59,40

240,00

195,45

150,00

144,00

150,00

360,00

70,00

28,00

6.683,70

Motorista

01

991,50

145,00

59,40

240,00

195,45

82,63

79,32

82,63

198,30

38,56

15,42

2.128,20

Nutricionista

01

1.800,00

145,00

59,40

240,00

195,45

150,00

144,00

150,00

360,00

70,00

28,00

3.341,85

Recepção

01

915,00

145,00

59,40

240,00

195,45

76,25

73,20

76,25

183,00

35,58

14,23

2.013,36

Téc. enfermagem

02

1.080,00

145,00

59,40

240,00

195,45

90,00

86,40

90,00

216,00

42,00

16,80

4.522,10

Vendedor

01

991,50

145,00

59,40

240,00

195,45

82,63

79,32

82,63

198,30

38,56

15,42

2.128,20

Total
18
14.194,50
FONTE: Elaborado pelos autores.

1.740,00

712,80

2.880,00

2.345,40

1.182,88

1.135,56

1.182,88

2.838,90

552,00

220,78

R$ 42.756,87
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Para o cálculo do custo total da mão de obra da Cuidadosos considerou-se os
seguintes valores indicados no quadro 12 como: salário base e adicional de
insalubridade, vale alimentação, uma média do plano de saúde, INSS, entre outros
que totalizou o valor de R$ 42.756,87.

6.5

CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS

Toda organização tem que contar com os custos fixos para seu funcionamento
independente do lucro que suas atividades podem gerar. Os custos fixos são
formados por despesas relativas com o consumo mensal para processamento dos
serviços.

Quadro 13 – custos fixos
Descrição

Custo (R$)

Água

400,00

Depreciação

250,00

Energia Elétrica

1.200,00

Manutenção de Equipamentos

200,00

Honorários do Contador

570,00

Plus Santê Emergências

1.500,00

Telefone/internet/Televisão

198,00

Aluguel

3.000,00

Monitoramento de Câmera

1.480,00

Terceirização

6.500,00

Salários, benefícios e encargos

42.756,87

TOTAL
FONTE: Elaborado pelos autores.

58.054,87

Os custos variáveis são relacionados aos volumes de vendas ou prestação de
serviços. Neles pode-se mencionar custos com materiais, alimentos, divulgação
entre

outros.
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Quadro 14 – custos variáveis
Item

Valor total (R$)

Divulgação

1.500,00

Material de Enfermagem

870,00

Material de Higiene

758,00

Material de Limpeza

350,00

Alimentos

4.720,00

Material de escritório

350,00

Combustível

300,00

Manutenção/veículo

1.100,00

Manutenção/predial

1.500,00

Total
FONTE: Elaborado pelos autores.

6.6

11.448,00

DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS – DRE

O DRE demonstra como a organização está operando economicamente,
relacionando as entradas e saídas de mercadorias ou serviços.

QUADRO 15 – DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS – DRE
Descrição
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Prestação de Serviço
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Impostos e contribuições
= RECEITA OPERACIONAL LIQUÍDO
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Custos Variáveis
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Custos Fixos
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO I.R
(-) Provisão do Imposto de Renda
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
FONTE: Elaborado pelos autores.

6.7

R$
R$ 936.000,00
R$ 46.800,00
R$ 889.200,00
R$ 137.376,00
R$ 751.824,00
696.658,44
R$ 55.165,56
R$ 9.078,36
R$ 46.087,20

INDICADORES DE VIABILIDADE

São métodos utilizados para visualizar os riscos e a viabilidade do investimento,
dentre os indicadores de viabilidade pode-se destacar a TIR, o playback, VPL entre
outros.
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6.8

PONTO DE EQUILIBRIO

Calcula-se o PE pelo custo fixo total dividido pelo índice de margem de contribuição.
O índice de margem de contribuição é igual à receita total menos o custo variável
total dividido pela receita total. Onde se obteve o IMC no valor de 0,85.
6.9

INDICE DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Por meio deste pode-se verificar que o ponto de equilíbrio da Cuidadosos será R$
68.041,23.

6.10

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

O calculo do VPL conta com a previsão de uma receita que será obtida futuramente
pela empresa. O valor mensurado futuramente não tem o mesmo valor que o valor
presente, pois não se tem a certeza que o mesmo será de fato recebido.
Assim, a organização tem como prever pagamentos e receitas estimados para um
prazo normalmente de até cinco anos.

quadro 16 – valor presente liquido (VPL)
Ano

Total faturamento

Custo total

VPL

FC0

0,00

0,00

-200.000,00

FC1

936.000,00

834.034,44

- 98.034,44

FC2

936.000,00

884.076,51

47.489,05

FC3

1.029.600,00

937.121,10

242.927,96

FC4

1.132.560,00

993.348,36

495.395,59

FC5

1.245.816,00

1.052.949,26

812.843,93

FONTE: Elaborado pelos autores.

Para este calculo foi considerado um fluxo com crescimento de 10% ao ano e taxa
de 6% ao ano, sendo considerado positivo por ter um fluxo saudável e retorno ainda
no

primeiro

ano

de

R$

812.843,93.
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6.11

TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR

A TIR é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento com os retornos
futuros, ou seja, é a taxa que o investidor obtém em média a cada ano sobre o
capital investido estimando a rentabilidade do fluxo de caixa.
Para calcular a TIR considerou-se uma taxa de 6% ao ano. O resultado demonstra
que a empresa terá uma taxa de retorno do investimento de 51% em cinco anos.

6.12

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE

O índice de lucratividade permite mensurar o ganho em valores presentes. Ele
considera a razão entre o valor atual líquido e o valor inicial do investimento para
determinada taxa de desconto.
O índice de lucratividade da Cuidadosos demonstra que depois de pagas todas as
despesas da empresa haverá uma sobra de R$ 8.493,13 por mês que indicam uma
lucratividade de 11% ao mês.

6.13

RENTABILIDADE

A rentabilidade é o retorno esperado de um investimento descontando custos, tarifas
e inflação.
Os índices de rentabilidade medem quanto estão rendendo os capitais investidos.
São indicadores muito importantes, pois evidenciam o sucesso (ou insucesso)
empresarial. (HOJI, 2004, p. 290).
Considera-se que há rentabilidade quando se consegue recuperar o valor investido
no

negócio.
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6.14

PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO OU PAYBACK

Toda e qualquer organização ou projeto tem uma data de início de gastos. Para que
se possa controlar o investimento e viabilizar o negócio são necessários que seja
estipulado uma data aproximada para se obter o retorno daquilo que foi investido.
A alta administração das empresas costuma fixar um prazo máximo de retorno para
seus projetos de investimentos e, assim, as propostas que ultrapassarem esse limite
serão rejeitadas. (BRAGA, 2010, p. 283).
O controle financeiro é importante para a organização, pois é por meio dele que é
possível administrar e gerir o negócio da melhor forma, e verificar a possibilidade de
novos investimentos.
O retorno sobre o investimento (Return on Investment, da sigla, ROI) é considerado
por muitos analistas como a melhor medida de eficiência operacional. (HOJI, 2004,
p. 297).
Sendo ele estabelecido como um dos primeiros objetivos estabelecidos no plano de
negócio. O tempo de retorno do valor investido corrigido é um dos pontos que faz ou
não ser interessante investir no negócio.

Quadro 17 – Prazo de retorno do investimento ou payback
Ano

Valor

FC 0

-200.000,00

FC 1

101.965,56

FC 2

145.523,49

FC 3

195.438,90

FC 4

252.467,64

FC 5

317.448,34

FONTE: Elaborado pelos autores.

De acordo com a tabela acima, a empresa prevê retorno do investimento em 1 ano e
9 meses, indicando assim a viabilidade do projeto.
7

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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O planejamento estratégico é o meio utilizado para auxiliar a tomada de decisões e
assegurar a execução das rotas traçadas para a organização.
De acordo com Júlio (2005, p.107) ―Estratégia é o caminho para você alcançar, o
mais rápido possível, seu objetivo‖.
Tem como foco prever o futuro da empresa, estabelecer a direção a ser seguida e
definir meios para atingir os objetivos em longo prazo e garantir o sucesso do
empreendimento.

7.1

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

O diagnóstico estratégico é uma ferramenta que permite a verificação do ambiente
de negócio ao qual a organização está inserida. Através dele pode-se identificar a
situação atual da empresa e é por ele que a organização começa a compilar
informações que irão definir o direcionamento estratégico, através de pontos fortes e
definir oportunidades de melhoria para a organização.

7.2

ANÁLISE DE SWOT

É uma ferramenta desenvolvida para realizar a análise do ambiente interno e
externo da organização. Apesar de ser simples a técnica, requer tempo, estudo,
cautela e bom conhecimento tanto do que se espera da empresa como também um
bom conhecimento de mercado.
Essa análise oferece informações fundamentais para que a organização possa
atingir suas metas, aumento de lucro, aumento da produção, etc., através da
consideração

de

pontos

fortes

e

fracos,

oportunidades

e

ameaças.
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Tabela 18 – Análise de SWOT da empresa Cuidadosos
PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS
 Estrutura: espaços amplos que permitem
 Sócios inexperientes com atendimento de
atividades diferenciadas
idosos e gerenciamento.
 Funcionários: especializados em geriatria
e conhecimento no atendimento ao
público idoso
 Pacotes personalizados com horários
flexíveis.
OPORTUNIDADES
 Crescimento da população idosa.
 Melhora da qualidade de vida
 Acessibilidade ao local
 Bairro tranquilo

AMEAÇAS
 Criação de programas sociais sem custo
para os idosos.
 Falta de mão de obra qualificada
 Alta burocracia: normas e leis para idosos.

FONTE: Elaborado pelos autores.

7.3

AS CINCO FORÇAS DE PORTER

As organizações estudam novas formas para melhoria de processos, continuidade
no mercado, reposicionamento de marca, etc., dentre tantos conceitos existe um que
foi criado com o intuito de analisar o nível de competição entre empresas. Essa
ferramenta é conhecida como as cinco forças de Porter e mostra que toda a força
competitiva analisada possibilita a definição de uma estratégia que dará a
organização um grau maior de eficiência e um diferencial no mercado.

O

entendimento

dessa

análise competitiva

é

essencial

para

o

correto

desenvolvimento do plano estratégico, as informações obtidas através dessa análise
não somente servem para fundamentar o planejamento estratégico como também
para reposicionar a empresa no mercado caso seja necessário.

O modelo disponibiliza uma compreensão necessária dos mecanismos de
funcionamento da indústria e propicia direcionamento de ações às empresas no que
tange a sua rentabilidade em longo prazo. Isso significa que a análise do micro
ambiente não tem por objetivo somente indicar o nível competitivo, mas também
analisar como está o posicionamento da organização perante o mercado onde está
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inserido, qualquer mudança em uma das 5 forças requer uma nova pesquisa para
reavaliar o mercado. (SANTOS, CATAPAN e SANTOS, 2013, p. 52).

No modelo de Porter, as forças que influenciam as estratégias de uma empresa
podem ser observadas a seguir.

Figura 3 - As cinco Forças de Porter

Fonte: Adaptado de SANTOS, CATAPAN E SANTOS (2013, p. 53).

Quadro 19 – Análise das cinco forças de Porter da empresa Cuidadosos
Força
Poder de
barganha do
fornecedor

Classificação

Descrição

Baixo

Os fornecedores que atendem de forma geral este tipo de organização,
não afetam de maneira agressiva o funcionamento da organização pelo
fato que o maior custo está concentrado nos fornecedores de lavanderia,
alimentação e materiais básicos de primeiros socorros. Devido ao grande
fluxo de fornecimento a empresa terá mais de um fornecedor, não sendo
este exclusivo pode-se concluir que o poder de barganha do fornecedor é
baixo e que a falta de algum deles não terá grande impacto no
atendimento da empresa devido ao excesso de oferta no mercado e a
diferenciação de preço entre fornecedores está dentro da variação
prevista pela empresa.
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Novos
entrantes

Como o mercado voltado para idosos está em expansão e ainda é pouco
explorado. A probabilidade de uma empresa atuante no ramo abrir em
paralelo um centro de atendimento ao idoso é grande, pois como tem
experiência na área pode considerar vantajoso aderir a este novo projeto
devido à alta demanda e possibilidade de maior rentabilidade. Para
empresas que ainda não tem uma estrutura ou não atuam diretamente
na área acredita-se que o mercado voltado aos centros de integração
para idosos terá uma participação média pela necessidade de alto
investimento em curto prazo.

Médio

Poder de
barganha de
Cliente

Alto

Devido a esse serviço não ser um item de necessidade básica, o cliente
tem um alto poder de barganha, pois existem outras atividades que
possam atrair o consumidor. Com relação aos valores apesar das
mensalidades serem tabelados ainda existe a possibilidade de
negociação e adesão de pacotes de horários flexíveis

Produtos
substitutos

Alto

A parte do mercado voltada para o atendimento aos idosos é bastante
ampla e diversificada, as opções de entretenimento para este público
têm crescido consideravelmente nos últimos anos devido à adoção deste
público por um novo estilo de vida, hoje os idosos são indivíduos mais
ativos que praticam esportes, Yoga, frequentam bailes, clubes, projetos
sociais e viajam. São ainda muito independentes, sendo assim o grau de
produtos substitutos é alto devido a vasta gama de opções para esta
fatia do mercado.

Rivalidade
entre os
concorrentes

Baixo

Analisando o mercado pertencente a Curitiba e região metropolitana, foi
identificado apenas um concorrente direto, porém sua rivalidade é
considerada baixa devido ao marketing não agressivo, a pouca
propaganda, a falta de divulgação das ações e o desconhecimento do
serviço pela população.

FONTE: Elaborado pelos autores.

7.4

ANÁLISE DE PESTEL

A análise de PESTEL é uma ferramenta que permite o estudo qualitativo do cenário
de macroambiente com base nos fatores políticos, econômicos, sociais, ambientais
ou ecológicos, tecnológicos e legais.
Fatores políticos apontam pontos como estrutura e política de cobrança dos
impostos e taxas, leis do trabalho, estabilidade política, regulamentações
ambientais, etc.
Fatores

econômicos

econômico,

as

devem

taxas

de

observar
juros,

de

estabilidade
inflação,

econômica,

taxas

de

crescimento

câmbios,

etc.
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Fatores socioculturais tem muita importância também pelo fato de a cultura e a
sociedade de um determinado local representar grande influencia na condução e no
desenvolvimento dos negócios, ou seja, diferentes localidades possuem diferentes
meios de desenvolver negócios.

Fatores tecnológicos são fundamentais para qualquer negócio, deve-se considerar
estrutura local para terceirização, taxa de atualização tecnológica, incentivos ao
desenvolvimento ou utilização de novas tecnologias, etc.

Fator ambiental é necessário a adequação da organização para um cuidado com o
meio ambiente. Devem-se considerar leis de proteção ambiental, redução no
consumo de energia e de resíduos e fatores naturais não controláveis.

Por fim a análise traz os fatores legais que são resultados do ambiente político e
econômico. Deve-se considerar impacto que as leis podem gerar na rentabilidade,
através de leis saúde, segurança, emprego, etc.

Quadro 20 – Análise de PESTEL da Empresa Cuidadosos
Fatores Políticos
Estatuto do idoso;
Estabilidade governamental;
Manifestações contra o governo.
Fatores Econômicos

PIB: estimativa de crescimento para 2013 é 2,5% em relação ao 2012 (4,403
trilhões de reais) segundo dados do IBGE.
Valorização da moeda;
Ascensão das classes sociais;

Fatores Socioculturais

Crescimento da população idosa;
Alto pode aquisitivo dos clientes;
Mudança no estilo de vida, hábitos saudáveis;
Longevidade.

Fatores Tecnológicos

Internet: Ajuda na comunicação com os clientes
Aparelhos voltados à saúde e atividades físicas.

Fatores Ambientais

Coleta seletiva;
Descarte correto de resíduos hospitalares;
Desastres naturais;
Instabilidade climática.
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Fatores Legais

Abertura da empresa, registro do contrato social, CNPJ, Inscrição Estadual;
Alvará;
Impostos ISS e IPTU e outros;
Leis trabalhistas: FGTS, férias e 13º salário;
Resoluções, Normas voltadas a idosos.

FONTE: Elaborado pelos autores.

7.2

CENÁRIOS ESTRATÉGICOS

Cenários estratégicos são ferramentas utilizadas para que seja feita possível
visualizar ambiente de futuros possíveis ao qual a empresa estará inserida. A
análise dos cenários estratégicos é dividida em três partes e engloba o cenário
estratégico realista, o pessimista e o favorável.
A construção de cenários é um processo detalhado que se move, muitas vezes,
pelas mesmas etapas, como um sistema circular, procurando responder a uma
pergunta, analisando diversas variáveis e buscando indicadores numéricos para
poder mensurar informações relacionadas à empresa, no sentido de melhorar os
processos. (SERTEK, GUINDANI, MARTINS, 2007, p. 67).
O estudo de cenários como ferramenta de prospecção do futuro permite a
organização montar projetos que sejam úteis em caso de mudanças repentinas no
mercado como um todo, ou seja, o estudo de cenários é um referencial para o
administrador, pois permite que o mesmo esteja preparado para tomar decisões
rápidas e tenha definido rotas que gerem alternativas criativas para que a
organização não perca mercado por falta de preparo.
Um cenário, por exemplo, pode especificar as condições econômicas consideradas
mais prováveis de ocorrer em algum período futuro. (WRIGHT, KROLL, PARNELL,
2000, p. 76).
Entende-se que cenários elaborados devem-se considerar dados adquiridos através
de outras análises, não sendo esses garantia de previsão de futuro, mas sim o
auxilio na preparação da organização para possíveis mudanças.
A grande questão é instigar a organização a transpor a nuvem de incertezas e
aprimorar a capacidade de pressupor o mercado futuro considerando as variáveis
indicadas

em

cada

cenário.
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Não reagimos ao mundo, mas sim à nossa percepção de mundo. ―Do mesmo modo
nossas decisões são tomadas em função de nossos modelos mentais, que, em sua
maior parte, são inconscientes‖. Portanto, fica evidente que o desenvolvimento de
cenários passa pela tomada de consciência de que nossos modelos mentais
influenciam em nossas tomadas de decisão. (BRAGA, 2005, p. 101).
Sendo assim pode-se concluir que a construção de cenários nada mais é do que um
norte para a organização. É uma ferramenta que permite um preparo para que a
empresa se torne ainda mais preparada e competitiva. A construção de cenários
para uma organização independente do ramo é essencial para sua sobrevivência em
casos extremos como, por exemplo, crises econômicas.
No cenário estratégico otimista pode-se identificar o crescimento da população
idosa previsto pelo IBGE, a população brasileira vive, hoje, em média, de 68,6 anos,
2,5 anos a mais do que no início da década de 90. Estima-se que em 2020 a
população com mais de 60 anos no país deve chegar a 30 milhões de pessoas (13%
do total), e a expectativa de vida seja de 70,3 anos.
Segundo dados da Revista EXAME, foi possível visualizar a projeção do PIB
(Produto Interno Bruto), que estima um crescimento de 14,5% em 2017 em relação
ao ano de 2013. Esse crescimento demonstra a continuidade do aquecimento do
mercado, onde as pessoas estão investindo cada vez mais em qualidade de vida.
O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de
vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Com
o tempo a população foi adquirindo gradativa consciência para uma vida mais
saudável tornando assim essencial a busca pela melhoria da qualidade de vida.
Com isso pode-se dizer que conforme o envelhecimento das pessoas, o ritmo de
vida diminuirá, permitindo melhor aproveitamento do tempo livre para realizar
atividades que lhes dê em prazer e satisfação. Acredita-se que serão poucos os
idosos reclusos, sedentários e condicionados a viver um final de vida pela metade.
Ainda dentro do cenário estratégico otimista percebe-se que existirão poucos
concorrentes
fortalecimento

diretos em um mercado pouco
da

marca

e

explorado, isso
ganho

de

permitirá o
mercado.
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Não se espera qualquer iniciativa do governo de criar programas gratuitos de
incentivo ou entretenimento voltados para esse público. A tendência está em cada
organização já existente realizar melhorias continuas em seus programas, fazendo
assim com que a exploração do ramo de creche para idosos se tornará novidade no
mercado e será alvo das atenções dos idosos por oferecer um estilo de vida que une
independência, saúde e diversão.
Sendo assim, haverá a expectativa de pessoas mais felizes, saudáveis e ativas na
sociedade, pois a independência dos idosos contribuirá para que isso seja possível.
No cenário estratégico realista observa-se que dentro de 5 anos possivelmente o
único concorrente direto encontrado hoje em Curitiba e região metropolitana ainda
esteja atuante no mercado.
Embora existam asilos e outras atividades voltadas para o público da terceira idade
e estes sejam concorrentes indiretos existe a possibilidade destes se tornarem
atuantes no mesmo ramo de atividade.
Devido à mão de obra escassa serão proporcionados treinamentos, cursos e
possivelmente pós-graduação para os especialistas ativos no ramo isso fará com
que os profissionais da área estejam capacitados para atuar nesse mercado.
Sendo assim pode-se considerar que nesse período surjam mais um ou dois
concorrentes diretos, pois esse ramo é ainda pouco explorado.
No cenário estratégico pessimista observa-se crescente a diversificação de
atividades voltadas para idosos considerando que são muitas as empresas
trabalhando em prol deste público.
Por isso no comportamento do idoso é percebível maior participação em bailes,
clubes da terceira idade, viagens em grupo e outros tipos de lazer.
Essa diversificação de mercado fará com que se tenham muitas opções com preços
variados e que contemplem todas as classes sociais.
A possível criação de programas do governo sem custos para idosos é algo que
contribuirá para uma mudança no setor, pois possivelmente extinguirá alguns
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programas já existentes, modificará outros e fará com que os prestadores desse
serviço melhorem sua qualidade e atendimento.
A falta de mão de obra especializada fará com que as empresas sejam obrigadas a
uma reciclagem de funcionários e inevitavelmente aumentará o investimento tanto
daquelas que proporcionarão cursos profissionalizantes aos seus colaboradores
quanto àquelas que terão um aumento na folha de pagamento devido à qualificação
elevada dos profissionais.
Sendo assim conclui-se que existirá uma vasta gama de concorrentes indiretos e
aumentará o custo de mão de obra do setor.

8

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise final deste projeto foi feita com base nas pesquisas de mercado e pelo
desenvolvimento geral do projeto.
Sabe-se que um mercado novo e pouco explorado precisa ser lapidado e
conquistado de maneira efetiva.
O trabalho apresentado aqui se volta para a necessidade do idoso em permanecer
ativo e aceito na sociedade, respeitado como cidadão e claro leva-se em conta
também suas vontades e desejos.
Na análise financeira deste projeto é possível verificar a viabilidade do negócio.
Na pesquisa aplicada ao público alvo, mostrou-se evidente a vontade do mesmo
permanecer em contato com pessoas da mesma idade, compartilhar experiências e
vivenciar novos desafios.
Obteve-se assim a confirmação de que o espaço desenvolvido neste projeto satisfaz
a necessidade e o desejo desse público em ascensão, pois propõe atividades
diversas de lazer, recreação e físicas, permitindo assim que seja possível conciliar o
avanço

da

idade

com

qualidade

de

vida.
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FERRAMENTAS PARA MELHORIA DA GESTÃO DE ESTOQUE DA
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Resumo: A gestão dos estoques em qualquer empresa é, sem dúvida, um dos
pontos que merecem mais atenção, pois a falta ou a deficiência deste processo
pode ocasionar a perda de vendas e até mesmo a interrupção de processos
produtivos. O excesso de mercadorias desnecessárias em estoque deve ser
observado porque equivale a dinheiro parado e, consequentemente, pode
desestruturar a gestão financeira da empresa. Não sobrar produto é tão importante
quanto não faltar, por esta razão abordou a necessidade da gestão de estoques no
processo de compra e venda de móveis na empresa A.M.S. Móveis LTDA. Buscouse identificar as falhas existentes nas etapas do processo, identificar e avaliar a
frequência de ocorrência destes problemas e finalmente buscar a causa dos
problemas identificados, por meio da aplicação de ferramentas da qualidade. O
estudo realizado possibilitou à empresa conhecer os níveis de estoque, reduzir os
atrasos no estoque de giro, controlar a previsão de demanda e eliminar o acúmulo
de produtos desnecessários, passando assim a ter ferramentas concretas para o
controle de estoque que proporcionam maior entendimento, clareza e aumento nos
lucros.

Palavras-chave: Gestão de estoque; Estoque; Fluxo de Armazenagem.

Abstract: The inventory management in any business is undoubtedly one of the
points that deserve more attention because the lack or deficiency of this process can
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lead to lost sales and even the interruption of production processes. The excess of
unnecessary goods in stock should be observed because equals money stopped
and, consequently, can disrupt the financial management of the company. No
leftover product is as important as not to miss, therefore addressed the need of
inventory management in the buying process and sale of furniture in the company
AMS Furniture LTD. We tried to identify existing gaps in the steps of the process,
identify and assess frequency of these problems and finally seek the cause of the
problems identified through the application of quality tools. The study enabled the
company to know the inventory levels, reduce delays in inventory turnover,
controlling the demand forecast and eliminate the accumulation of unnecessary
products and starting to have concrete tools for inventory control that provide greater
understanding, clarity and increase in profits.

Key-words: Inventory management; stock; Storage flow.

1

INTRODUÇÃO

Segundo Martins (2000), atualmente, as organizações encontram-se em um cenário
de constante procura pela ascensão no mercado devido ao processo de
globalização de mercados. Assim, as empresas tendem a procurar as melhores
formas de destaca - se e se manterem, permanentemente, no mercado.

Percebe-se essa necessidade especialmente no varejo, uma vez que existem várias
empresas que vendem o mesmo produto, com a mesma qualidade. Assim, surge a
necessidade de oferecer algum diferencial que faça com que o consumidor opte pela
sua empresa. E em nosso cenário social atual, onde todos são extremamente
imediatistas, ganhará o cliente à empresa que fornece o produto de qualidade, com
um bom preço e no menor tempo possível.

Partindo deste princípio o presente trabalho aborda a gestão de estoques no
processo de compra e venda de móveis. A gestão efetiva dos estoques evita que
recursos sejam desperdiçados, otimiza custos quando se trata de estoque e analisa
e formatiza os meios para aquisição de mercadoria e seleção de fornecedores.
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Será relatado as ferramentas identificadas para aprimorar a gestão de estoque
através de um estudo de caso na empresa A.M.S Móveis LTDA.

Através da implantação de ferramentas de qualidade para melhoria continuas e
padronização nas execuções das tarefas para melhor desenvolvimento entre os
setores com agilidade, inovação e comunicação com clareza e objetividade.

Alcançando redução de custo e maior rentabilidade para a empresa, ocorrendo
resultados econômicos significativos e obtendo benefícios como: redução de custo
com despesas fixas e variáveis, redução dos custos com qualidade (refugos,
retrabalho, devolução), aumento da competitividade, com custo mais baixo, redução
de tempo nas execuções das tarefas, melhor distribuição de tarefas para os
colaboradores, redução de quadro de funcionários, eliminando tempo de ociosidade,
melhoria na comunicação interna, aumento na satisfação dos clientes, aumento na
rentabilidade e melhoria da motivação da equipe.

A administração da gestão de estoque é de grande importância no mercado em que
opera tendo um controle de estoque organizado e padronizado é possível atender de
forma rápida e hábil ao consumidor, provocando uma vantagem competitiva entre a
concorrência. As ferramentas sugeridas proporcionam resultados, melhorias e
benefícios para a empresa.

O problema de pesquisa está relacionado com a proposta de propor melhorias no
processo de qualidade da gestão de estoque

2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

GESTÃO DA QUALIDADE

Qualidade está diretamente relacionada com a percepção das pessoas, é como um
produto ou serviço supre a necessidade e as expectativas do ser humano, é
influenciada por diversos fatores, como a cultura, a economia e a idade das
pessoas. Existem várias formas de utilizações, o seu significado nem sempre é de
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definição clara e objetiva. Para Paladini (2009, p. 9), Os princípios da gestão da
qualidade devem ter estrutura consistente, solidamente embasada, já que serão
adotados por todos os procedimentos e, enfim, terão impacto sobre todas as
pessoas que atuam na organização.
Há várias definições para qualidade, qualidade de vida, do ar que se respira, da
água, ou ainda qualidade de um produto no geral.
Para os autores Isnard, Cierco, Rocha, Mota e Leusin (2008, p. 20), Qualidade é um
conceito espontâneo e intrínseco a qualquer situação de uso de algo tangível, a
relacionamentos envolvidos na prestação de um serviço ou a percepções
associadas a produtos a de natureza intelectual, artística, emocional e vivencial.

2.2

MAPEAMENTOS DO PROCESSO

Para Mello, são técnicas utilizadas para detalhar o fluxo de trabalho dentro das
organizações para assim compreender, de forma simples, como um departamento
de negócio está operando, demonstrando com clareza cada passo da operação
desse setor em termos de entradas, saídas e ações.
É a partir de um mapa bem estruturado de processos que as sugestões de
melhorias e pontos de atuação dessas metodologias podem ser levantadas e
observadas com mais detalhes para o seu desenvolvimento.

