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Entre tantos desafios do ensino superior, uma
dos mais inquietantes está em modificar os ce-
nários. Como? Praticando o “desconhecimen-
to”. Tal afirmação pode num primeiro mo-
mento gerar estranhamento, mas é este o pa-
pel da iniciação científica. Resguardar as res-
postas prontas e buscar, de maneira válida e
inspiradora, novas respostas dos novos ou ve-
lhos problemas por meio de pesquisas.

A iniciação científica é um instrumento valio-
so de apoio teórico e metodológico que tem
como finalidade  despertar a vocação cientí-
fica e incentivar talentos potenciais a iniciar a
formação daqueles acadêmicos mais
vocacionados à pesquisa.

APRESENTAÇÃO

No curso de Administração, essa prática é
extremamente estimulada. Acadêmicos e pro-
fessores podem expor seus trabalhos seja neste
veículo Revista Conexão ou mesmo nos Anais
produzidos nos eventos.

A sexta edição da Revista Conexão apresenta
trabalhos de diversas áreas do conhecimento
voltados à Administração. O material foi de-
senvolvido por acadêmicos,  egressos e pro-
fessores do curso.

Essa prática à atende não só a missão
institucional,  mas cumpre também parte do
seu desafio no ensino superior.

Profª Naiara Vieira Silva Ivo
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Responsabilidade social

LIMA, Vanner Camila Corrêa
MORI, Fabiana Pereira
BARBOSA, Cristiano

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir como a Responsabilidade
social está se desenvolvendo dentro das organizações, seu desenvolvi-
mento ao longo do tempo e como ela se desenvolve. Atualmente a
grande preocupação do mundo com relação às empresas, esta voltada
para o meio ambiente regras trabalhistas, trabalho infantil e relações
sociais, cumprir as leis que envolvem essas preocupações e ter com-
promisso e respeito com os consumidores, funcionários, e toda cadeia
de produção envolvida com a empresa. Para essas relações, se da o
nome de responsabilidade social. Essa responsabilidade social começa
dentro de uma empresa quando os empregados e funcionários se res-
peitam, ou seja, cada um cumpre com os seus deveres e responsabili-
dades. O mundo do comércio tem uma característica de selecionar as
melhores empresas, ou seja, aquelas que têm éticas e transparência em
relação aos trabalhos desenvolvidos e prestados. E é a responsabilida-
de social que atua como seletor dos melhores e mais bem preparados
nos comércios.

Palavra chave: Responsabilidade social nas empresas.

ARTIGO
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Introdução

Com a evolução dos tempos e avanço da
tecnologia, vieram os problemas sociais e
ambientais; atualmente a sociedade está passando
por uma fase de preocupação com o futuro, “é
neste contexto que as empresas sentem a pressão
para adotarem uma postura socialmente respon-
sável na condução dos seus negócios.”
(COUTINHO; MACÊDO-SOARES, 2002).

 O Instituto Ethos é uma entidade de em-
presas interessadas em desenvolver suas ativida-
des de forma socialmente responsável, e a descre-
ve como “a forma de gestão que se define pela
relação ética e transparente da empresa com to-
dos os públicos com os quais ela se relaciona e
pelo estabelecimento de metas empresariais com-
patíveis com o desenvolvimento sustentável da
sociedade, preservando recursos ambientais e cul-
turais para gerações futuras, respeitando a diversi-
dade e a redução das desigualdades sociais”. (INS-
TITUTO ETHOS, apud RICO, 2004, p. 02). A
sustentabilidade está relacionada á continuidade dos
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais
da sociedade humana; é promover o melhor para
as pessoas e o meio ambiente no presente e futu-
ro.

A responsabilidade social tem como objeti-
vo contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da sociedade; conquistar respeito dos agentes en-
volvidos; garantir perenidade e sustentabilidade dos
negócios. Ela é de forma corporativa, onde o com-
promisso da empresa com a sociedade na busca
da melhoria da qualidade de vida da comunidade;
e com o compromisso da empresa com os clien-
tes, funcionários, fornecedores, comunidades, meio
ambiente e sociedade. O movimento decorreu de
três fatores que marcaram a época atual:
•   A revolução tecnológica (satélites, telecomuni-

cações), que eliminou distâncias e multiplicou a
troca de informações via televisão, jornais, rá-
dio, telefone e internet;

•   A revolução educacional, que é conseqüência
do número cada vez maior de pessoas que fre-
qüentam escolas e querem informações;

•   A revolução cívica, que é representada por mi-
lhões de pessoas organizadas de todo o mun-
do reunidas em associações e organizações não-
governamentais (ONGs), defendendo seus di-
reitos e seus interesses, como a promoção so-

cial e a proteção ambiental. (INSTITUTO
ETHOS, 2000).

A noção de responsabilidade social empre-
sarial decorre da compreensão de que a ação em-
presarial deve, necessariamente, buscar trazer be-
nefícios para a sociedade, propiciar a realização
profissional dos empregados, promover benefí-
cios para os parceiros e para o meio ambiente e
trazer retorno para investidores. A adoção de uma
postura clara e transparente no que diz respeito
aos objetivos e compromissos éticos da empresa
fortalece a legitimidade social de suas atividades,
refletindo-se positivamente no conjunto de suas
relações [...] responsabilidade social empresarial,
portanto, diz respeito á maneira como as empre-
sas realizam seus negócios: os critérios que utili-
zam para a tomada de decisões, os valores que
definem suas prioridades e os relacionamentos
com todos os públicos com os quais interagem.
(IBID, 2000).

Um ponto de reflexão que o movimento de
responsabilidade social apresentou, foi a mudança
na forma como as empresas enxergavam a socie-
dade e vice e versa a mudança na mentalidade
empresarial e social.

A responsabilidade social da empresa con-
siste em aumentar seus próprios lucros (...). A maior
parte daquilo que se deblatera a propósito de res-
ponsabilidade da empresa não passa de tolices. Para
começar, apenas indivíduos podem ter responsa-
bilidades; uma organização não pode tê-las. Eis
portanto a questão que devemos nos colocar: será
que os administradores - desde que permaneçam
dentro da lei - possuem outras responsabilidades
no exercício de suas funções além daquela que é
aumentar o capital dos acionistas? Minha resposta
é não, eles não têm.(FRIEDMAN, 1970 apud
KLREITLON, 2004).

Entre diversas definições de RSE que atual-
mente buscam estabelecer-se como gerais e
consensuais, podemos citar a formulada pelo Ban-
co Mundial, ao aconselhar governos de países em
desenvolvimento sobre o papel das políticas pú-
blicas (KREITLON, 2004, p.03); e ainda o con-
ceito de outros autores:

RSE é o compromisso empresarial de con-
tribuir para o desenvolvimento econômico sus-
tentável, trabalhando em conjunto com os empre-
gados, suas famílias, a comunidade local e a socie-
dade em geral para melhorar sua qualidade de vida,
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de maneira que sejam boas tanto para as empresas
como para o desenvolvimento. (BANCO MUN-
DIAL, 2002 apud KREITLON, 2004, p.03).

O conceito de responsabilidade social está
expandindo, se transformando de filantropia, a
relação socialmente compromissada da empresa
com a comunidade, para atingir todas as relações
da empresa: com seus clientes, fornecedores, fun-
cionários, concorrentes, acionistas, organizações
públicas e estatais, e meio ambientes. (GRAJEW,
2001).

Está surgindo uma nova concepção de em-
presa, a empresa socialmente responsável, que tem
como objetivo atender a uma demanda da socie-
dade, e a atuação social das organizações torna-se
o elemento propulsor do desenvolvimento sus-
tentável da nação. Para o autor, a responsabilida-
de social é um conceito mais amplo, que vai além
da ética e se refere a todo o impacto que a atua-
ção da empresa tem sobre a sociedade e o meio
ambiente. A responsabilidade social preconiza que
as empresas possuem deveres para com a socie-
dade, além de suas obrigações econômicas junto
aos proprietários e acionistas, e também além das
obrigações legais ou contratuais. (DUBRIN, apud
SANTOS, 2003, p.21).

O conceito exato de responsabilidade social
é muito diversificado, e como resultado, a estima-
tiva do grau de responsabilidade social de uma
empresa não é fácil. O balanço social é hoje um
instrumento de gestão utilizada por organizações,
em todos os países, para estimar o nível da res-
ponsabilidade corporativa. É o objeto que conce-
de à empresa exibir todas as ações sociais de cida-
dania ampliadas em um determinado período. Já
existem, e estão começando a ser utilizadas pelas
empresas brasileiras, normas de Certificação quanto
à sua atuação socialmente responsável. (SANTOS,
2003).

A propensão que se pode analisar é que a
RSE3 não apenas se fixe como apreensão da ges-
tão das empresas como está restituindo uma con-
dição para se credenciarem como fornecedoras
junto a diversos mercados. Organizações que po-
luem, que degradam o meio ambiente ou empre-
gam menores de idade serão ignoradas pelos cli-
entes e, futuramente, também pelos consumido-
res finais. [...] a responsabilidade social  pressupõe
a ética como princípio balizador das ações e das
suas relações da empresa com colaboradores, con-

sumidores, fornecedores, meio ambiente. Gover-
no, mercado, comunidade, ultrapassando na
abrangência, a mera postura legal da empresa, da
prática filantrópica ou do apoio a comunidade. (
PASCHOAL, 2006, p. 162).

A mesma pode ocorrer de sete maneiras dis-
tintas, suas diretrizes são classificadas como: ética
e transparência (condutas e decisões cotidianas, ser
socialmente responsável e atender ás expectativas
sociais, com transparência, mantendo a coerência
entre o discurso e a prática; serve como instru-
mento para a existência de um bom relacionamento
da empresa com os públicos com os quais se rela-
ciona); direitos das relações de trabalho (empresas
que valorizam seus funcionários valorizam a si
mesmas. A empresa socialmente responsável pro-
cura fazer mais, além de respeitar os direitos tra-
balhistas); meio ambiente (gerenciar com respon-
sabilidade ambiental é procurar reduzir as agres-
sões ao meio ambiente e promover melhoria das
condições ambientais. As empresas, de um modo
ou de outro, dependem de insumo do meio am-
biente para realizar suas atividades; é parte de sua
responsabilidade social, evitar o desperdício de tais
insumos); envolvimento de parceiros e fornece-
dores (todo empreendimento socialmente respon-
sável deve estabelecer um diálogo com seus for-
necedores, sendo transparente em suas ações, cum-
prindo os contratos estabelecidos, contribuindo
para seu desenvolvimento e incentivando os for-
necedores para que também assumam compro-
missos de responsabilidade social); proteção das
relações de consumo (procedimentos de trato com
consumidores e clientes são essenciais. Desenvol-
ver produtos e serviços confiáveis em termos de
qualidade e segurança, fornecer instruções de uso
e informar sobre seus riscos potenciais, eliminar
danos á saúde dos usuários são ações muito im-
portantes, visto que a empresa produz cultura e
influencia o comportamento de todos); favorecer
o progresso da comunidade (respeito aos costu-
mes e á cultura local, contribuição em projetos
educacionais, em ONGs ou organizações comu-
nitárias, destinação de verbas e instituições sociais
e a divulgação de princípios que aproximam seu
empreendimento das pessoas ao redor são algu-
mas das ações que demonstram o valor que a
empresa dá á comunidade); e responsabilização
com o bem comum (o relacionamento ético com
o poder público, assim como o cumprimento das
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leis, faz parte da gestão de uma empresa social-
mente responsável. Ser ético, neste caso significa
cumprir as obrigações de recolhimento de impos-
tos e tributos, alinhar os interesses da empresa com
os da sociedade, comprometer-se formalmente
com o combate á corrupção, contribuir para pro-
jetos e ações governamentais voltados para o aper-
feiçoamento de políticas públicas na área social etc.
Em resumo: contribuir decisivamente para o de-
senvolvimento de sua região e do país.). (INSTI-
TUTO ETHOS, 2009).

As justificativas da promoção da responsa-
bilidade social se diferem, assim como o próprio
conceito. Na abordagem normativa as empresas,
enquanto agentes ‘conscientes’, devem estar expos-
tas às mesmas regras morais que os indivíduos, a
abordagem contratual deposita ênfase na relação
de dependência mútua existente entre empresa e
sociedade, e no fato de que, enquanto instituição
social, a empresa deve estar a serviço da socieda-
de que a legitima. A abordagem utilitária é menos
progressista e considera a ética como um bom
negócio, e que se adapta as teorias econômicas
neoclássicas às últimas tendências da gestão estra-
tégica. (KREITLON, 2004, p.02).

Conclusão

A responsabilidade social busca entender e
satisfazer o interesse de ambos o lado, tanto clien-
te quanto empresa, o compromisso com a RSE
compreende ações pró-ativas, integradas,
introduzidas no planejamento estratégico, na cul-
tura da organização e envolve todos os colabora-
dores. As organizações vem sofrendo pressões
externas para aderir à responsabilidade social, es-
sas pressões podem vir em forma de legislações,
movimentos, sindicatos, exigências dos consumi-
dores, reivindicações das comunidades e
globalização; ao estabelecer uma relação com a
ética e com o ambiente universal, as empresas es-
tão promovendo o movimento e contribuindo
para o bem de todos. A organização passa a obter
resultados positivos de forma que são privilegia-
das pelos consumidores que dão a preferência por
uma organização politicamente correta, consegue
uma grande vantagem competitiva em relação às
demais e o benefício do fortalecimento da sua
imagem perante todos. Seus colaboradores aca-
bam assimilando essa maneira social de ser e de

conduzir negócios e desenvolvem um espírito igua-
litário e uma crença inabalável de que fazem parte
de uma instituição séria.

Portanto uma empresa valoriza seus funcio-
nários, a chance do comercio ir para frente e mui-
to maior. Sendo assim, uma empresa bem desen-
volvida tem condições de entrar em ONG, S e
projetos que valorizam a sociedade no qual esta
inserida. Entre muitos pontos Observados, inseri-
dos dentro da responsabilidade social de uma
empresa também se encontra a promoção, incen-
tivo a cultura, educação e lazer.

O mundo do comércio tem uma caracterís-
tica de selecionar as melhores empresas, ou seja,
aquelas que têm éticas e transparência em relação
aos trabalhos desenvolvidos e prestados. E é a res-
ponsabilidade social que atua como seletor dos
melhores e mais bem preparados nos comércios.
Sendo assim é fundamental o investimento para
se obter uma maior responsabilidade social em
toda e qualquer empresa.
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Introdução

A invenção do telégrafo, do telefone, do rá-
dio, da televisão e do computador preparou o ter-
reno para uma integração inovadora de tecnologias,
mais especificadamente a Internet, que assume uma
forma de comunicação popular e global, que em
parte tem substituído a interação física entre pes-
soas por contatos virtuais, seja para entretenimen-
to, pesquisa ou negócios.

A partir da internet, entendida por Reedy e
Schullo (2007) como uma rede mundial de com-
putadores que possibilita que milhões de compu-
tadores compartilhem entre si informações e di-
versos recursos de comunicação, banco de dados
e transações, descobriram-se novas formas de vida
social e indivíduos autodeterminados, dotados-
pela sua habilidade tecnológica - de um poder de
negociação capaz de estabelecer novas regras num
ambiente de criatividade, apoiado em redes virtu-
ais dedicadas a reinventar a sociedade.

Os novos consumidores valorizam a econo-
mia de dinheiro, tempo e a possibilidade do con-
veniente. A vida e o trabalho assumem um ritmo
alarmante, por isso, há tanto envolvimento e aten-
ção dos consumidores pelas opções que facilitam
a rotina, cada vez mais rápida e cheia de informa-
ções. Dessa forma, é inegável que as respostas de-
mandadas por esse novo estilo de vida e compor-
tamento de consumo se dão a partir do entendi-
mento das possibilidades da internet, em especial
daquelas oriundas das redes sociais.

Portanto, acredita-se que as revoluções pro-
postas e impostas pela internet exigem das em-
presas a necessidade de melhorar ou simplificar
os meios tradicionais de se comunicar de se relaci-
onar com o consumidor. Os recursos do
marketing eletrônico introduziram uma velocida-
de e previsão, impossível nas mídias tradicionais
de massa, como televisão e rádio.

As mídias emergentes ou as mídias sociais
são artifícios na internet construídos para permitir
a criação colaborativa de conteúdo, a interação
social e o compartilhamento de informações em
diversos formatos, esclarece Telles (2011). Núme-
ros impressionam a aceitação e convergência
comunicacional estabelecida por elas. Segundo ver
dados .... o Brasil é o segundo em usuários no
Youtube, Gmail e Twiter e o primeiro em usuári-
os na rede social Facebook e Orkut do Google e

no comunicador instantâneo MSN da Microsoft.
Cabe às empresas atentarem-se e adaptarem-

se a esse novo contexto. De acordo com Telles
(2011), mais de 85% dos internautas participam
de alguma mídia social. E negligenciar a web em
tempos de redes sociais pode representar um alto
custo para as empresas. Afinal, um dos desafios
está em lidar com as inovações das mídias emer-
gentes num cenário onde a audiência tende a ser
substituída pela atenção dos consumidores, seja
oferecendo maior interatividade, maior variedade
de inputs ou de customização.

Outro ponto de atenção refere-se ao
envolvimento do consumidor, dos seus esforços
individuais na esfera virtual, podendo multiplicar
ou anular o resultado definido pela estratégia de
marketing das empresas. Isso porque, segundo
Telles (2011) , o conteúdo criado dentro das mídias
sociais assume uma proporção muitas vezes não
esperada ou planejada, viralizando e alcançando
rapidamente um número alto de visualizações e
reproduções. E, essa multiplicação está diretamente
associada ao valor que cada usuário possui dentro
da rede, portanto, o autor defende que o sucesso
da viralização está intimamente associado à influ-
ência do usuário disseminador da mensagem e suas
interações no processo de cooperação na cons-
trução do conteúdo.

Daí a necessidade de conhecer os fatores que
influenciam o comportamento do consumidor
virtual, uma vez que o usuário participa ativamen-
te e colaborativamente das construções da infor-
mação na web, sendo a mídia gerada e controlada
por ele.  Vale lembrar que, nas mídias sociais, con-
teúdo relevante gera reputação que,
consequentemente, gera seguidores no Twiter, ami-
gos no Facebook, visualizações de fotos no Flickr,
perguntas no Formspring, check-ins no Foursquare e
vídeos exibidos no Youtube, o que proporciona
mensagens retransmitidas.

A fim de entender um pouco mais sobre o
fenômeno das mídias emergentes da internet, o
presente estudo, de natureza revisional e reflexiva,
tem como objetivo compreender o desenvolvi-
mento das redes sociais no universo virtual e os
impactos desse novo cenário para as empresas,
em especial no que tange à aplicação das estratégi-
as do marketing eletrônico.  Este estudo está or-
ganizado em duas seções temáticas, além da intro-
dução e considerações finais. A seção 1
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contextualiza as redes sociais no ambiente virtual.
A atuação das empresas frente ao novo consumi-
dor virtual e as estratégias do marketing eletrôni-
co são discutidas na seção 2.

As redes sociais em um novo ambiente

O tema “redes” resgata conceitos que vão
desde o senso comum até formulações térico-
conceituais provenientes dos diversos ramos das
Ciências Sociais. Entretanto, independentemente da
multiplicidade de enfoques, Moraes, Cabestré e
Santos (2011) acreditam que todas as concepções
parecem ter um ponto em comum: a articulação
dos “nós interconectados” com noção de troca.

As redes são socialmente construídas, refor-
çando o potencial sinérgico e dinâmico dos múlti-
plos agentes aprendendo a se (re)organizar a par-
tir da adaptação à realidade daqueles que a com-
põem. Para Alcará, Chiara e Tomaél (2005) a con-
figuração em rede é peculiar ao ser humano, ele se
agrupa aos seus semelhantes e estabelece relações
de trabalho, de amizade, ou mesmo de interesses
que se desenvolvem ou modificam conforme sua
trajetória. Marteleto (2001) contribui ao afirmar
que as redes sociais representam um conjunto de
participantes autônomos, unindo ideias e recursos
em torno de valores e interesses compartilhados,
sendo criadas pela adesão dos membros por afi-
nidade política, cultural e ideológica, pontua
Castells (1999).

As redes sociais constituem uma estratégia
subjacente utilizada pela sociedade para o
compartilhamento da informação e do conheci-
mento, mediante as relações entre os atores que as
integram, afirma Castells (1999). Wellman (1996)
aponta que, nas redes, a representação e interpre-
tação das relações estão fortemente ligadas à reali-
dade que as cerca; sendo, a rede é influenciada pelo
seu contexto e esse por ela. Dessa forma, Telles
(2011) acredita que cada rede define sua forma de
interação mais eficiente moldando o comporta-
mento de seus membros, situação que independe
dos laços sociais, se relacional, (construídos por
meio da interação entre os membros das redes
social) ou associativa (pertencimento do usuário a
um grupo ou instituição) (Recuero,2009).

De acordo com Granovetter (1973) apud
Recuero (2009) esses laços interacionais podem ser
fortes e fracos. Diferentemente do que se acredi-

tava, Granovetter descobriu que os padrões
interacionais que representavam os laços fracoss
eram mais importantes na manutenção de uma
rede social que os laços fortes, justamente pelo fato
de que os indivíduos que estabelecem laços mais
fortes estão circunscritos aos mesmos círculos so-
ciais; em contrapartida, os indivíduos que estabe-
lecem laços mais fracos estão presentes em outros
círculos, permitindo a variabilidade de grupos so-
ciais, pontuam Moraes, Cabestré e Santos (2011).

A rede, que é uma estrutura não-linear, des-
centralizada, flexível, dinâmica, sem limites defini-
dos e auto-organizável, estabelece-se por relações
horizontais de cooperação, motivos que levam
Costa (2003), apud Alcará, Chiara e Tomaél (2005),
a atestarem que a rede é uma forma de organiza-
ção caracterizada fundamentalmente pela sua
horizontalidade, isto é, pelo modo de inter-relaci-
onar os elementos sem hierarquia, fator que pode
ser preponderante para justificar o sucesso das re-
des sociais em um novo ambiente, o virtual.

Nesse sentido, a metáfora rede encontra ex-
pressão na realidade do mundo on line, onde as
conexões e interações no âmbito das redes sociais
ocorrem pelo contato direto, desprezando o es-
paço físico e geográfico independentemente do
tempo e/ou espaço, revela Sodré (2002). Como
um espaço de interação, a rede possibilita, a cada
conexão, contatos que proporcionam diferentes
informações, imprevisíveis e determinadas por um
interesse que, naquele momento, move a rede, con-
tribuindo para a construção da sociedade (Recuero,
2009). Trata-se, portanto, segundo Junior e
Montavani (2010), de uma estrutura composta de
nós (agentes) conectados no ciberespaço, sendo
essa arquitetura uma das formas mais importantes
de socialização do século XXI.

A teoria das redes nunca teve um
exemplificador tão eficiente quanto as redes soci-
ais da web. Essas redes on-line, segundo Recuero
(2009), possui grande potencial transformador e
mobilizador da sociedade, pois permitem que os
grupos tenham mais voz e que as informações por
eles publicadas se difundam em velocidade im-
pressionante, elas são o reflexo de conexões off-
line já existentes, entretanto mostram maiores pos-
sibilidades de conexão, que, por vezes, ocorre sim-
plesmente por opiniões alinhadas entre duas pes-
soas que não se conhecem pessoalmente ou entre
empresas e aqueles que se interessam por seus pro-



18 CONEXÃO v. 6/2014

Revista Científica das Faculdades Santo Agostinho

dutos e campanhas.
Portanto, as redes sociais são web services que

permitem ao usuário construir um perfil público
ou parcialmente público dentro da rede, criar uma
lista de usuários com os quais compartilha infor-
mações, denominados como “amigos” nas redes
sociais, acessar o perfil de outros usuários da rede
de relacionamento (Harrison; Thomas, 2009) apud
Junior e Montavani (2010).