2.3

INSTRUÇÕES DE TRABALHO

Uma instrução de trabalho é o documento utilizado para a descrição de
funcionamento

das

atividades

de

um

determinado

processo.
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―Essas tarefas podem ser classificadas como rotineiras ou não rotineiras, e
são compostas por instruções. As instruções são a forma especifica de
executar o trabalho, ou seja, ―código genético‖ presentes nas atividades e
tarefas, indicando quando estas devem iniciar‖ (MELLO; SILVA;
TURRIONE, 2009, p.33).

Com a instrução de trabalho obtém - se a capacidade de decisão imediata conforme
a indicação do mesmo, portanto durante a sua elaboração deve - se buscar todas as
informações necessárias para que nada saia errado.
―Todo processo, atividade, tarefa ou instrução possui ainda um tempo de
ciclo, que é o tempo necessário para execução, sendo composto por
tempos de início, meio e fim de uma parte executável. Esses tempos podem
variar em função de uma série de fatores e comprometer a eficiência do
processo‖ (MELLO; SILVA; TURRIONE, 2009, p.33).

Pode - se concluir que a organização obterá seus processos de forma satisfatória a
suas necessidades e interesses, essa necessidade pode ser traduzida pelas
dimensões da qualidade.

2.4

CHECK LIST

É uma lista de verificações de itens e tarefas a serem cumpridas, ou seja, é uma lista
onde coloca-se itens que podem fazer falta durante e depois das tarefas executadas
evitando assim futuros esquecimentos, falhas e faltas.
―Os processos de controle e de acompanhamento assumem primordial
importância. O controle da implantação e o acompanhamento consideram
os componentes criados pela empresa para avaliar e controlar regulamente
o processo da execução. Estes componentes compreendem um sistema de
avaliação de desempenho e ferramentas de monitoramento e controle
periódico‖ (SANTOS; CATAPAN; SANTOS, 2013, p.44).

O acompanhamento contínuo da organização sobre seu ambiente empresarial
permite prever tendências e necessidades estratégias em face do que ceder à
pressão das ameaças ou oportunidades. Manter estratégias e controles para
mensurar o progresso da implantação ajuda a organização prosseguir o curso e a
evidencia senso de realização redirecionando o desempenho estratégico para atingir
o

objetivo

proposto.
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2.5

GESTÃO DE ESTOQUE

A gestão de estoque está diretamente interligada com a necessidade de interagir
com os outros setores da empresa, como o departamento de compras e os
fornecedores, com isso a gestão estará bem respaldada, o que contribui de forma
prática e positiva para toda a empresa.
―De acordo com Slack, Chambers, Harland ET AL. (1997,423), esse
conceito originou se na função de compras em empresas que
compreenderam a importância de integras o fluxo de materiais as suas
funções de suporte, tanto por meio do negócio, como por meio do
fornecimento aos clientes e imediatos isso incluir a função de compras, de
acompanhamento, gestão de armazenagem, planejamento e controle de
produção e gestão de distribuição física‖ (CHING, 2001, p.33).

Gestão de estoque executada com eficiência em todas as suas etapas pode
ocasionar um efeito positivo surpreendente para a empresa. O exemplo mais notável
é o aumento do nível de serviço da empresa, na visão de Ching:
―Quando a gestão de estoque não é colocada como um conceito integrado,
esses diferentes estágios são gerenciados, usualmente, por departamentos
diferentes. Um diretor de produção provavelmente será o responsável pela
fábrica, um diretor de compras realizará as compras e o diretor de vendas
realizará a distribuição física‖ (CHING, 2001, p.33).

Para vender bem, precisa-se comprar bem. A arte de comprar necessita de uma
cadeia de organização, planejamento e estratégia. Sendo que este setor ocupa uma
posição de extrema importância na organização de uma empresa pois o seu impacto
é causado diretamente sobre os lucros.
Saber o que, quanto, quando e como comprar começa assumir condições de
sobrevivência dentro das empresas, assim, o departamento de compras destaca-se
dentro da organização e através do controle de estoque pode-se analisar
efetivamente o que precisa ou não ser adquirido. Outro fator bastante importante é
criar um bom vínculo com os fornecedores e assim tornar-se um parceiro
operacional, com um relacionamento aberto no que se refere a preços, qualidade e
prazos, criando assim, um laço profundo e sólido com a empresa.
Sugere-se, no ato da compra, pensar primeiramente nos clientes alvos, pois a
compra do produto deve permitir um preço de venda compensador. Outra sugestão
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que deve ser observada é a necessidade de elaborar uma lista de compras,
indicando a quantidade de cada produto e o último preço cotado, para realizar a
comparação e a negociação com o fornecedor, pois todo desconto conseguido na
compra é um valor inserido no lucro.
Uma das formas de economia em compra é a verticalização das compras, significa
verticalizar fornecedores, ou seja, ter o menor número possível de fornecedores em
cada segmento de produtos, para que tenha uma maior profundidade de compra
com o fornecedor e com isso poder ter uma barganha de preço melhor, pois a
compra com o fornecedor escolhido aumenta e consequentemente em economia de
escala conseguirá preços melhores.
Esta verticalização não está restrita somente ao fornecedor, mas também em
produtos e cores, pois com menor número de produtos em linha de cada fornecedor
obterá uma economia de espaço, tanto em loja como em depósito (armazenagem).
Com isso, o número de avarias diminui consideravelmente, e evita também um
grande número de produtos e cores que saindo de linha prejudicarão o estoque da
empresa. Isso tudo impacta diretamente nos custos e consequentemente, no lucro.

2.6

ARMAZENAGEM

A armazenagem de produtos faz parte da vida do homem desde os tempos antigos.
Sua principal função é administrar o espaço e o tempo. Guarda, manutenção e
movimentação da matéria-prima de produto acabado, com o intuito de manter a
qualidade do produto, administrando o espaço e o tempo, fazem parte desse
processo (Nogueira, 2012, p. 51). A armazenagem correta de produtos é de grande
influência para a empresa, evitando tempo ocioso e aproveitando melhor o espaço
disponível.
Segundo Ballou, (1993, p. 152) ―Armazenagem e manuseio de mercadorias são
componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. Os seus custos podem
absorver

de

12%

a

40%

das

despesas

logísticas

da

firma‖.
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A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação de
produtos adquiridos pela empresa. A guarda consiste na forma de organização e
separação

dos

produtos

por

categoria:

móveis,

colchões,

estofados,

eletrodoméstico, entre outros. A Localização trata-se da distribuição dos produtos
dentro do armazém, de forma precisa e organizada, ou seja, o layout deve ser
projetado de acordo com a necessidade de cada depósito, facilitando o máximo o
fluxo de produtos.
O sistema de segurança de um armazém inclui a proteção contra furtos de
mercadorias e contra deterioração, para que não haja furto somente pessoas
autorizadas devem entrar no depósito e o processo de saídas de mercadorias
acontece através da baixa de venda no sistema, emissão de nota fiscal e o acesso
ao depósito por uma única entrada. A deterioração de produtos são as perdas
causadas pela falta de cuidados no manuseio, armazenagem, ambiente, a umidade,
mudança de temperatura e a falta de ventilação. É importante adotar o procedimento
correto, estocando os produtos conforme, tamanho, peso e quantidade.

2.7

CONTROLE DE ESTOQUE

A função do controle de estoque consiste no registro dos dados reais, quais
permitem fiscalizar e gerir a entrada e a saída de produtos em uma empresa,
conforme Ching (2001):
―O controle de estoque exerce influência muito grande na rentabilidade da
empresa. Os estoques absorvem capital que poderia estar sendo investido
de outras maneiras, desviam fundos de outros usos potenciais e têm o
mesmo custo de capital que qualquer outro projeto de investimento da
empresa. Aumentar a rotatividade do estoque libera ativo e economiza o
custo de manutenção do inventário‖ (CHING, 2001, p. 32).

Nota-se a importância do controle de estoque e sua influência nos custos e
rentabilidades da empresa, para Bowersox e Closs (2001):
―Controle de estoque é um procedimento rotineiro necessário ao
cumprimento de uma política de estoques. O controle abrange as
quantidades disponíveis numa determinada localização e acompanha suas
variações ao longo do tempo. Essas funções podem ser desempenhadas
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manualmente ou por computador. As principais diferenças são a velocidade,
precisão e o custo‖ (BOW ERSOX E CLOSS, 2001, p. 255).

O giro de estoque é um indicador que explica a função de um estoque, serve para
medir de forma unificada sua qualidade.
―O procedimento do giro de estoques figura entre os mais praticados dos
métodos de controle agregado de estoques. Trata-se da razão entre as
vendas anuais ao custo de estoque e o investimento médio em estoque
para o mesmo período de vendas, onde as vendas e os investimentos em
estoque são avaliados no elo do canal logístico onde os itens são mantidos‖
(BALLOU, 2006, p.304).

Formula usada por Ballou (2006), para medir o indicador de giro de estoque.

Vendas a custo de estoque
Giro=

2.8

Investimentos médio em estoque

ESTOQUES DE SEGURANÇA

O estoque de segurança é caracterizado pelo ato de manter condição de estoque
satisfatório para evitar faltas de produtos diante da variabilidade da demanda e a
insegurança do ressuprimento do produto quando necessário.
Para Bowersox e Closs (2001, p. 229), ―o estoque de segurança é usado somente
no fim do ciclo de ressuprimento, quando há demanda mais alta do que a esperada
ou os períodos de ressuprimento são mais longos‖.
O estoque de segurança ajuda e protege a empresa contra as incertezas como, por
exemplo: o excesso de demanda sobre as quantidades projetadas durante os ciclos
das atividades e também envolve tempo de espera nos ciclos das atividades.
Para Bowersox e Closs (2001, p. 229), ―um exemplo de incerteza seria pedidos de
clientes com quantidades maiores ou menores do que aqueles planejados‖.
Incertezas no ciclo de atividades decorrem de variações nos tempos de espera no
recebimento

e

processamento

de

pedidos.
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O estoque de segurança é uma quantidade de estoques que se tem, mas que não
se deseja usar, Isto porque ele é calculado apenas para suprir uma segurança em
casos de incertezas.

3

ANÁLISE DOS DADOS

A empresa A.M.S Móveis LTDA foi fundada em março de 1995, a vinte anos está
localizada na Rua Pedro Gusso, 3482 no bairro CIC em Curitiba – PR. Atualmente a
empresa esta com 10 colaboradores e enquadra - se como microempresa.
Com a missão de atender a necessidade e satisfação dos consumidores
prosperando e ampliando o negocio e proporcionando retorno esperado pelos
sócios. Seus valores são focados no trabalho em equipe, respeito ao colaborador,
ética, inovação e qualidade.
A A.M.S Moveis LTDA trabalha com aproximadamente 350 itens diferentes em
estoque, e foram escolhidas 5 classificações de produtos conforme mostra a tabela
abaixo:

Tabela 06: Giro de produtos por categoria/mês:

TABELA DE GIRO PRODUTOS POR CATEGORIA /MÊS
CLASSE
COZINHA
SALA
DORMITORIOS
COLCHOES
PLANEJADOS

QUANTIDADE NO ESTOQUE
36
55
120
122
1

QUANTIDADE DE SAIDA
18
55
110
122
1

GIRO PERCENTUAL
0,50
50%
1,00
100%
0,92
92%
1,00
100%
1,00
100%

Fonte: Autores

Foi aplicada a técnica de observação com registro em ata e análise documental nos
setores, estoque, armazenamento, estoque de segurança.
Durante o período de três meses, maio, junho e julho foram realizados a técnica de
observação direta uma vez por semana por dois observadores que acompanhou a
rotina das tarefas nos setores de armazenamento, estoque, estoque de segurança e
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estoque de giro, e coletou informações com a livre colaboração dos funcionários
respondendo as perguntas dos observadores.
No processo das execuções das tarefas foram identificadas algumas falhas:
carregamento incompleto, esquecimento de ferramentas de montagem, desperdício
de tempo, tempo ocioso, gastos com telefones, combustíveis, excesso de
funcionário e insatisfação do cliente.
Um exemplo disto, quando em um carregamento de produtos para entrega não
fazem a conferencia correta da mercadoria e ao chegar na casa do cliente e
descarregar para ser montado o produto detecta-se a falta de um volume do item
comprado, causando retorno ao deposito para buscar a peça que faltou e retornando
a casa do cliente para efetivação da montagem. Observa-se o retrabalho, o
desperdício de tempo, o custo em dobro.
Outro exemplo é o setor de giro de estoque e estoque de segurança onde dois
colaboradores executavam as tarefas e em certo momento da tarefa observa-se que
havia tempo ocioso devido à má divisão de tarefas e falta de orientação na execução
do processo.
Foi observado que durante a execução destas tarefas, no período da manhã, um
dos colaboradores trabalhava em duas planilhas sendo elas uma de vendas e outra
de estoque, deixando pronto para organização do estoque. O segundo colaborador
tomando café e conversando ao lado do que estava trabalhando e tendo tempo
ocioso. No período da tarde os dois colaboradores executavam a tarefa de
conferência e organização do estoque, porém não conseguiam executar totalmente
a tarefa até o final do dia, pois utilizavam o tempo para atividades pessoais, com
acessos indevidos e sem autorização para navegar na internet em sites não próprios
causando prejuízos para empresa com informática e também se esquecendo de
executar várias tarefas e tendo que fazer retrabalhos nas tarefas.
Os cálculos dos níveis de estoque (máximo, mínimo, segurança e ponto de
reposição) eram manuais e transcritos para a ficha (ficando o reposicionamento
dependente

do

evidentemente,

controle

do

estoque)
a

por

essa

razão

constantes

estavam

sujeitos,
falhas.
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Em meio à pesquisa foi observado que a organização dos setores estudados
poderia ser aprimorada para melhor organização, com a junção das informações é e
foi possível constatar nos três meses observados foi que todos os setores têm muito
retrabalho onde há muita perda de tempo nas mesmas tarefas, gerando prejuízo
financeiro. Com o quadro facilita a interpretação dos dados coletados para posterior
tomada de decisão.
O quadro 01 apresenta um resumo dos dados coletados nestes três meses com
auxílio da técnica de observação.

Quadro 01 – Dados coletados:
Departamentos
Estoque

Maio
Muito retrabalho

Junho

Julho

Falta de organização
no

termino

Muito retrabalho

da

distribuição
Armazenamento

Alocação errada

Mercadoria parada no

Conferencia

no

estoque

recebimento

do

produto errado
Giro de estoque

Muito retrabalho

Muito retrabalho

Despesas
desnecessárias

Estoque de segurança

Falta de espaço

Falta de planejamento

Muito retrabalho

Fonte: Autores.

Conforme observado o quadro 01, nos processos nos setores de estoque,
armazenamentos, giro de estoque e estoque de segurança, pode-se evidenciar o
excesso do retrabalho em todos os setores.
O retrabalho é a repetições de atividades ocasionadas por problemas ligados a
falhas de mão-de-obra, material, problemas de processos ou problemas de
operação.
Foram analisados vários fatores nos setores no período da observação uns deles
foram: Ansiedade, precipitação, pressupostos falsos, má comunicação, falta de
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pensar antecipadamente, falta de revisão e controle. Essas são, geralmente, as
causas principais do retrabalho.
As causas de retrabalho são falhas no processo, portanto, planeje antecipadamente,
prever e previr possíveis falhas e enganos. Ao executar qualquer tarefa, revisar,
conferir, testar e certificar-se porque o retrabalho gera para empresa

grandes

desperdícios e prejuízos.
Foram identificados outros problemas também, como: falta de organização no
termino da distribuição, conferência no recebimento do produto, mercadoria parada
no estoque, falta de espaço e falta de planejamento. Todos esses problemas
identificados foram tratados com a implantação das ferramentas sugeridas neste
trabalho que são: mapeamento de processo, instruções de trabalho e check list.
Pode-se afirmar que os resultados obtidos neste estudo foram atingidos, ao decorrer
da evolução do projeto verificam-se as mudanças na empresa.
Além de implantar as propostas aqui sugeridas a empresa futuramente irá necessitar
de um sistema de gestão de qualidade onde os ganhos poderão ser cada vez
maiores para a organização, algumas mudanças já começaram a ser feitas, o
mapeamento de processo já esta em exposição em todos os setores e a instrução
de trabalho, já orienta os colaboradores quando gera duvidas no processo e o chek
list é o mais usado pois ele foi 100% aprovado pelos colaboradores após a utilização
das ferramentas de qualidade houve uma redução significativa em relação ao
retrabalho.
Algumas melhorias após a implantação das ferramentas da qualidade são listadas a
seguir:


Melhoria na Gestão da Documentação



Melhoria no Gerenciamento dos Processos



Redução do tempo de execução tarefas



Padronização



Melhoria nas Práticas de Comunicação Interna
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Redução de retrabalho

Na tabela 07 mostra a redução de custo entrando como benéficos nas
melhorias de custo.

Tabela 07: tabela de economia de custo/ mês

Tabela de Economia de Custo / mês
SETOR
ESTOQUE
ARMAZENAMENTO
GIRO DE ESTOQUE
ESTOQUE DE SEGURANÇA

GASOLINA

CUSTO ANTERIOR
TELEFONE

CUSTO ATUAL
FUNCINARIO GASOLINA TELEFONE FUNCINARIO

GASOLINA

R$ 800,00
R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 5.600,00 R$ 600,00 R$ 290,00

R$ 2.800,00

R$ 200,00

R$ 210,00 R$ 2.800,00

R$ 3.210,00

R$ 0,00

R$ 5.600,00

R$ 2.800,00

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 2.800,00
TOTAL MÊS
TOTAL ANUAL

R$ 2.800,00
R$ 6.010,00
R$ 72.120,00

R$ 0,00

R$ 0,00

ECONOMIA REAL
TOTAL DE ECONOMIA
TELEFONE FUNCINARIO

Fonte: autores

Ao analisar a tabela 07 em comparação dos custos anteriores e com custo atual
visualiza-se uma grande redução de custos trazendo benefícios à empresa. Os
setores que tiveram mais redução de custo foram estoque e armazenamento, no
total de $3.210,00. Esses valores demonstrados a tabela acima mostra que foi
alcançado

resultados

econômicos

significativos,

como

resultado

econômico

financeiro foram gerados cerca de $72.120,00/ano em redução de custo.
Ao analisar o exposto no desenvolvimento desse estudo de caso, os benefícios em
implantar os sistemas de gestão da qualidade na empresa A.M.S Móveis oferece
melhorias contínuas nos processos.
Através da implantação das ferramentas da qualidade teve muitos benefícios como:


Redução de custo com despesas fixas e variáveis;



Redução dos custos com qualidade (refugos, retrabalho, devolução);



Aumento da competitividade, com custo mais baixo;



Redução de tempo nas execuções das tarefas;



Melhor distribuição de tarefas para os colaboradores;



Redução de quadro de funcionários;
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Eliminando tempo de ociosidade;



Melhoria na comunicação interna;



Aumento na satisfação dos clientes;



Aumento na rentabilidade;



Melhoria da motivação da equipe, já que entende o porquê faz suas

atividades e se motiva;

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão de estoques é de grande importância para as empresas, se for bem
administrada provoca vantagem competitiva no mercado em que opera. Tendo um
controle de estoque organizado e padronizado é possível atender os clientes de
forma rápida e hábil. Um planejamento ineficiente causa perdas internas e perdas de
clientes.
Para a administração da gestão de estoque, o estoque, armazenamento, giro de
estoque e estoque de segurança são ferramentas indispensáveis para se administrar
um negócio de sucesso. E a partir deste estudo realizado, a empresa passa a ter
ciência sobre a necessidade de controlar seus estoques com ferramentas de
qualidades, com essas medidas as ferramentas sugeridas proporcionam medidas
precisas e bons resultados. Conhecendo os níveis de estoque, poderão reduzir os
atrasos no estoque de giro, controlarem a previsão de demanda antes incerta,
eliminar a acumulação de produtos em estoque, os gastos com manutenção e
positivamente aumentarão suas vendas, pois terá sempre à disposição produtos
para atender aos pedidos.
Após o processamento de informações apresentadas e obtidas ao longo desse
trabalho de estudo de caso, referente as análises de documentos e a técnica de
observação pode – se a chegar as sugestões a seguir:
 Investir em treinamentos para os colaboradores com tema sobre a qualidade;
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 Investir em cursos específicos para os líderes em gestão de pessoas;
 Continuar e aumentar os processos de ferramentas de qualidade dentro da
empresa;
 Criar e implantar fluxograma de cargos e salários;
 Elaborar um manual de procedimentos.

5
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ENEAGRAMA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE TALENTOS
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Resumo: Umas das maiores dificuldades no mundo empresarial nos dias de hoje é
conseguir lidar com os profissionais que compõem a organização, pois a maioria
funções dos gestores é conseguir explorar e absorver o que o profissional tem
melhor. Isso nem sempre tem tido sucesso, pois a gestão precisa saber identificar as
qualidades e habilidade dos seus colaboradores junto com o perfil pessoal de cada
um. Para um melhor entendimento nas relações dentro da empresa, foram criadas
algumas ferramentas de gestão, como o eneagrama, uma ferramenta que vem
ganhando espaço no ambiente empresarial, devido sua baixa complexidade e altos
resultados, tornando-se assim uma das principais e fundamentais estratégias
utilizadas pelos gestores, pois com a correta aplicação é possível alcançar seus
objetivos e eliminar possíveis problemas em seu ambiente profissional, favorecendo
e contribuindo para a eficiência e qualidade de sua gestão.
Palavras-chave: Eneagrama, Perfil, Gestão.

Abstract: One of the greatest difficulties in the business world today is to deal with
professionals who make up the organization, as one of the major functions of
managers is to explore and absorb what the professional is better. This has not
always been successful because the management needs to know how to identify the
qualities and skills of its employees with the personal profile of each. To better
understand the relationships within the company, were created some management
tools, such as the Enneagram, a tool that is becoming more popular in the business
environment due to its low complexity and high results, thus becoming one of the
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main and fundamental strategies used by managers, because with the right
application you can achieve your goals and eliminate possible problems in their
professional environment, promoting and contributing to the efficiency and quality of
its management.
Key-words: Enneagram, Profile, Management.

1

INTRODUÇÃO

O Eneagrama é uma ferramenta que ainda muitas pessoas em seu ambiente de
trabalho desconhecem, e algumas até ignoram e desconfiam de sua eficaz. Mas isto
é resultado da falta de conhecimento e ignorância do assunto, motivadas pela
correria e agitação do mundo corporativos que visam e centralizam seu foco nos
lucros

e

resultados

financeiros,

desta

forma

muitos

esquecem

de

seus

colaboradores que são parte fundamental de qualquer organização, que muitas
vezes

são

esquecidos

por

seus

gestores,

favorecendo

assim

para

um

desconhecimento de seus colaboradores com fortes tendência para conflitos
internos entre colaboradores, e externo com outras equipes e até mesmo entre
colaborador e empresa, prejudicando muitas vezes não só uma equipe mas todos
em um ambiente empresarial podendo afetar até a qualidade dos produtos e
serviços ofertados por tal organização.

Desta forma, é fundamental e aconselhável que seus gestores em seu ambiente
profissional tenham um melhor conhecimento do perfil de seus colaboradores,
segundo pesquisadores e intelectuais, um colaborador melhor colocado ou até
remanejado é mais rentável e eficaz para qualquer organização, pois acreditam e
afirmam através de estudos e pesquisas que quando o colaborador desenvolve
atividades relacionadas ao seu perfil, onde através do seu perfil consegues de uma
melhor forma trabalhado com as coisas que ele tem maior afinidade, gerando assim
uma motivação intrínseca

favorecendo fortemente para uma melhor absorção da

motivação extrínseca, e com isso a empresa consegue trabalhar de forma mais
eficaz contribuindo assim para um melhor desempenho de suas atividades, e em
alguns casos até favorecendo para uma melhor qualidade dos produtos e serviços
prestados.
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Em muitas situações, o tempo para determinadas organizações significa lucro e
dinheiro, ocupados e presos a este foco, seus gestores buscam estratégias
alternativas práticas e eficientes para solução de problemas que possam surgir e até
como meio para o alcance do seu objetivo, com isso o eneagrama começa a ganhar
espaço dentro das organizações tornando-se uma das principais ferramentas
utilizadas pelos gestores em seus ambientes por atender com excelência suas
necessidades, pois é uma ferramenta de gestão e diagnóstico do auto conhecimento
e muito útil, ela também pode ser também utilizada nas relações interpessoais, mas
na maioria das vezes acaba sendo mais útil no ambiente empresaria, devido sua
complexidade e exigências necessária para o seu bom desempenho, auxilia na
identificação do perfil profissional, através de testes de personalidades, onde os
resultados se resumem em nove perfis diferentes, sendo eles: mediador,
perfeccionista,

doador,

desempenhador,

romântico,

observador,

cético

leal,

epicurista e protetor, trazendo assim para a organização um equilíbrio de beneficio e
desempenho, agregando valores para a organização e até para a sociedade.

Onde objetivo deste artigo, apresentar de forma geral a ferramenta de diagnóstico o
eneagrama, enfatizando na sua importância como método para avaliação da
personalidade e habilidades profissionais, e a sua aplicabilidade neste ambiente. O
artigo trabalhará com um de vários modelos de testes de eneagrama e com um
breve resumo de cada perfil. Uma das intenções desta ferramenta é auxiliar e
contribuir para que os gestores consigam entender melhor o perfil de seus
colaboradores para que assim possam de uma melhor forma compreender e
trabalhar com estes tendo um melhor aproveitamento de suas atividades e aptidões,
favorecendo também para um melhor e mais saudável ambiente de trabalho,
contribuindo assim de forma positiva para uma integração entre colaboradores e
gestores, colaboradores e empresa.

2

ENEAGRAMA

Em meio a tantas ferramentas para desenvolver pessoas utilizadas no universo
corporativo nos dias de hoje, uma vem ganhando mais espaço: o eneagrama, por
sua simplicidade e eficiência em seus resultados e aplicações. Onde está baseado
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em um ―sistema de conhecimento, que levado ao estudo da tipologia humana
constitui em uma poderosa ferramenta para a compreensão do ser humano‖
(NARJANO, 2007), ou seja, este sistema consiste em um canal para a busca de
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional, descrevendo os nove
tipos de comportamento, e permite que os gestores entendam, superem e melhorem
os pontos fracos específicos.

A palavra deriva do grego (ennea = nove, grammos = figura) e faz alusão aos nove
pontos identificados ao longo da circunferência externa do eneagrama (PALMER,
2009). Onde representa graficamente por meio de uma imagem geométrica (figura
1) os nove tipos principais de personalidades, ele é resultado da evolução da
psicologia moderna (RISO; HUDSON; 2009), existente há muitos anos, não se sabe
exatamente de onde veio, mas desde as primeiras civilizações cristãs, na idade
média e no oriente, encontram-se vestígios e traços do estudo deste desenho.