Para Limeira (2007) um dos aspectos mais
importantes desse novo modelo de comunicação
e de relacionamento criado pela internet é o
surgimento das comunidades virtuais, ou seja, gru-
pos de pessoas que compartilham interesses e de-
sejos comuns e cuja integração ocorre por meio
da internet.  A disseminação dessas redes sociais,
como Orkut, Facebook, Twitter e outros “per-
mite uma comunicação de muitos para muitos em
tempo escolhido e em uma escala global”
(CASTELLS, 2004).

Dessa forma, Giuliani (2003) defende que as
mídias sociais na internet surgem como um canal
inédito de comunicação entre as empresas e con-
sumidores, revolucionando, reorganizando e
redefinindo as estratégias de marketing.

Marketing eletrônico: interação entre em-
presas e consumidor

A interatividade da internet exige mudanças
significativas na forma de relacionamento das
empresas com seus clientes, a começar pela neces-
sidade de conhecer melhor as necessidades e as
preferências de cada cliente, criar formas de
customizar e personalizar os produtos e os servi-
ços oferecidos e disponibilizar atendimento du-
rante 24 horas por dia e sete dias por semana, afir-
ma Limeira (2007).  Sobremaneira, o marketing
interativo visa a uma interação entre o cliente e a
empresa, em que o cliente tem um papel ativo,
possibilitando a personalização e customização dos
produtos e serviços.

Além da convergência das mídias e do nível
de distribuição das informações, trata-se de uma
revolução no estilo de vida do consumidor, ocasi-
onada pela aceitação da tecnologia. Os consumi-
dores passaram a perceber na rede vantagens
irresistíveis e as empresa também.  Velocidade,
acessibilidade, interatividade são as principais for-
mas que podem impulsionar os negócios. Soma-
se a essas forças a capacidade de personalizar as

mensagens direcionadas ao consumidor, oferecen-
do-lhe conveniência a fim de projetar satisfação e,
consequentemente, a longevidade do negócio.

Isso porque o novo consumidor, apresenta-
do com Samara e Morsch (2005),  é um indivíduo
que possui múltiplas facetas. Ele consome bens e
serviços do mercado global, é consciente de seus
direitos e exerce sua dimensão de cidadão, bem
como utiliza a web para aprender, trabalhar e vi-
ver, além de ser mais bem informado. Para Lewis
e Bridges (2004) os novos consumidores são pes-
soas que dirigem seu comportamento de compra
com base na autenticidade, pois estão mais preo-
cupados em satisfazer seus desejos sem se deixa-
rem rotular pelas tradicionais tipologias transcen-
dendo as barreiras de fatores culturais, étnicos,
sociais, de idade e até mesmo de renda. Os auto-
res afirmam que esses novos consumidores são
individualistas, envolvidos, independentes e infor-
mados e, por isso, exigem novas posturas e atitu-
des das empresas sob pena de se tornarem inefi-
cazes ao se relacionarem com esse
“novo”consumidor.

No entanto, Wind et al (2003) apresentam
um prisma de associações,  resultado da conver-
gência entre o consumidor tradicional, não adap-
tado às novas tecnologias e o cyberconsumidor,
totalmente antenado com a Internet e com os
modernos recursos tecnológicos.  Contudo, mes-
mo aqueles consumidores que não estão on-line têm
seu comportamento afetado pelas novas
tecnologias, canais, produtos e ofertas de servi-
ços.

O novo consumidor está mais poderoso do
que antes, quando tinha poucas ferramentas para
questionar, afirma Zenone (2011). A partir da ori-
gem das redes sociais e da interação proporciona-
da por elas, os consumidores passaram a exigir
mais transparência e compromisso das organiza-
ções. “Nas redes sociais quem dita as regras são
os usuários e não as organizações. Portanto, as
empresas que desejam se comunicar com os usu-
ários de redes sociais devem fazê-lo por meio de-
las, as quais ganham cada vez mais espaço na vida
das pessoas.”

O consumidor no ambiente virtual é aciona-
do constantemente por três fatores de influência
revela Zenone (2011), a saber, o primeiro é a fun-
cionalidade, o segundo fator é o psicológico e,
por fim, o conteúdo. A funcionalidade diz respei-
to ao uso e à interatividade, bem como está relaci-
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onado com questões de velocidade, arquitetura da
informação, customização do site e os efeitos da
rede. Já os fatores psicológicos estão associados à
confiança, pois o risco percebido em uma transa-
ção pode ser viável ou não para a decisão do con-
sumidor. Por fim, o conteúdo que pode ser admi-
nistrado e dividido em duas partes: mix de
marketing e atributos sensoriais do conteúdo.

As organizações podem influenciar o com-
portamento do consumidor, ou do usuário, por
meio de seu mix de marketing e ainda pelos es-
forços on-line, sem pormenorizar as interferênci-
as das variáveis incontroláveis ao ambiente
organizacional - variáveis culturais, econômicas,
políticas, legais, demográficas, tecnológicas – po-
dendo moldar ou modificar as decisões do con-
sumidor, acrescenta Zenone (2011).

A partir dessas possibilidades, o mundo do
marketing está sendo testado para lidar com as
mudanças contínuas e de grande porte, afirmam
Reedy e Schullo (2007). O velho paradigma, um
sistema de produção em massa, a mídia em massa
e o marketing em massa, está sendo substituído
por um programa totalmente novo, um sistema
econômico baseado em um-para-um (1:1), afir-
mam Peppers e Rogers (1993). Para esses autores,
“o futuro será caracterizado por produção perso-
nalizada, mídia orientada para o indivíduo e
marketing 1:1, mudando as regras da competição
e do negócio, uma vez que é agregado a esse pro-
cesso um recurso único ao processo de marketing
tradicional, a interatividade - capacidade de co-
municação bilateral entre o consumidor e a em-
presa”.

O marketing interativo é muito mais que a
multimídia utilizada para entreter ou envolver um
consumidor.  Komenar (1997) considera que é o
nível mais alto de marketing estratégico, viabilizado
por tecnologia sofisticada e banco de dados inte-
ligentes que conseguem responder a relacionamen-
tos interativos. “A tecnologia atual nos permite
capturar, medir, comparar e analisar os dados do
consumidor e depois classificar essas informações
de forma inteligente e alocar estrategicamente os
recursos, assim, esta era é dos verdadeiros pionei-
ros, e o ouro está nos relacionamentos criados pela
tecnologia interativa.” Komenar (1997, p. 87)

“Seria um crime ignorar a forma ideal de se
comunicar com seus consumidores. A internet ofe-
rece uma maneira totalmente nova de estabelecer

entendimento com os consumidores, responder a
perguntas, resolver seus problemas, vender-lhes
produtos – tudo isso pode ser computadorizado”,
considera Sterne (1996, p2). Isso porque a web
oferece um meio de criar o elo de confiança e
lealdade entre o consumidor e a empresa.

Um elemento do mix de marketing eviden-
ciado neste momento refere-se às promoções. Os
meios tradicionais estão tentando abranger a mídia
on-line como uma extensão de suas capacidades,
no entanto, há muito o que avançar, pois a ênfase
do marketing virtual recai sobre a entrega e o con-
tato contínuo ou feedback do consumidor. Os
recursos eletrônicos são adequados para a comu-
nicação e a manutenção do consumidor potencial.

A tecnologia on-line favoreceu enormemente
a conexão entre empresas e clientes. A internet –
meio eletrônico de comunicação e informação -
semeou inovações em software e hardware,
projetadas para auxiliar a conveniência do mundo
virtual. Junto á internet, estão sendo integrados
recursos de marketing eletrônico aos tradicionais
programas de marketing, melhorando o alcance,
a eficiência e eficácia do contato com o público-
alvo.

Entre os recursos utilizados, segundo Reedy
e Schullo (2007), pesquisa on-line de consumidores,
e-mails, marketing viral, mensagens instantâneas,
atendimento on-line ao consumidor, websites, gru-
pos de discussão, fóruns, publicidade em banners
e links patrocinados ou conferências são algumas
táticas eletrônicas apontadas pelos autores.

Conforme o entendimento dos autores o
marketing online é uma extensão estratégica, tática
de alta tecnologia de coleta de informações. Fer-
ramentas de marketing direto, como Amazon.com,
o eBay e o feedback do consumidor são ativida-
des indispensáveis do programa de marketing in-
tegrado das organizações.

Os avanços tecnológicos estão permitindo
maior identificação dos consumidores potenciais
específicos  e, ainda, apresentando produtos e ser-
viços específicos para consumo por meio de mer-
cados específicos, usando o narrowcasting – divul-
gação segmentada, contrário ao broadcasting ou di-
vulgação de massa.

Para Reedy e Schullo (2007), o marketing ele-
trônico auxilia a determinar qual a estratégia de
segmentação, pois “possui uma personalização
capaz de lembrar a preferência nos pedidos dos
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consumidores, qual o sabor, aroma ou textura e
com que frequência, em quais quantidades, se é
um presente ou se é para uso pessoal e por qual
tipo de entrega o consumidor costuma optar nos
hábitos de compra”, assim, demonstrando sua
importância e seu alcance nessa área.

A tradicional pesquisa demográfica, associa-
da a análises de estilo de vida e comportamento,
pode ser aperfeiçoada com técnicas de
rastreamento que a Internet permite a fim de au-
mentar a probabilidade de as mensagens
promocionais serem expostas aos consumidores
potenciais das empresas que assumem o risco de
estarem na web. Outras variáveis além do número
de impactos, cliques em links de determinados
websites ou visitas a home page do anunciante são
simples se comparadas a possibilidades de
monitorar o consumidor potencial  a partir de in-
formações demográficas e psicográficas.

Com as possibilidades digitais, criou-se uma
era que sobrevive e se desenvolve via redes, que
gradativamente, vêm desgastando e destruindo o
velho modelo de negócio e de relacionamento das
organizações.

A empresa-rede tem entendido que a internet
é um instrumento apropriado, pois tem capacida-
de de evoluir, interagir, recolher informação e dis-
tribuí-la globalmente, de maneira personalizada, a
fim de oferecer qualidade e obter satisfação do
consumidor (Mañas, 2011). Essa nova proposta
enfatiza, segundo o autor, o relacionamento
interativo entre empresas e clientes, com concor-
rentes e canais de distribuição.

Considerações finais

Partindo do pressuposto de que as redes são
construções sociais em que o homem pode atuar
no meio, sendo ele o resultado de sua própria ação
e das interações como o mundo e com a vida em
sociedade, as novas possibilidades advindas da web
propõem uma revolução nas formas de socializa-
ção deste século.

Criada na era do time-sharing ou
compartilhamento de tempo, a internet continua a
mudar, evoluindo na velocidade e disponibilida-
des de comunicação. Contextualizando redes so-
ciais com o mundo digital e a internet, é um meio
que possibilitou o compartilhamento, expressão e
socialização através de instrumentos

computacionais. Esses possibilitam a interação e
comunicação entre indivíduos, deixando marcas
que permitem reconhecer padrões e semelhanças,
sejam de conexões, assuntos, opiniões; isto é, de
comportamentos e pensamentos. Logo, a rede
social virtual se caracteriza por representar as re-
des sociais reais no mundo da web através da com-
putação, coexistindo paralelamente.

Pode-se inferir que um dos impactos do
novo modelo de comunicação e de relacionamento
criado pela internet é o surgimento das redes soci-
ais virtuais, cujo foco está em reunir pessoas, os
chamados membros, que, uma vez inscritos, po-
dem expor seu perfil com dados, com fatos pes-
soais, textos, mensagens e vídeos, além da interação
com outros membros, criando lista de amigos e
comunidades.

Devido ao grande potencial do uso das re-
des sociais, o marketing eletrônico é construído
sobre a crença de que benefícios mútuos para o
consumidor e para as empresas on-line levarão a
relacionamentos a longo prazo – compras por
décadas de lealdade à marca e recompra frequen-
te. Para o consumidor, os benefícios podem ser a
consistência do produto, o conhecimento do que
esperar em termos de qualidade ou preço, a dis-
ponibilidade do produto e o prestígio associado à
compra do produto. Para as empresas, os benefí-
cios podem ser o fluxo de receitas futuras e tran-
sações mais lucrativas. (Reedy e Schullo,2007)

Conforme mencionado anteriormente, o
envolvimento do consumidor e os impactos dos
seus esforços individuais merecem atenção das
empresas, até porque o sucesso ou o fracasso das
estratégias de marketing viral depende, necessaria-
mente, da colaboração do consumidor e sua dis-
posição em explorar os laços sociais fortes.

Por se tratar de um assunto relativamente
novo, na seara das mídias sociais, ainda há muito
o que ser descoberto, em especial, no que diz res-
peito aos fatores de influência para o engajamento
do consumidor, envolvimento e propagação da
informação, bem como a aplicação e funcionali-
dade do marketing viral. Vale ressaltar que se faz
necessário o estudo deste tema por meio de tra-
balhos e pesquisas científicas que busquem conhe-
cer esse ambiente tão rico de possibilidades e seus
múltiplos usuários, visando ao aprofundamento e
aproveitamento dos dados obtidas pois, as redes
sociais constituem uma valiosa fonte de informa-
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ções, que podem orientar as organizações nas suas
decisões de marketing, seu posicionamento e
consequentes investimentos.
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1 INTRODUÇÃO

O cenário competitivo do ensino superior
está fazendo com que a implantação de um plane-
jamento estratégico em marketing seja ferramenta
vital para que a organização consiga um bom
posicionamento no mercado e sua permanência
nele. A partir de um bom planejamento a Institui-
ção de Ensino Superior – IES pode examinar os
mercados interno e externos (público-alvo), con-
correntes, além de traçar planos e monitorar as
mudanças necessárias.

Os profissionais de marketing podem fazer
usos de estratégias para detectar as forças e fra-
quezas da organização em relação aos aspectos es-
truturais, financeiros, políticos e humanos. Além
disso, poderão analisar o mercado e verificar o
desempenho comparativamente a outras institui-
ções, a fim de obter um retorno sobre sua posi-
ção no mercado e prever as possíveis ameaças.

Verifica-se que são diversos os fatores
dificultadores da boa administração nas institui-
ções de ensino superior, todavia, merece atenção
especial o fato de,  em muitas organizações, haver
uma tendência para a acomodação aos resultados
obtidos em períodos de excepcional demanda por
cursos superiores e falta de um acompanhamento
contínuo de processos realizados como a avalia-
ção Institucional e   a busca pela qualidade e exce-
lência dos cursos.

Assim, o marketing constitui-se processo
gerencial fundamental para que sejam desenvolvi-
das atividades de análise, planejamento, implanta-
ção e controle de ações voltadas não apenas para
os propósitos organizacionais, mas sobretudo ba-
seadas nas satisfação das necessidades e desejos
dos mercados-alvo.

O objetivo deste trabalho é; portanto, evi-
denciar a importância que o marketing educacio-
nal dentro do contexto do ensino superior e apre-
sentar a relevância que a comunicação interna, o
marketing interno e o marketing de relacionamen-
to proporcionam para seu  êxito.

A metodologia empregada foi de revisão
bibliográfica que foi desenvolvida a partir de fon-
tes elaboradas por diversos pesquisadores. Desta
forma, procurou-se abordar as especificidades do
marketing voltado às instituições de ensino supe-
rior, tendo em vista que

a pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental
em todo trabalho científico que influenciará todas
as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o
embasamento teórico em que se baseará o traba-
lho. Consistem no levantamento, seleção,
fichamento e arquivamento de informações relaci-
onadas à pesquisa. (AMARAL, 2007, p.5)

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceitos de marketing

Para Kotler e Armstrong (2003) o marketing
tem como principais objetivos a atração de novos
clientes a partir da promessa de um valor superi-
or; e a manutenção dos clientes atuais com a pro-
moção de satisfação. Desse modo, é necessário
proporcionar ao cliente valor e satisfação, aten-
dendo, com isso, as necessidades e desejos que lhe
são peculiares.

O marketing não se limita apenas à efetivação
de uma venda, na verdade, ele está ligado à satis-
fação necessidades dos clientes e inicia mesmo antes
de um produto ou bem ser produzido. Para que
se entenda melhor o conjunto administrativo e
social ao qual o marketing está inserido é essencial
perceber a importância dos termos – necessida-
des; desejos e demandas; produtos e serviços; va-
lor; satisfação e qualidade.

Kotler (1998 p.27) define necessidade huma-
na como a privação de alguma satisfação básica
como alimento, roupas e abrigo. Já os desejos são
“as carências por satisfações específicas para aten-
der às necessidades”, disto resulta as demandas que
se formam a partir da existência de desejos por
produtos específicos aliados à disposição de
comprá-los.

Os produtos e serviços existem para satisfa-
zer as necessidades e os desejos das pessoas, e os
profissionais de marketing, juntamente com ou-
tras forças sociais, despertam e influenciam os de-
sejos e as demandas quando oferecem produtos
ou serviços apropriados, atraentes e que apresen-
tam valor ao consumidor, já que “marketing é um
processo social e gerencial pelo qual indivíduos e
grupos obtêm o que necessitam e desejam através
da criação, oferta e troca de produtos de valor
com outro” (KOTHER, 1998, p 23).

Consoante Keegan e Green (2006) o
marketing tem como metas fundamentais criar
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valor para o consumidor e atingir vantagem com-
petitiva, uma vez que a essência do marketing é
superar os concorrentes na tarefa de criar valor
visível para os consumidores.

Já para Kother e Armstrong (2007) os pro-
fissionais de marketing de hoje devem administrar
relacionamentos com o cliente, além de criar va-
lor.

Depois devem manter e cultivar os clientes por meio
do valor superior para o cliente e administrar com
eficácia a interface entre a empresa e o cliente. As
empresas que se destacam por sua orientação de
marketing compreendem o mercado e s necessida-
des dos clientes, projetam estratégias de marketing
de criação de valor, desenvolvem programas inte-
grados de marketing que entregam valor e encanta-
mento para o cliente e constroem relacionamentos
fortes com o cliente. (Kother, Armstrong. 2007. P.
XV)

Com base no exposto acima, os autores de-
finem marketing como “o processo pelo qual as
empresas criam valor para os clientes e constroem
fortes relacionamentos com ele para capturar seu
valor em troca”. (Kother, Armstrong, 2007. P. 4)

Sendo assim, é por meio do marketing que
o indivíduo e organizações adquirem o que neces-
sitam e desejam através da criação e troca de va-
lor com os outros. Para que essa troca ocorra é
necessário que a empresa tenha uma administra-
ção de marketing estratégica que vise construir re-
lacionamentos lucrativos com os clientes-alvos,
proporcionando de forma consistente valor su-
perior a ele.

Para Ferreal et al (2000) o marketing deve
apoiar a missão e as metas da organização e
transformá-las em objetivos que precisam ser ex-
pressamente claros de forma que todo o pessoal
entenda o tipo e nível de desempenho que é dese-
jado. Assim, o marketing é uma estratégia impor-
tante para que as informações sejam disseminadas
efetivamente no âmbito interno da organização.

2.2 Comunicação interna e marketing interno

 Os autores supracitados fazem relevante
abordagem quando consideram que todas as or-
ganizações possuem pelo menos dois mercados-
alvo: o mercado externo, que são os consumido-
res em potencial; e o mercado interno, que são os
funcionários. Desta maneira, o marketing interno

deve estar muito bem concatenado com as ações
de gerenciais para que todos os membros da or-
ganização entendam e aceitem seus respectivos
papéis na implementação da estratégia de
marketing, tendo em vista que essa estratégia en-
volve dois grupos de clientes – o externo e o in-
terno.

Outro fator importante, considerado por
Bekin (2004) é a comunicação interna, tida como
instrumento que completa o marketing e cria van-
tagem competitiva.

Ressalto a comunicação interna como um podero-
so recurso do endomarketing que vem merecendo
atenção crescente e decisiva. Este instrumento per-
mite construir cultura organizacional, reforçando
imagem e relacionamento com clientes. Com mai-
or especificidade, aquelas culturas que consideram
diferenciar-se por serviços como sua estratégia lu-
crativa de longo prazo. Ocorre que serviço é um
desempenho, e não um produto que apenas troca
de mãos quando adquirido. Por ser um desempe-
nho, o bom serviço depende de pessoas engajadas
(BEKIN, 2004, p XIII).

A partir exposto pode-se inferir que a co-
municação interna é fator  preponderante para o
sucesso empresarial, a partir dela é que as infor-
mações são difundidas.

Assim como a comunicação interna, o
marketing interno também merece destaque den-
tro da organização, entretanto é importante sali-
entar que eles apresentam objetivos diferenciados,
já que a comunicação interna tem seu foco
direcionado para o público interno e o marketing
interno para o público externo.

Kother (1998, p 40) afirma que “marketing
interno é a tarefa bem-sucedida de contratar, trei-
nar e motivar funcionários hábeis que desejam aten-
der bem os consumidores”, ou seja, a tarefa do
marketing interno é mostrar e reforçar aos funci-
onários a importância do cliente e propiciar
melhoria na qualidade dos serviços prestados.

Para Ferreal et al (2000) o uso bem sucedido
de uma abordagem de marketing interno requer a
integração de fatores como recrutamento, seleção
e treinamento de funcionários para que a
implementação e as ações de marketing sejam bem
desempenhadas

Isso requer dizer que, para o êxito do
marketing nas instituições de ensino superior é pre-
ciso que haja uma comunicação interna eficaz e de
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acordo com os valores da organização, assim como
o marketing interno também deve exercer seu
papel, mantendo os funcionários motivados e cons-
cientes da necessidade de satisfazer os consumi-
dores.

2.3 Marketing de relacionamento

Mckkena (1997, p 40) ressalta que “marketing
é desenvolver e manter relações com a
infraestrutura e com os clientes”. Desta forma, para
implantar os conceitos do marketing de relaciona-
mento é necessário que todas as áreas da empresa,
no caso da instituição de ensino superior, enten-
dam que manter os clientes é tão importante quanto
adquiri-los.

Nesta perspectiva, a retenção de clientes sig-
nifica manter os clientes que a empresa deseja atra-
vés de um tratamento diferenciado que supere as
expectativas deles. É preciso que esse tratamento
agregue valor para o cliente, uma vez que ele tem
à sua disposição uma grande variedade de servi-
ços, entretanto, escolherá aquele eu lhe ofereça um
valor superior. Se o desempenho exceder as ex-
pectativas, o consumidor ficará satisfeito e
retornará posteriormente, além de divulgar aos
outros suas boas experiências, conforme postula
Cafferky (1999).

Na busca por vantagem competitiva, algu-
mas regras foram eleitas por Drucker (1999), e
são consideradas fundamentais para a utilização
do marketing de relacionamento, dentre elas estão
as seguintes posições:
.  O relacionamento com o cliente é considerado

responsabilidade da empresa.
.  Os conflitos ou reclamações existentes, por par-

te do cliente, são provocados por uma falha
empresarial.

.  Constantemente a empresa deve questionar-se
sobre o que pode ser feito para facilitar a vida
de seus clientes.

Nota-se que esses parâmetros são importan-
tes para construir melhores relacionamentos com
os clientes e oferecer, através do atendimento, va-
lor superior, criando vantagem competitiva e
favorecimento empresarial em um mercado cada
vez mais competitivo.

Diferentemente do marketing tradicional, que
tinha como objetivo atrair novos clientes, confor-
me postula Kotler; Armstrong (2007) o marketing

de relacionamento não visa apenas atrair novos
clientes, mas principalmente manter os já existen-
tes, criando, assim, a fidelização do mesmo e esta-
belecer relações duradouras que são mantidas atra-
vés da satisfação. Corroborando com essa ideia
Mackenna (1997, p 46) afirmava que “o marketing
moderno é uma batalha pela fidelização do clien-
te”, e somente o conhecimento da marca pelo
mercado não é mais suficiente para que uma em-
presa obtenha sucesso.

Outra moderna forma de manter relaciona-
mento como o cliente é através das redes sociais.
Segundo Villas Boas (2011) a utilização das redes
gera relacionamento e cria uma divulgação espon-
tânea, além de criar grande impacto para os resul-
tados da instituição, pois favorece a credibilidade
do discurso institucional já que as informações se
espalham rapidamente.