Figura 1 – Eneagrama

Fonte: A Sabedoria do Eneagrama (2009)

A ferramenta muito e melhor utilizada em ambientes empresariais sendo bastante
aplicada em equipes, ―quando as pessoas compreendem que cada indivíduo tem
uma estratégia inconsciente que orienta seus comportamentos e verdades, elas se
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resolvem automaticamente e dão espaço a um clima maior de respeito‖ (PALMER,
2009).
Segundo Montandon (2011), existe uma melhora imediata na qualidade do diálogo e
uma maior aceitação ao outro e às suas diferenças, pois é possível compreender
conscientemente as intenções que existem por trás das ações, reduzindo os malentendidos e falhas de comunicação.
Através do Eneagrama é possível identificas os nove aspectos principais do ser
essencial, onde cada um deles pode ser abordado de maneira de diversas formas
de acordo com as necessidades de cada individuo, pois cada situação é única onde
é fundamental esta personalização, ou seja, não existe uma fórmula com resultado
igual a todos, pois entende-se que cada

ser

―busca um aspecto específico da

essência é motivada pelo fato de você sofrer com a falta dele. Por exemplo, se você
for uma pessoa cronicamente medrosa, então terá sofrido a perda da confiança
essencial da criança no ambiente a nos outros; portanto, a busca da coragem será
uma motivação em sua vida‖ (PALMER, 2002 pg26).
De acordo com os pesquisadores e estudos do eneagrama, um pouco de cada uma
delas dentro de si, de acordo com a situação. Entretanto, cada um escolhe e
desenvolve uma delas como espada. Cada pessoa, assim, pode possuir traços dos
nove pontos do eneagrama, mas possui apenas um perfil, que não muda. Existe,
entretanto, evolução dentro de cada perfil, em seus diferentes níveis de
desenvolvimento e consciência.
Muitas pessoas que conhecem o eneagrama concluem que ele é um sistema
altamente profundo e preciso na descrição de comportamentos humanos. Mais do
que uma tipologia, o eneagrama é um mapa que mostra caminhos possíveis da
evolução de nossa consciência, ou seja, da superação da paixão e da fixação de
nosso

tipo

no

eneagrama.
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2.1

COACHING E ENEAGRAMA

O coaching juntamente com o eneagrama, pode de forma significativa trazer
benefícios e mudanças positivas, promovendo o desenvolvimento de pessoas, tanto
no mundo empresarial quanto pessoal, porem sendo mais comum e presente no
empresarial.
O trabalho de coaching inicia-se criando uma meta desejada pelo cliente, e essa
meta pode abranger as mais diversas áreas e normalmente não existe um tempo
determinado para esse objetivo ser atingido e tem o objetivo de ajudar profissionais
de qualquer área a maximizar seu potencial e trazer mais resultados para sua
empresa ou para o próprio desenvolvimento do seu trabalho.
No ambiente empresarial, o coaching mais utilizado é o coaching de liderança, uma
estratégia cada vez mais valorizada e utilizado. No coaching de liderança, o gestor
procura orientar seu colaborador no seu desempenho, usando metas claras para
criar alvos mensuráveis, além de reconhecer potenciais e desenvolver competências
da sua equipe. Também envolve-se na aprendizagem da sua equipe, encaminhando
e recebendo comunicações para resultados excelentes.
Antes de iniciar um processo de coaching, o eneagrama é uma ferramenta muito
boa para melhor desenvolvimento do processo, pois ele possibilita um mapeamento
da personalidade e das motivações da pessoa e da equipe, contribuindo assim para
um melhor resultado e aplicação desse processo, favorecendo e ampliando ainda
mais a eficaz e eficiência desse processo de desenvolvimento.
Segundo Lemos (2001), esta estratégia é utilizada para facilitar a compreensão das
tendências da personalidade do profissional e depois, quando for aplicar um
feedback, por exemplo, vai entender como a personalidade dele afeta na hora de dar
e receber esse retorno aos subordinados: quais são os filtros, facilidades e
dificuldades, ou na hora de lidar com conflitos em que a personalidade dele vai
influir,

que

tipo

de

conflito

vai

atrair

ou

evitar.
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2.2

TESTE ENEAGRAMA

O Eneagrama enumera nove tipos de personalidade e possibilita a identificação das
características mais marcantes de cada pessoa. A técnica é a forma ideal para
reconhecer e fortalecer os aspectos positivos dos nossos comportamentos pessoais
e profissionais e orienta como superar os comportamentos considerados ―fracos‖,
através do auto-conhecimento.
Todos ser humano possui um pouco dos nove traços, porém, um deles se sobressai.
O ideal é verificar os perfis com os quais mais nos identificamos.
Para obter o melhor resultado do teste, proponho que uma pessoa de confiança
ajude a enxergar aquilo que, muitas vezes, não queremos ver, ou preferimos omitir
como mecanismo de defesa.
Respondendo ao teste com sinceridade, não há possibilidade de erro. Às vezes, nos
identificamos com mais de um perfil, o que é normal. Fazer o teste é apenas uma
primeira auto-análise.
Existem vários testes de eneagrama que se pode encontrar em diversos meios
como em livros e pela internet, esses testes nos auxiliam na identificação de nossas
personalidades, muitos os buscam para descobrir a personalidade profissional,
desenvolvido conforme teorias existentes e pesquisadores, um dos mais comuns
testes de eneagrama segue abaixo:

Teste de eneagrama

1) Em qual situação você se enquadra?
A. Sinto minha vida como uma busca incessante daquilo que julgo perfeito.
B. Sou do tipo de pessoa que adora ser reconhecido e bajulado!
C. Tenho compulsão pelo trabalho!
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D. Tenho a sensação permanente de falta... Simplesmente algo ainda não
aconteceu na minha vida!
E. Gosto de estar sozinho, pensando, meditando no meu canto em silêncio.
F. Sou muito inseguro, tenho medo de qualquer situação nova ou daquelas que eu
acho perigosas, pois podem não dar certo e me machucar.
G. Sempre acho um significado positivo em tudo. Sou um idealista e otimista
inveterado!
H. Tenho dificuldades em aceitar opiniões contrárias às minhas.
I. Às vezes, protelo o que tenho para fazer de mais importante, inventando um
monte de desculpas.

2) Concordo que...
A. Primeiro a obrigação, depois a diversão!
B. Toda a minha vida foi uma constante entrega de amor!
C. Gosto de criar uma imagem positiva de mim mesmo.
D. Sou extremamente sensível!
E. Ter que ir a uma festa é um sofrimento para mim, especialmente por ter que ouvir
tanta bobagem!
F. Sempre demoro a concretizar algo, pois fico imaginando as possíveis
conseqüências.
G. Adoro explorar territórios novos. Gostaria de poder voar ou de colocar uma
mochila nas costas e sair viajando pelo mundo!
H. Para mim não existem obstáculos, sou capaz de qualquer esforço para conseguir
o que quero.
I. Tenho procurado pensar mais em mim, no meu bem-estar, mas confesso que é
difícil.
3) Em geral...
A. Meu dia-a-dia é tenso, cheio de cobranças e exigências.
B. Agradar aos outros é bom, porque desse modo recebo o que quero.
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C. Tenho grandes dificuldades para expressar meus sentimentos.
D. Nada no presente me faz feliz: a lembrança do passado é muito forte!
E. Somente com pessoas do meu nível intelectual me sinto mais à vontade.
F. Minha imaginação é poderosa e me provoca uma grande ansiedade.
G. Sou uma pessoa muito versátil, sei fazer várias coisas diferentes.
H. A vida é uma luta constante, só me aparecem desafios, só entro em
complicações, mas no fundo até que gosto.
I. Demoro a fazer as coisas, mas tento fazê-las bem feitas.

4) Sinto que...
A. Estou sempre dizendo: ―eu tenho que...‖, ―eu deveria...‖
B. Com jeitinho, consigo tudo o que quero.
C. Tenho grandes dificuldades para ficar quieto, meditando!
D. Não posso ser feliz em um mundo tão cego e insensível!
E. Gosto de ser reconhecido pelos meus conhecimentos especializados.
F. Tomar decisões é algo que não gosto e tento evitar sempre que possível.
G. Considero-me uma pessoa muito criativa e audaciosa. Planejar me dá prazer,
executar nem sempre.
H. Abraço com muita determinação as causas que considero justas e verdadeiras.
I. Estou sempre disposto a ajudar os outros.

5) Percebo que...
A. Se não pode ser bem feito, melhor não fazer!
B. Fico zangado quando as pessoas das quais espero reconhecimento me ignoram
ou me fazem sentir em segundo lugar!
C. Quando fracasso, recupero-me rapidamente.
D. Ninguém compreende meus sentimentos.
E. Meu quarto é o único local da casa no qual posso ficar mais livre, sem ter que
falar com ninguém.
F. Não aceito ser controlado ou obrigado a fazer algo.
G. Tento manter sempre o alto astral!
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H. Preciso controlar tudo, mesmo percebendo quanto isso me faz mal no sentido de
gastar muita energia.
I. É fácil me adaptar a qualquer tipo de pessoa.

6) Sei que...
A. Desde muito cedo me foi incutido um senso de responsabilidade, no sentido de
que deveria dar o exemplo.
B. Ajudar as pessoas é maravilhoso.
C. É difícil ter tempo para minhas próprias necessidades.
D. Melancolia, esse é meu estado permanente!
E. Tenho dificuldades para viver relacionamentos amorosos.
F. Sentir-se seguro é essencial.
G. Minhas grandes paixões são as idéias, os novos conhecimentos e desafios.
H. Nunca estou satisfeito, sempre desejo conquistar mais e mais!
I. Costumo adiar muitas coisas importantes para mim.

7) Na verdade
A. Sempre faço tudo bem feito!
B. Adoro aplausos! A vida é um espetáculo...
C. Modestamente, sou o melhor na minha área.
D. Me sinto diferente aos demais, sinto o que ninguém é capaz de sentir.
E. Eu sou capaz de ter momentos privados de lazer; sozinho é melhor!
F. Não gosto nada de falar de mim. Além de não gostar, não tenho a menor vontade.
G. Sou um pouco (ou muito) narcisista, simplesmente me adoro!
H. Sinto que posso conquistar o mundo!
I. Procuro me ajustar ao mundo, dividindo-me entre todos os que me rodeiam,
facilitando-lhes ou resolvendo a vida.

Para encontrar o resultado deste teste de eneagrama, é necessário responder o
teste do anexo 1, após respondido, deve-se soma quantas vezes você respondeu a
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mesma letra. Exemplo: Se você respondeu 4 ou mais vezes a letra A, você terá
tendência ao Traço 1, ou seja:

Maioria A – traço 1;
Maioria B – traço 2;
Maioria C – traço 3;
Maioria D – traço 4;
Maioria E – traço 5;
Maioria F – traço 6;
Maioria G – traço 7;
Maioria H – traço 8;
Maioria I – traço 9.

TRAÇO 1 – PERFECCIONISTA
É crítico, questionador, perfeccionista e metódico. Exige tanto de si mesmo quanto
dos outros. Alguns tendem a ser moralistas e gostam de ditar as regras do jogo.
Quando

falham,

podem

se

sentir

frustrados

e

manifestar

agressividade.

Profissionalmente esse traço tem aptidão para cargos como administração de
empresas, direito e engenharia civil.

TRAÇO 2 – DOADOR
É solícito, amoroso e tem necessidade de agradar aos outros. Acredita que tem
muito a dar e gosta que isso seja reconhecido. Alguns perdem a liberdade por estar
sempre tentando satisfazer os outros. Entre suas habilidades estão profissões
ligadas à filantropia e beneficência, como psicólogos, esteticistas, cirurgião plástico,
arquitetos

e

vendedores.
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TRAÇO 3 - DESMPENHADOR
Ligados ao sucesso, priorizam a imagem que passarão para os outros. Buscam
sempre fazer coisas para ter êxito que imaginam que será apreciado. São
competitivos e gostam de ganhar e mostrar que são capazes. Devem ter cuidado
com o excesso de vaidade. Tendem a ser líderes e podem se dar bem na carreira
política, empresários, modelos e publicitários.

TRAÇO 4 – ROMANTICO TRAGICO
Este traço enxerga o sofrimento como uma maneira de fazer posição ao sistema e
ao mundo. É inconformado com o presente, por isso está sempre ligado ao passado
ou sonhando com o futuro. Alguns tornam-se até um pouco trágicos, porque sempre
têm a impressão de que os outros são mais felizes e que, para eles as coisas são
mais difíceis. Devido a grande sensibilidade, profissionalmente se adequam a
profissões como as de artistas plásticos, escritores, poetas e assistentes sociais.

TRAÇO 5 - OBSERVADOR
Cuidadoso, não faz nada sem antes refletir. Fica observando de longe para analisar
cuidadosamente as situações e saber em que terreno pisará, porque têm medo de
correr riscos. É desconfiado, reservado e deixa de lado as emoções. Por isso, pode
acabar levando uma vida solitária. Este traço terá sucesso como pesquisador,
astrônomo, físico e matemático.

TRAÇO 6 – MEDROSO AMBIVALENTE (CÉTICO LEAL)
Está sempre imaginando o resultado das suas ações e por vezes costumam ver o
lado negativo das coisas, porque sempre temem maus acontecimentos. Buscam a
segurança e estabilidade. Quando se encontra em situações complicadas, quer
resolver logo para passar o perigo. Se saem bem como advogados, sociólogos,
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antropólogos e críticos.

TRAÇO 7 - EPICURISTA
Gosta de desfrutar os prazeres da vida sem muitos compromissos. Acha que
trabalhar é um mal necessário para obter momentos de prazer e liberdade. Muitas
vezes, é esperto e tem um ar desinteressado que o torna encantador. Gosta de
liderar, mas de uma forma simpática e disfarçada para que não pareça liderança.
Artes plásticas, artes cênicas, produção musical e fotógrafo, são profissões
indicadas para esse traço.

TRAÇO 8 – PATRÃO (PROTETOR)
Procura viver intensamente, mesmo que isso signifique cometer excessos. Gosta do
poder e luta por ele. Opõe-se e briga por tudo aquilo que considera justo. Não
suporta a ideia de depender dos outros ou de ser considerado fraco. Não dá muita
importância à moral social, que considera hipócrita. Adora ter o controle das
situações e sempre cria suas próprias regras. Esse jeito atrevido do traço 8 o torna
bom empreendedor, comerciante e inventor.

TRAÇO 9 - MEDIADOR
O traço 9 do eneagrama aparenta ser acomodado ou conformado, não gosta de ser
perturbado. Tem um jeito de ser o melhor dos amigos, porque procura sempre
satisfazer os outros para obter esta tranquilidade. É generoso porque quer
permanecer sem problemas. Não costuma se comprometer e acaba concordando
com o ponto de vista do outro apenas para não ter que discutir. Como é um bom
ouvinte e articulador, a diplomacia e negociação são colocações no mercado
indicadas à este tipo.
É comum e normal acontecer empates na realização deste teste de eneagrama,
neste caso de empate, você terá tendência a mais de um traço, o que é normal, pois
os nove traços se dividem em três grupos: centro físico, centro emocional e centro
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intelectual, como pode ser melhor entendido na figura abaixo.

3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui através desse artigo que a partir do momento que você conhece e começa a
entender melhor o perfil do seu colega de trabalho, fica mais fácil o relacionamento
com ele, o respeito e a convivência melhoram.
E umas das grandes dificuldades nas empresas na atualidade, é o relacionamento
entre as pessoas, visando isso foi criado uma ferramenta de gestão o Eneagrama.
Ela ajuda a identificar o perfil de cada pessoa através de testes de personalidade. O
Eneagrama é dividido em nove perfis diferentes o mediador, perfeccionista, doador,
desempenhador, romântico, observador, cético leal, epicurista e protetor.
Através dos testes de Eneagrama pode-se nos aproximar sobre nosso perfil e
quando aplicado nas empresas, sobre o perfil dos colaboradores, lembrando que o
resultado do teste não tem um diagnostico exato, pois como mencionado no artigo,
todos temos um pouco de cada perfil, e podemos nos encaixar com mais
proximidade em mais de um deles.
O eneagrama é mais uma ferramenta de gestão, e como todas as outras ela precisa
saber ser usada, ela tem intenção de melhorar os relacionamentos interpessoais,
nos ajudando a se aproximar do perfil de cada individuo com o objetivo de melhor
convivência principalmente nos ambientes organizacionais, mais ela não prova e
nem afirma precisamente nada é apenas um apoio e necessita ser aplicado com
bom senso.
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LESÕES CANCERIZÁVEIS: PREVENÇÃO E TRATAMENTO
LEUCOPLASIA
Elício Erlindo Mezzomo Neto1
Liliane Pinheiro da Luz Schlindwein2
Ana Maria Muller de Souza3

Resumo: A boca é uma região sujeita a vários tipos de traumatismos e com isto está
propensa a desenvolver diversas lesões. A grande maioria destas não causa danos
e regride espontaneamente, mas existem algumas que são sinais de uma patologia
mais séria e, inclusive, de um câncer. A leucoplasia é uma destas alterações
observadas na boca, de aparência muitas vezes inocente, mas com grande
potencial de se transformar em um câncer invasivo. O diagnóstico precoce é
essencial no prognóstico das neoplasias, mas, para que isto ocorra, é necessário
que se tenham indivíduos orientados a procurar assistência odontológica quando
apresentarem feridas na boca e/ou alterações de forma e cor sem regressão
espontânea em dez dias e, além disso, que a população tenha acesso a serviços
odontológicos com profissionais competentes para realizar esta avaliação. Entre
outras lesões passíveis de sofrer transformações malignas, ditas lesões
cancerizáveis, foi elencada a leucoplasia como objeto deste trabalho. Estudou-se a
sua prevenção, incidência e formas de tratamento bem como alguns aspectos do
carcinoma espinocelular que pode advir de uma leucoplasia.

Palavras-chaves: Leucoplasias, lesões cancerizáveis, câncer de boca.

Abstract: The mouth area is very susceptible to several species of traumatisms and,
therefore, is prone to develop lesions. In general, those lesions do not cause further
damage and regress spontaneously in a short period of time; however, there are
some lesions that suggest a more serious pathology, including cancer. Leukoplakia is
one of those lesions found in the mouth that seem to be harmless, albeit its great
potential to become an invasive cancer. Early diagnose of these lesions is crucial to
determine whether or not the individual will recover from it. To do so, it is essential
that individuals seek professional help when any wound or alteration in shape or
colour is found and not regress in ten days time. In addition, professional help must
be always available for those people and those professionals must be able to
undertake those exams. Between all mouth lesions that can become cancerous,
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leukoplakia has been chosen in this article to be examined. Therefore its prevention,
incidence and treatment possibilities, as well as some aspects of the squamous cell
carcinoma, the sort of cancer that is developed from those lesions, have been
studied.

Key-words: Leukoplakia. Cancerous lesions. Mouth cancer.

1

INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença de alta complexidade e de grande difusão na população
mundial. Ainda, é um grave problema de saúde pública não apenas no Brasil, mas
em todo o mundo, tendo, em 2010, vitimado mais de sete milhões de indivíduos.1
Esta doença, em virtude de sua gravidade, causa temor e, por isto, é cercado de
crendices e mitos, e, além disto, de preconceitos.
Dentre as diversas espécies desta doença, o câncer de boca é um dos mais comuns
dentre a população brasileira. Em 2012, foram registrados aproximadamente 14.170
novos casos desta doença, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).
Esta doença tem maior incidência entre os homens brancos, de 40 anos de idade ou
mais, fumantes e/ou etilistas.
O câncer de boca atinge as regiões internas da boca, como a língua e seu assoalho,
as bochechas, o palato e também os lábios. Há lesões que antecedem esta
neoplasia e que, portanto, servem de sinal de alerta da doença, que são, em muitos
casos, pequenas e de aparência inocente e que, por esta razão, são ignoradas pelos
indivíduos e também, infelizmente, pelos próprios profissionais de saúde que as
examinam. Tais lesões iniciais, caso não sejam detectadas e tratadas, podem
evoluir e formar o câncer de boca.
Dentre as lesões cancerizáveis encontram-se as leucoplasias. Estas lesões se
caracterizam por se apresentarem como manchas brancas dos mais variados
tamanhos – desde poucos milímetros até acometerem a integralidade da boca –
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dispersas pela mucosa bucal. As leucoplasias merecem atenção, pois, em
aproximadamente 6% dos casos, sofrem malignização.
A prevenção do câncer bucal apresenta estreita relação com a detecção precoce e
com o tratamento das lesões cancerizáveis, a exemplo da leucoplasia. Deste modo,
o diagnóstico precoce destas lesões é o meio mais eficaz de se evitar a ocorrência
de novos casos de câncer de boca e, com isto, diminuir os custos humanos, sociais
e econômicos decorrentes do tratamento desta tão grave doença.
Deste modo, o artigo em questão busca analisar a leucoplasia, uma das mais
comuns lesões cancerizáveis, em seus mais diversos aspectos, partindo de suas
características biológicas, suas espécies, sua incidência na população brasileira, os
meios de diagnósticos e de tratamento, culminando em suas relações com o
carcinoma espinocelular de boca.

2

ASPECTOS GERAIS DAS LESÕES CANCERIZÁVEIS

O câncer de boca atinge cerca de 6% da população mundial, sendo a sexta
neoplasia mais comum no Brasil1. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer
(INCA)2, foram registrados, no ano de 2012, 14.170 novos casos de câncer bucal,
sendo 9.900 entre homens e 4.180 entre mulheres.
O câncer bucal acomete mais indivíduos do sexo masculino do que do sexo
feminino. Em que pese a variabilidade dos dados referentes à sua incidência, alguns
autores relatam que o câncer bucal é o quarto tipo mais frequente em homens no
Brasil. Dentre as mulheres, o câncer bucal é o oitavo mais prevalente. A mortalidade
por esta neoplasia, no ano de 2010, foi de 4.891 pessoas, sendo registrados 3.882
entre homens e 1.009 entre mulheres. Deste modo, conclui-se que para cada mulher
há 3.1 casos de câncer bucal em homens.
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Os tumores malignos de boca ocorrem geralmente no sexo masculino, na quarta ou
quinta década de vida, os homens brancos são mais afetados que os negros1. Tratase do sexto tipo de câncer mais comum entre homens em Curitiba entre os anos de
2001 e 2005 com uma taxa de 13.48 casos por 100.000 habitantes.
O câncer bucal pode ser causado por um conjunto de fatores que interagem entre si
em um tempo variável. Por esta razão, a sua carcinogênese é estudada em três
fases distintas: indução, promoção e progressão do câncer.
Segundo Bordini et al2 e Tommasi3, na etapa da indução, também chamada de
iniciação – também denominada iniciação da alteração celular maligna4 – agentes
agressores – ou seja, os agentes cancerígenos primários – promovem alterações
celulares a nível de DNA e, com isto, causam mutações nos genes. As células ficam
sensibilizadas e podem sofrer transformações quando estão sob a ação de agentes
cocancerígenos e passar para a segunda etapa do processo: a promoção. Neste
sentido dispõe Tommasi5 que, ―de acordo com diversos fatores, tais como a
susceptibilidade individual e a continuidade das agressões dos agentes, o espaço de
tempo entre a primeira e a segunda fases podem ser de muitos anos, inclusive
décadas‖.
Na fase da promoção, as células mutantes são transformadas em células malignas
de modo lento e sucessivo. Este processo pode ser interrompido caso os agentes
agressores sejam retirados.
Na fase de progressão6 o processo já não é passível de ser interrompido. Nele, as
células alteradas se multiplicam de forma autônoma levando ao crescimento do
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tumor, que invade os tecidos vizinhos. É um estágio que pode culminar com o
surgimento de metástases e levar o indivíduo à morte.
2.1

AGENTES CARCINOGÊNICOS

O câncer bucal pode ser desenvolvido em virtude de diversas causas. A
multifatoriedade desta doença traz em seu bojo causas evitáveis e outras não
evitáveis, a exemplo da genética.
Os agentes carcinogênicos caracterizam-se pela possibilidade de lesionar o DNA
celular. A exposição a substâncias mutagênicas formadoras do agente pode majorar
drasticamente o risco de se desenvolver uma neoplasia oral.

Tal risco está

diretamente vinculado ao tempo de exposição à substância, e, portanto, aos hábitos
desenvolvidos pelo indivíduo.
Por estas razões, a identificação e conhecimento dos agentes carcinogênicos –
evitáveis ou não – são essenciais para evitar a instalação do câncer bucal. Com isto,
torna-se possível evitá-lo por meio de medidas simples e, deste modo, afastar suas
consequências adversas. O conhecimento dos agentes carcinogênicos é, portanto,
uma dos mais eficazes meios de prevenir o desenvolvimento de lesões
cancerizáveis e por consequência, o câncer oral.
Cumpre salientar que diversos agentes carcinogênicos são causadores de outras
doenças graves, a exemplo do uso do tabaco que acarreta enfisema pulmonar,
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tromboses, dentre outras moléstias.
Por este motivo é imprescindível conhecer as causas evitáveis desta doença.

2.2

TABACO

Dentre todos os agentes cancerígenos atualmente conhecidos, o fumo é, sem
dúvidas, o mais lesivo de todos os agentes evitáveis, uma vez que é de exposição
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voluntária1. Para além dos efeitos nocivos decorrentes da queima do tabaco que,
neste processo, atinge mais de 800º C, estudos científicos já identificaram mais de
4.700 agentes nocivos em sua composição, dentre os quais ao menos sessenta
destes apresentam reconhecida ação carcinogênica.
O fumo é um carcinógeno completo2 não apenas por lesionar o DNA celular em
virtude de suas substâncias mutagênicas como também pela ação irritativa
acarretada pelas altas temperaturas a que é levado. Por estas razões, os fumantes
possuem de quatro a quinze vezes mais risco de desenvolver o câncer de boca
quando comparados a não fumantes3. Tal risco vincula-se diretamente ao tempo de
exposição ao hábito de fumar e, também, ao número de cigarros consumidos
diariamente.
Cumpre frisar que o consumo do tabaco, em suas mais diversas formas, pode
causar lesões. Dentre os consumidores da substância sem fumaça, seja por
inalação – a exemplo do uso de rapé – ou por mascar o fumo. O uso prolongado
desta substância majora o risco de desenvolver este câncer de quatro a cinquenta
vezes se comparado com a população em geral.

2.3

ÁLCOOL

O álcool também é elencado como agente carcinogênico para as neoplasias orais. O
uso desta substância aumenta em até nove vezes o risco de desenvolver o câncer
de boca. Quando associado ao hábito de fumar este risco chega a ser trinta e cinco
vezes maior4.
Ainda não são conhecidos os mecanismos de atuação do álcool para a
carcinogênese bucal, contudo, é sabido que este é causador da doença. Contudo,
1
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sabe-se que as substâncias presentes nas bebidas alcoólicas têm ação irritativa das
mucosas e que, também, possuem efeito desidratante e solvente, que facilitam a
penetração de outros agentes carcinogênicos, a exemplo do fumo 1.
A concentração do álcool é variável nas diversas bebidas industrializadas: as
destiladas possuem teor alcoólico mais elevado do que as fermentadas, como se vê
na tabela abaixo que elenca as bebidas mais consumidas pela população brasileira:
Espécie de bebida alcoólica

Teor alcoólico

Cerveja

5%

Cachaça

50%

Whisky

40%

Vinhos

18%

Além do uso do álcool em bebidas alcoólicas, é preciso lembrar que outros produtos
industrializados possuem a substância em sua composição e, portanto, também
apresentam potencial carcinogênico. Os enxaguatórios bucais possuem em sua
composição um teor alcoólico de 25%, maior do que o apresentado por algumas
bebidas alcoólicas como a cerveja e o vinho. Estudos relatam que o bochecho com
estes produtos aumenta em quatro vezes o risco de desenvolvimento de câncer
bucal. Por este motivo, cabe ao odontólogo orientar seus pacientes a evitar o uso
destes enxaguantes e, em seu lugar, promover o uso de enxaguantes bucais sem
álcool.

2.4

RADIAÇÕES

As radiações ionizantes, como as produzidas por raio X, podem lesionar diretamente
o DNA celular produzindo mutações genéticas1. Indivíduos que foram expostos na
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infância a estas radiações são mais suscetíveis a desenvolver neoplasias orais
devido ao seu efeito acumulativo.
Em que pese não serem ionizantes, as radiações solares estão intimamente
relacionadas ao desenvolvimento de cânceres de pele e de lábios. Por isto se deve
evitar à exposição aos raios solares sem proteção e em horários inapropriados. O
uso de chapéus, de protetores solares e, principalmente, de protetores labiais são
formas importantes de proteção. Pessoas que trabalham ao sol como pescadores e
trabalhadores da construção civil necessitam de maior proteção do que aqueles que
se expõem esporadicamente a radiação solar, especialmente se apresentarem pele
clara, pois apresenta menores concentrações de melanina.

2.5

TRAUMATISMOS CRÔNICOS

Há controvérsias a respeito do potencial carcinogênico dos traumatismos crônicos
na cavidade bucal tais como os causados por próteses mal adaptadas e por bordas
cortantes de dentes cariados. Contudo, não é possível excluir tais agentes dos
demais agentes carcinogênicos, pois é preciso lembrar que:
Neste contexto, o aspecto principal a ser ponderado, em caso da aceitação
da teoria cocarcinogênica do fator da injúria reside na tríade irritação
presente e constante, surgimento do processo e continuidade da irritação
2
sobre os tecidos já alterados .

Por estas razões, a despeito do baixo número de indivíduos com agentes
causadores de traumatismos crônicos que desenvolvem lesões malignas, não é
possível descartar esta causa sob pena de expor a população a um risco.
2.6

VÍRUS

O papiloma vírus humano (HPV) e o vírus da herpes simples (HSV) têm sido
relacionados ao câncer bucal, principalmente quando associados a outros
carcinógenos como o álcool e o fumo. Em que pese inexistir comprovação de seu
1
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potencial carcinogênico há diversos indícios que apontam para a correlação entre a
sua existência e o desenvolvimento de neoplasias orais.
Por este motivo, a prevenção destas moléstias parece estar interligada à prevenção
do câncer de boca. Deste modo, não pode ser descartada do rol de potenciais
carcinógenos1.
2.7

FATORES GENÉTICOS, NUTRICIONAIS E IMUNODEFICIÊNCIAS

Fatores genéticos como agentes carcinogênicos são pouco estudados pela literatura
especializada. Há apenas dois casos reconhecidos como agentes causadores de
neoplasias malignas bucais que estão vinculados à pigmentação da pele. O
albinismo pode ser considerado um agente carcinogênico, especialmente no que
toca ao carcinoma espinocelular de lábios, em virtude da menor pigmentação na
pele e, consequentemente, menor proteção contra as radiações solares. No mesmo
sentido, o xeroderma pigmentoso, por acarretar hipersensibilidade às radiações
solares2, predispõe indivíduos ao câncer de boca.
Deficiências nutricionais, tais como as anemias e avitaminoses, são coadjuvantes na
ocorrência do câncer bucal3. A falta de ferro produz atrofias na mucosa bucal, o que
predispõe o indivíduo ao câncer. A falta vitamina C, substância de ação antioxidante,
interfere na absorção do ferro no organismo. Por sua vez, a deficiência de vitamina
A produz aumento na queratina da mucosa e o surgimento de leucoplasias. Já as
vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo celular, também são
essenciais para se afastar a incidência do câncer bucal.
Por estas razões, o consumo de frutas e verduras, fontes de vitaminas A, B e C,
auxilia na prevenção do câncer de boca. Cumpre frisar que os indivíduos integrantes
de grupos de risco têm as suas chances de desenvolver a doença aumentada
quando apresentarem déficit nos índices de vitaminas no corpo. Tanto é que é
1
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comum que pessoas etilistas apresentem esta condição e, com isto, exponham-se
ainda mais às chances de serem acometidos por uma neoplasia maligna bucal1.
Ainda, dentre as causas de imunodeficiência relacionadas às neoplasias de boca,
Tommasi relata que pacientes que sofreram transplante renal e receberam
imunodepressores apresentam maiores índices de câncer do que os apresentados
por grupos controle2.