2.4 Marketing educacional

 Estando o marketing educacional inserido
no ambiente do marketing de serviços, observa-
se que este vem se desenvolvendo gradativamente
e representa hoje expressiva parcela da economia.
O marketing desenvolveu-se consideravelmente
em vários setores, especificamente no terciário, a
partir de uma mudança de mentalidade empresa-
rial que levou vários setores de serviços a aplica-
rem técnicas em seus negócios, fenômeno tam-
bém observado e presente nas Instituições de
Ensino Superior denominada IES, conforme abor-
da Braga; Cobra (2004, p 7)

O assunto marketing é de crescente interesse para
escolas, universidades, faculdades e outras institui-
ções educacionais particulares que enfrentam declínio
de matrículas, custos ascendentes e futuro incerto.
Elas percebem sua dependência do mercado, e seus
dirigentes preocupam-se em saber como podem
se tornar mais bem sucedidas em atrair e atender
seus públicos.

Nota-se que mudanças significativas come-
çaram a ocorrer no campo do marketing no sécu-
lo XX com a efetivação do uso da internet e com
o aumento dos meios de comunicação. O mundo
globalizado tornou-se cada vez mais competitivo
para empresas, assim como para as instituições de
ensino superior.



Revista Científica das Faculdades Santo Agostinho

27CONEXÃO v. 6/ 2014

Corrobora com essa assertiva Franco (2001)

Nos últimos dez anos, o panorama educacional
vem passando por uma série de transformações
que visem atender às novas exigências do mundo
contemporâneo. Entre muitas questões que agi-
tam as discussões sobre as instituições sobre as
instituições de ensino superior, está a educação com
um serviço e o marketing como integrante do con-
junto de técnicas da administração escola capaz de
conquistar e fidelizar clientes. (Franco 2001, p. 1)

Para Las Casas (2008, p.06) “a educação passa
por transformações profundas, sendo que os efei-
tos podem ser verificados pela ampliação da con-
corrência no setor, o que acaba gerando o excesso
de vagas em variados cursos.” Destarte, a IES deve
atentar-se para as possibilidades de mercado e fa-
zer uso eficiente do marketing para saber diferen-
ciar seus serviços dos concorrentes, sobretudo em
uma luta em que o preço já não constitui ferra-
menta única de diferencial competitivo.

Perceber a importância do marketing edu-
cacional é reconhecer que ele está diretamente li-
gado às técnicas de marketing, conforme postula
Godri (1992) ao afirmar que o marketing educa-
cional tem como objetivo a abertura de novos
horizontes com novas possibilidades de cursos e
alunos, visando conquistar e manter esse público
na instituição, para que, de maneira ativa, consiga
atrair novos alunos.

O marketing educacional ganha essa denota-
ção quando passa a ser utilizado nas atividades edu-
cacionais, a fim de promover o processo seletivo e,
com isso, fazer com que as vagas nas instituições de
ensino superior sejam preenchidas, além de buscar
a promoção da imagem da organização.

Com o aumento da acessibilidade ao ensino
superior e o incentivo do governo federal através
de programas de financiamento estudantil, elevou-
se paulatinamente o número de pessoas que pro-
curam pelo ensino superior e consequentemente o
número de Instituições que oferecem esse ensino.
Sabe-se que com a expansão do mercado consu-
midor o crescimento na oferta de IES fez com
que os concorrentes ficassem cada vez mais bem
posicionados, oferecendo produtos e serviços de
melhor qualidade, o que levou o público-alvo a
uma seleção cada vez mais criteriosa da instituição
na qual deseja obter diploma superior.

O desafio do marketing educacional é aten-

der e conhecer as expectativas do consumidor, no
caso o futuro aluno que irá usufruir dos serviços
educacionais oferecidos pela instituição, criar va-
lores para estes consumidores alvo, fazendo com
que ele busque pelo serviço daquela entidade e não
de outra concorrente. Nisto corrobora
LOVELOCK, WIRTL quando descrevem o ser-
viço como “atividade econômica que cria valor e
proporcionam benefícios a clientes em horários e
locais específicos efetuando uma mudança deseja-
da em quem recebe o serviço, ou em seu nome”,
(LOVERLOCK, WIRTL, 2006. P.8)

Assim sendo, a educação superior, sob o
ponto de vista do marketing, tem como ponto de
partida de suas atividades a identificação dos inte-
resses e necessidades de seu público- alvo. Para
isso, é necessário conhecer quem são e como são
os clientes, a concorrência e a comunidade na qual
a instituição está inserida. Nesta perspectiva, o con-
ceito de marketing, postulado por Manes (1999 p
99) abarca seu sentido quando é entendido como
“processo de investigação das necessidades soci-
ais, para desenvolver serviços educacionais com a
intenção de satisfazê-las, de acordo com valor
percebido, distribuídos em tempo e lugar e etica-
mente promovidos para gerar bem-estar entre in-
divíduos e organizações.”

Nesta abordagem o marketing pode ser en-
tendido como um processo realizado para que as
pessoas obtenham serviços educacionais de que
necessitam. Para tanto, é primordial que as IES
conheçam essas necessidades da aprendizagem para
orientarem e desenvolverem programas
educativos.

O grande diferencial existente entre um ser-
viço oferecido por uma determinada IES e outra
esta justamente na qualidade com que esse serviço
é prestado, mas o grande segredo é fazer com que
essa qualidade seja percebida pelo cliente em po-
tencial.

Kother e Fox (1994) afirmam que através
do marketing que as instituições programam e
desenvolvem as ofertas para atender às necessida-
des e os desejos de seu publico alvo por meio do
preço, comunicação e distribuição eficazes o sufi-
ciente para monitorar e atender o mercado.
Destarte, marketing significa planejamento, análise
e controle de programas que visem alcançar obje-
tivos institucionais e troca de valores com o mer-
cado-alvo.



28 CONEXÃO v. 6/2014

Revista Científica das Faculdades Santo Agostinho

Para Kotler (1994), a gestão de uma institui-
ção de ensino feita através do marketing pode tra-
zer muitos benefícios, e ao contrário do que pode
pensar, nada tem de prejudicial. Dentre as vanta-
gens estão:
.   tornar transparente os serviços prestados pela

instituição;
.  aumentar o nível de profissionalização da insti-

tuição;
.    obrigar a instituição a definir uma missão, me-

tas e objetivos;
. impelir a instituição de trabalhar com planeja-

mento;
.  definir o posicionamento da instituição no mer-

cado;
.    melhorar a satisfação de diversos públicos.

Para Cobra e Braga (2004) o foco do
marketing deixa de ser a satisfação do cliente para
ser o sucesso dele. Sob esse ponto de vista, as es-
colas precisam fazer uso de estratégias consisten-
tes de marketing para se diferenciarem no merca-
do e conquistarem um lugar único, uma vez que as
necessidades dos consumidores são dinâmicas e o
cenário econômico, político, ambiental e
tecnológico podem tornar um produto ou servi-
ço obsoleto, fato que exige da empresa uma adap-
tação frente às condições que se modificam.

Tendo em vista as constantes mudanças ocor-
ridas no cenário educacional é primordial que a
IES esteja em constante sintonia com o mercado,
realizando pesquisas a fim de oferecer serviço ade-
quado ao exigido pelo mercado. Assim sendo, a
formulação de estratégias decorrentes do proces-
so de planejamento da instituição é fundamental
para que ela consiga lugar de destaque bem como
vantagens competitivas sustentáveis. E, desse
modo, a pesquisa de mercado torna-se ferramen-
ta indispensável para que a organização consiga
definir seus rumos e determinar seus parâmetros
de ação, posicionando-se adequadamente em seu
mercado.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre o tema abordado permitiu
depreender que um planejamento eficiente de
marketing possibilitará o desenvolvimento de es-
tratégias específicas para que as instituições consi-
gam manter-se no mercado cada vez mais com-
petitivo.

Nesta perspectiva, o marketing educacional
aparece como um processo gerencial que oferece
estrutura e ferramentas para que as instituições
possam ser melhor sucedidas em atrair e atender
seus públicos (KOTLER;FOX, 1994). Para isso, a
IES deve direcionar o foco de marketing para a
observação das inclinações do mercado, fazendo
um minucioso estudo da situação e do ambiente
em que está inserida, dos consumidores em po-
tencial, do planejamento e desenvolvimento de um
mix de marketing (produto, preço, praça e pro-
moção).

Verifica-se que após um grande número de
demanda, o mercado estabilizou-se e começaram
a sobrar vagas nas IES. Além da concorrência,
aumentou também os custos com o processo edu-
cacional, tendo em vista que a aquisição de novos
alunos fica mais cara do que a manutenção dos
alunos adquiridos. Além de seguir todos os
parâmetros exigidos pelo Ministério da Educação
é necessário que a organização tenha uma preocu-
pação constante em manter a excelência no ensino
superior, procedimento nem sempre observado
pelas IES, mas que é rigorosamente exigido pelos
clientes.

Uma instituição orientada para o marketing
deve investir em treinamento para seus funcioná-
rios, fazendo com que todos os envolvidos no
processo educacional reconheçam a importância
que o atendimento voltado para a satisfação do
cliente apresenta como diferencial competitivo.
Assim, as instituições educacionais necessitam de
comunicação eficaz com seus clientes internos e
externos, mantendo-os informados sobre suas
metas, atividades e ofertas e despertando interesse
pelos serviços prestados. Da mesma forma, os
meios de comunicação utilizados devem ser sele-
cionados com base em informações concretas
para que o público-alvo perceba bem que as in-
formações são condizentes com a realidade.

Manter relacionamento com o cliente de-
monstrou ser de grande importância para a orga-
nização que visa reter os clientes existentes e cons-
truir com eles uma relação duradoura e lucrativa.
Para tanto, é necessários que as expectativas sejam
atendidas e que haja geração de valor e satisfação
para o cliente.

Em suma, pode-se concluir que o marketing
educacional é uma ferramenta indispensável que
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utiliza de táticas e estratégias para atrair cada vez
mais alunos e fazer com que a IES tenha um dife-
rencial no mercado competitivo. Através dele é
possível que a organização fortaleça sua imagem e
posicionamento, além de evidenciar a qualidade
do serviço prestado tão exigida pelo público.
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RESUMO: As práticas mercadológicas varejistas nos séculos XVIII e XIV es-
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sobre a identificação do consumidor com os produtos, o acolhimento das no-
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publicidade e sua  influência no consumo também foram considerados para a
realização deste trabalho.

ABSTRACT: The retailers marketing practices in centuries XVIII and XIV are
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1 INTRODUÇÃO

Os séculos XVIII e XIX fundamentaram os
conhecimentos mercadológicos. São encontradas
desde estudos sobre a relação entre os hábitos de
compras e dos métodos de marketing. Cooperland
(1923) dividiu em bens de conveniência, de com-
pra comparada e de bens de especialidade, demons-
trando a contemporaneidade dos estudos acadê-
micos com o consumo atual. Muitos trabalhos com-
provam o interesse da academia, em analisar ainda,
os aspectos de promoção comercial e consumo neste
período.

Em um importante estudo publicado no
Economic History Review (2000), apresentou-se uma
revisão bibliográfica, além de reinterpretação da
importância da propaganda de bens de consumo
no século XIX. Neste trabalho foram apontados
que em 1830, havia não apenas a preocupação dos
comerciantes em atrelar valor aos produtos, mas
também em apresentar apenas estratégias de dife-
renciação para os mesmos (Church, R, 2000).

Além disto, propostas de modelos de socie-
dade respeitável eram divulgados em anúncios
(Thompson, 1988), direcionando o consumidor
para hábitos de higiene, limpeza e saúde (Burnett,
1989) e apresentando produtos considerados de
luxo, para a classe média que despontava na for-
mação das cidades. Para Church (2000) o aumento
da produtividade das empresas tem relação com a
revolução industrial, o que também acirrou a com-
petição entre os mercados regionais, disputados
pelos comerciantes, intensificando a necessidade de
novos canais de distribuição (Nevett, 1898).

As formas utilizadas para promoção dos pro-
dutos no varejo nos séculos XVIII e XIX , apresen-
tados na bibliografia consultada, constituíam-se ba-
sicamente de placas de lojas, moedas (artefatos da
própria loja), cartões de propaganda, homem pla-
ca, panfletos, propaganda em jornais ou via correio
(Nevett, 1989). O material deveria conter uma men-
sagem de impacto ao consumidor, que na maioria
das vezes, era analfabeto. As linhas mestras da pro-
moção comercial no varejo, apesar de indicações
superficiais em contrário, avançaram muito pouco
desde então (Nevett, 1989). E tais práticas de pro-
moção comercial ainda são amplamente utilizadas
pelos varejistas no século XXI.

Desta forma, a proposta deste artigo é pro-
por através de análise da bibliografia consultada,

uma reflexão sobre práticas mercadológicas nos
séculos XVIII e XIX,  as mudanças nas configura-
ções das lojas, influência sobre a sociedade e sim-
bolismo do consumo.

2 A PROMOÇÃO COMERCIAL NOS
SÉCULOS XVIII E XIX

As patentes médicas com propósitos dúbios,
ambigüidade, sensacionalismo, engano e fraude
(Berridge, 1976), influenciaram o descrédito das
estratégias de promoção comercial no início do sé-
culo XVII. A hostilidade  e o descrédito da publici-
dade, tiveram como força propulsora as questões
de patentes médicas (Berridge, 1976; Church, R.
2000), influenciado pela falta de respeitabilidade dos
jornais onde tais anúncios eram publicados
(BERRIDGE, 1976, p.270).

Entretanto, a melhoria do acesso da classe tra-
balhadora aos bens de consumo proveniente da
revolução industrial (Church, R. 2000), que na inter-
pretação de Richards, T. (1991)  não participaria da
sociedade de consumo até o final da década, reper-
cutiu em um deslumbramento dos consumidores
por produtos. Para ele, apesar dos baixos recursos
financeiros que restringiam as compras desta po-
pulação aos produtos de necessidades básicas ou
pela falta de experiência em lidar com imagens, es-
tes eram considerados como espetaculares.

No Brasil, o impacto e o deslumbramento
por produtos também pode ser verificado, desde
a chegada da corte portuguesa em 1808. A absor-
ção dos fenômenos culturais europeus do século
XIX  contrastavam com as condições brasileiras
de clima e temperatura. O fetichismo causado pela
mercadoria européia potencializado com os no-
vos modelos propostos, fomentavam o desejo
pelos produtos e provocavam mudanças sociais
(afrancesamento da rua do Ouvidor) referendan-
do mudanças de comportamento (NEEDEL, J.
1993).

O universo das concepções sobre o feminino
que discutiam sua  inferioridade biológica (Locke
apud Pinsky & Pedro (2003 p.305), foram sendo
modificados. A partir daí as mulheres passaram a
se ocupar das tarefas do lar (Lipovetsky, 2000). Com
o crescimento e enriquecimento da classe burguesa,
as mulheres casadas passam a ter condições de per-
manecerem em suas casas, sem necessidade de aju-
dar seus maridos no trabalho. Esse fato foi de ex-
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trema relevância e criou uma nova estrutura interna.
A partir do desenvolvimento das cidades, perma-
necer em casa, cuidando da economia doméstica e
dos filhos passou a ser um diferencial social para as
mulheres (ARAÚJO, 2007)

Neste sentido, Lipovetsky (2000)  defende que
este modelo feminino “depressa se impôs” e con-

sidera-o como “arquétipo da mulher sem profis-
são”, em que coexistem as funções maternas e do-
mésticas. Mesmo assim admite que o confinamento
da mulher passou a ser uma alavanca para o consu-
mo. No quadro a seguir, Araújo (2007) apresenta
as principais conquistas femininas no Brasil e o ano
de obtenção.

Principais conquistas femininas no Brasil e ano de obtenção

Fonte: Adaptado de MORAES, 2003.

Também neste sentido, as revistas de moda
que já estavam estabelecidas desde 1875 e influenci-
aram o perfil dos leitores. O alinhamento do papel
da mulher com as mudanças sociais e no compor-
tamento aceitável, envolveu e transformou o uni-
verso feminino. Laermans (1993) identificou as
mudanças ocorridas nas lojas de departamento para
acomodar uma modelagem para a sociedade de
consumo que a partir de então, passou a integrar
também as mulheres.

3 AS LOJAS DE DEPARTAMENTO E A
SEDUÇÃO AO CONSUMO

As políticas de negócios presentes no século
XIX, podem ser facilmente constatadas em organi-
zações do século XXI.  Aristede Bocicaut (Bom
Marché, 1853); R.H. Macy (Macy,1860); Ernst
Lehmann (Feira de Chicago, 1874); John Wanamaker
(Filadelfia, 1876) são precursores. Mas para
Resseguie (1965), as modernas práticas de mercado
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Assim, as Lojas de Departamento passaram a
ser símbolos de excelência em vendas e negócios
modernos, com centros de diversão feminina, trans-
formando o processo de compra de ativa para
passiva (Laermans, 1993). Com isto, as mercadori-
as deveriam vender a si mesmas, a partir da inova-
ção no redesenho das lojas com o propósito de
atrair os olhos dos compradores. E a forma de
distinção dos membros de uma comunidade, pas-
sou a ser através da aparência (Laermans, 1993).

Outras práticas de promoção comercial
identificadas por Nevett (1989) em varejistas britâ-
nicos nos séculos XVIII e XIX são: placas e moe-

das próprias das lojas, cartões, panfletos, propa-
ganda em jornais, homem-placa e propaganda via
correio. Tais práticas mercadológicas podem ser
facilmente encontradas em lojas no século XXI. E
apesar do tempo transcorrido e das mudanças
tecnológicas, pouco foi acrescido.

4 A CONSTRUÇÃO DO CONSUMO SIM-
BÓLICO NO SÉCULO XIX

A literatura consultada apresenta duas versões
sobre a construção do simbolismo para consumo,
no século XIX. Para Parker (2003)  a visão negativa

propostas por Alexander T. Stewart (1860 a 1870
), o grande varejista do século XIX, muitos anos
antes da primeira loja de departamento existir.

Fonte: RESSEGUIE, Harry E. Alexander  Turney Stewart and the development of the department store, 1823-
1876. Business History Review, p. 301-322Autumn 1965.

Tabela 1. Principais Estratégias e Políticas adotas por Alexander T.Stewart

Na tabela a seguir foram sintetizadas as princi-
pais estratégias e políticas adotadas pelo varejis-
ta.



Revista Científica das Faculdades Santo Agostinho

35CONEXÃO v. 6/ 2014

é a mais presente: de um mundo de fantasias e rea-
lidade falsas, manipulada pelo capitalismo. A visão
positiva para o autor, onde o consumo simbólico é
tratado a partir da formação da identidade social,
ainda é pouco avançada.

O efeito das transformações na estrutura das
lojas, assim com a evolução das técnicas
mercadológica são fundamentais para o novo am-
biente proposto. Afirma Parker (2003) que a rela-
ção cliente-vendedor transferido do processo ver-
bal de convencimento para o visual, associado à
forma sensorial das embalagens, teve um efeito
glamoroso. Associado a isto, afirma que o andar
livre do cliente pela loja e a reprodução do luxo
falso, atribuem sensações de abundância e riqueza.

A capacidade de influenciar os consumidores
através da propagandas, anúncios, marcas, prefe-
rências e gostos já foram alvos de contradições. No
início do século XVIII era atribuído um valor me-
nor a estas práticas,  sugerindo que a propaganda
não afetava as vendas (SCHUDSON, 1993). Era
atribuído valor como lembrança ao consumidor ou
mesmo de proteção para a incerteza contra novos
concorrentes ingressantes no mercado, como afir-
ma o autor.

Muitos autores dividam da racionalidade do
consumidor (Galbraith, J.K., 1958), provenientes de
integrantes da Escola de Chicago, contrastando com
a suscetibilidade e poder de manipulação dos anún-
cios, assumidos pelos historiadores da publicidade
americana (Church, R, 2000). Mas também foram
levantadas críticas às demandas superficiais criadas
através da propaganda e sua eficácia no aumento
do consumo (SCHUDSON, M, 1993)

A Grande exibição de 1851 foi considerado

como um marco histórico, por ter sido a partir daí,
que os produtos adquiriram a possibilidade de se-
rem iluminamos para os consumidores da classe
média (CHURCH, 2000). Para ele, a representação
espetacular das commodities definiria marketing como
construtor de imagens. Já Richards (1991), reconhece
a cultura do consumo antes disto, porém aceita que
até então, não havia sinais dos efeitos tangíveis so-
bre o comportamento dos consumidores de classe
média (CHURCH, 2000).

Com relação ao universo infantil, Hamlin
(2003) discutiu as condições que tornaram possível
a ideologia da família e promoveu o estímulo ao
consumo. Assim como ocorreu com o universo
feminino, que migrou para a liberalização social e
cunhou novo papel para a mulher, a domesticidade
dos séculos XVIII e XIX moldou a sociedade para
a construção da infância como um “período privi-
legiado de inocência”. A partir daí o autor discutiu
as condições sociais para a ausência dos pais nos
lares e a necessidade de ocupá-los em casa. Para
suprir as lacunas, além das noções de puericultura e
disseminação dos cuidados com as crianças, pas-
sam a ser fundamentais os rituais emocionais da
família permeados pelo consumo (Hamlin, 2003).

A idéia do amor maternal funcionou como
um dispositivo para aglutinar mães e filhos numa
relação intrínseca (Loeb, 1994 apud Church, 2000),
favorecendo a formação do novo padrão cultural
e da proposta romântica, amplamente utilizada para
a sedução do consumo (Church, 2000). O quadro
a seguir (Lipovetsky, 2000), demonstra a transfor-
mação da mulher e do universo em direção ao con-
sumo.
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Continua

Características levantadas para inferir sobre as mudanças ocorridas
nos papéis femininos, conforme Lipovetsky (2000)
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Continuação

 Fonte: Adaptado de LIPOVETSKY, 2000.
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Desta forma, migrou-se de um consumidor
sem poder, passivo ou desempenhando um papel
menor no processo de compra (Church, 2000), para
a sociedade do consumo. E o autor afirma que  a
idéia que os  anúncios no início do século XIX eram
direcionados a um consumidor racional são simpli-
ficações. Na verdade, afirma, “necessitavam tanto
persuadir quanto informar” (p.642). A identidade
do produto atrelado a uma marca (Tavares, 2008)
implica na criação de uma relação afetiva com o
consumidor. E este interesse pode ser verificado
através da construção de marcas e produtos, com
ciclo de vida ainda em crescimento no século XXI.

5 CONCLUSÃO

O aprofundamento dos estudos sobre os sé-
culos XVIII e XIX são fundamentais para a ampli-
ação do entendimento sobre as políticas
mercadológicas. Isto porque, pode ser constatado
que tais práticas, ainda são comuns no século XXI.
As políticas desenvolvidas por Alexander T. Stewart,
podem ser verificadas em qualquer loja moderna,
no século XXI.

O desenvolvimento de estruturas orientadas
para acomodar as mulheres, que passaram a serem
vistas como consumidoras, implicou não apenas em
adequar espaços,  mas em prover soluções
mercadológicas. A inclusão da classe trabalhadora
no consumo de massa ampliou o volume de negó-
cios e obrigou os varejistas a comprometerem-se
com novas práticas. Assim, o impacto causado pe-
las novas configurações das lojas de departamento
e feiras nos consumidores, fortaleceu o estímulo para
as compras.

Muitas foram as transformações que resulta-
ram no apelo consumo. O contribuição do efeito
glamoroso do novo ambiente no consumidor, cau-
sado pela liberdade dada a ele de circular pela loja,
foi inestimável. As embalagens com cores e formas
distintas com apelo sensorial, sem a proteção dos
antigos balcões, também precisam ser considera-
dos para o entendimento das transformações
mercadológicas. As mercadorias que já não mais
ficavam expostas no chão e o aumento do volume
de clientes nas lojas, influenciaram na construção
capitalista do consumo. Além disto, a reprodução
por parte das lojas , do luxo, abundância e riqueza,
fortaleciam ainda mais a idéia de que proximidade
com o produto.