3 LESÕES CANCERIZÁVEIS

Define Hertz3 que lesões suscetíveis de passar por um processo de malignização,
ou seja, de se tornarem câncer, são denominadas lesões cancerizáveis.
Neste sentido, descreve Tommasi4, que tais lesões são modificações dos tecidos
que, a qualquer momento, podem ocorrer e, com isto, tornar-se um tumor maligno,
mas, todavia, também podem se manter incólumes por tempo indefinido,
principalmente mediante o afastamento dos fatores irritantes.
Cumpre frisar que nem toda lesão pode ser classificada como cancerizável. Lesões
só podem ser caracterizadas cientificamente como cancerizáveis após o registro de
um número significativo de casos clínicos nos quais uma lesão idêntica ou similar
passou pelo processo de malignização e, com isto, tornou-se um câncer bucal.
Neste sentido, são consideradas lesões cancerizáveis as leucoplasias, as
eritoplasias, o líquen plano, a candidíase leucoplásica, o nevo pigmentar, a fibrose
sumucosa, as infecções pelo HPV e as lesões traumáticas5.
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3.1

LEUCOPLASIAS

As leucoplasias foram descritas pela primeira vez por Schwimmer, em 1877, e
podem se conceituadas como1:
Leucoplasia é uma lesão branca da mucosa bucal representada
clinicamente por placa aderente que pode ser lisa, rugosa ou verrucosa,
homogênea ou não, revelando, histologicamente, na grande maioria dos
casos
hiperqueratose,
paraqueratose
ou
hiperparaqueratose
acompanhadas ou não de diversas alterações epiteliais, em especial
acantose, espongiose e edema intracelular. Normalmente não regridem
após eliminação de agentes irritantes crônicos detectáveis e sofrem
transformação maligna,quando não removidas cirurgicamente ,em cerca de
6% dos casos.

As leucoplasias se apresentam clinicamente como placas brancas, homogêneas
(78.6%) ou heterogênicas (21.4%), que podem acometer qualquer área da mucosa
bucal atingindo, principalmente, a língua, a mucosa jugal, o palato duro e o mole.
Estas placas possuem dimensões variadas, desde poucos milímetros até atingirem
grandes extensões na cavidade bucal2. O processo de cancerização na leucoplasia
é irreversível.
A incidência de leucoplasias na população brasileira é de 0,2 a 4,9% 3, acometendo
principalmente homens na faixa etária acima dos 40 anos de idade, principalmente
os fumantes e os etílicos.
O hábito de fumar e beber aumenta consideravelmente as chances de
desenvolvimento desta lesão. Por esta razão, aponta Cerri4, é que o índice de
leucoplasias entre mulheres tem aumentado em virtude do aumento no consumo de
cigarros e de bebidas alcoólicas por este grupo nas últimas décadas.

1

TOMMASI, Antônio Fernando. Lesões e condições cancerizáveis. In: TOMMASI, Antônio Fernando.
Diagnóstico em Patologia Bucal. São Paulo: Artes Médicas, 1985, p. 333.
2
CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio. Estomatologia: bases do diagnóstico
para o clínico geral. São Paulo: Santos Editora, 2007, p. 144.
3
CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio. Estomatologia: bases do diagnóstico
para o clínico geral. São Paulo: Santos Editora, 2007, p. 144.
4
CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio. Estomatologia: bases do diagnóstico
para o clínico geral. São Paulo: Santos Editora, 2007, p. 144.
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Ademais, também podem promover o aparecimento destas lesões os irritantes
crônicos, como dentes em mal estado e próteses mal adaptadas. As anemias, as
avitaminoses e a sífilis também podem provocar o aparecimento destas lesões1.

3.1.1 TIPOS DE LEUCOPLASIAS

Quanto ao seu aspecto clínico, as leucoplasias podem ser classificadas como
leucoplasia homogênea, leucoplasia salpicada e leucoplasia verrucosa 2.
As leucoplasias homogêneas são a mais comumente diagnosticadas, ao passo que
as verrucosas são mais raras e, que, coincidentemente, apresentam maiores
chances de malignização, ao lado das salpicadas.
Há controvérsias quanto aos reais índices das taxas de malignização das
leucoplasias. Defende Laskaris3 que este fenômeno ocorre entre quatro e seis por
cento das lesões sendo que as regiões mais afetadas são a mucosa jugal, a língua,
o assoalho de boca, as gengivas e o lábio inferior. De outro lado, Cerri 4 assegura
que a malignização das leucoplasias verrucosas ocorre em quinze por cento dos
casos. Portanto, é incerto o real índice de malignização das leucoplasias, contudo é
certo que se faz necessário o acompanhamento e o tratamento dos indivíduos que
apresentarem tais lesões para se prevenir o câncer bucal.
3.1.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Dentre as patologias que apresentam aspectos clínicos semelhantes às leucoplasias
têm-se o líquen plano, as candidíases, as estomatites, as queilites, mordiscamento
da mucosa bucal, entre outros5.
O diagnóstico diferencial é realizado pela biópsia das áreas suspeitas.
1

CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio. Estomatologia: bases do
diagnóstico para o clínico geral. São Paulo: Santos Editora, 2007, p. 144.
2
LASKARIS, George. Doenças da boca: texto e atlas (2ª Ed). Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 2.
3
LASKARIS, George. Doenças da boca: texto e atlas (2ª Ed). Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 2.
4
CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio. Estomatologia: bases do
diagnóstico para o clínico geral. São Paulo: Santos Editora, 2007, p. 144.
5
LASKARIS, George. Doenças da boca: texto e atlas (2ª Ed). Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 2.
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3.1.3 ETIOPATOGENIA DAS LEUCOPLASIAS

A leucoplasia pode ser causada por diversos fatores1. O fumo tem sido relatado por
diversos autores como o fator mais importante no desenvolvimento de uma
leucoplasia. A compreensão exata da etilogia destas lesões ainda foi completamente
estabelecida2, mas é possível descrever as principais causas de desenvolvimento
destas, como aponta Grispan3.
São causas gerais e locais das leucoplasias as seguintes:

CAUSAS GERAIS E LOCAIS (GRISPAN)
Causas Gerais e Locais
Fatores
Gerais

Idade
Sexo

(internos)
Raça
Sífilis
Hipovitaminose A e B
Hipercolesterolemia
Doenças
gerais

Arsenicismo crônico
Hipocloridas
Menopausa
Hormonais
Carências alimentares
Anemias

1

TOMMASI, Antônio Fernando. Lesões e alterações cancerizáveis. In: GARRAFA, Volnei; TOMMASI, Antônio
Fernando. Câncer bucal. São Paulo: Medisa, 1980.
2
LASKARIS, George. Doenças da boca: texto e atlas (2ª Ed). Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 2.
3
TOMMASI, Antônio Fernando. Lesões e alterações cancerizáveis. In: GARRAFA, Volnei; TOMMASI, Antônio
Fernando. Câncer bucal. São Paulo: Medisa, 1980.
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Fatores
irritativos
locais

Pelo hábito de
fumar

Mecânicos
Físicos
Químicos

(externos)
Vinculados a
dentes e
próteses

Cáries
Fraturas
Abrasões
Desvios
Próteses
Sépsis bucal

Outros fatores

Mecânicos (profissionais em especial)
Físicos

Galvanismo
Alimentos etc.
Radiações

Químicos

Rapé, aspirina, menta, álcool,
antiasmáticos

Por estas razões é que afirma Tommasi1 não possuir ―leucoplasia quem quer, mas
somente quem pode‖ e que ―quando fatores locais, experimentais ou clínicos, são
persistentes e de grande intensidade, podem aparecer leucoplasias sem que se
possam demonstrar causas gerais.‖.

3.1.4 TRATAMENTO DA LEUCOPLASIA

Confirmado o diagnóstico da leucoplasia é definido o seu tratamento. A remoção
cirúrgica
1

é

o

tratamento

preconizado

por

diversos

autores 2,

contudo,

é

TOMMASI, Antônio Fernando. Lesões e alterações cancerizáveis. In: GARRAFA, Volnei; TOMMASI, Antônio
Fernando. Câncer bucal. São Paulo: Medisa, 1980.
2
Neste sentido dispõe Volnei Garrafa em TOMMASI, Antônio Fernando. Lesões e alterações cancerizáveis. In:
GARRAFA, Volnei; TOMMASI, Antônio Fernando. Câncer bucal. São Paulo: Medisa, 1980; George Laskaris
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imprescindível primeiramente identificar fatores locais e/ou gerais que concorrem ao
aparecimento de tais lesões e a sua remoção sempre que possível.
A cirurgia deverá ser realizada com pequena margem de segurança. Muitas vezes,
quando a lesão é pequena, a própria biópsia excisional, também com margem de
segurança, é o tratamento para a lesão.
Há casos em que as lesões são muito extensas nos quais, para a realização da
biópsia, é necessário o uso do corante azul de toluidina para demarcação das áreas
mais propícias a serem biopsiadas. As regiões mais coradas serão as mais
indicadas para o exame1. O teste do azul de toluidina, também chamado de teste de
Shedd, cora o material do núcleo das células tumorais, mas não o núcleo das
células sadias. É possível a obtenção de resultados ―falsos positivos‖ especialmente
em áreas inflamadas, que ocorrem em torno de 7% dos casos.
Segundo Cerri2, a biopsia realizada com a ajuda do corante azul de toluidina deve
seguir alguns passos: a remoção de resíduos na área em exame, a demarcação da
área a ser examinada e a remoção do corante.
Em primeiro lugar, o paciente deve realizar a remoção de resíduos da área a ser
examinada. Para tanto deve ser orientado a realizar um bochecho com água por 30
segundos. Na sequencia deve ser realizado o bochecho com solução de ácido
acético a 1% por vinte segundos de duração. Após o bochecho o paciente deverá
cuspir a solução. Concluída a assepsia do local é necessário secar a área levemente
com gaze.
Em seguida é necessário marcar as áreas suspeitas a ser analisadas. Deste modo,
aplica-se o corante azul de toluidina com cotonete ou gaze sob a área em exame e
aguardar trinta segundos para a reação da substância. Em seguida realiza-se novo
bochecho com ácido acético por sessenta segundos com o fito de remover o
excesso de corante na mucosa. Após, realiza-se novo bochecho com água.

em LASKARIS, George. Doenças da boca: texto e atlas (2ª Ed). Porto Alegre: Artmed, 2007; e Artur Cerri em
CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio. Estomatologia: bases do diagnóstico para
o clínico geral. São Paulo: Santos Editora, 2007.
1
Artur Cerri em CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio. Estomatologia: bases do
diagnóstico para o clínico geral. São Paulo: Santos Editora, 2007, p. 145.
2
Idem, ibidem.
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É importante destacar as áreas suspeitas com o corante supramencionado uma vez
que estas terão preferência sobre as demais regiões a serem biopsiadas.
Normalmente

nas

regiões

biopsiadas

são

observadas

paraqueratose,

hiperparaqueratose, acantose, espongiose e processo inflamatório que pode ser de
diferentes intensidades. Quando surgem atipias celulares há ocorrência de
alterações celulares e indício de malignização da amostra1. Muitas vezes não é
possível realizar a cirurgia de remoção da leucoplasia ou por ser ela muito extensa
ou pelas próprias condições de saúde do paciente tais como idade avançada,
doenças sistêmicas. Nestas situações deve-se acompanhar o mesmo e avaliar as
lesões em intervalos regulares a cada três ou seis meses.
Há, entretanto, alternativas à cirurgia tradicional a exemplo da utilização de laser, da
criocirurgia e da eletrocirurgia 2. A utilização de ácido retinóico como tratamento
alternativo se encontra em fase de estudos.

3.1.5 CARCINOMA ESPINOCELULAR

As leucoplasias, quando não devidamente tratadas, podem evoluir para a formação
de um carcinoma espinocelular em aproximadamente seis por cento dos casos 3.
O carcinoma espinocelular é a neoplasia mais frequente dentre os tumores malignos
da boca e repondem por cerca de 90 a 96% dos casos4. Pode ser chamado também
de epidermóide ou de células escamosas5.
A agressividade desta neoplasia está relacionada a sua diferenciação celular.
Quanto mais indiferenciado o câncer, mais agressivo e com maior capacidade

1

Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
3
BORDINI, Paulo José; GROSSO, Sanny Farreti Bueno; COSTA, Soraia Carvalho da. Câncer de boca, lesões e
condições cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 343.
4
BORDINI, Paulo José; GROSSO, Sanny Farreti Bueno; COSTA, Soraia Carvalho da. Câncer de boca, lesões e
condições cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 343.
5
MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Falando sobre câncer de boca. Rio de Janeiro:
Engenho e Arte, 2002, p. 21.
2
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destrutiva e infiltrativa. Neste contexto, os tumores da boca são classificados como
moderadamente diferenciados1.
A localização anatômica do tumor e o seu tempo de evolução também são variáveis
que devem ser consideradas. O câncer pode encontrar em seu caminho obstáculos
como ossos e músculos, que dificultam o seu crescimento. Quanto maior o tempo de
sua evolução, maior será sua infiltração nos tecidos adjacentes2.
O câncer, para ser adequadamente tratado, deve ser classificado de acordo com a
fase de crescimento em que se encontra. Esta forma de analisar o tumor chama-se
estadiamento3. Mesmo que dois pacientes tenham o mesmo tipo de câncer, mas se
encontrem em estadiamentos diferentes, receberão tratamentos diversos.
O sistema utilizado para o estadiamento é o denominado Tumor-NinfonodoMetástase (TNM), reconhecido mundialmente. Este sistema é baseado na extensão
do tumor e cada uma de suas iniciais TNM representa um dos aspectos a ser
considerados no exame4.
A inicial ―T‖ se refere à extensão do Tumor. Nele, ―Tx‖ representa os tumores que
não são passíveis de avaliação, sendo os demais tumores classificados em uma
escala gradativa que parte de ―T1‖ até ―T4‖ na qual ―T1‖ se refere aos tumores
iniciais e ―T4‖ os tumores que invadem outras estruturas anatômicas.
Por sua vez, a inicial ―N‖ se refere aos linfonodos regionais na qual ―Nx‖ simboliza
linfonodos regionais que não podem ser avaliados. Os demais tumores são inseridos
em uma escala gradativa de quantidade de linfonodos acometidos na qual ―N1‖ é a
menos abrangente e ―N3‖ a mais abrangente, na qual há metástases em um
linfonodo medindo mais de 6 cm em seu maior diâmetro.

1

BORDINI, Paulo José; GROSSO, Sanny Farreti Bueno; COSTA, Soraia Carvalho da. Câncer de boca, lesões e
condições cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 343.
2
BORDINI, Paulo José; GROSSO, Sanny Farreti Bueno; COSTA, Soraia Carvalho da. Câncer de boca, lesões e
condições cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 343.
3
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. ABC do Câncer: Abordagens Práticas para o Controle do Câncer (2ª Ed.).
Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2012, p. 24.
4
BORDINI, Paulo José; GROSSO, Sanny Farreti Bueno; COSTA, Soraia Carvalho da. Câncer de boca, lesões e
condições cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 343.
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Enfim, a inicial ―M‖ trata da existência de metástases à distância na qual ―M0‖ denota
a ausência destas e ―M1‖ a sua presença.
Os métodos terapêuticos utilizados no tratamento do câncer de boca mais utilizados
são a cirurgia, radioterapia e a quimioterapia que podem ser empregados em
conjunto ou isoladamente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O câncer é uma patologia que leva a morte mais de sete milhões de pessoas no
mundo anualmente. Enquanto algumas doenças entraram em declínio ou até
mesmo foram erradicadas devido aos avanços da medicina, como a poliomielite e a
varíola para as quais havia vacinas, o câncer não segue o mesmo comportamento.
Ainda não exista uma vacina para as neoplasias malignas pelas mais diversas
razões até porque ele não é uma doença única, existe uma centena de tipos
diferentes e cada qual comporta-se de maneira diferente das demais.
Para o câncer, assim como para outras doenças conhecidas, a mais importante
forma de enfrentamento é a Prevenção. As leucoplasias, tema deste trabalho, são
em muitos casos, lesões pequenas e de aparência inocente. A sua etiologia ainda
não está completamente estabelecida, mas sabemos que o fumo, o álcool, os
traumatismos, entre outros podem levar à sua formação. Quando não tratadas
adequadamente levam 6% dos pacientes a um câncer oral.
A maioria das pessoas que chegam a um serviço especializado de oncologia já está
com uma lesão avançada o que resulta em um tratamento complexo, custoso e com
muitas sequelas para o paciente. Muitos irão morrer em consequência deste câncer.
É de extrema importância que a comunidade conheça as formas de prevenção do
câncer de boca e que os profissionais de saúde, em especial os odontólogos,
estejam habilitados a identificar as lesões cancerizáveis e dar os devidos
encaminhamentos.
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HIPERPLASIA GENGIVAL RELACIONADA AO USO DE PRÓTESES
MAL ADAPTADAS

Gilmar Percebon1
Liliane Pinheiro da Luz Schlindwein2
Rosane do Carmo Machado3

Resumo: Este estudo teve como propósito verificar os principais tipos de lesões que
acometem a cavidade oral, decorrente do uso de próteses mal adaptadas ou má
higienizadas pelo paciente, em resposta principalmente a uma orientação
inadequada do cirurgião dentista. Observa-se que as lesões mais citadas pelos
autores, como as estomatites, as úlceras traumáticas e as hiperplasias, poderiam ser
evitadas se após a instalação da prótese o profissional realizasse um ajuste
adequado, orientasse o paciente quanto às técnicas de higienização e o
acompanhasse, realizando controles periódicos.
Palavras-Chave: Lesões, Prótese dentária. Hiperplasia Gengival.
Abstract: This study aimed to verify the main types of lesions in the oral cavity due
to the use of ill-fitting dentures or poor sanitized by the patient, mainly in response to
improper orientation of the dentist. It is observed that the lesions most frequently
mentioned by authors such as stomatitis, traumatic ulcers and hyperplasia could be
avoided if after the installation of the prosthesis professional conduct a proper fit,
orient the patient and the techniques of cleaning and accompany him, performing
periodic controls.
Key-words: Injuries, Dental prosthesis. Gingival hyperplasia.

1

INTRODUÇÃO

O objetivo desta pesquisa é verificar os principais tipos de lesões que acometem a
cavidade oral, decorrente do uso de próteses mal adaptadas e a hiperplasia
gengival.

1
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A Prótese Dentária é a especialidade da Odontologia que tem como interesse a
reabilitação oral de zonas desdentadas por meio de aparelhos artificiais (DESPLATS
e KEOGH, 1998).
Atualmente, na prática

odontológica,

é comum observarmos

lesões orais

decorrentes do uso de próteses iatrogênicas ou até mesmo de uma inadequada
orientação do paciente pelo cirurgião dentista.
A hiperplasia gengival apresenta manifestações clínicas variadas e normalmente
associadas a diferentes fatores etiológicos. Pode resultar de uma inflamação
crônica, desencadeada a partir de fatores locais, tais como placa ou cálculo, ou
fatores sistêmicos como doenças crônicas, variações hormonais e uso de
medicamentos (ALMEIDA, 2006).
A doença periodontal caracteriza-se por inflamação dos tecidos de suporte dos
dentes, causadas por bactérias. O processo inflamatório gengival pode promover a
migração apical do epitélio juncional, permitindo o avanço da placa bacteriana para a
região subgengival, o que pode levar ao desenvolvimento da periodontite, que é uma
doença caracterizada pela perda de inserção periodontal e por reabsorção óssea.(
BASSI et.al.1998).
Este artigo visa realizar uma revisão de literatura a respeito das doenças gengivais
bem como a hiperplasia gengival relacionada ao uso de próteses mal adaptadas.

2.

DOENÇA PERIODONTAL (DP)

Nos últimos 30 anos, houve um progresso extraordinário na compreensão da DP. O
conceito sobre etiologia, sua patogenia e seu tratamento é muito diferente nos dias
atuais, levados em consideração a década de 1970 (PERUZZO, 2004).
A DP é multifatorial apresentando o biofilme bacteriano como fator etiológico
primário. A placa bacteriana é a causa principal da DP, é composta por uma
película viscosa e incolor que se forma sobre os dentes, também conhecida como
biofilme

dental

(SALLUM,

2004).
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Em geral, o termo doença periodontal refere-se tanto para gengivite quanto para
periodontite, porém, a primeira é uma resposta inflamatória ao biofilme bacteriano
limitada ao tecido marginal enquanto na segunda a resposta invade os tecidos de
suporte causando perda de inserção. A menor parcela dos pacientes (cerca de 10%)
terá uma resposta sempre restrita à margem gengival, entretanto, para a grande
maioria das pessoas se a contaminação bacteriana não for controlada pode levar a
perda de suporte e consequentemente perda dental. (KIM, 2007)
Do ponto de vista etiopatogenético, esta doença apresenta fatores predisponentes
ou retentores de biofilme como restaurações iatrogênicas, lesões cariosas, sítios de
impactação alimentar, próteses mal adaptadas, aparelhos ortodônticos, mau
posicionamento dentário, falta de contato labial, entre outros. Existem ainda os
fatores modificadores, como a diabetes, estresse, medicamentos, fatores hormonais
e nutricionais bem como o tabagismo que, de diversas formas, altera a resposta
imunológica do hospedeiro, tornando-o mais susceptível ao desenvolvimento e
progressão da doença periodontal (LINS, 2005).
Em 1947, já se afirmava que os fumantes pareciam ter maior acúmulo de cálculo do
que os não fumantes (PINDBORG, 1947). Nesse contexto, a doença periodontal tem
se mostrado mais um problema de saúde pública (KIM et al., 2007).
O primeiro sinal de alteração da gengiva é o sangramento, que ocorre devido ao
acúmulo de placa bacteriana. Em seguida, aparece o eritema linear gengival,
caracterizando o quadro de gengivite. A persistência do acúmulo de placa por alguns
dias, desencadeia lesões no sulco gengival onde 5 a 10 % do tecido conjuntivo ficam
prejudicados (PAGE; SHROEDER, 1997).
Células do epitélio juncional migram e proliferam, representando o primeiro passo
para formação da bolsa periodontal, que consiste no aprofundamento patológico do
sulco gengival. Simultaneamente, ocorre a expansão da lesão em sentido apical e
lateral, com vasodilatação e aumento de células inflamatórias polimorfonucleares
que, juntamente com o plasma extravasado, ocupam a região das fibras colágenas.
Estes eventos permitem o quadro inicial da periodontite, representando clinicamente
a resposta aos fatores quimiotáticos liberados no sulco gengival. Após sete dias das
primeiras

modificações

gengivais,

as

características

inflamatórias

são

acompanhadas por perda de 60% do colágeno existente no periodonto. O infiltrado
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inflamatório ocupa 10% do tecido conjuntivo, e por volta de 15 a 20 dias, inicia-se a
perda óssea. Nessa fase, temos a lesão estabelecida e o processo pode
permanecer estável por longo tempo ou evoluir, para uma lesão avançada,
acarretando em último estágio a perda do elemento dentário (GENCO et al., 1996).

2.1

CLASSIFICAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL

Em termos gerais, podemos diferenciar duas entidades distintas de doença
periodontal, dependendo da gravidade da mesma, a gengivite e a periodontite. A
primeira é reversível, ao contrário da segunda, que é irreversível. A gengivite definese como uma inflamação superficial da gengiva, causada pelo acúmulo de placa
bacteriana. Apesar das alterações patológicas, o epitélio de união se mantém unido
ao dente, não havendo perda de inserção. É uma situação reversível, caso sejam
removidos os fatores etiológicos. Contudo, tem um papel precursor na perda de
inserção ao redor dos dentes se os fatores etiológicos não forem eliminados
(ALMEIDA, 2006).
A periodontite é uma atividade inflamatória com destruição do periodonto e ocorre
quando as alterações identificadas na gengivite progridem até ocorrer a destruição
do ligamento periodontal e migração apical do epitélio de união. Há o acúmulo de
placa bacteriana nos tecidos mais profundos, causando perda de inserção por
destruição do tecido conjuntivo e por reabsorção do osso alveolar. Clinicamente, a
gengiva apresenta-se eritematosa com sinais de inflamação, podendo estar
mascarada, em pacientes tabagistas, nos quais a nicotina promove vasoconstricção,
simulando, portanto, ausência de inflamação. A situação de periodontite é sempre
precedida de uma gengivite, no entanto, esta, nem sempre termina com a instalação
de

uma

periodontite

(ALMEIDA,

2006).
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2.2 CARACTERÍSTICA GENGIVAL E HIPERPLASIA GENGIVAL

Gengiva normal é caracterizada clinicamente por sua coloração rósea, consistência
firme e contorno parabólico da margem gengival. As papilas interdentais são firmes,
não sangram à sondagem delicada e ocupam todo o espaço disponível abaixo das
áreas de contato. A gengiva exibe frequentemente uma aparência pontilhada e uma
margem em ponta de faca (JAN LINDHE,1997).
Inflamação gengival caracteriza-se por um vermelhidão e tumefação gengival, com
tendência aumentada de sangramento dos tecidos moles à sondagem delicada,
(JAN LINDHE,1997).
Hiperplasia genvival é o aumento de volume da gengiva, de modo que o tecido mole
ultrapassa os espaços interproximais e avoluma-se sobre os dentes. O aumento do
volume gengival pode ficar localizado a uma papila ou pode envolver várias ou todas
as papilas gengivais. O aumento geralmente é mais proeminente na superfície
vestibular, embora apareça ocasionalmente na gengiva lingual. Não envolve a
mucosa alveolar. (SHAFER, 1985).
A hiperplasia gengival é o aumento macroscópico em volume e tamanho da gengiva,
uma inflamação crônica, é uma causa comum de crescimento localizado dos tecidos
gengivais. Geralmente se encontra associada à gengivite ocasionada pelo acúmulo
de placa bacteriana, a qual se somam alguns fatores de ordem local ou sistêmica,
por exemplo, a presença de corpos estranhos nas margens de restaurações, coroas
e bandas ortodônticas, trauma mecânico e diferentes influências hormonais,
(PERUZZO, 2004).
Dongari et al., (1993), a hiperplasia gengival pode ser idiopática ou geneticamente
transmitida. A maioria dos casos consiste de uma resposta do tecido hiperplásico
como o resultado de uma inflamação crônica associada com fatores locais como a
placa bacteriana ou cálculo. Outra condição etiológica como mudanças hormonais e
a administração de medicação específica podem potencializar significantemente ou
exagerar

os

efeitos

dos

fatores

locais

no

tecido

conjuntivo

gengival.
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A hiperplasia gengival é o acúmulo de produtos intermediários esteróides que são
transformados em testosterona devido a um aumento da atividade da enzima alfahidroxilase. Elevados níveis de testosterona podem agir nas células gengivais e
matriz para produzir hiperplasia gengival (NYSKA., et al., 1994).
O termo hiperplasia é um termo histológico usado para descrever o aumento do
tamanho de um órgão devido ao aumento do número de células, Aikaterini, e Effie,
(2005). De acordo com estes autores a classificação de hiperplasia gengival
baseado no grau de crescimento é definido como:
Grau 0 - nenhum sinal de hiperplasia gengival.
Grau l - hiperplasia no limite da papila interdentária.
Grau ll - hiperplasia envolvendo papila e gengiva marginal.
Grau lll - hiperplasia cobre ¾ ou mais da coroa.
A hiperplasia não se desenvolve em todos os pacientes que usam a ciclosporina. Há
evidências que o efeito pode estar relacionado à dose. Outros têm sugerido que a
hiperplasia pode estar relacionada à sensibilidade individual. O exato mecanismo da
hiperplasia gengival causada pela ciclosporina e nifedipina não é conhecido. Quando
usadas podem produzir uma excessiva hiperplasia da gengiva até mesmo em doses
recomendadas para doenças dermatológicas (FRANCO, et al., 2001).
As hiperplasias gengivais medicamentosas revestem-se de notável importância no
campo das alterações gengivais com base iatrogênica. Estas manifestações
patológicas passaram por um notável crescimento pela adoção de medicamentos de
amplo espectro terapêutico, como a ciclosporina (PERISSÊ, 2006).
Histologicamente, na hiperplasia gengival, a microestrutura do colágeno parece
consistir de um arranjo irregular de feixes e o tecido conjuntivo tem muito mais
inflamações acentuadas e células plasmáticas. Como resultado o epitélio tende a
aparecer mais irregular, paraceratinizado, resultando em variadas capacidades de
espessura. Em alguns estudos, sugerem que a densidade das células fibroblásticas
mudam e estimulam a síntese de DNA e a proliferação celular pode ocorrer como
uma lesão progressiva. Isto poderia sugerir como um elemento de verdadeira
hiperplasia celular em alguns pontos na maturação da lesão, (DESAI SILVER,1998).
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O aspecto clínico da Hiperplasia Gengival inflamatória produz uma saliência em
forma de anel em torno do dente envolvido. Esta intumescência pode aumentar até
recobrir parte das coroas. Este progride lentamente e sem dor, a menos que haja
complicações por infecção aguda ou trauma. Apresenta lesões com um vermelho
intenso, moles e friáveis, com uma superfície lisa e brilhante, e sangram facilmente
(CARRANZA, FERMIN, 2007).
Em todas as formas de hiperplasia, uma higiene bucal criteriosa é necessária para
minimizar os efeitos da inflamação na proliferação fibrosa. A gengivoplastia, ou
gengivectomia, pode ser requerida, mas deve ser realizada em combinação com a
profilaxia e instrução de higiene bucal (REGEZI, 2008).
Segundo Alves (2008), para que a movimentação ortodôntica alcance resultados
satisfatórios é imprescindível o controle do biofilme dental tanto por parte da
higienização diária do paciente, quanto por parte do profissional ao realizar uma
profilaxia periódica no paciente, sendo que, também, visa-se necessário ministrar a
instrução de higiene oral no início do tratamento e a constante motivação para que
ela seja efetivada com sucesso.

3.

HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA

Esta lesão pode ser pequena ou atingir alguns centímetros de diâmetro e,
ocasionalmente, apresenta-se ulcerada em sua superfície.
Coelho et al. (2004), analisaram as lesões bucais relacionadas ao uso de próteses e
concluíram que estas podem ter um amplo leque de lesões associadas e que a
hiperplasia fibrosa inflamatória constituiu 16,7% dos casos, nos quais a maior parte
destes foi relacionada às próteses totais superiores.
Em muitos casos, a hiperplasia fibrosa inflamatória, ocasionada por uso inadequado
de próteses, pode estar associada a infecções fúngicas, como é o caso da
hiperplasia

papilar

inflamatória

do

palato

(BASSI

et

al.,

1998).
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De acordo com Torreão et al. (1999), a hiperplasia fibrosa inflamatória possui uma
frequência alta e constitui a lesão mais frequente na cavidade bucal e, embora
possa ocorrer em qualquer localização, a mais frequente acontece na gengiva,
seguida pela bochecha, língua, lábios e palato.
Apesar de estar frequentemente associada ao uso de próteses dentárias mal
adaptadas, a HFI pode ainda ter como fatores etiológicos diastemas, arestas de
dentes cortantes, má higienização, manobras iatrogênicas profissionais, dentre
inúmeras outras (BASSI et al., 1998; KIGNEL et al., 1999; CASTRO e DUARTE,
2001).
Esta lesão pode ser pequena ou atingir alguns centímetros de diâmetro e
ocasionalmente, apresentam-se ulceradas em sua superfície (COUTINHO e
SANTOS, 1998).
Coelho et al. (2004) analisaram as lesões bucais relacionadas ao uso de próteses e
concluíram que estas podem ter um amplo leque de lesões associadas e que a
constituiu-se 16,7% dos casos, nos quais a maioria destas foi relacionada às
próteses total superiores.
A cavidade bucal constitui um ecossistema microbiológico que, em princípio,
mantém-se em harmonia e aonde as formas de vida que o habitam se encontram
em equilíbrio saprofítico (BASSI et al., 1998).
A hiperplasia fibrosa inflamatória é a melhor denominação dada a lesões
proliferativas benignas surgidas na cavidade bucal a partir de um traumatismo
crônico de baixa intensidade. Há uma relação entre o aumento da frequência de
hiperplasia fibrosa inflamatória com o aumento do período de uso das próteses,
sugerindo que as próteses totais ou parciais removíveis mal adaptadas e/ou antigas
normalmente causam trauma constante e inflamação aos tecidos bucais (LINS,
2005).
Clinicamente, surge como uma lesão exofítica ou elevada bem definida, de
consistência variando entre firme e flácida à palpação, superfície lisa, com base
séssil ou ocasionalmente pediculada, coloração variando de semelhante à mucosa
adjacente a eritematosa, de crescimento lento e geralmente assintomático. Esta
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lesão

pode

ser

pequena

ou

atingir

alguns

centímetros

de

diâmetro

e,

ocasionalmente, apresenta-se ulcerada em sua superfície (BASSI et al., 1998).

4

AS PRÓTESES

Profissionais de Odontologia devem estar atentos quanto a confecção da prótese
adequada a cada tipo de paciente e quanto aos cuidados além da importância de
uma orientação adequada do paciente quanto a higienização e uso dessas próteses.
Souza et al. (1996) afirmaram que ao planejar e confeccionar uma prótese, o
dentista deve se preocupar com diversos fatores dentre os quais a função da
articulação têmporo-mandibular, a tonicidade da musculatura, saúde da mucosa
oral, higiene oral e da prótese, tamanho e forma do rebordo alveolar, distribuição das
forças mastigatórias, espaço intermaxilar, condições oclusais, adaptação e extensão
da prótese, condições sistêmicas do paciente, defeitos das margens cervicais,
presença de áreas pontiagudas.
De acordo com Leles et al. (1999), o tratamento protético não elimina a possibilidade
de que novos problemas possam ocorrer sobre os elementos biológicos e protéticos
envolvidos.
Para a maioria dos cirurgiões dentistas, grande parte do interesse pelo paciente
termina quando é concluído o tratamento, o que compromete o prognóstico do
trabalho executado e influi negativamente na manutenção da saúde bucal do
paciente (WENDT, 1985).
Segundo Turano e Turano (2002), existem lesões decorrentes de um incorreto
planejamento de próteses como, a queilite angular e traumas da articulação
têmporo-mandibular e da musculatura do sistema estomatognático, causados por
erros no estabelecimento da dimensão vertical ou ainda, por ajustes oclusais
insuficientes.
A úlcera traumática é uma das lesões mais frequentes da mucosa bucal, que
apresenta uma etiologia variada, mas a resultante de procedimentos profissionais de
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natureza iatrogênica é a causa mais comum em pacientes portadores de prótese
total mucosuportada (KENG, 1979).
Nas hiperplasias fibrosas inflamatórias as lesões pequenas podem regredir quando
a prótese é ajustada e a massa for predominantemente hemangiomatosas. Lesões
maiores requerem além do ajustamento da prótese, a ressecção cirúrgica e exame
histopatológico, embora raramente haja evolução para forma tumoral, isso pode
ocorrer devido principalmente a persistência do fator etiológico. Em relação à
hiperplasia fibrosa inflamatória, (SHAFER, HINE & TOMICH, 1987; ISHIKAWA'S &
WALDRON, 1989; TOMMASI, 1989) observaram uma clara relação do aparecimento
da lesão com o uso de próteses.
Goiato et al. (2002) afirmaram que pacientes idosos, por apresentarem uma série de
características bucais e sistêmicas peculiares como rebordo alveolar reduzido,
mucosa menos resiliente, tecido muscular em degeneração, exigem maior precisão
na adaptação de suas próteses aos tecidos. Além disso, sabe-se que com o avanço
da idade ocorre uma diminuição da secreção salivar do paciente (xerostomia), que
pode causar dor ou sensação de queimação na boca dificultando a deglutição, a fala
e a mastigação, ocasionando também diminuição do paladar, aderência da língua na
base da prótese, falta de retenção, e ainda colaborar com formação de lesões na
cavidade oral.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se por meio da literatura, uma variedade de lesões que acometem a
cavidade bucal, devido principalmente a presença de próteses mal adaptadas e
ineficiência na orientação do paciente pelo profissional.
Desse modo percebe-se que para alcançar o sucesso em um tratamento reabilitador
protético é necessário estabelecer um plano de tratamento eficiente seguindo
corretamente os passos de confecção e instalação das próteses.
Realizar ajustes adequados, orientar e acompanhar o paciente são fatores
essenciais

no

restabelecimento

do

conforto,

da

estética.
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É de suma importância que o cirurgião dentista oriente o seu paciente quanto ao uso
e higienização das próteses instaladas e que, marque sempre que necessários
retornos para controle.
O profissional deve estar atento a esses conceitos, havendo assim uma maior
integração entre a Dentistica e a Periodontia, facilitando os nossos procedimentos e
melhorando o prognóstico a longo prazo.
Os conhecimentos básicos apresentados nesta revisão são de grande valia para os
profissionais, pois restaurar a forma, função, conforto e saúde de um paciente nem
sempre exige procedimentos complexos e sim, conhecimentos básicos, importantes
para a realização dos procedimentos restauradores com padrões estéticos e
biológicos aceitáveis.

5
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QUEILITE ACTÍNICA: PREVENÇÃO, TRATAMENTO E SUA
RELAÇÃO COM O CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LÁBIOS
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Rosane do Carmo Machado4

Resumo: A queilite actínica, também conhecida por hiperqueratose de lábio, é uma
das lesões cancerizáveis com maior poder de malignização dentre as que acometem
a boca. Esta doença atinge, principalmente, homens na faixa dos cinquenta anos
que, ao longo de suas vidas, ficaram expostos aos raios solares sem proteção
adequada, normalmente devido a suas ocupações a exemplo dos agricultores,
pescadores e trabalhadores da construção civil. A queilite actínica tem incidência
maior em pessoas de pele clara. A prevenção desta lesão não apenas é possível
como é extremamente simples e muito menos custosa do que o tratamento de sua
consequência de sua consequência mais grave: o carcinoma espinocelular de
lábios. O presente trabalho busca estudar a queilite actínica, abarcando, para tanto,
possíveis formas de prevenção, a sua incidência na população brasileira e seus
meios de tratamento. Superadas estas etapas, analisou-se o carcinoma
espinocelular de lábios, resultado da malignização desta lesão. Para tanto,
procedeu-se a análise de diversas bibliografias e de dados estatísticos tocantes à
queilite actínica e ao carcinoma espinocelular de lábios.
Palavras-chave: Queilite actínica. Câncer de boca. Prevenção. Carcinoma
espinocelular de lábios.
Abstract: Actinic cheilitis, also known as actinic keratosis of the lip, is one of the
precancerous lesions with greater power of malignancy among those affecting the
mouth. This disease is manifested specially between fifty year-old men who were
exposed to the sun without protection through their lives, normally due to their
occupation such as farmers, fishermen and builders. Actinic cheilitis manifests itself
mainly between white skinned people. Not only is preventing actinic cheilitis possible
but it is also really simple and inexpensive compared to the costs of the cancerous
lesion that develops from it: squamous cell carcinoma of the lip. This paper aims to
1
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study actinic cheilits as a whole covering the means of prevention, its incidence rates
between Brazilian population, as well as its treatment. Afterwards, the squamous cell
carcinoma of the lip has been analysed due to the fact that it is a consequence of the
actinic cheilitis. To do so, several bibliographies and statistical data regarding actinic
cheilitis and squamous cell carcinoma of the lip have been analysed.
Key words: Actinic cheilitis. Mouth cancer. Prevention. Squamous cell carnimoa of
the lip.

1

INTRODUÇÃO

A queilite actínica é uma lesão bucal com grande capacidade de se tornar maligna.
Tais lesões ocorrem, principalmente, nos lábios inferiores e comumente acometem
pessoas de pele clara com histórico de exposição prolongada ao sol sem proteção
adequada. Os primeiros sinais da doença são descoloração dos lábios e
aparecimento de pequenas lesões labiais que se agravam com exposição solar.
Quando estas lesões não são tratadas podem sofrer malignização transformandose, deste modo, em carcinoma espinocelular de lábio. A malignização das lesões
ocorre entre 6 e 25% dos casos como relatam os autores1.
Dentre as espécies de câncer bucal, as lesões de lábio inferior, de língua e de
assoalho bucal, são as de maior incidência para ambos os sexos na população
brasileira. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer2 foram documentados, em
2012, 14.170 novos casos de câncer de boca no Brasil, sendo 9.990 em homens e
4.180 em mulheres, dentre os quais houve aproximadamente 4.791 óbitos. O câncer
de boca é o quarto tumor mais recorrente entre pessoas do sexo masculino, sendo
que o seu diagnóstico é realizado muitas vezes quando tais lesões já se encontram
em estágio avançado3. Segundo Artur Cerri, aproximadamente 53% dos casos de
tumores de origem bucal são descobertos nesta situação4.

1

CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do
Diagnóstico para o Clínico Geral. São Paulo: Santos, 2007, p. 146-147.
2
INSTITUTO
NACIONAL
DO
CÂNCER.
Tipos
de
câncer:
boca.
Disponível
em:
<file:///C:/Users/Leticia/Desktop/FONTES%20DO%20ARTIGO%20(QUEILITE)/INCA%20-%20C%C3%82NCER%20%20Tipo%20-%20Boca.htm>. Acesso em: 26 jan. 2014.
3
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Tipos de câncer: boca. Disponível em:
<file:///C:/Users/Leticia/Desktop/FONTES%20DO%20ARTIGO%20(QUEILITE)/INCA%20-%20C%C3%82NCER%20%20Tipo%20-%20Boca.htm>. Acesso em: 26 jan. 2014.
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CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do
Diagnóstico para o Clínico Geral. São Paulo: Santos, 2007, p. 145.
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O tratamento do câncer de boca é bastante difícil e os índices de sobrevida para
esta moléstia são baixos. A extração de tais tumores exige frequentemente a
remoção de grande parte da mucosa labial e a extração de dentes, o que acarreta
em deformidades permanentes ao paciente. Deste modo, o tratamento da doença é
mutilante, doloroso, oneroso e resulta em grandes perdas permanentes de qualidade
de vida para o indivíduo. Ademais, são altas as taxas de mortalidade no curso do
tratamento desta espécie de carcinoma visto que mais da metade dos pacientes
falecem nos cinco primeiros anos posteriores ao diagnóstico1.
Em que pese o carcinoma espinocelular de lábios ser uma questão de saúde pública
ainda são pouco difundidas as suas formas de prevenção. O uso do protetor solar,
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é reconhecido e
difundido por informes publicitários como necessário à prevenção do câncer de pele
e apresenta grande aceitação por parte da população brasileira. De outro lado, tal
assertiva não é válida no que toca à prevenção do câncer labial. A conscientização
pública da relevância do uso de proteção solar labial é praticamente inexistente
sendo que as informações referentes ao assunto restringem-se praticamente a nível
científico,

destinando-se

aos

profissionais

da

saúde

especializados

como

odontólogos, dermatologistas, oncologistas e enfermeiros atuantes nestas áreas.
A difusão dos meios de prevenção e a realização de diagnósticos precoces de
lesões labiais deve se constituir uma prioridade dentre as políticas de saúde pública.
Isto porque são demasiadamente altas as taxas de incidência da moléstia e de
mortalidade dos indivíduos por ela acometidos no Brasil. Para tanto, cabe ao Estado
promover a difusão de informações referentes à prevenção e tratamento da doença
para a população brasileira em geral nos diversos meios de comunicação existentes,
bem como a educação em saúde dos profissionais de prevenção primária a fim de
reduzir tais índices.
Neste sentido, o presente trabalho visa estudar a queilite actínica em seus mais
variados aspectos, partindo de sua caracterização, de suas taxas de incidência na
população brasileira, os métodos preventivos, fatores de risco e meios de tratamento
de sua consequência mais gravosa, qual seja o carcinoma espinocelular de lábio.

1

MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Falando sobre o câncer da boca. Rio de Janeiro:
Engenho e Arte, 2002, p. 9.
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2

DEFINIÇÃO DE QUEILITE ACTÍNICA

Segundo Artur Cerri1, queilite actínica vem do grego ―keilos‖ significando lábios. Já o
termo actínica, também oriundo do grego, significa raios luminosos ou raio solar.
Deste modo, a queilite actínica é a lesão labial causada pela exposição solar. As
radiações solares possuem como um dos seus componentes as radiações
ultravioletas.
As radiações ultravioletas (UV) possuem comprimento de onda com variações entre
2900 e 3200 ângstrons e estas podem causar alterações ao nível do epitélio, com
ação eritematosa, congestiva e carcinogênica 2.
As radiações ultravioletas são classificadas de acordo com o seu comprimento de
onda em ultravioleta A (UVA), B (UVB) ou C (UVC). As radiações UVA são
responsáveis pelo bronzeamento imediato, já as do tipo UVB são aquelas que
promovem o bronzeamento tardio, enquanto as do tipo UVC tem ação germicida. As
radiações UVA e UVB respondem também pela metabolização da vitamina D.
Quando estas radiações são inteiramente absorvidas pelas proteínas e ácidos
nucleicos da pessoa exposta ao sol elas causam alterações que impedem a
transcrição do material genético do RNA mensageiro, bloqueando a duplicação do
DNA em diferentes níveis.
A radiação solar não é ionizante visto não ser capaz de deslocar elétrons e produzir
ionizações ao passar por um ser vivo, mas tem a capacidade de, ao longo do tempo,
causar lesões significativas nos tecidos vivos 3. A exposição de um indivíduo à luz
solar por um período prolongado, de 15 a 30 anos, é um fator de risco reconhecido e
citado por diversos autores como um dos fatores mais importantes para o
surgimento de lesões com potencial de se transformar em um câncer de lábio
inferior. São vários os fatores que juntos podem potencializar a ação dos raios
solares.

1

CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do
Diagnóstico para o Clínico Geral. São Paulo: Santos, 2007, p. 145.
2
BORDINI, Paulo José; BUENO GROSSO, Sanny Farretti; DA COSTA, Soraia Carvalho. Câncer Bucal, Lesões e
Condições Cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 339.
3
MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Falando sobre o câncer da boca. Rio de Janeiro:
Engenho e Arte, 2002, p. 23.
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Segundo Garrafa1 podem-se considerar
o tempo de exposição à luz solar,o tipo de radiação,o comprimento de onda
dessas radiações,o seu ângulo de incidência, a hora do dia, a estação do
ano,a latitude e a suscetibilidade individual.

As pessoas de pele clara têm menor proteção a esta moléstia quando comparadas
com os negros que, por possuírem mais melanina em suas células, possuem maior
proteção solar. São raros os casos de câncer de pele e lábio inferior em negros; já
em albinos a ocorrência deste problema é elevada 2.
A queilite actínica pode ser chamada também de hiperqueratose de lábio. Aponta
Artur Cerri3 que esta lesão é mais frequente em adultos, mas pode ser detectada em
qualquer faixa etária. As pessoas de pele clara que ficam expostas ao sol por longos
períodos, tais como agricultores, pescadores, trabalhadores da construção civil
também são os mais suscetíveis a desenvolverem a queilite. É mais comum o seu
surgimento no sexo masculino na proporção de 10 homens afetados para 1 mulher.
A preferência por homens justifica-se visto serem eles que, na maioria das vezes,
trabalham mais ao ar livre e também pelo fato de muitas mulheres usarem batom ,o
que ajuda na proteção labial. No Brasil estima-se que de 2 a 3 % dos adultos de 54
anos apresentam esta lesão4.
Embora tumores malignos de diversas espécies só possam ser diagnosticados com
exames complementares sofisticados, a exemplo das ressonâncias magnéticas ou
das tomografias como exigem os tumores cerebrais, o câncer que tem sua origem
na boca é externo e muitas vezes o próprio paciente procura um serviço de saúde
para relatar o problema. Infelizmente, quando isto acontece, as lesões geralmente
se encontram mais avançadas e de prognóstico reservado. O odontólogo é
plenamente capacitado para diagnosticar aquelas potencialmente cancerizáveis em
ocasião precoce dando chance ao paciente de ter uma sobrevida com melhor
prognóstico e menos sequelas. É necessário que o profissional realize um exame
1

GARRAFA, Volnei. Semiologia do Câncer Bucal. In: TOMMASI, Antônio Fernando; GARRAFA, Volnei. Câncer
Bucal. São Paulo: Medisa, 1980, p. 377.
2
MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Falando sobre o câncer da boca. Rio de Janeiro:
Engenho e Arte, 2002, p. 23.
3
CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do
Diagnóstico para o Clínico Geral. São Paulo: Santos, 2007, p. 147.
4
MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Falando sobre o câncer da boca. Rio de Janeiro:
Engenho e Arte, 2002, p. 23.
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clínico simples mais minucioso e com a atenção devida. Infelizmente, os pacientes,
apesar de grandes avanços da área oncológica, ainda são diagnosticados nos
estágios mais avançados da doença.
Tomasi e Garrafa1 relatam que
A American Cancer Society estima que tumores menores que 1,5 cm de
diâmetro a taxa de sobrevivência em 5 anos é de 59%,enquanto que para
tumores maiores de 3,0 cm esta taxa é de apenas 17%.

Segundo Bordini et al2 não houve mudanças de cenário em relação às décadas
anteriores. A Coordenação de Programas de Controle do Câncer Proonco cita como
fatores que contribuem para a manutenção desta situação
dificuldade de acesso da população aos serviços de assistência; despreparo
dos profissionais de saúde quanto aos aspectos epidemiológicos e clínicos
das lesões precursoras do câncer de boca. Muitas lesões bucais não são
reconhecidas cedo, seja por erro de diagnóstico, ausência de familiaridade
com os sinais clínicos do câncer bucal ou, ainda, por exame incompleto
e/ou inadequado da boca; e desarticulação entre as ações de prevenção,
3
diagnóstico e tratamento .

Garrafa4 é enfático ao dizer que
o paciente canceroso tem praticamente uma única chance: a primeira, ou
seja, a possibilidade de uma boa sobrevida na maioria dos casos está
diretamente relacionada com o estadiamento da doença no início do ataque
terapêutico.

Lesões avançadas são facilmente diagnosticáveis: o grande desafio é identificar
lesões iniciais e com pouca ou nenhuma sintomatologia. O cirurgião–dentista há
muito tempo deixou de ser responsável apenas por verificar e tratar das lesões
cariosas de seus pacientes. A sua responsabilidade profissional exige a avaliação
completa e detalhada de todas as estruturas bucais. Não há desculpa em não se
fazer um exame completo dos pacientes que atendemos diariamente, quando
sabemos da dor e sequelas que podemos evitar para os mesmos. Atenção
redobrada ao se atender homens, com idade de 40 anos ou mais, etilistas e/ou
fumantes, de pele clara. São eles com o perfil de risco de serem portadores de
1

TOMMASI, Antônio Fernando; GARRAFA, Volnei. Câncer Bucal. São Paulo: Medisa, 1980.
BORDINI, Paulo José; BUENO GROSSO, Sanny Farretti; DA COSTA, Soraia Carvalho. Câncer Bucal, Lesões e
Condições Cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 331.
3
Idem, ibidem.
4
GARRAFA, Volnei. Filosofia Preventiva em Câncer Bucal e “História Natural da Doença” atuação dos
profissionais da saúde no controle do problema: panorama geral dos níveis de atenção. In: TOMMASI, Antônio
Fernando; GARRAFA, Volnei. Câncer Bucal. São Paulo: Medisa, 1980, p. 377.
2
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câncer bucal, segundo a unanimidade dos autores. Caso estes indivíduos
apresentem saúde bucal precária, com próteses mal adaptadas, lesões cariosas
e/ou dentes quebrados, que acabam por traumatizar a mucosa bucal, as chances de
desenvolverem um câncer de boca aumenta exponencialmente.
É importante que a comunidade saiba que qualquer lesão que não regrida
espontaneamente em 10 ou 15 dias na região da boca e lábios deve ser investigada
por seu odontólogo com rigor. Muitas pessoas têm com frequência pequenas lesões
em lábios e não lhes dão a devida importância. Muitas afirmam que elas decorreram
de uma ―febre‖; que ficaram muito ao sol; que sempre tem estes ―machucadinhos‖ e
que não é nada sério. O bom diagnóstico necessita de uma boa anamnese. Algumas
perguntas dão subsídios ao odontólogo para formular uma hipótese diagnóstica, a
exemplo de questionar a profissão do indivíduo, o que permite ao profissional avaliar
a intensidade de exposição solar do indivíduo. Como afirmado, algumas profissões
merecem especial atenção ao paciente, como trabalhar na construção civil,
pescadores e agricultores. Algumas pessoas, apesar de não trabalharem sob as
radiações solares, praticam hobbies que os expõem ao sol, tais como jardinagem,
pescaria e surf.
É igualmente útil perquirir quanto ao uso de protetores solares, protetores labiais e
chapéus, pois tal informação faculta ao odontólogo aferir o grau de proteção do
indivíduo contra os raios UV. Tendo em conta que o efeito das radiações solares é
acumulativo cabe indagar se o mesmo morou no litoral em alguma época de sua
vida.
O tempo de existência das lesões e a frequência destas também são de suma
importância. O paciente, ao relatar uma alteração percebida há menos de 10 dias,
pode não apresentar queilite actínica, mas apenas ter sofrido um trauma na região,
que seguirá o seu curso normal de restabelecimento. De outro lado, lesões
repetitivas e de curso de desenvolvimento de mais tempo necessitam de exames e
acompanhamento mais próximos.
Quando o paciente relata já ter feito alguma biópsia na região bucal deve-se dedicar
atenção especial visto ele ser considerado de risco para o desenvolvimento de
novos

tumores.
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O hábito de fumar, principalmente cigarros de palha ou cachimbos, é reconhecido
como nocivo e passível de provocar câncer pela unanimidade dos autores. Além dos
produtos contidos no cigarro, comprovadamente carcinogênicos, seus apetrechos e
características podem causar irritação mecânica da mucosa, como a alta
temperatura que apresenta e a presença de materiais irritantes que o revistam,
como a palha de alguns cigarros rústicos e o metal que compõe o bocal do
cachimbo.
A existência de um diagnóstico anterior de câncer de pele comprova que o indivíduo
já se submeteu a exposição solar desprotegida e/ou suscetibilidade individual.
Estas perguntas norteiam o profissional, que, após um exame clínico detalhado
verificará a necessidade ou não de exames complementares como uma biópsia ou
encaminhamento do indivíduo a um serviço especializado de diagnóstico.
Existem serviços especializados que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
não necessitando de recursos financeiros do indivíduo.
Em Curitiba, Paraná, todas as Unidades de Saúde possuem odontólogos que estão
aptos a fazerem este exame clínico e, caso julguem necessário, encaminhar para
um serviço especializado. A Prefeitura Municipal de Curitiba conta com dois centros
especializados Estomatologia (CEOs) que realizam o atendimento especializado,
exames como biópsias são realizados e quando comprovado o câncer bucal, os
pacientes são encaminhados para tratamento no Hospital Erasto Gaertner,
referência em tratamentos oncológicos.
Quando o caso necessita de acompanhamento do odontólogo responsável, o
paciente é reencaminhado a este profissional. Universidades e Faculdades de
Odontologia também, normalmente oferecem este serviço de maneira gratuita.
Infelizmente esta situação não é a mesma em todos os municípios brasileiros e
sabe-se que em muitos locais não existe nenhum serviço de saúde acessível à
população e os indivíduos passam uma vida inteira sem ter se consultado com um
médico ou dentista.
A saúde é muitas vezes encarada no Brasil como um bem de consumo, acessível
aos mais privilegiados e não como um direito fundamental do ser humano. E são
justamente aqueles com menor poder aquisitivo, menor escolaridade e sujeitos aos
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trabalhos mais pesados, com menor acesso aos serviços de saúde, os com maior
chance de desenvolverem um câncer bucal e de terem o seu diagnóstico tardio e
sofrerem toda a carga de mutilações e limitações em suas vidas.
O câncer de lábio é externo, de crescimento mais lento se comparado a outros tipos
de câncer bucal. Um trabalhador rural, de pele clara, morando longe de grandes
centros, fumante de cigarro de palha poderá perceber uma lesão em seu lábio, mas
pode não lhe dar a devida importância. E só irá procurar algum recurso terapêutico
após muito tempo da sua evolução. É possível que ele subestime a lesão e tente
tratá-la com remédios caseiros e simpatias, agravando ainda mais o problema. Já
um profissional liberal de uma metrópole muito dificilmente terá o hábito de fumar um
cigarro de palha, não irá se expor por tanto tempo ao sol e é provável que, mesmo
que seja fumante, saiba dos riscos a que está sujeito ao usar o tabaco. Caso
apresente uma lesão em lábio, mesmo que demore mais do que deveria,
possivelmente irá procurar algum profissional de saúde1.
Os primeiros sinais da queilite actínica são a alteração de cor do lábio afetado
apresentando
Aspecto atrófico, pálido, esbranquiçado, ressecado, normalmente fissurado,
com descamação, áreas de erosões superficiais, úlceras crônicas e perda
2
da elasticidade .