Aliado a este novo contexto, o ingresso de
mulheres e crianças na sociedade, potencializou um
incremento de consumidores ávidos em consolidar
um espaço social através do consumo. As lojas va-
rejistas foram remodeladas para atendimento a esta
nova perspectiva de aumento das vendas, a partir
da consolidação e aprofundamento das relações
entre mães e filhos.

Há uma identificação dos consumidores com
os produtos, onde emoções podem ser transferidas
para os produtos que passam a ser objeto de dese-
jo. Isto influenciou a construção das identidades e
consumo,  transformando-o em fetiche e em for-
ma de diferenciação social.
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RESUMO: Diante do processo de globalização, obsolescência de vários produ-
tos e serviços e da segmentação do mercado as empresas precisam de orientação
para se situar; na qual elas utilizam a consultoria como um dos meios, pois, ela
proporciona um diagnostico da empresa e facilita a comunicação entre diferentes
níveis organizacionais. A consultoria pode ser realizada por uma pessoa que está
inserida dentro da organização, conhecedora dos seus processos; ou por pessoas
que são contratadas para realizá-la; representando assim a consultoria interna e
externa respectivamente. Seu objetivo é estabelecer o levantamento, apoio e orien-
tação para a organização; mas para que a eficácia da consultoria aconteça de ma-
neira satisfatória o consultor deve demonstrar características que estimulem o inte-
resse das pessoas que estão envolvidas no processo, além de possuir referenciais
individuais únicos como grandes experiências profissionais com atitudes transpa-
rentes e éticas, pois, precisará de todas as informações da empresa para realizar
um serviço de qualidade e acompanhar as tendências do mercado, uma vez que a
consultoria é cada vez mais necessária e utilizada pelas organizações empresariais.
Portanto a consultoria é um mecanismo do meio organizacional, capaz de identi-
ficar e solucionar processos falhos e definir ações que melhorem o ambiente tanto
social como produtivo da empresa.

Palavras-chave: consultoria, interna, externa, tendências.
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Introdução

A escolha do tema se deu pela grande expan-
são da área de consultoria no âmbito empresarial e
suas tendências que se mostram como uma opção
viável para investimento profissional e intelectual.
O objetivo desse estudo é apresentar as opiniões
de vários autores, e para isso, foi utilizado como
metodologia o referencial teórico que tem como
objetivo apresentar e discutir as ideias e conceitos
acerca do tema. Inicialmente serão demonstradas
as características do consultor como habilidade de
solucionar problemas organizacionais, em seguida
serão apresentados características sobre consultoria
externa e interna, explanando suas vantagens e des-
vantagens, gerando um embasamento para análises
posteriores. Finalmente trataremos a respeito das
tendências atuais que o mercado oferece para esse
segmento.

Características do Consultor

No mundo contemporâneo empresas enfren-
tam dificuldades que as impedem de desenvolver
todo seu potencial, os diagnósticos desses proble-
mas podem, às vezes, ser difíceis de serem encon-
trados ou simplesmente são deixados de lado pela
organização, que por estar ocupada no alcance dos
seus objetivos não se interessam em rever seus pro-
cessos deixando-os desatualizados tendo em vista
o grande desenvolvimento tecnológico de novos
métodos e técnicas para realizar trabalhos. (HELOU,
2008)

Oliveira (2011) diz que o consultor deve pos-
suir características básicas, sendo que essas estão dis-
postas em três grupos:

Características comportamentais, que consideram a
forma do consultor se posicionar perante as situa-
ções que o mesmo provoca ou que são colocadas a
sua frente; características de habilidades, que consi-
deram, de maneira geral, o nível de jogo da cintura
que o consultor apresenta para otimizar os resulta-
dos inerentes as situações apresentadas; característi-
cas de conhecimento, que consideram o nível de pre-
paro que o consultor tem para otimizar o resultado
inerente a situação apresentada. .(OLIVEIRA, 2011,
p.153)

Segundo Marras (2009), o consultor deve
possuir imparcialidade em sua atuação no meio
organizacional, além de ter grande conhecimento e

habilidades profissionais que atendam as expectati-
vas e as necessidades da empresa. Já Helou (2008
apud Crocco, 2005), afirma que o auxilio prestado
pelo consultor, não tem controle direto sobre a
decisão, mas proporciona uma interatividade entre
as pessoas envolvidas no processo; e o consultor
deve-se demonstrar como um agente de mudan-
ças, possibilitando pro atividade do ambiente
organizacional em mudanças de processos
organizacionais.

Tipos de Consultoria

“A identificação do tipo de consultoria é im-
portante tanto para o consultor como para a em-
presa-cliente que solicita o serviço de consultoria”
(OLIVEIRA, 2011 p. 51).

Seguindo o raciocínio de Oliveira (2011) a
importância da identificação anterior ao processo
de consultoria facilita tanto para a empresa como
para o próprio o consultor, pois, a partir da defini-
ção de qual tipo de consultoria utilizar, pode-se an-
tecipar a maneira de treinamento, avaliação, as for-
mas como as ideias serão negociadas com o seu
cliente/colaborador e como o processo será im-
plantado e realizado dentro da empresa. Pode-se
considerar que seria como uma antecipação de in-
formações. Um exemplo seria em um jogo onde o
time adversário tem todos os dados de outro time,
ao entrar em campo o time adversário teria consi-
deravelmente mais probabilidades de êxito em suas
estratégias por já ter um conhecimento prévio das
formas de atuação e das fraquezas do outro time.
Logo abaixo serão citadas opiniões de autores di-
ferentes sobre consultoria externa e interna para
confirmação da necessidade de informações ante-
riores para uma consultoria ser bem executada.

Consultoria Interna

A consultoria interna pode ser vista como
processo fundamental na resolução de alguns pro-
blemas que ocorrem nas organizações que depen-
dem de profundo conhecimento de seus profissio-
nais, além de proporcionar baixo custo e maior
produtividade, conforme ensina Helou (2008 apud
Kubr, 1986).

Abstrai-se de Ribeiro (2005), que a consultoria
interna está sendo utilizada pelas empresas como
forma de ligação entre os negócios da organização
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e a área de Recursos Humanos. Porém, salienta-se
que o profissional deve se aprimorar para a execu-
ção de seu trabalho, investindo em si mesmo, atra-
vés de constantes atualizações e adquirindo múlti-
plas funções, desta forma, a mudança não tem como
principal foco a área de Recursos Humanos e sim
na atuação como consultor interno que é o novo
perfil exigido pelas empresas de seus futuros con-
tratados e dos próprios funcionários.

O consultor interno deve ser o profissional
funcionário-cliente que já atua dentro da organiza-
ção, ou seja, que já lida diretamente com os servi-
ços e produtos fornecidos pela empresa, pois as-
sim o serviço de consultoria será mais bem identifi-
cado e facilitado. Logo, existem alguns aspectos
principais que devem ser analisados no perfil do
consultor interno, tais como, ser o consultor funci-
onário da empresa a qual prestará os serviços, e,
conhecedor dos produtos e serviços oferecidos pela
empresa, conforme Oliveira (2011).

Para Oliveira (2011) as principais vantagens
do consultor interno são: maior acesso às informa-
ções da organização e mais conhecimentos dos de-
mais setores e procedimentos internos, além de es-
tar presente diariamente na organização e ter o
melhor controle e avaliação sobre os procedimen-
tos executados e finalizados, pois o consultor está
ligado diretamente aos funcionários da empresa aos
quais são colegas de trabalho, e, com isso, possuir
maior poder informal sobre os mesmos.

No entanto, mesmo com as vantagens acima
apresentadas, a consultoria interna possui, na visão
de Helou (2008 apud Crocco, 2005) algumas des-
vantagens, tais como, dificuldades de atuação e acei-
tação, pois a informalidade reprime a característica
de superioridade perante os demais, e limita a to-
mada de algumas decisões, muitas vezes em decor-
rência de tempo de casa, o que restringe a liberdade
de dar ordens e controlar os demais processos a
serem executados, além de ter menos experiência,
pois aplica seus conhecimentos apenas em uma or-
ganização.

Consultoria Externa

A terceirização da consultoria empresarial tem
provocado um aumento de demanda, pois, ela
“pode ser considerada, em alguns casos, a transfe-
rência para terceiros – consultores e empresas de
consultoria – de algumas atividades que agregam

valor ao produto e serviço oferecido pela empre-
sa-cliente ao mercado comprador.” (OLIVEIRA,
2011, p.78).

Diante disso “o consultor externo é represen-
tado por um consultor autônomo ou por um pro-
fissional de uma empresa de consultoria” (OLIVEI-
RA, 2011, p.52), sendo que, apenas o consultor ex-
terno consegue em sua plenitude exercitar a
consultoria empresarial, porque, o consultor inter-
no atua como consultor e como funcionário da
empresa-cliente.

As vantagens da consultoria externa segundo
Oliveira (2011) são:

Maior experiência, por ter realizado o mesmo servi-
ço em varias empresas; maior aceitação nos níveis
superiores da empresa-cliente, pois, normalmente
sua concentração é realizada pela alta administração;
pode correr riscos (dizer e fazer coisas); e maior im-
parcialidade, pois não está envolvido nas questões
dia a dia da empresa cliente. (OLIVEIRA, 2011, p.52)

Por outro lado os principais tipos de desvan-
tagem, segundo Oliveira (2011), desse tipo de
consultoria são:

Menor conhecimento dos aspectos informais da
empresa-cliente; não tem poder formal, pois não
pertence à estrutura hierárquica da empresa-cliente;
tem menor acesso informal a pessoas e grupos; e
geralmente não tem presença diária. (OLIVEIRA,
2011, p.52)
Sendo assim o consultor empresarial é um

“agente de mudanças externo a empresa-cliente que
assume a responsabilidade de auxiliar seus executi-
vos e profissionais no processo decisório, não ten-
do, entretanto, o controle direto da situação” (OLI-
VEIRA, 2011, p.202).

Tendências

Em se tratando de consultoria, seja ela interna
ou externa Oliveira (2011) nos dá um vislumbre de
algumas tendências da área de consultoria bem
como de sua evolução no mercado. Segundo ele:

a consultoria empresarial é um dos segmentos de
prestação de serviços que mais têm crescido no mun-
do. Inclusive, esta situação reflete-se em recente pes-
quisa realizada junto a graduados em universidades
europeias e americanas, em que os jovens formados
expressaram significativa preferência em trabalhar no
mercado de consultoria empresarial, por duas ra-
zões principais: a possibilidade de maior rapidez na
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evolução de conhecimentos adquiridos, bem como
a percepção de um crescimento do negócio
consultoria em relação a outros negócios, principal-
mente quando comparados aos segmentos da in-
dústria e do comércio. (OLIVEIRA, 2011, p.08)

Oliveira (2011) ainda afirma que no Brasil, tal
realidade já ocorre como consequência do cresci-
mento do parque empresarial e pela necessidade de
constante atualização do conhecimento de
metodologias e técnicas em gestão para “enfrentar-
se” a crescente competitividade empresarial con-
temporânea.

Oliveira (2011) chega a dizer que “este cresci-
mento da consultoria empresarial é um caminho sem
volta.”, provavelmente pela constante “atualização
das necessidades”, onde, uma vez realizada uma
necessidade, várias outras surgem em detrimento
dessas.

Em seguida, Oliveira nos dá algumas das ten-
dências da consultoria empresarial, sendo elas:

Aumento da demanda de consultoria provocado
pela busca de novos conhecimentos e de inovações
para enfrentar a globalização da economia [...]. Au-
mento da demanda de consultoria para as empresas
consolidarem suas vantagens competitivas [...]. Au-
mento da demanda de consultoria como
consequência dos processos de terceirização [...].
Aumento da demanda de consultoria pela necessi-
dade de questionamento progressivo das realidades
da empresa-cliente visando a um processo de
melhoria contínua sustentada [...]. Fusões entre
empresas de consultoria [...]. Internacionalização dos
serviços de consultoria [...]. Aumento do número
de professores e de universidades que realizam ser-
viços de consultoria. (OLIVEIRA, 2011, p.09-12)

O Autor conclui dizendo que estas diversas
tendências influenciam a estrutura e a forma de atu-
ação das empresas de consultoria e dos consultores
e que, a consultoria empresarial “seguramente é, para
os profissionais empreendedores e de elevado co-
nhecimento sustentado em algum assunto técnico-
administrativo, uma das melhores maneiras de con-
solidar um futuro profissional.” (OLIVEIRA, 2011,
p.13) Além disso, não serve apenas para jovens re-
cém-formados, mas abrange também até o alto
executivo de uma empresa que aposenta, mas ain-
da tem força de trabalho requisitada.