Ao contrário do lábio superior, o lábio inferior é 10 vezes mais suscetível de
desenvolver a queilite actínica. Quando tais lesões são deixadas a seguirem o seu
próprio curso sem tratamento adequado ou remoção dos agentes co-carcinogênicos,
tais como o fumo, a exposição solar sem proteção e outros, estas chegam a se
tornar lesões malignas entre 6 a 25% dos casos. Segundo Tommasi3, o
aparecimento e desenvolvimento destas lesões está muito relacionado com a
sensibilidade individual uma vez que algumas pessoas apresentam placas
ceratóticas após uma exposição solar mínima. Há também casos de pessoas com
regressão total ou parcial das lesões quando se protegem e não se expõem ao sol
por um tempo variável.
1

Nesse sentido aponta GARRAFA, Volnei. Marco referencial: epidemiologia do câncer bucal. In: TOMMASI,
Antônio Fernando; GARRAFA, Volnei. Câncer Bucal. São Paulo: Medisa, 1980, p. 101.
2
CERRI, Artur. Alterações de cor da mucosa bucal. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do
Diagnóstico para o Clínico Geral. São Paulo: Santos, 2007, p. 146.
3
GARRAFA, Volnei. Lesões e alterações cancerizáveis. In: TOMMASI, Antônio Fernando; GARRAFA, Volnei.
Câncer Bucal. São Paulo: Medisa, 1980, p. 295.
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O tratamento da queilite actínica aproxima-se, em um primeiro momento, dos seus
meios de prevenção. Isto porque os pacientes que estão no início do tratamento são
orientados a evitar a exposição aos elementos naturais e, caso o façam, devem usar
protetores solares, principalmente o protetor labial1.
Segundo Cerri2, o tratamento pode ser feito usando-se laser de gás carbônico
(CO2), vermelhectomia, ácido tricloroacético (ATA) a 70% e o 5fluorouracil a 5% (5FU), na dosagem de 3 vezes ao dia por 15 dias. O autor relata que o uso do 5-FU
tem resultados duvidosos e pode haver recidivas. O ATA promove um peeling
químico e tem resultados satisfatórios. A aplicação do ATA envolve alguns cuidados
em sua aplicação tais como a manter a boca entreaberta durante a sua aplicação
para evitar que o lábio superior (normalmente livre das lesões) não seja afetado. O
tratamento com o ATA é simples, não é oneroso e não exige ambiente hospitalar
para a sua utilização. O tempo da regeneração tecidual é menor se comparado a
outras técnicas utilizadas para o mesmo fim. Como todos os tratamentos não
invasivos já citados poderá ocorrer recidiva.
Cremes e batons com fator de proteção solar – à base de ácido paraminobenzóico
(PABA) a 5% - tem o seu uso recomendado da mesma maneira que a utilização de
chapéus de abas largas3.
Dentre os tratamentos invasivos temos a cirurgia chamada de vermelhectomia que
consiste na remoção cirúrgica do vermelho dos lábios e a sua reposição por retalho
da face interna do mesmo4. O novo tecido formado perde a tendência de
desenvolver a queilite actínica5.
A orientação e o acompanhamento dos pacientes acometidos por esta moléstia deve
ser constante, a fim de se evitar o desenvolvimento do carcinoma espinocelular de
lábio.
1

GARRAFA, Volnei. Lesões e alterações cancerizáveis. In: TOMMASI, Antônio Fernando; GARRAFA, Volnei.
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Diagnóstico para o Clínico Geral. São Paulo: Santos, 2007, p. 145.
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É necessário que se faça o diagnóstico diferencial da queilite actínica de outras
patologias como lúpus eritematoso, líquen plano, leucoplasias e carcinoma
espinocelular em fase inicial1.
3

CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LÁBIOS

Quando, por diversos motivos já citados anteriormente, a queilite actínica sofre um
processo de malignização e se torna um carcinoma espinocelular de lábios, a
prevenção deixa de ser primária, simples e de baixo custo e passa a ser a de
limitação de danos, onerosa e complexa.
Os carcinomas epidermóides, conhecidos também por espinocelulares ou de células
escamosas, são os mais prevalentes da cavidade oral2. A proporção deles entre os
cânceres de boca chegam de 90 a 95% e entre 3 a 5% de todos cânceres3.
As principais características deste tipo de tumor são
rompimento do epitélio, com formação de uma úlcera de consistência e
base endurecida, e ,raramente apresenta ,consistência mole,que mais
comumente ocorre nas lesões herpéticas e traumáticas,assim como as
aftas.O carcinoma exibe normalmente um fundo granuloso e grosseiro,com
4
bordas elevadas circundando a lesão .

Inicialmente quando o paciente procura um serviço de saúde com uma lesão em
lábio, uma biópsia é realizada em busca de um diagnóstico mais preciso. Muitas
vezes o leigo considera este exame complementar como uma certeza de que ele
está com câncer e tem um grande temor em submeter-se a ela. Cabe ao profissional
orientá-lo de que a biópsia tem muita utilidade em diagnósticos diferenciais de
lesões benignas.
O resultado negativo para malignidade é muito mais frequente que o positivo. É
importante que o paciente tenha acesso a estas informações pois muitas vezes
temerosos de estarem com câncer, não fazem o exame ou não retornam para
buscar o resultado.

1

LASKARIS, George. Doenças da boca (2.Ed). Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 348.
MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Falando sobre o câncer da boca. Rio de Janeiro:
Engenho e Arte, 2002, p. 31.
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LASKARIS, George. Doenças da boca (2.Ed). Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 348.
4
MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Falando sobre o câncer da boca. Rio de Janeiro:
Engenho e Arte, 2002, p. 31.
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Segundo Tommasi1, a biópsia consiste da retirada de tecido vivo para que o mesmo
seja submetido a estudo histológico. Segundo Pereira2, 82.5% das lesões biopsiadas
em laboratório de estomatologia de Curitiba da Universidade Federal do Paraná
(2003) resultaram em carcinoma conforme tabela abaixo:
EPIDEMIOLOGIA DAS LESÕES BUCAIS
Espécies de lesões biopsiadas

Frequência das lesões biopsiadas

Hiperplasia fibrosa inflamatória

20,2%

Fibroma

11%

Mucocele

9,2%

Atipia celular

6,7%

Hiperqueratose/acantose

4,2%

Cisto radicular

4,2%

Processo inflamatório crônico

3,7%

inespecífico
Cistos de natureza ontogênica

3,7%

Papiloma

3%

Carcinoma

2,5%

Segundo Pereira3
a decisão de coletar apenas uma parte ou a totalidade da lesão é um dos
principais dilemas enfrentados pelo clínico menos experiente. A técnica da
biópsia excisional (letra mais escura) se confunde com o próprio
tratamento cirúrgico da doença, já que privilegia a remoção de todo o tecido
alterado. Já a biópsia do tipo incisional (idem) é indicada sempre que o
clínico tem dúvidas acerca do diagnóstico e quando a terapêutica definitiva
a ser instituída pode ser influenciada pelas características histológicas da
lesão. (grifos contidos no original)

O tratamento do carcinoma espinocelular de lábio necessita que a lesão seja
classificada a fim de se elaborar um plano terapêutico adequado4. Segundo Bordini1,
1

TOMMASI, Antônio Fernando. Exames complementares. In: TOMMASI, Antônio Fernando (Org). Diagnóstico
em Patologia Bucal. Artes Médicas, 1985, p. 36.
2
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. Programa de Atualização em Odontologia Preventiva e Saúde
Coletiva: prevenção: ciclo 2, módulo 2. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 86.
3
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. Programa de Atualização em Odontologia Preventiva e Saúde
Coletiva: prevenção: ciclo 2, módulo 2. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 86.
4
BORDINI, Paulo José; BUENO GROSSO, Sanny Farretti; DA COSTA, Soraia Carvalho. Câncer Bucal, Lesões e
Condições Cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 331.
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as manifestações do carcinoma espinocelular podem ser diversas dependendo dos
fatores que interagem quando da sua formação, são eles o grau de diferenciação do
tumor, a sua localização anatômica e o tempo de evolução.
No que toca ao grau de diferenciação do tumor, a sua agressividade é tanto maior
quanto a sua indiferenciação. Estes têm a tendência de terem o seu crescimento
mais rápido, com maior capacidade de destruição e infiltração. As metástases
nestes casos são mais frequentes e numerosas. Normalmente os carcinomas
espinocelulares da cavidade oral são de indiferenciação moderada.
De outro lado, a localização anatômica é importante, pois, a depender do local em
que se situa, o tumor pode encontrar barreiras anatômicas que dificultam o seu
crescimento, como músculos, ossos, etc..
Enfim, o tempo de evolução é de extrema importância para o aspecto da lesão e
associado aos outros fatores relatados anteriormente assumem aspectos diversos.
Os carcinomas espinocelulares podem ser classificados em endofíticas e exofíticas.
Aquelas endofíticas têm o aspecto de uma úlcera superficial, infiltrativa e destrutiva.
As lesões exofíticas apresentam-se com o aspecto de couve-flor ou amora.
Durante o seu crescimento, os carcinomas evoluem desde um carcinoma in situ,
microinvasivo a um invasivo.
Quando na sua forma inicial (in situ), a única maneira de se ter um diagnóstico
preciso é através de uma biópsia. A diferenciação de uma displasia severa de um
carcinoma in situ pode ser difícil. Quando há uma intervenção eficiente neste
estágio,as chances de cura chegam a 100%.
Quanto a lesão progride para um estágio microinvasivo, começa a apresentar
modificações em sua estrutura tais como a sua consistência tecidual que passa a se
tornar endurecida. Este estágio não apresenta sintomatologia e há a necessidade de
uma biópsia para confirmação diagnóstica. Desde que o paciente receba um
tratamento adequado, o prognóstico poderá ser bom.

1

BORDINI, Paulo José; BUENO GROSSO, Sanny Farretti; DA COSTA, Soraia Carvalho. Câncer Bucal, Lesões e
Condições Cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 331.
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Quando não se obtém tratamento adequado nas primeiras fases acima descritas, o
carcinoma se torna invasivo e as lesões vão progressivamente se infiltrando e
destruindo os tecidos. A dor aparece em um estágio mais tardio causando
dificuldades em falar, deglutir, e leva a perda de peso do indivíduo.
As metástases são comuns nas fases mais adiantadas. O prognóstico é reservado
e, segundo a Fundação Oncocentro de São Paulo1, para um tumor de qualquer
localização e tamanho. A sobrevida em 5 anos é próxima de 50% desde que não
ocorra comprometimento dos gânglios. Quando isto ocorre, a taxa de sobrevivência
é de 30% e de 20% quando há rompimento ganglionar.
Tão logo o diagnóstico é firmado, é necessário que se faça o estadiamento da lesão,
que segundo o autor2,―é a classificação de um tumor maligno com base nas
evidências clínicas‖.
Segundo Tommasi e Garrafa3, este estadiamento é realizado usando-se o sistema
TNM, que é um sistema de classificação internacional no qual T é a extensão do
tumor, N são os linfonodos regionais e M são as metástases à distância4.
Referências dos tumores
T

Extensão do Tumor

Tx

Tumor primário não pode ser avaliado

T0

Sem evidência de tumor primário

Tis

Carcinoma in situ

T1

Tumor com 2 cm ou menos em seu
maior diâmetro

T2

Tumor maior que 2 cm mas menor que 4
cm em seu maior diâmetro

1

BORDINI, Paulo José; BUENO GROSSO, Sanny Farretti; DA COSTA, Soraia Carvalho. Câncer Bucal, Lesões e
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São Paulo: Santos, 2007, p. 330.
2
BORDINI, Paulo José; BUENO GROSSO, Sanny Farretti; DA COSTA, Soraia Carvalho. Câncer Bucal, Lesões e
Condições Cancerizáveis. In: KIGNEL, Sérgio (Org.). Estomatologia: Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral.
São Paulo: Santos, 2007, p. 353.
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GARRAFA, Volnei. Lesões e alterações cancerizáveis. In: TOMMASI, Antônio Fernando; GARRAFA, Volnei.
Câncer Bucal. São Paulo: Medisa, 1980, p. 383.
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T3

Tumor maior que 4 cm em seu maior
diâmetro

T4

Tumor que invade outras estruturas
anatômicas

A mesma lógica se aplica, como sugere o autor, aos linfonodos, como se denota da
tabela abaixo. Cumpre ressaltar que os linfonodos situados na linha média, como
aponta o autor, são denominados linfonodos ipsilaterais.
Referências dos linfonodos
N

Linfonodos regionais

Nx

Linfonodos regionais não podem ser
avaliados

NO

Ausência de metástase em linfonodos
regionais

N1

Metástase em um único linfonodo
ipsilateral, com 3 cm ou menos de
diâmetro

N2

Metástase em um único linfonodo
ipsilateral, com mais de 3 cm e menos
de 6cm;
Ou em linfonodos bilaterais ou colaterais,
nenhum com mais de 6 cm de
284iametro

N2a

Metástase em um único linfonodo
ipsilateral, maior de 3cm, mas inferior a 6
cm de diâmetro

N2b

Metástases em linfonodos múltiplos
ipsilaterais, nenhum com mais de 6 cm
em seu maior diâmetro

N2c

Metástases em linfonodos bilaterais ou
contralaterais, nenhum com mais de 6
cm de diâmetro
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N3

Metástases em um linfonodo medindo
mais de 6 cm de diâmetro

M

Metástase à distância

M0

Ausência de metástase à direita

M1

Presença de metástase à distância
(clínica ou radiográfica)

4

TRATAMENTO DO CÂNCER BUCAL

O tratamento desta espécie de câncer bucal consiste na aplicação de radioterapia,
quimioterapia ou de cirurgia. Estes recursos terapêuticos podem se utilizados de
maneira conjunta ou separada de acordo com as condições de cada paciente, desde
a localização, o estadiamento da doença, as condições psicológicas e sistêmicas do
paciente1.
O tratamento preconizado para o tratamento do câncer bucal é o cirúrgico, seguido
pela radioterapia e a quimioterapia. A maior parte dos tumores malignos da cavidade
bucal são representados por carcinomas espinocelulares com diferenciação
moderada2.
Segundo Kignel et al3, estudos realizados por diversos autores demonstram que os
pacientes com tumores malignos de cabeça e pescoço cometem duas vezes mais
suicídios do que outros pacientes acometidos por cânceres diversos, com exceção
daqueles com câncer de pulmão.

As funções destes pacientes ficam muito

prejudicadas especialmente pois a aparência destes é enormemente comprometida
devido às cirurgias mutilantes a que são submetidos, causando em muitas pessoas
de sua convivência, repugnância, sentimento de culpa.

1
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O tratamento do câncer também traz diversos efeitos colaterais importantes que
pioram ainda mais a estabilidade emocional do indivíduo. A radioterapia causa
mucosites, inflamação das mucosas afetadas causando dor e deixando o paciente
suscetível às infecções.
Outro efeito colateral importante da radioterapia é a xerostomia 1. As radiações
empregadas neste tratamento atingem as glândulas salivares, provocando, com isto,
a diminuição da produção e composição da saliva. Este quadro leva a alterações no
equilíbrio da microbiota bucal causando infecções por cândidas que aumentam
ainda mais o quadro doloroso do paciente. O paciente relata xerostomia da boca
(secura) que dificultam a deglutição de comidas e tem a sensação de queimadura na
língua. O tratamento que pode amenizar este quadro é o uso de soluções
semelhantes à composição da saliva natural.
A cárie de radiação é outro efeito colateral causado pela radiação na boca. Um dos
primeiros sintomas é a hipersensibilidade dentinária que provoca muita dor

ao

paciente e posteriormente o indivíduo desenvolve cáries extensas mesmo em
regiões que não foram submetidas à radiação.
Segundo Kignel et al2, a osteorradionecrose é
É uma forma aguda de osteomielite, com formação de sequestro devido à
grave lesão por radiação dos vasos sanguíneos intra-ósseos, predispondo
áreas de infecção refratária e necrose.

O tratamento da osteorradionecrose é complexo, tem-se usado oxigênio hiperbárico
como coadjuvante na terapia deste que é um dos piores efeitos colaterais do uso da
radiação3.
A ocorrência destes efeitos colaterais faz com que o paciente que será submetido a
um tratamento de câncer na região de boca seja avaliado primeiramente por uma
equipe de odontologos, que farão a análise das condições de saúde bucal dos
pacientes. Muitas vezes os mesmos fazem extrações dentárias para evitar a cárie de
1
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Paulo: Santos, 2007, p. 367.
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radiação e a osteorradionecrose. Sabe-se que o paciente

que foi submetido à

radiação na região da boca não pode ser submetido a nenhum tratamento cirúrgico
naquela região por 5 anos, e após este tempo deverá fazer profilaxia prévia com
antibióticos 48 horas antes da intervenção e mantê-la por mais 2 semanas após a
conduta,Isto inclui até mesmo uma extração simples1.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O câncer é uma doença que causa temor na maioria das pessoas: medo da morte,
de ficar dependente de outras pessoas, medo da dor. Quando uma mulher tem um
câncer de mama pode sofrer cirurgias, muitas vezes faz quimioterapia e
radioterapia. Atualmente, quando a mastectomia é necessária, faz-se a reabilitação
plástica pelo Serviço Único de Saúde (SUS) sem custos para que a paciente tenha o
menor impacto psicológico possível.
Na mídia existem orientações sobre o autoexame de mama, mamografias são
realizadas e incentivadas. Existe o ―Outubro Rosa‖, mês destinado à prevenção
deste tipo de câncer. São ações válidas e extremamente necessárias. E quanto ao
câncer de boca?
O impacto de um diagnóstico de câncer de boca é grande, como bem o sabem as
famílias e amigos de indivíduos que estão em curso do tratamento desta moléstia ou
que faleceram em sua decorrência. Assim como uma mulher, vítima de câncer de
mama, que sofreu uma mastectomia tem de conviver com as sequelas do seu
tratamento, as vítimas de câncer de boca também carregam um pesado fardo que,
ao contrário de sua semelhante, não pode ser ocultado dos demais uma vez que
inexistem próteses ou apetrechos capazes de minimizar as marcas e cicatrizes
deixadas.
O tratamento cirúrgico, amplamente empregado para esta moléstia, é, em muitas
vezes, mutilante e deformador da face do paciente. Deste modo, é fácil constatar
quando alguém passou por tal tratamento. Como foi analisado anteriormente, os

1
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índices de suicídio destes pacientes é duas vezes maior se comparado com
indivíduos acometidos por outros tipos de câncer, excetuando-se o de pulmão.
Resta claro, portanto, que são muitos os custos sociais, econômicos, psicologicos e
emociais do tratamento do câncer decorrente da queilite actínica. Deste modo, não
seria mais humano, prático e econômico promover medidas preventivas de alto
alcance à semelhança do ―Outubro Rosa‖, destinado à prevenção do câncer de
mama ao invés de depender tão somente do tratamento desta terrível moléstia?
Até o presente momento, lamentavelmente, não são difundidas informações
tocantes à prevenção e a gravidade da queilite actínica a despeito de seu alto
potencial de malignização. Deste modo, é essencial a promoção de políticas
públicas com vistas a conscientizar a população e os demais profissionais da área
de saúde a respeito da relevância desta doença e, principalmente, da difusão de
seus meios de prevenção.
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OLHAR APRENDIZ:
REFLEXÕES SOBRE ARTE, ENSINO E APRENDIZAGEM
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Resumo: O presente artigo faz uma reflexão sobre o quanto o universo visual tem
modificado a percepção do mundo, principalmente nas relações humanas. Ressalta
a importância de se reaprender a ver, de se enxergar além das aparências e das
manipulações. Preparar as futuras gerações para esse convívio passa a ser uma
das missões dos professores de arte, restabelecendo contato com o sensível com o
natural e porque não com a natureza. Fazer ver além das aparências, trazer a
emoção à tona, passa a ser o compromisso das novas gerações de educadores das
artes visuais.

Palavras-chave: artes visuais, ensino da arte, sensibilizar, arte e ciência, natureza e
arte.
Abstract: This article reflects on how the visual universe has changed the perception
of the world, especially in human relations. Emphasizes the importance of relearning
to do, to see beyond appearances and manipulation. Prepare future generations for
this interaction becomes one of the tasks of art teachers, reestablishing contact with
the sensitive natural and why not with nature. View beyond appearances, bring
emotion to the surface, becomes the commitment of the new generations of teachers
of visual arts.
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A palavra anestesia vem do grego antigo (αν-, an-, "ausência"; e αἲσθησις,
aisthēsis, "sensação") tradicionalmente significa a condição de ter a sensibilidade
(incluindo a dor) bloqueada ou temporariamente removida 1. Talvez seja essa a
palavra que melhor traduz o momento atual. A cada milésimo de segundo milhões
imagens são despejadas nos meios de comunicação, criando um momento jamais
vista em outros tempos. Este fast-food de imagens não permite o saborear de seus
conteúdos, dos aromas, das cores, da sobreposição das formas. Configurando-se
assim um ―olhar sem ver‖.
(...) O nosso olhar torna-se aperfeiçoado dia a dia – mas nós
vemos cada vez menos. Nunca foi tão urgente falar sobre ver. Cada vez
mais os aparelhos e objetos, de câmaras a computadores, de livros de arte
a videoteipes, conspiram para assumir o controle do nosso pensar, do
nosso sentir, do nosso experienciar, do nosso ver. Nós simplesmente
assistimos, somos expectadores (...). Somos ―sujeitos‖ que olham ―objetos‖.
Rapidamente colocamos rótulos que são grudados uma vez para sempre.
Através desses rótulos reconhecemos tudo, mas não vemos mais nada.
Conhecemos os rótulos em todas as garrafas, mas não provamos nunca o
vinho. Milhões de pessoas, sem o prazer de ver, zunem pela vida em seu
semissono, batendo, chutando e matando o que mal conseguiram perceber.
Elas jamais aprenderam a ver, ou esqueceram que o homem tem olhos
para ver, para experienciar (Oaklander,1980, p.135 apud Ferraz, 2009,
p.90).

A contemplação irreal, corrompida, desprovida de emoções e reflexão desemboca
em julgamento rápido, ―o rótulo‖.
Mediante este panorama ―formas de dominação astutas apropriam-se dos códigos e
das formas de sedução para impor uma ordem ideológica por estratégias sutis,
fazendo com que tudo seja polarizado para o consumo, para o econômico e para as
conveniências dos poderes que eles sustentam‖2. Não diferente a escola também se
encontra no meio desse turbilhão de ofertas visuais, performáticas e espetaculares
na sociedade encontrando-se em desvantagem, pois as noções de arte e estética
tradicionalmente praticadas, quando não articuladas com projetos históricos,
produzem um estado de alienação e projetam a cultura no vácuo.3

2
1

EDUCAR O OLHAR

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anestesia - Acesso em 13/10/2013 - 21:10
PILLAR, Analice Dutra. A Educação do Olhar no Ensino das Artes. Porto Alegre. Mediação, 2001, p.127.
3
Idem anterior.
2
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Faz-se necessário mediante tal quadro, educar o olhar, por se tratar de uma ―forma
de humanização e de cultivo, o que representa um dispositivo para a cidadania‖1.
Figura 1: Observação e coleta de dados das variedades de espécies de árvores no pátio da escola.

Fonte: Arquivos do autor

Por estas razões entende-se o quanto é importante hoje ―preparar as crianças para
desenvolver suas percepções pessoais, principalmente se pretendemos ampliar as
suas leituras do mundo‖2.
A educação do olhar, a educação estética o conhecer arte, aguça os olhos e a
mente retira o véu da ignorância e da inocência e dá condições para enfrentar,
―entender, problematizar, articular, criticar e transformar o mundo em que vivemos‖ 3.
Em qualquer idade a criança ―tem capacidade para vislumbrar e ampliar suas
percepções das semelhanças e diferenças de estruturas, formas, texturas e cores
existentes no mundo do qual ela participa‖.4
Figura 2: Coleta de dados no pátio da escola.
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Idem anterior.

FERRAZ, Mª H.C.T. Metodologia do Ensino da Arte: Fundamentos e Proposições. SP. :Cortez, 2009, p. 90.
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4
FERRAZ. Mª H.C.T. Metodologia do Ensino de Arte: Fundamentos e proposições. São Paulo: Cortez, 2009.
3

293

Fonte: Arquivos do autor

(...) quanto mais uma criança pinta e interage com diferentes tintas e
instrumentos (buchas, pincéis, esponjas, rolhas, rolos etc.) que marcam um
suporte (papel, madeira, pedra, tecido, argila etc.) mais possibilidades essa
criança terá de elaborar seu vocabulário pictórico (CUNHA, 2004, p.17).

A criança pode ampliar seu processo pictórico a partir de propostas prazerosas, pois
ela necessita de incentivo para desenvolver a sua criatividade.
No aprimoramento da visualidade o ideal é que se trabalhe a observação e a análise
utilizando os aspectos físicos, intuitivos e o contato mais profundo com as formas; e
uma observação que procura envolver todos os ângulos visuais possíveis
investigando os objetos e fenômenos tanto com a visão como também com os
demais sentidos.
À medida que trabalhamos para desenvolver a percepção ajudamos a ver
melhor, ouvir melhor, fazer discriminações sutis e ver as conexões entre as
coisas (...). Isto nos leva a uma proposição para o ensino e aprendizagem
de arte fundamentada na educação da percepção e do seu efeito sobre a
constituição do pensamento artístico e estético (FERRAZ, Mª.H.C de T.
2009, p.90).

Estimular a percepção ajuda a concretizar os conhecimentos referentes a arte e
cabe ao professor saber fazer a ponte entre esses conhecimentos. O desafio da
Educação Estética é fazer com que a arte deixe de ser uma disciplina e se torne
algo incorporado à vida do sujeito, que o faça buscar a presença da arte como uma
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necessidade e um prazer, como fruição ou como produção, porque em ambas a arte
promove a experiência criadora de sensibilização1.
O trabalho do professor vai muito além de ministrar aulas. Para que sua
atuação tenha mais qualidade, o professor precisa, além de uma
consistente formação inicial, qualificar-se permanentemente e cumprir
tarefas que envolvem a melhor preparação de suas atividades em sala de
aula, bem como tempo e tranquilidade para avaliar corretamente a
aprendizagem e o desenvolvimento de seus estudantes (BRASIL, 2012,
s.p.).

3

A ARTE ENQUANTO EXPERIÊNCIA SENSÍVEL
Vivemos em meio dos objetos construídos pelos homens, entre utensílios,
casas, ruas, cidades e na maior parte do tempo só os vemos através das
ações humanas de que podem ser os pontos de aplicação (...). A pintura de
Cézanne suspende este hábito e revela o fundo de Natureza inumana sobre
o qual se instala o homem (...) a paisagem aparece sem vento, a água do
lago sem movimento, os objetos transidos hesitando como na origem da
Terra. Um mundo sem familiaridade (...). Só um humano, contudo, é
justamente capaz dessa visão que vai até as raízes, aquém da humanidade
constituída (...). O artista é aquele que fixa e torna acessível aos demais
humanos o espetáculo de que participam sem perceber (Merleau-Ponty
apud Chaui, 2009, p. 271).

A arte permite ―revelar‖, ―tornar acessível‖ uma Natureza inumana sob a qual a
humanidade paira. A obra de arte nos dá a ver o que sempre vimos sem ver, a ouvir
o que sempre ouvimos sem ouvir, a sentir o que sempre sentimos sem sentir, a
pensar o que sempre pensamos sem pensar, a dizer o que sempre dissemos sem
dizer. Por isso, nela e por ela, a realidade se revela como jamais a tivéssemos visto,
ouvido, dito, sentido.
Para que a experiência com arte seja reveladora é necessário como em toda
linguagem, entender, interpretar e dar sentindo a ela, por meios dos códigos que ela
opera. Cabe ao professor tornar ―cada aula, como um jogo de aprender e ensinar,
um instante mágico. Requer preparação e coordenação especiais, de mãos
habilidosas que tocam, que apontam, que escolhem contextos significativos para o
aprendiz tecer sua rede de significações‖2.
Articular a força emocional da imagem é uma experiência que o professor pode
encontrar de preferência, diretamente na fruição da arte, mas quando há
correspondência estética entre arte e vida. Sem uma mediação consciente e
1
2

PILLAR. Analice Dutra. A Educação do Olhar no Ensino das Artes. Porto Alegre. Mediação, 2001, p.131.

MARTINS, Mirian C. Didática do ensino da Arte: a língua do Mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo:
FTD, 1998.
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competente, em nível de sensibilização, por parte do professor de arte, o diálogo
íntimo e profundo com a arte não acontece, nem suplanta as formas de leitura mais
superficiais.
Figura 3: Esculturas de Elisabeth Titton utilizadas para construções tridimensionais

Fonte: Arquivos do autor

O papel político do professor como um mediador estético depende de sua
consciência sobre as questões fundamentais que nas artes se traduzem como
elementos sensíveis.1
Muito além das escolhas metodológicas ou das informações técnicas estéticas sobre
o sentido da arte. Se o professor não fizer uma reflexão ética e estética sobre a arte
e sobre o sentido dessa produção, pouco adianta. E mais, se ele não puder criar
formas de reflexão com a arte que sejam intimamente mobilizadoras. Isso requer
uma cultura estética, um cultivo da própria sensibilidade e leituras que demandem
não só informações sobre arte, mas exercícios críticos e sensíveis do fazer artístico,
seja ele em nível de percepção e imaginação, seja ele um nível de experiência
prática2.
O acesso aos bens culturais é meio de sensibilização pessoal que
possibilita, ao sujeito, apropriar-se de múltiplas linguagens, tornando-se
mais aberto para a relação com o outro, favorecendo a percepção de
identidade e de alteridade. (LEITE; OSTETO, 2005, p.23)

1
2

PILLAR, Analice Dutra. A educação do olhar no Ensino das Arte. Porto Alegre: Mediação

Idem anterior.
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Como o ―diploma de Bacharel em Artes não garante o métier, isto é, o Artista‖1 que é
forjado na prática, dependendo de qualidades outras que não podem ser ensinadas,
o Licenciado em Artes também. Ser professor de artes depende de práticas
conscientes, comprometidas que buscam uma educação de qualidade, pautada na
excelência de cada ação desenvolvida. Entram como referência para esse novo
profissional além de questões da visualidade as novas relações entre o homem e
seu mundo. Cabe ressaltar nesse processo de sensibilização e humanização o
papel que essas relações apresentam.
Figura 4: Pequenas árvores inspiradas na obra de Elisabeth Titton.

Fonte: Arquivos do autor.

4

ARTE E VIDA
A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço – o sítio
das avencas de minha mãe -, o quintal amplo em que se achava, tudo isso
foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbucie, me pus de pé, andei,
falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como mundo de
minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas
primeiras leituras. Os ―textos‖, as ―palavras‖ as ―letras‖ daquele contexto –
em cuja percepção me experimentava e, quanto mais o fazia, mais
aumentava a capacidade de perceber – se encarnavam numa série de
coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo no meu
trato com eles nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e com

1

TUIUTI: Ciência e Cultura – nº23/folha 03 – p27.42 – Mª Lucia Batezat Duarte
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meus pais. Os ―textos‖, as ―palavras‖, as ―letras‖ daquele contexto se
encarnavam no canto dos pássaros – o do sanhaçu, o do olha-pro-caminhoquem-vem, o do bem-te-vi, o do sabiá; na dança das copas das árvores
sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões,
relâmpagos; as águas da chuva brincando de geografia: inventando lagos,
ilhas, rios, riachos. Os ―textos‖, as ―palavras‖, as ―letras‖ daquele contexto se
encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas
cores, nos seus movimentos; na cor da folhagem, na forma das folhas, no
cheiro das flores – das rosas, do jasmim -, no corpo das árvores, na casca
dos frutos. Na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em
momentos distintos: o verde da manga-espada verde, o verde da mangaespada inchada; o amarelo-esverdeado da mesma manga amadurecendo,
as pintas negras da manga mais além de madura. A relação entre estas
cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resistência à nossa manipulação e
o seu gosto. Foi nesse tempo, possivelmente, que eu, fazendo e vendo
fazer, aprendi a significação da ação de amolegar. (FREIRE, Paulo.
2006,p.12)

É nesse ―mundo especial‖, mundo de expansão perceptiva, que Freire conhece,
reconhece e apreende seu mundo, construindo suas primeiras leituras desse
universo particular.
Essa experiência relatada por Freire faz parte de um procedimento de rotina da
Alfabetização Ecológica, que integra arte e ciência. Segundo Capra (2006)
―dificilmente existe algo mais eficaz do que a arte para desenvolver e aperfeiçoar a
capacidade

natural

da

criança

de

reconhecer

padrões‖.
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Figura 5: Observação comparada da folha estrela e desenho do contorno da mão folha.

Fonte: Arquivos do autor

A criança exercita as possibilidades lúdicas de poder escolher, a partir da
ação provocativa da cor, a produção de mundos. Mundos afetivos. Por essa
escolha atinge a cor desejada, essa cor combatida tão diferente da cor
aceita, da cor copiada (RICHER, 2014, p.51).

A educação com base no lugar convida as crianças a utilizar a arte para exploração
e expressão do que elas entendem e relacionam com os seus verdadeiros lugares.
Ao fazer isso as crianças se voltam para o mundo natural com a totalidade de seu
ser consciente, emocional e cognitivo.1
Essas ―ricas experiências sensoriais‖ ampliam e estimulam os estudantes a
explorarem suas comunidades aumentando sua percepção do entorno sua
imaginação, entrelaçando as histórias natural e cultural.
―Arte e Ciência‖ baseiam-se na observação, no reconhecimento de padrões, na
solução de problemas, na experimentação, no modo de pensar por analogias. Tanto
os artistas, quanto os cientistas observam, registram, imaginam e criam.

1

CAPRA, Fritjof. Alfabetização Ecológica. São Paulo: Cultrix, 2006.

299

Figura 6: Frotagem com folhas

Fonte: Arquivos do autor

A missão da educação ambiental é a de ajudar as crianças a se apaixonarem pelo
planeta terra. A missão do ensino da arte é despertar essa paixão.
Conclui-se então que ensinar hoje não pode e nem deve estar desvinculado do
experienciar, do sentir. A arte tem em sua essência o dom de fazer a ponte com o
sensível, cabe agora aos professores tirarem proveito dessa característica, tornarem
as aulas de arte espaços de reconquista da capacidade perceptiva, da aisthesis. De
se inspirar ou conduzir o mundo para dentro, como inspiração, maravilhamento,
espanto, pela relação emocionada que mundo assume como imagem.
Como diz Ralph Smith ―A arte na sua melhor essência é um lembrete perpétuo da
possibilidade de transcender o comum. O conhecimento da arte não deve ser menos
do que isso.‖

5
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A DIFERENÇA DE SATISFAÇÃO ENTRE OS ENFERMEIROS DE DOIS HOSPITAIS
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RESUMO
Este documento apresenta um estudo sobre a satisfação dos enfermeiros de dois
hospitais de Curitiba. O estudo também mostra alguns dos pontos relevantes que
levam a satisfação das pessoas não somente no trabalho, mas também na vida
pessoal, os fatores que podem influenciar nesta satisfação, como a motivação,
qualidade de vida, a relação que o colaborador tem com a empresa, gerando assim
insatisfação e stress. Serão mostradas as análises, gráficos, resultados obtidos através
da pesquisa realizada e também a comparação entre eles, medindo assim a satisfação
geral destes profissionais. O estudo foi baseado em algumas citações de diversos
autores para que a conclusão final pudesse ser alcançada da melhor maneira e que
identificou que não existem diferenças na satisfação destes profissionais.
Palavras-chaves: Satisfação; enfermeiros; hospital.

INTRODUÇÃO
Atualmente as organizações estão passando por um momento em que há
mais vagas disponíveis no mercado que mão de obra (SCRIVANO, CARNEIRO, 2013).
Existem pessoas que procuram abrir seu próprio negócio e outras mudam para
empresas que oferecem mais benefícios. Diante dessa situação as empresas estão
mais atentas à satisfação, proporcionando o bem estar aos seus colaboradores. Para
Medeiros et al. (2010), a rotatividade não é causa, mas a consequência de fenômenos
localizados interna ou externamente à organização onde um desses fenômenos são as
oportunidades de emprego no mercado de trabalho.
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Os funcionários com grau de satisfação adequado colaboram para o
crescimento da empresa, trabalham mais dispostos e aumentam a produtividade.
O setor de enfermagem apresenta neste momento uma grande instabilidade
(POEIRA, MAMEDE, 2011), e alguns dos motivos são a má remuneração e as
precárias condições de trabalho.
Os dois hospitais em que foi realizada a pesquisa não atuam em áreas
específicas da medicina, mas com atendimento ao público geral, localizados em
Curitiba. O hospital A se encontra na região central e tem um quadro de funcionários
maior que o hospital B. O hospital B está situado na Cidade Industrial e em
comparação ao hospital A tem um número menor de atendimentos, devido ser de
menor porte.

O objetivo deste trabalho é identificar a diferença de satisfação entre
enfermeiros de dois hospitais de Curitiba.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

RECURSOS HUMANOS
O setor de recursos humanos (RH) dentro da organização desempenha
diversas tarefas e todas elas com sua parcela de importância para que o bom
desempenho da organização seja mantido e garantido. Uma delas é a contratação de
funcionários, segundo Santos (1999, p. 22) ―A gestão de recursos humanos busca
especializar-se em contratar as pessoas certas para sustentar o crescimento e treinálas para realizar tarefas emergentes na organização‖.
É também de responsabilidade do setor de RH manter a satisfação de seus
funcionários através de seminários, dinâmicas em grupo, encontro de funcionários,
atividades que possam contribuir para que o trabalho seja desempenhado da melhor
forma, também com campanhas e publicações internas que elogiem o bom funcionário.
E também devem ser realizadas avaliações para que essas atividades sejam
analisadas e adequadas às reais necessidades do funcionário.
Existe uma diferença entre recrutamento e seleção. De acordo com Ribeiro
(2006, p.52) ―Recrutamento é um sistema de informações, que visa atrair candidatos
potencialmente qualificados‖ já seleção se caracteriza como ―Escolha da pessoa certa
para o cargo certo‖.
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Salário
O salário pode ser entendido como uma quantidade em dinheiro que o
funcionário recebe pelos serviços prestados a uma determinada pessoa ou empresa.
Para

Freitas

(2010)

―Se

os

empregados

sentirem

que

foram

adequadamente recompensados, não ficarão tão preocupados com seus salários e a
empresa poderá obter o máximo com suas recompensas não financeiras‖.

Benefícios
Os benefícios que as empresas dispõem aos seus funcionários podem variar
de empresa para empresa e estará adequada ao que ela pode fornecer, pois é um
custo totalmente voltado para a satisfação e para que possa contribuir na produtividade
do trabalho.
Os benefícios são utilizados pela organização para alcance da satisfação do
funcionário, e tem como objetivo diminuir as faltas, atrasos e rotatividade no trabalho.
São recebidos de forma indireta e independente do salário. Podem ser adequados pela
organização de acordo com as atividades que o funcionário desempenha e suas
necessidades.
Além do salário, as empresas concedem benefícios, monetários
ou não. Ao se fazer uma comparação de valores pagos, deve-se
considerar a remuneração mais os benefícios não monetários e
não apenas o salário. Existem os benefícios proporcionados pelo
status, pelo reconhecimento, pelo conforto nas condições de
trabalho e tudo o mais que causa satisfação às pessoas que
trabalham na empresa (LACOMBE, 2011, citado por PASSOS,
2012, p. 27).

SATISFAÇÃO
A satisfação pode ser definida como uma escolha que torna possível a
sensação de realização. É um sentimento de sucesso ou êxito.
Satisfação no trabalho é o resultado de um sentimento agradável
proporcionado quando há realização nas atividades exercidas. Uma pessoa com alto
nível de satisfação no trabalho tem sentimentos positivos sobre o emprego, enquanto
quem está desmotivado tem sentimentos negativos.
A

satisfação

no

trabalho

surge

como

uma

importante

variável

do

comportamento organizacional, uma vez que estudos demonstram que organizações
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com funcionários mais satisfeitos tendem a ser mais eficazes do que aqueles
insatisfeitos (ROBBINS, 2005 citado por MELO, 2010, p. 16).
O envolvimento com o trabalho está ligado à satisfação, quanto mais o
funcionário está satisfeito melhor será o seu desempenho dentro da organização. De
acordo com Robbins (2014, p.47) ―Os funcionários com alto nível de envolvimento se
identificam fortemente com o tipo de trabalho que realizam e se importam com ele.‖
A satisfação está baseada na situação atual e o valor que as pessoas dão ao
trabalho vinculada a sua realidade e suas necessidades básicas. De acordo com
Wagner III (2000, p.121) ―As necessidades são bem concebidas como ―exigências
objetivas‖ do corpo, que são essenciais à manutenção da vida, como as necessidades
de oxigênio e ar‖.
Identificar a insatisfação e o stress no trabalho é uma parte importante que cabe
a função do gerente. Quando identificado será necessário encontrar a fonte do stress,
porém muitas vezes é difícil localizar o problema, pois o funcionário pode não admitir
para não parecer que reclama demais ou por nada.
As atitudes de alguns trabalhadores podem ter deteriorado a tal
ponto que consideram uma perda de tempo informar sua
insatisfação. Por essas razões, é fundamental que os gerentes
monitorem os tipos fisiológicos, cognitivos e comportamentais de
respostas, em busca de pistas de níveis subjacentes de
insatisfação e stress (WAGNER III, 2004, p. 136).
As empresas precisam realizar pesquisas sobre a satisfação de seus
colaboradores para monitorar como anda seu trabalho e também a área que atua. Este
deve ser um importante componente do qual o recursos humanos deve se atentar, pois
a empresa pode avaliar com segurança as respectivas mudanças na atitude do
trabalhador.

METODOLOGIA

PESQUISA QUANTITATIVA
Conforme

alguns

estudos

realizados

nas

organizações,

a

pesquisa

quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um
universo, por meio de uma amostra que o represente.
A pesquisa realizada nos hospitais A e B foi caracterizada como quantitativa,
pois no questionário respondido tiveram perguntas objetivas, que mostrou à análise
das respostas através de gráficos e números que indicou o nível de satisfação dos
enfermeiros (as).
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PESQUISA DE CAMPO
Esta pesquisa foi realizada em um ambiente hospitalar, com os enfermeiros que
atuam em diferentes ambientes de trabalho e instituições diferentes, e tem como
objetivo aprofundar o conhecimento sobre as variáveis que influenciam na satisfação
deste profissional.

QUESTIONÁRIO
O questionário é um instrumento de coleta de dados, é composto por
questões que abordem o tema da pesquisa que está sendo desenvolvida com o
objetivo de obter maiores informações.
Este questionário foi composto de 11 perguntas objetivas e teve como foco o
levantamento de informações sobre os fatores e o seu grau de influência na satisfação
do profissional. Dentre estas questões identificou qual a faixa etária, sexo, e o tempo
que atua na organização para que possa ser identificado o nível de satisfação e quais
pontos diferenciam um do outro.

ANÁLISE DOS DADOS
Os dados expostos são resultado da pesquisa de satisfação realizada com
trinta e oito enfermeiros sendo sete do hospital A e trinta e um do hospital B, situados
em Curitiba na região Central e na Cidade Industrial.
Os questionários foram 100% respondidos e entregues de maneira impressa,
sendo que o objetivo foi levantar o nível de satisfação dos hospitais, onde o objetivo
final foi comparar a satisfação dos funcionários de ambos.
Na pesquisa os hospitais foram identificados como A e B.

DESCRIÇÃO DOS HOSPITAIS

Hospital A

No ano de 2010 foi inaugurado na Cidade Industrial de Curitiba, sendo
considerado um hospital de pequeno porte, onde faz atendimento geral e oncológico.
Está localizado no maior bairro em área (44,31km²) e mais populoso (172.669 hab.) de
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Curitiba. Possui atendimento exclusivo ao Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a
população 43 leitos de enfermaria e 5 consultórios para atendimento ambulatorial.
Hospital B
Foi fundado no ano de 1938 por um grupo de 12 sócios para atender tanto os
profissionais que ingressavam no mercado de trabalho como os pacientes de todo o
estado do Paraná.
O Hospital atende as áreas de clínica médica, cirurgia, ortopedia e cardiologia.
Está localizado na região central de Curitiba onde realiza atendimentos do
Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares, sendo de fácil acesso para a
população e expandindo atendimento para cidades vizinhas.

ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS
Análise do Hospital A
Seguem análises dos dados coletados sobre os fatores que influenciam na
satisfação dos enfermeiros do Hospital A.

0%

0%

0%
0%
MUITO SATISFEITO
SATISFEITO
NEM SATISFEITO-NEM
INSATISFEITO
INSATISFEITO

100%

MUITO INSATISFEITO

GRÁFICO 1 – SATISFAÇÃO SOBRE ATIVIDADE DESEMPENHADA –
HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
O gráfico 1 mostra que 100% dos enfermeiros encontra-se totalmente
satisfeitos com a atividade que desempenha, concluindo que os funcionários desta
organização estão realizados em exercer sua profissão.
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GRÁFICO 2 – SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO SALÁRIO – HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
Conforme demostrado no gráfico 2, em relação ao salário que recebem da
organização 57% está satisfeito e 43% responderam: nem satisfeito – nem insatisfeito.
Percebe-se que há uma proximidade entre os resultados mostrando que uma
quantidade considerável de respondentes não se mostra satisfeitos.

GRÁFICO 3 – SATISFAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS – HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
Os enfermeiros satisfeitos com os benefícios oferecidos pelo hospital A são
43%, a mesma porcentagem de 43% é representada pelos enfermeiros nem satisfeitos
– nem insatisfeitos, porém é encontrada uma porcentagem de 14% insatisfeitos.
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GRÁFICO 4 – SATISFAÇÃO COM O TRABALHO NOS FINAIS DE SEMANA –
HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
O gráfico 4 mostra os funcionários satisfeitos com relação ao trabalho nos finais
de semana pois somou 72%. Outro dado considerável foi 14% de funcionários muito
satisfeitos, porém ouve também 14% dos funcionários que se mostraram nem
satisfeitos - nem insatisfeitos.

GRÁFICO 5 – SATISFAÇÃO DA FAMÍLIA COM RELAÇÃO À AUSÊNCIA EM
DATAS COMEMORATIVAS – HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
Com relação a ausência com a família em datas comemorativas o gráfico 5
mostrou que os enfermeiros estão insatisfeitos, pois são 43%, uma soma de 29%
encontra-se nem satisfeito – nem insatisfeito e 28% estão satisfeitos. Mostrando assim
o desconforto em não estar junto com seus familiares nestas datas.
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GRÁFICO 6 – SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO À CARGA HORÁRIA –
HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores

A carga horária, representada no gráfico 6, influência de maneira positiva na
satisfação dos enfermeiros onde somou 57% e muito satisfeitos 29%. Não houve
enfermeiros insatisfeitos e os nem satisfeitos – nem insatisfeitos são 14%.

GRÁFICO 7 – SATISFAÇÃO COM O TEMPO DE DESLOCAMENTO DO
TRABALHO ATÉ A RESIDÊNCIA E VICE E VERSA – HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores

O tempo de deslocamento mostrado pelo gráfico 7 é de 86% dos enfermeiros
satisfeitos sendo 43% destes muito satisfeitos, mostrando que não é encontrado
dificuldade para chegar até o local de trabalho.
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GRÁFICO 8 – SATISFAÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
DISPONÍVEIS – HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
O gráfico 8 mostrou um equilíbrio na satisfação dos enfermeiros com relação
aos equipamentos de trabalho, pois 57% encontram-se nem satisfeitos – nem
insatisfeitos e 43% está satisfeito. Podendo ser observado que os equipamentos para
trabalho não fornecem maiores transtornos.

GRÁFICO 9 – SATISFAÇÃO COM OS COLEGAS DE TRABALHO –
HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
A satisfação com os colegas de trabalho, mostrado pelo gráfico 9, está com
72%, porém a insatisfação se mostrou com 14% e nem satisfeitos – nem insatisfeitos
também com 14%, mostrando que a relação com os colegas de trabalho é satisfatória.
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GRÁFICO 10 – SATISFAÇÃO COM O DESEMPENHO DO GESTOR –
HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores

O gráfico 10 mostra a satisfação com o desempenho do superior, onde pode
ser observada a total satisfação 100%. Mostrando que o superior dos enfermeiros
deste hospital executa corretamente suas funções e contribui para a satisfação de
seus funcionários.

GRÁFICO 11 – SATISFAÇÃO EM TRABALHAR NESSA ORGANIZAÇÃO –
HOSPITAL A
FONTE: Elaborado pelos autores
No gráfico 11 mostra que 14% dos enfermeiros estão muito satisfeitos com o
trabalho na organização e 14% mostram-se: nem satisfeito – nem insatisfeito, porém a
grande maioria com 72% dos enfermeiros estão satisfeito com o seu trabalho nesta
organização.

Análise do Hospital B
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Seguem análises dos dados coletados sobre os fatores que influenciam na
satisfação dos enfermeiros do Hospital B.

GRÁFICO 12 – SATISFAÇÃO SOBRE ATIVIDADE DESEMPENHADA –
HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
O gráfico 12 mostra que 45% dos enfermeiros encontra-se totalmente
satisfeitos com a atividade que desempenha e 55% satisfeitos. Conclui-se que os
funcionários desta organização estão realizados em exercer sua profissão.

GRÁFICO 13 – SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO SALÁRIO – HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
Conforme demonstrado no gráfico 13, em relação ao salário que recebem da
organização 81% está satisfeito e 6% responderam: nem satisfeito – nem insatisfeito e
13% estão muito satisfeitos. Percebe-se pelos gráficos que há uma quantidade
considerável de respondentes que se mostram satisfeitos.
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GRÁFICO 14 – SATISFAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS – HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
No gráfico 14 pode perceber que 84% dos respondentes estão satisfeitos com
os benefícios que a empresa oferece, 3% se mostram estar insatisfeito e 13%
responderam: nem satisfeito – nem insatisfeito.

GRÁFICO 15 – SATISFAÇÃO COM O TRABALHO NOS FINAIS DE SEMANA –
HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
Pode-se verificar que no gráfico 15 há um maior percentual de pessoas
satisfeitas com o trabalho nos finais de semana representado por 42% dos
enfermeiros. 36% não está nem satisfeito e nem insatisfeito, 13% está insatisfeito, 6%
está muito satisfeito enquanto somente 3% está muito insatisfeito.
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GRÁFICO 16 – SATISFAÇÃO DA FAMÍLIA COM RELAÇÃO A AUSÊNCIA EM
DATAS COMEMORATIVAS – HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
Podemos observar no gráfico16 que o mesmo percentual de 29% se repete
para as respostas de insatisfeitos e nem satisfeito e nem insatisfeito. 36% dos
entrevistados responderam que estão satisfeitos, enquanto que apenas 3% respondeu
estar muito satisfeito e muito insatisfeito.
0% 0%
6% 7%

MUITO SATISFEITO
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GRÁFICO 17 – SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO À CARGA HORÁRIA –
HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores

No gráfico 17 o que predomina são enfermeiros satisfeitos em relação a sua
carga horária de trabalho com 87%. Muito satisfeito atingiu o nível de 7% enquanto
que 6% está nem satisfeito e nem insatisfeito.
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GRÁFICO 18 – SATISFAÇÃO COM O TEMPO DE DESLOCAMENTO DO
TRABALHO ATÉ A RESIDÊNCIA E VICE E VERSA – HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
De acordo com o gráfico 18 quanto ao tempo em que os enfermeiros se
deslocam de sua casa até o trabalho a metade dos colaboradores está satisfeito com
um percentual de 52%. 29% responderam nem satisfeito e nem insatisfeito e 19%
respondeu que está muito satisfeito.

GRÁFICO 19 – SATISFAÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
DISPONÍVEIS – HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
Conforme demonstrado no gráfico 19 os enfermeiros estão satisfeitos com os
equipamentos disponíveis no hospital B, equivalente a 68%. Muito satisfeito representa
um percentual de 19%. Nem satisfeito e nem insatisfeito ficou com 13%.
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GRÁFICO 20 – SATISFAÇÃO COM OS COLEGAS DE TRABALHO –
HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
De acordo com o gráfico 20 pode-se observar que há um bom relacionamento
entre os colegas de trabalho do hospital B, pois 64% responderam que estão
satisfeitos com seus colegas de trabalho. 23% respondeu que estão muito satisfeitos e
apenas 13% ficou com a opção nem satisfeito e nem insatisfeito.

GRÁFICO 21 – SATISFAÇÃO COM O DESEMPENHO DO GESTOR –
HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
No gráfico 21 mostra como está a satisfação em relação ao desempenho que o
superior exerce. 58% respondeu nem satisfeito e nem insatisfeito e 39% está satisfeito.

GRÁFICO 22 – SATISFAÇÃO EM TRABALHAR NESSA ORGANIZAÇÃO –
HOSPITAL B
FONTE: Elaborado pelos autores
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No gráfico 22 os enfermeiros que atuam no hospital B estão satisfeitos em
trabalhar na organização, representado pelo percentual de 42%, porém o que
predomina são os enfermeiros muito satisfeitos com esta empresa, representada por
58% dos entrevistados.

ANÁLISE COMPARATIVA
Nesta análise comparativa será apresentado a comparação entre os índices
gerais de satisfação e insatisfação dos enfermeiros dos hospitais A e B.
Análise Comparativa da Satisfação
Nesta análise é feita a comparação entre os índices gerais de satisfação dos
hospitais A e B.

GRÁFICO 23 – SATISFAÇÃO GERAL HOSPITAL (A)
FONTE: Elaborado pelos autores

GRÁFICO 241 – SATISFAÇÃO GERAL HOSPITAL (B)
FONTE: Elaborado pelos autores
Estes dados foram desenvolvidos através da somatória de respostas das
alternativas de muito satisfeito e satisfeito (para obter a resposta de satisfação geral) e
a somatória das alternativas nem satisfeito-nem insatisfeito, insatisfeito e muito
insatisfeito (para obter a resposta outros). Gerando com estes dois dados o resultado
representado pelos gráficos 23 e 24.
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Na comparação entre os hospitais A e B nos gráficos 23 e 24, onde é
analisada a satisfação geral dos enfermeiros em cada hospital, percebe-se uma
porcentagem é próxima entre eles, mostrando com isso que o nível de satisfação dos
enfermeiros encontrasse entre 71% no hospital A e 77% no hospital B.
Conclui-se que a satisfação dos enfermeiros de ambos hospitais é boa, pois
abrange uma porcentagem alta de membros que estão satisfeitos com as
organizações analisadas.

Análise Comparativa da Insatisfação
Nesta análise é feita a comparação entre os índices gerais de insatisfação dos
hospitais A e B.

GRÁFICO 25 – INSATISFAÇÃO GERAL HOSPITAL (A)
FONTE: Elaborado pelos autores

GRÁFICO 26 – INSATISFAÇÃO GERAL HOSPITAL (B)
FONTE: Elaborado pelos autores
Estes dados foram desenvolvidos através da somatória de respostas das
alternativas de muito satisfeito e satisfeito (para obter a resposta de insatisfação geral)
e a somatória das alternativas nem satisfeito-nem insatisfeito, insatisfeito e muito
insatisfeito (para obter a resposta outros). Gerando com estes dois dados o resultado
representado pelos gráficos 25 e 26.
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Na comparação entre os hospitais A e B representados nos gráficos 25 e 26
onde é analisada a insatisfação geral dos enfermeiros em cada hospital, percebe-se
que a porcentagem é próxima entre eles, onde a insatisfação dos enfermeiros
encontra-se entre 6% no hospital A e 5% no hospital B.
Conclui-se que a insatisfação dos enfermeiros de ambos hospitais é baixa,
pois é representada por uma porcentagem mínima de membros das organizações
analisadas.
CONCLUSÃO

Ao longo dessa pesquisa foi estudada a satisfação de enfermeiros de
diferentes hospitais. Foram analisadas as variáveis que influenciam na satisfação de
ambos, diferentes percepções e suas semelhanças.
Sendo assim, a partir desta pesquisa realizada nos hospitais A e B na cidade
de Curitiba-PR, após a análise dos resultados, podem-se destacar os principais
pontos.
Nota-se que os funcionários de ambos os hospitais estão satisfeitos no quesito
salário, pois as respostas com a satisfação ultrapassam o percentual de mais do que
50% dos respondentes.
Com relação aos benefícios, no Hospital B podemos perceber que a satisfação
é predominante de acordo com o percentual 83% dos respondentes.
Referente aos colegas de trabalho os respondentes dos dois hospitais estão
satisfeitos com seus colegas de trabalho, sendo que o hospital A teve um percentual
de 72% e o hospital B 64% com destaque também neste hospital para a opção muito
satisfeito que aparece com o percentual de 23%.
De acordo com os respondentes na questão satisfação com o desempenho de
seu superior o Hospital A teve o percentual máximo de 100% dos respondentes
satisfeitos e em comparação ao Hospital B esta opção teve um percentual de 39%
sendo que 58% responderam nem satisfeito e nem insatisfeito.
Em trabalhar na organização o Hospital A obteve o percentual de 72%
satisfeitos e 14% muito satisfeitos. Já o Hospital B mostrou 42% satisfeitos e 58%
muito satisfeitos.
Referente ao desempenho de suas atividades nas organizações analisadas, os
enfermeiros mostraram-se muito satisfeitos e satisfeitos.
A insatisfação mostrou-se predominante em uma das questões, na qual foi
abordada a ausência dos profissionais com familiares em suas residências em datas
comemorativas.
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O objetivo geral deste trabalho, que é identificar a diferença de satisfação entre
enfermeiros dos hospitais A e B foi alcançado, pois através dos questionários
aplicados foi encontrado o índice de satisfação dos enfermeiros dos respectivos
hospitais onde é 71% no hospital A e 77% no hospital B, podendo perceber com isso
que independente de trabalharem em organizações diferentes os enfermeiros
encontram-se na sua maioria satisfeitos no desempenho de seu trabalho e com os
hospitais.
Este trabalho é limitado, pois a análise foi realizada em dois hospitais apenas.
Como sugestão de novas pesquisas, comparar o resultado desta pesquisa com outros
hospitais de Curitiba e de outras cidades.
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MADERO SPORTS BAR: Técnicas de Marketing, Comportamento do Consumidor
e a Prospecção de Clientes.
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RESUMO

Os bares e os esportes se fazem presente na vida das pessoas há muito tempo.
Cada vez mais existe o interesse em reunir os amigos e transformar o
acompanhamento de eventos esportivos em uma oportunidade de lazer. De acordo
com uma pesquisa realizada pelo IBOPE comprova-se esse aumento na procura e
interesse por informações esportivas, o que leva aos fãs a encontrarem ambientes em
que possam ter uma experiência completa. Nesse ponto surgem os bares de temática
esportiva, que visam suprir as necessidades e desejos deste público, proporcionando
um fácil acesso a informações e eventos esportivos. Com o crescimento deste nicho
de mercado, o chef Junior Durski identificou a oportunidade de criar um ambiente
diferenciado e ainda não explorado na cidade de Curitiba, assim surgiu o Madero
Sports Bar. Com a aplicação do questionário ao gestor, consumidores e público alvo
do estabelecimento, foi possível obter dados que destacam pontos positivos e
negativos em relação ao marketing aplicado pela equipe responsável do local e sua
eficácia, bem como a visão dos consumidores e público alvo em relação a essas
técnicas.
Palavras chaves: Esportes, lazer, ambiente diferenciado, marketing.
ABSTRACT
The Pubs and Sports are part of people‘s live since a long time ago. The interest
in gathering friends and enjoy sporting events as leisure activities is becoming more
and more evident. According to a survey conducted by IBOPE the demand and interest
in sports information has increased, which leads people to look for environments where
they can find a complete experience. At this point, it arises the pubs with sport theme,
to meet the needs of this target market, providing easy access to information and
sporting events. With this growing demand, the chef Junior Durski identified the
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opportunity to create a unique and unexplored environment in the city of Curitiba, so
the Madero Sports Bar shows up. Applying a survey to the place manager, costumer
and target public, it was possible to retrieve information that highlights the good points
and the bad points associated to the marketing approach applied by the staff
responsible for the place and its availability, as well as the way costumers see this
approach and techniques.
Key words: Sports, leisure, distinctive environment, marketing.
1 INTRODUÇÃO

Segundo Bresolin (2005), há milhares de anos antes de Cristo as pessoas já
possuíam o hábito de frequentar bares, na época popularmente conhecidos como
tavernas, com o simples objetivo de se reunir em grupo para beber e comer. No século
XIII já existia registro de 90 tavernas em Paris, berço das mesmas.
Bresolin (2005) ainda afirma que, com o tempo, as tavernas evoluíram e deram
espaço a novos modelos de bares, chamados de brewpubs ou pubs, espaços públicos
e com o costume de produzir sua própria bebida para a comercialização e que
admitiam pessoas de qualquer idade, limitando o consumo de bebidas alcoólicas
apenas a quem já havia alcançado a maioridade.
Com o passar das décadas os bares deixaram de ser somente um local de
encontro e se transformaram em um ponto de lazer e entretenimento, aderindo a seus
estabelecimentos um amplo espaço, com diversos andares e variedade de ambientes.
Para Bresolin (2005) no século XX já é possível falar em melhorias higiênicas e
sanitárias e segmentação de mercado.
Os empreendedores e gestores de bares precisam conhecer cada vez mais o
perfil do público alvo para reter informações valiosas quanto às preferências,
interesses e comportamentos, proporcionando um melhor serviço e maior retorno do
empreendimento.
No Brasil, a tendência sempre foi a de acompanhar jogos de futebol e vôlei.
Porém, com o avanço tecnológico e a facilidade de acesso à informação, as pessoas
passaram a conhecer e acompanhar de fato outros esportes como, por exemplo,
basquete, futebol americano, hockey e baseball.
Diante dos avanços tecnológicos os donos de bares buscam a inovação de
seus estabelecimentos para estarem adequadas às necessidades dos consumidores.
Visando esta necessidade. Nesse ponto se encaixa o Madero Sports Bar, objeto de
estudo da presente pesquisa.
Este estudo buscou evidenciar a eficácia das técnicas de marketing do madero
sports bar no comportamento do consumidor e prospecção do cliente.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 RESTAURANTE MADERO SPORTS BAR
Para que seja possível entender o Madero Sports Bar, objeto de estudo da
pesquisa em questão, é necessário conhecer um pouco a história do Restaurante
Madero.
O Restaurante Madero é uma rede de casual dining que oferece tradicionais
opções de carnes, massas, sanduíches gourmets, entradas, saladas e sobremesas.
Sua missão é proporcionar sempre bons e agradáveis momentos em termos de sabor,
serviço, qualidade e saudabilidade, além de buscar ser sempre melhor. Sua Visão é
ser referência no segmento de carnes, sanduíches saudáveis e saladas, com ênfase
nas áreas de controle de qualidade, logística, operações, serviços e arquitetura,
aumentando a participação da rede no mercado e agregando valor econômico e social
ao ambiente onde atua. Seu valor é o comprometimento total com respeito aos seus
clientes, funcionários e com a qualidade de seus produtos.
2.1 MARKETING
O marketing está ligado diretamente ao cliente da empresa, e, diferente do que se
pode imaginar, é uma prática que pode ser considerada tão velha quanto o
surgimento do comércio.
Campomar e Ikeda (2006) citam que desde os primeiros seres humanos,
pode-se reconhecer a prática de marketing em que indivíduos ou grupos alcançavam
seus objetivos através da criação, oferta e troca de produtos e informações. Mas,
apenas no século XX, o marketing passou a ser considerada uma área de
conhecimento distinguindo-se de outras atividades comerciais.
Conforme Las Casas (2012, p. 5) ―a forma de comercialização foi mudando de
acordo com as variações ambientais‖. A história do marketing pode ser dividida em
três eras: produção, vendas e era do marketing.
Na era da produção, o produto prevalecia. A qualidade inserida na criação era
suficiente para conquistar o cliente.
Na era das vendas, é identificada a necessidade de aumentar as vendas de
produtos excedentes.
A era do marketing tem seu início na década de 50 e tem sua duração até os
dias atuais. Sua principal característica é a orientação ao consumidor, atendendo suas
necessidades e desejos.
A partir da década de 80 novas abordagens começam a surgir para
complementar o pensamento de marketing, e os interesses passam a não ser apenas
no consumidor, mas sim no que satisfaz tanto o consumidor, quanto o fornecedor.
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Segundo Westwood (1996, p. 7) ―o marketing envolve descobrir aquilo que o
cliente quer e adaptar os produtos de uma empresa para que satisfaçam essas
exigências‖.
Empresas bem sucedida sabem que devem tratar bem o cliente e colocar suas
necessidades em primeiro lugar. Não é ideal produzir apenas por volume, é necessário
verificar a real necessidade do produto ou serviço para que dessa forma seja possível
sanar tudo o que o consumidor precisa e deseja, aumentando a participação de
mercado e gerando propaganda positiva.
Com o panorama econômico altamente alterado devido à globalização, as
empresas precisam estar cada vez mais atentas para o que lhes é exigido em termos
de produto e atendimento. Os clientes não mais são aqueles que estão ao lado de sua
porta, mas sim, o mundo inteiro. Westwood (1996, p. 9) afirma que ―a tecnologia está
se modificando muito rapidamente e as exigências dos clientes estão se modificando
com ela‖.
Os meios de pesquisa de produtos, serviços e preços já não são tão limitados.
A internet possibilita ao consumidor um mundo de informação que o torna mais
poderoso do que o próprio fornecedor no que diz respeito à barganha. Tal evolução é
notável devido a sua rapidez, o que mostra o quão grande se torna a concorrência.
Kotler (2005) afirma que uma indústria, independente de onde seja não conseguirá
manter seus clientes caso não lhes ofereça maior valor.
2.1.1 Planejamento e Plano de Marketing
Para conseguir sobreviver em um mercado globalizado e moderno, existe a
real necessidade de as empresas se preocuparem com o futuro. O pensamento de que
é possível levar um trabalho adiante sem ao menos planejar e se preparar para o que
ainda está por vir pode significar o fim das atividades da empresa.
As melhores e mais bem sucedidas empresas dispõe de planos de marketing
claros, objetivos e eficientes e, para que isso aconteça seus planos não ficam apenas
no papel. É necessário colocar em prática o que foi planejado para que se torne uma
ferramenta estratégica que permite identificar as forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças que o mercado apresenta.
Segundo Campomar & Ikeda (2006, p. 111) ―toda organização precisa de
planejamento de marketing, desde a loja com apenas um empregado a uma grande
multinacional‖.
O planejamento de marketing é a técnica que permite a empresa decidir sobre
os melhores usos de seus recursos para atingir os objetivos traçados, segmentando o
mercado e planejando uma participação viável.
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Para Westwood (1996, p. 5) ―um plano de marketing é como um mapa – ele
mostra à empresa onde ela está indo e como vai chegar lá‖.
Las Casas (2012, p. 82) afirma que ―um plano de marketing escrito é
equivalente à partitura de músicos que o maestro dirige‖. Cada etapa será designada a
uma pessoa ou grupo, e todos saberão o momento exato de agir e como agir segundo
suas responsabilidades.
O processo de planejamento pode ser demonstrado como uma pirâmide
dividida em três níveis. Sua base será composta pelo planejamento operacional, onde
os objetivos e estratégias para as unidades operacionais serão criadas.
No corpo da pirâmide encontra-se o planejamento tático, onde são criados os
objetivos e estratégias para áreas e departamentos específicos na organização.
Por fim, seu topo será composto pelo planejamento estratégico, perseguindo
objetivos a curto, médio e longo prazo, visando atividades que resultarão em alcançar
os objetivos traçados.
Westwood (1996, p. 139) afirma que ―tão logo os objetivos de marketing
iniciais tenham sido estabelecidos, é preciso pensar em como eles serão atingidos‖.
Nesse momento a estratégia de marketing se torna um fator importante.
A estratégia descreverá o caminho para se alcançar os objetivos em uma
definição ampla e geral dentro de um determinado espaço de tempo. Determinar o
mercado-alvo é um dos primeiros passos para iniciar a estratégia. Dessa forma será
possível definir qual será o público a ser atingido e, identificar novos nichos
mercadológicos.
Todo o estudo que antecede a definição da estratégia é importante para
alcançar o melhor resultado possível. Las Casas (2012) enfatiza que mesmo com o
plano feito, ele representará uma coordenada inicial. Com as variáveis em mudança
constante, as táticas serão ajustadas frequentemente para atingir os objetivos.
2.2 POSICIONAMENTO DE MERCADO
Posicionamento de mercado pode ser definido como a estratégia traçada pela
empresa para definir qual ou quais segmentos serão atingidos pelo seu produto ou
serviço e, tal posicionamento transmite aos consumidores uma imagem que procura
passar os benefícios em função da marca. Para Kotler & Armstrong (1995, p.190),
―posicionamento do produto é a maneira como o produto é definido pelos
consumidores em relação a seus atributos importantes‖.
Segundo Belch & Belch (2008), posicionamento de mercado pode ser entendido
como o ajuste dos produtos e serviços a um ou mais segmentos de mercado, com a
intenção de diferenciá-los da concorrência. Uma segunda abordagem pode ser
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evidenciada como um efeito comparativo, onde a marca é exposta e seus benefícios
são comparados com os da concorrência.
As empresas têm consciência que é necessário segmentar o mercado e
procurar a parcela da população a ser atingida para identificar aqueles que podem
comprar seu produto ou serviço ao invés de concorrer em todos os mercados,
possivelmente contra empresas muito mais fortes e mais reconhecidas.
No passado as empresas não tinham esse conceito de posicionamento e
adotavam praticas mais simples. Segundo Kotler & Armstrong (1995), a Coca Cola
praticava o marketing em massa, buscando atingir a todos os públicos com apenas um
produto, esperando conquistar as pessoas em todo o mundo. A justificativa para este
meio utilizado era a economia quanto aos custos, e com a abordagem em massa,
considerando que dessa forma surgiria um mercado de possíveis consumidores do
produto.
A Coca Cola também utilizou o marketing de variedade de produtos, onde a
empresa fabrica dois ou mais produtos com características diferentes, como
refrigerantes de diferentes tamanhos. Este método é justificado pelo entendimento de
que o gosto dos consumidores não é igual para todos, e podem mudar com o passar
dos anos. Oferecendo variedade, os consumidores têm mais de uma opção para
continuar consumindo e gerando lucro à marca.
As empresas evitam cada vez mais essas duas abordagens, e utilizam cada vez
mais o marketing de segmentos, onde é selecionado um segmento de mercado e
desenvolvem-se produtos específicos para tal com o intuito de atender exclusivamente
aquele público, como, por exemplo, o que Kotler & Armstrong (1995) dizem a respeito
da Coca Cola quando foi lançada a linha de refrigerantes sem açúcar ou sem cafeína,
produtos bem específicos e direcionados a um público específico.
De acordo com Kotler & Armstrong (1995), existem três passos principais para o
marketing de segmento: O primeiro é a segmentação de mercado que divide o
mercado de consumidores em grupos distintos e desenvolvem um marketing
específico para cada grupo. O segundo passo é a identificação do mercado alvo
consolidando a avaliação de cada grupo ou seguimento de mercado. O terceiro passo
é posicionamento mercadológico onde a empresa estabelece uma posição competitiva
com a criação de um marketing detalhado para cada grupo.
Os mercados são formados de consumidores que diferem um do outro de todas
as formas possíveis, sejam nos desejos, localidades, ambições, e cada um deles
forma um segmento de mercado.
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2.3 PROSPECÇÃO DE CLIENTES
Com o passar dos anos, as empresas estão cada vez mais competitivas, e os
consumidores estão cada vez mais exigentes, criando um desafio para os gestores em
convencer os clientes da necessidade de consumir seus produtos ou serviços. ―Os
clientes de hoje são mais difíceis de agradar, conscientes em relação aos preços, são
abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou superiores. O desafio é
conquistar clientes fiéis.‖ (KOTLEL & KELLER, 2006, p.153).
Os clientes têm a sua disposição um vasto leque de opções de compra, o que
leva as empresas a intensificarem seus esforços, buscando garantir a satisfação e a
fidelização dos mesmos. Porém, mesmo com tais práticas, é impossível reter todos os
clientes, em meio a um mercado de concorrentes ágeis e competitivos.
Dessa forma é possível evidenciar que, prospecção é a identificação e a busca
de novos clientes no mercado. É a primeira etapa de um processo de venda, pois
qualifica um indivíduo ou uma organização que tem potencial para comprar seu
produto ou serviço.
De acordo com Charles Futrell (2001), empresas prospectam clientes por dois
motivos, aumentar o seu volume de vendas e/ou substituir os clientes que vão
perdendo ao longo do tempo.
2.4 BASES PARA SEGMENTAÇÃO DOS MERCADOS DE CONSUMO FINAL
Profissionais de marketing testam uma quantidade de variáveis a fim de
entender e segmentar o mercado, segundo Kotler & Armstrong (1995, p 162), ―existem
variáveis principais que podem ser utilizadas na segmentação de mercados de
consumidor final, são as segmentações geográficas, demográficas, psicográficas e
comportamentais‖.
2.4.1 Segmentação Geográfica
A segmentação geográfica significa fazer uma separação do mercado, seja por
país, estado ou cidade, e a organização pode decidir em qual área quer atuar e quais
consumidores quer alcançar, se vai atingir a todos, ou uma pequena parte da
população. Segundo Kotler & Armstrong (1998, p.232) ―a empresa pode decidir operar
em uma ou mais áreas geográficas ou operar em todas, mas deve ficar atenta às
variações locais em termos de necessidades e preferências‖.
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2.4.2 Segmentação Demográfica
A divisão demográfica busca fazer a divisão do mercado baseada em
características demográficas. Conforme Kotler & Armstrong (1998), os grupos são
divididos por idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, renda,
ocupação, formação educacional, religião, raça, geração, nacionalidade ou classe
social. A segmentação demográfica é a base comum, pois são mais fáceis de serem
manuseadas e variam de acordo com mudanças demográficas e, no geral, são mais
fáceis de serem avaliadas.
As necessidades de uma pessoa variam de acordo com sua idade e as
empresas baseiam-se nessas mudanças. Contudo, faz se necessário uma observação
mais detalhada, pois é possível encontrar idosos com ritmo de vida de jovens, e
pessoas mais jovens com filhos adultos e família já consolidada, o que torna esse
índice não muito confiável, considerado fraco.
A segmentação por renda pode ser observada facilmente, empresas buscam
desde famílias que podem pagar um alto preço por um produto e famílias de baixa
renda que procuram coisas baratas em lojas de departamento. A segmentação
demográfica multivariada nada mais é que a utilização de duas ou mais variáveis
demográficas combinando e criando outro segmento de mercado.
Belch & Belch (2008) relatam que, embora a segmentação de mercado baseada
na demografia possa parecer óbvia, as empresas perceberam que precisam
concentrar cada vez mais atenção em um grupo demográfico especifico, com o intuito
de suprir suas necessidades.
2.4.3 Segmentação Psicográfica
A segmentação psicográfica divide, segundo Kotler & Armstrong (1998), os
consumidores por sua classe social, estilo de vida e personalidade e, mesmo as
pessoas pertencentes ao mesmo grupo demográfico, podem possuir perfis
psicográficos muito diferentes. As classes sociais possuem um poder interessante,
pois, as empresas desenvolvem seus produtos pensando exclusivamente nessas
pessoas. O estilo de vida também influencia essas empresas, onde, a marca tenta
passar através do produto uma imagem parecida com a do consumidor, e é utilizada
com frequência em propagandas arrojadas em detrimento de um determinado público
alvo.
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2.4.4 Segmentação Comportamental
A Segmentação comportamental procura dividir seus consumidores por suas
atitudes e seus conhecimentos. Segundo Kotler & Armstrong (1995, p.165) ―muitos
profissionais de marketing acreditam que as variáveis comportamentais são o melhor
ponto de partida para a construção de segmentos de mercado‖. Pois, esta
segmentação ajuda as empresas a compreender as preferencias de determinado
público em relação a sua satisfação pessoal.
2.5 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
O estudo do comportamento do consumidor tem como objetivo auxiliar as
empresas a compreender o comportamento, os desejos, as necessidades, as ações e
as motivações de como, quando e por que as pessoas compram determinados
produtos e serviços.
Para Schiffman & Kanuk (2000, apud Samara & Morsch, 2005, p. 3) a
definição de comportamento do consumidor ―é o estudo de como os indivíduos tomam
decisões de gastar seus recursos disponíveis em itens relacionados ao consumo‖. O
comportamento do consumidor define a frequência sobre a qual ele adquire
determinado item ou produto.
Para se ter o estudo do comportamento do consumidor é preciso assimilar que
existem três tipos de decisões de compra, sendo elas a decisão habitual, que ocorre
quando o consumidor está disposto a utilizar pouco tempo para realizar a compra de
produtos simples, baratos e conhecidos.
Decisão limitada, quando o consumidor pretender aplicar pouco tempo na
compra de produtos em que ele tenha um envolvimento maior. E, por fim, a decisão
extensiva, que ocorre quando requer do consumidor um investimento mais alto em
relação ao tempo e ao seu envolvimento com a compra do produto. Para Paixão
(2009, p. 56) ―as necessidades ativam as motivações; estas movem os indivíduos em
direção a possíveis formas de satisfazer aquelas. Entretanto, as motivações encontram
resistências, os chamados freios, definidos como ‗forças que vão à direção contrária
das motivações‘.‖
Existem alguns fatores que podem se tornar fundamentais na decisão de
compra do consumidor, como a busca de informação e o envolvimento. A busca de
informações é a coleta de dados que o consumidor irá realizar para auxiliá-lo na
tomada de decisão de compra. O envolvimento está diretamente ligado à preocupação
e o cuidado que o consumidor dedica a decisão de compra, geralmente está voltada
ao ego e ao valor da compra, isso quer dizer que quanto mais à decisão de compra
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influenciar no ego, autoestima, maior será o seu nível de envolvimento na decisão de
compra.
Além destes, outros fatores que podem influenciar o processo de compra, são
os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Para Paixão (2009) todo ser
humano tem necessidades e desejos e, toda necessidade irá gerar o desejo por algo
que provoque a satisfação.
2.5.1 Processo de Decisão de Compra
Para se entender o processo de decisão de compra, é preciso conhecer qual a
sua sequência que deverá ser seguida:
Reconhecimento das necessidades ocorre quando a unidade compradora
percebe uma necessidade que acaba se tornando um desejo de compra, o consumidor
só irá sair para encontrar algo para comprar se o mesmo encontrar o que deseja.
Conforme dito acima, a busca de informação será uma coleta de dados que o
consumidor irá realizar para auxiliá-lo na compra de um determinado produto. Esta
busca de informação tem as seguintes fontes:
Fontes Internas: é quando o consumidor já conhece as informações sobre o
produto que se gerou a necessidade.
Fontes de grupos: é quando o consumidor consulta pessoas de sua confiança
para se ter informações do produto, geralmente essa fonte é a mais importante, pois
se tem confiabilidade.
Fontes de marketing: como o nome já diz isso acontece a partir das ações de
marketing que as empresas fazem para os seus produtos e serviços.
Fontes públicas: são informações que estão sendo vinculadas em jornais,
revistas, mas que o consumidor precisa buscar para localizá-las.
Fontes de experimentação: ocorre quando lojas e empresas disponibilizam ao
consumidor o produto para que o mesmo possa experimentá-lo.
Segundo Samara (2005) os consumidores não tem o costume de tomar as
suas decisões isoladamente, mas sim aliado a contextos sociais, em que
frequentemente respondem a influências externas e interpessoais.
A partir das informações que o consumidor irá ter com a busca, ele realizará a
avaliação das alternativas, verificando qual o produto que adequa-se melhor a sua
necessidade. Para as empresas essa etapa é de extremo interesse e de grande
importância, pois deverá buscar um modelo de permanecer na memória do
consumidor. Após ter realizado a compra do produto, o consumidor irá fazer a
avaliação pós-compra, onde ele verificará se o produto atendeu suas expectativas. Se
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esta avaliação for positiva, o consumidor poderá se tornar um cliente fiel, e também irá
se tornar uma fonte de informação para futuros clientes.
Podemos verificar que o processo de decisão de compra é longo e que a
motivação de comprar poderá se transformar conforme as expectativas do consumidor
a serem dadas como positivas ou negativas, influenciando diretamente as empresas.
3. METODOLOGIA
Este estudo foi motivado pelo interesse em entender as técnicas de marketing,
o comportamento do consumidor e a prospecção de clientes do estabelecimento
Madero Sports Bar. Em função desse problema foi adotada a pesquisa quantitativa
com a utilização de um questionário, onde através deste fosse possível identificar os
contextos e a preferencia pelo estabelecimento em detrimento de frequência por
ocasião de determinadas práticas esportivas.
A metodologia científica coloca à disposição do pesquisador os instrumentos
básicos para a realização do estudo científico. São técnicas para a formulação e
desenvolvimento da pesquisa. Silva (2003, p. 31) descreve que ―a metodologia, no
quadro geral da ciência, é uma ‗metaciência‘, isto é, um estudo que tem por objeto a
própria ciência e as técnicas específicas de cada ciência‖.
O método não é desenvolvido por mera coincidência, ele tem sua base no
objeto da pesquisa. Não se trata de uma questão de improviso, é preciso ter sentido,
buscar o máximo de precisão nas previsões e planejamento. Os conhecimentos dos
métodos devem ser válidos e verdadeiros, possibilitando traçar um caminho a ser
seguido, buscando identificar os erros e auxiliar nas decisões.
A análise de dados foi realizada a partir das pesquisas via questionário
aplicado aos consumidores e público alvo do Madero Sports Bar, visando atingir os
objetivos delimitados ao objetivo do estudo.
O serviço ao cliente acaba por ser uma forma de marketing. A satisfação do
consumidor é um elemento fundamental para entender a qualidade do serviço
prestado e do produto oferecido.
4. RESULTADOS
O processo de análise dos dados permitiu evidenciar percentuais importantes
entre os entrevistados frequentadores deste ambiente. Identificou-se um equilíbrio de
gênero dos consumidores do bar. Das 92 respostas obtidas, 52.2% eram mulheres e
47.8% eram homens. Em relação à idade, o destaque está para os consumidores de
18 a 30 anos que totalizaram 67,4% dos participantes. Em seguida, com 20,6%, estão
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os consumidores acima de 31 anos. O menor percentual está relacionado aos
consumidores com menos de 18 anos, com 12% das respostas.
Verificou-se que dos 92 participantes da pesquisa, 20,7% tem o costume de
frequentar algum bar pelo menos uma vez por semana e 22,8% frequentam bares
apenas em eventos esporádicos. De todos os respondentes, 69,6% disseram
frequentar um bar de temática esportiva apenas em eventos esporádicos, um número
bastante elevado e que pode permitir aos gestores desenvolver um trabalho de
fidelização e aumentar a frequência com que o consumidor opta por estar naquele
ambiente.
Mesmo com a constatação de que a maioria dos respondentes da pesquisa
frequentam bares de temática esportiva apenas em eventos esporádicos, verificou-se
também que 70% dos mesmos correspondem a clientes que frequentam o Madero
Sports Bar há no mínimo seis meses. Isso mostra que apesar de em alguns casos não
existir exclusividade no que diz respeito ao ambiente escolhido, existe um grau
elevado de fidelidade dos consumidores do Madero Sports Bar no que diz respeito a
bares temáticos.
A temática esportiva adotada pelo Madero Sports Bar teve uma influência
positiva em 90,2% dos consumidores. Questionados sobre a maneira em que tiveram
conhecimento da criação do bar, 68,5% disseram conhecer através de um amigo e
46,7% via internet. Apenas 16,3% dos participantes alegaram conhecer o local via
propaganda ou promoções, o que abre uma grande oportunidade de investir em mídias
de comunicação com a finalidade de divulgar o ambiente e criar vínculos com o público
alvo.
Questionados sobre alguns detalhes do serviço e ambiente oferecidos no
Madero Sports Bar, 47,8% dos respondentes deram nota negativa considerando não
ter um estacionamento próprio para os clientes.
Sobre as transmissões realizadas no bar foi evidenciado que 65.2%
frequentam o ambiente para assistir UFC, e 58.7% para acompanhar as transmissões
de futebol americano. Outros 35.9% demonstraram sentir falta de transmissões de
jogos de basquete, e 26.1% de jogos de baseball, mostrando uma crescente procura
por acesso a transmissões de esportes americanos. Na parte gastronômica, 91.3%
disseram que o cardápio do local é importante ou muito importante, ponto forte do
objeto de estudo que demonstra grande preocupação na qualidade dos alimentos
oferecidos.
Outro dado importante entre todos os entrevistados foi que 64.1% não
consideram efetiva a divulgação de bares de temática esportiva e, 57.6% consideram
falha a divulgação do Madero Sports Bar.
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Tais dados demonstram que a questão de divulgação é um ponto que pode
receber um foco e uma atenção maior dos gestores do local na melhoria da
comunicação, podendo ajudar na prospecção de clientes e aumento do vínculo com os
consumidores.
Outro dado importante em relação ao público alvo do Madero Sports Bar foi
definido como homens e mulheres de classe média/ alta, a partir de 16 anos. Com o
intuito de conhecer melhor esse público, foi realizada uma pesquisa de campo com a
obtenção de 412 questionários respondidos que facilitam a compreensão da visão que
os entrevistados possuem em relação ao objeto de estudo, fatores que influenciam
suas escolhas e que podem afetar diretamente as decisões tomadas pelos gestores do
empreendimento na prospecção de novos clientes.
Entre os 412 questionários respondidos foram evidenciados que, 63.7% eram
homens e 36.3% eram mulheres. A faixa etária de destaque ficou entre 18 a 30 anos,
com 66.7% das respostas.
Questionados sobre conhecer o Madero Sports Bar, 37.2% afirmaram não
conhecer o local, e 32.8% possuem conhecimento do local, porém nunca
frequentaram. Verifica-se que há uma taxa elevada de pessoas com pouca ou
nenhuma informação sobre o ambiente.
Outro aspecto verificado foi à maneira com que os entrevistados obtiveram
conhecimento sobre a criação de um ambiente direcionado ao fã esportivo. Em sua
grande maioria, o público soube da existência desse ambiente através de amigos ou
familiares e também da internet. Apenas 3.2% dos entrevistados afirmaram ter
conhecimento do ambiente através de promoções realizadas pelo mesmo, e 31.6%
ainda não tinham informação sobre a criação do Madero Sports Bar.
Dessa forma é possível identificar que existe uma taxa bastante elevada de
pessoas que não possuem informações sobre o empreendimento em estudo, o que
pode prejudicar significativamente a prospecção de novos clientes. Este fator mostra
uma real necessidade de atenção por parte dos gestores em relação à comunicação e
divulgação do local.
Sobre a importância de bares com temática direcionada aos fãs esportivos, 82%
dos respondentes consideram importante ou muito importante que existam locais
direcionados ao fã do esporte. Apenas 7.8% consideram a temática do bar irrelevante.
Ainda considerando a temática esportiva, 79.6% concordam que a mesma proporciona
uma experiência mais completa aos frequentadores do ambiente.
Em relação a ter dificuldade em encontrar locais apropriados para assistir ao
esporte favorito, 63.5% admitem ainda ter dificuldade, um índice bastante alto e que
pode auxiliar os gestores em relação às estratégias adotadas e na formulação da
grade de transmissão, adequando-se às necessidades e desejos de seu público alvo.
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possibilidade de indicar mais de uma modalidade, os respondentes se mostram fieis ao
futebol com 61% das indicações. O destaque também se dá aos esportes americanos,
somando 66.1% de espectadores de basquete, futebol americano e baseball, fator que
influenciou diretamente o crescimento do Madero Sports Bar, conforme citado pelo
gestor do empreendimento.
Questionados sobre quais os fatores eram indicados para que o indivíduo
saísse do conforto de casa para assistir a um evento esportivo no bar, os
respondentes apontaram a reunião com amigos como fator principal, seguido da falta
de acesso a canais de televisão a cabo com transmissão de seus esportes preferidos.
Sobre o ambiente ser apropriado, 36.5% dos participantes concordaram ser um fator
de influência.
5. CONCLUSÕES
Este estudo buscou identificar fatores importantes sobre as questões de
relacionamentos sociais em detrimento das questões comerciais. Dessa forma,
conforme indicado na análise dos dados da pesquisa foi possível verificar que as
pessoas consideram de alguma forma os ambientes onde possam se reunir com os
seus amigos um ponto estratégico para juntos assistirem seus esportes preferidos.
O estudo sugere ainda que existe um grande mercado consumidor para ser
explorado considerando as práticas e os motivos dos frequentadores desses
ambientes. Evidencia-se com o resultado da pesquisa que existem diversos pontos a
serem explorados pelos gestores do bar a fim de atingir uma maior parcela de seu
público alvo, aumentando sua fatia de mercado e melhorando seus resultados.
Dessa forma o estudo contribui para uma reflexão mais profunda e detalhada
sobre o contexto, considerando que os gestores do estabelecimento necessitam
planejar novas ações, onde, novos clientes possam também frequentar o ambiente
que representa uma ótima forma de lazer.
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