Mediante tais fatos, Oliveira (2011), percebe
que evoluções muito grandes na área estão se de-
senvolvendo, afinal, com um aumento no parque

empresarial brasileiro, a internacionalização de em-
presas e grupos empresariais, a constante “atualiza-
ção das necessidades” e grande abrangência de pro-
fissionais que podem ter sua experiência aproveita-
da pelo segmento, juntando a tudo isso se acrescen-
ta a competitividade entre as empresas do ramo e
temos a “receita” de novas tecnologias, métodos e
procedimentos que, teoricamente, virão a facilitar a
vida dos administradores e diretores de empresas.

Conclusão

Analisando a visão dos teóricos citados neste
artigo, conclui-se que a consultoria é um recurso
importante do meio organizacional, capaz de iden-
tificar falhas e definir ações para a efetivação de
melhorias. O profissional em questão deve aliar
conhecimento, habilidade e características
comportamentais para satisfazer expectativas e
necessidades das empresas. Nota-se que a
consultoria interna, apresenta vantagens, contu-
do, o consultor interno pode possuir experiência
limitada, em consequência do campo de atuação
restrito e a informalidade pode prejudicar a to-
mada de decisões. Já a consultoria externa, exe-
cutada por consultores com maior experiência,
possui alta aceitação, e apresenta como caracte-
rística a imparcialidade. Entretanto, o consultor
pode não ter acesso a detalhes importantes so-
bre a organização o que poderia gerar um déficit
na aplicação do processo.

Percebe-se que os tipos de consultoria abor-
dados pelo estudo apresentam vantagens e desvan-
tagens que vão fazer com que o gestor defina qual
tipo se enquadra melhor em sua organização. Ob-
servando-se o grande crescimento no parque in-
dustrial, dos grupos empresariais e o aumento da
demanda por consultoria, faz-se necessário que es-
ses profissionais busquem aprimorar seus conheci-
mentos de metodologia e das técnicas empregadas,
para que ocorra a constante renovação dos méto-
dos utilizados, acarretando assim em benefícios para
as organizações que utilizam a consultoria como
ferramenta para identificação da competitividade
dentro do seu mercado de atuação e para a toma-
da de decisões acertadas através de um diagnostico
correto que facilitaria a comunicação entre diferen-
tes níveis organizacionais, eliminando gradativamente
os erros dentro da organização.
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Subjetividade, clima organizacional e
a motivação dentro de uma

organização: um estudo de caso

Samara
Neysa

Nayara

RESUMO: Este estudo tem como tema os Recursos Humanos. É uma pes-
quisa bibliográfica de cunho qualitativo, que tem como objetivo descrever a
subjetividade, o clima organizacional e a motivação dentro de uma organização.
Uma vez que a subjetividade vem atrelada ao SER. Tendo importância no pro-
cesso de atualização e renovação da gestão de pessoas na organização. Conside-
rando que essa subjetividade distancia o conceito de uma pessoa estável, unificada
e fixa para uma visão de forças temporais e contextuais que podem instalar-se
com o decorrer do tempo. Através da subjetividade construímos um espaço
onde nos relacionamos com o “outro”. A motivação é considerada uma força
intrínseca que está em constate mudança durante a vida. Sendo esse um proces-
so que se responsabiliza pela intensidade e direção do individuo para que atinja
seus objetivos. Percebe-se que funcionários motivados trabalham mais e me-
lhor, gerando produtividade e lucro para a organização. Por isso é necessário
que os colaboradores estejam sempre estimulados a crescer, a alcançar metas
junto à organização, desempenhando um melhor trabalho e relacionamento para
atingir os objetivos da melhor maneira possível. O clima organizacional baseia-
se na qualidade do ambiente em que o funcionário se encontra e que podem
influenciar no seu comportamento dentro da organização. Visto que existem
variáveis que determinam esse comportamento, podendo ele ser favorável, des-
favorável ou neutro. Ao final deste artigo pode-se concluir que para que haja um
comportamento satisfatório é necessário um bom desempenho desses fatores.

Palavras-chave: Recursos Humanos. Subjetividade. Clima organizacional. Mo-
tivação. Organização.
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1 INTRODUÇÃO

Para a realização deste estudo partiu-se da
problemática: Os colaboradores da empresa “x”do
município de Montes Claros estão satisfeitos com
suas condições de trabalho?

Com o mercado cada vez mais competitivo
e os consumidores cada vez mais exigentes, torna-
se necessário satisfazer os desejos dos clientes e aten-
de-los com eficiência. Para isso, os funcionários
devem estar motivados a trabalhar. A motivação se
invoca com mais freqüência para explicar as varia-
ções de determinado comportamento e, sem duvi-
da, apresenta uma grande importância para a com-
preensão do comportamento humano. Estar moti-
vado é trabalhar produzindo mais e melhor, é atuar
de forma mais completa, atendendo aos clientes
como eles desejam serem atendidos, sem que haja
ma vontade. Os funcionários têm que estar sempre
motivados no trabalho, pois o desempenho é a ga-
rantia para a permanência, uma vez que o ser hu-
mano motivado cria condições para realizar gran-
des efeitos, utilizando o melhor de sua energia den-
tro da empresa que atua.

A subjetividade pode se entendida como tudo
aquilo que constitui a individualidade humana; é o
que esta em seu interior. A subjetividade é expressa
pelo colaborador através de seus pensamentos, con-
dutas, emoções e ações no ambiente empresarial.

Conceitua-se como “Clima Organizacional”
a ferramenta administrativa, utilizada para medir e
apurar o grau de satisfação dos colaboradores di-
retos da empresa perante determinadas variáveis.
Pode ser utilizada e aplicada isoladamente ou de
forma conjunta.

Partindo dos pressupostos, justifica-se o pre-
sente trabalho pelo mesmo visar esclarecer a im-
portância da motivação, da subjetividade e o clima
organizacional para o sucesso de uma organização,
bem como a satisfação de colaboradores, satisfa-
ção esta que se estende à clientela.

Este estudo tem como objetivo geral analisar
se os colaboradores da empresa “x” do município
de Montes Claros estão satisfeitos com suas condi-
ções de trabalho e como objetivos específicos: a)
descrever as condições de trabalho dos colabora-
dores; b) pesquisar a qualidade de vida dos colabo-
radores; c) verificar a satisfação dos colaboradores
em relação à organização. Baseou-se nas seguintes
hipóteses: a) as condições de trabalho dos colabo-

radores são favoráveis; b) a qualidade de vida dos
colaboradores pode ser considerada boa; c) há sa-
tisfação dos colaboradores em relação à organiza-
ção.

2 GESTAO COM PESSOAS: CLIMA
ORGANIZACIONAL, SUBJETIVIDADE E
MOTIVAÇÃO

2.1 Clima organizacional

O clima organizacional baseia-se na visão do
funcionário com relação à organização. Esse clima
“reflete o comportamento organizacional, isto é,
atributos específicos de uma organização, seus va-
lores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as
pessoas ou grupos se relacionam no meio ambien-
te do ambiente”. (LUZ, 2006, p.11). Diante disso,
percebeu-se que o clima organizacional se compara
a certa cultura. Desenvolvendo uma sucessão de
crenças e valores que identificam os motivos dos
comportamentos dentro da empresa.

Algumas das situações que mais evidenciam
esse clima são: a rotatividade de pessoas na empre-
sa, o absenteísmo (ausência no trabalho), as greves,
conflitos pessoas e interpessoais, queixas dos funci-
onários, avaliação de desempenho, entre outros.

O clima organizacional está diretamente liga-
do ao nível de satisfação dos funcionários. Tendo
grande influência nas ações positivas ou negativas
dos funcionários perante a empresa. Pois quando
estão satisfeitos com as condições oferecidas, de-
sempenham melhor suas funções e o clima da em-
presa tende a ser bom. Do contrário, a insatisfação
pode causar um clima desagradável, que acabará
interferindo na produtividade da empresa (LUZ,
2006).

O que determina um clima organizacional são
os comportamentos, divididos em variáveis, que
podemos definir como: liderança, culturas, infra-
estrutura, hierarquia, economia, etc. Existem tam-
bém outras de maior impacto para a organização,
que são motivação, que está intimamente ligada ao
clima quando se refere às condições de trabalho
oferecidas e aos estímulos para que os funcionários
aumentem a produtividade. A satisfação, que tam-
bém interfere diretamente na identificação do cli-
ma, pois é responsável por estabelecer um melhor
ambiente de trabalho e bem estar para um desem-
penho dos funcionários. O relacionamento, que in-
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fluencia significativamente o comportamento den-
tro da empresa, pois implica uma relação favorável
ou não com os demais funcionários, podendo as-
sim estabelecer o clima de companheirismo ou
competitividade entre eles, o sem dúvidas, refletirá
no desempenho da empresa.

Considerando que o clima poderá então ser
classificado como Favorável, que é quando existe
uma satisfação por parte dos funcionários; Desfa-
voráveis, evoluindo para uma falta de comprome-
timento e insatisfação e existe também um clima
Neutro que não tem nenhum resultado para os fun-
cionários, havendo uma indiferença por parte deles
para com a organização.

2.2 Subjetividade

A subjetividade é tudo aquilo que designa a
singularidade, a espontaneidade do eu, a interioridade
da pessoa, constituindo a individualidade humana.
Ela é de suma importância no processo de atualiza-
ção e renovação da gestão de pessoas em uma or-
ganização, contribuindo para as possibilidades de
novos pensamentos para a atuação humana nas or-
ganizações atuais. Muitos deixam de lado as ques-
tões subjetivas argumentando em relação ao con-
senso entre as pessoas como sendo impossível, já
que a subjetividade não permite obter resultados
objetivos. De acordo com Rey (2005), o subjetivo
é o espaço do trabalhador enquanto experiência
humana, bem como é o espaço do simbólico e da
cultura. Estes processos simbólicos são impossíveis
de serem compreendidos por processos padroni-
zados e/ou objetivos. 

A pessoa como sendo um “ser múltiplo”, “cri-
ativo”, “multidimensional” e “polivalente” derivan-
do do repertorio lingüístico, reunindo inúmeros va-
lores, etc., ou sendo um ser “integrado”, “criativo”
e “intuitivo”, que visa passar por cima de dualidades
em informações intuitivas ou de analise racional, ou
ainda “flexível”, “aprendiz” e “inovador”, deriva-
das de repertórios que capacitam o dinamismo ás
necessidades impostas por um mundo incerto, sob
mudanças constantes, são o tipo de pessoa ideal
que podem ser encontradas no discurso
organizacional. As características acima se fazem
referencia a textos produzidos para a administra-
ção sugerindo que a subjetividade é uma força atu-
ante em uma causa. Nas versões contemporâneas
incluem alguns aspectos processuais e construtivos

que busca integrar na gestão de pessoas uma visão
subjetiva da realidade humana nas organizações. No
ponto de vista da subjetividade há três abordagens
da gestão de pessoas, que são: o conhecimento-
poder, do construtivismo e a do estruturacionismo.
O conhecimento-poder se apóia nas teorias de
Foucault, em que para ele o individuo é construído
pelas relações sociais, discursos, práticas e procedi-
mentos como para analise de cargos, avaliação de
desempenho e seleção onde por conseqüência, ca-
pazes de ser administradas de forma específica. O
construtivismo, para Piganiol-Jacquet (1994), per-
mite compreender como os sistemas de gestão de
pessoas nascem, passando do discurso para a práti-
ca, e difundem-se, diferenciam e evoluem em face
de transformação. Na teoria do estruturacionismo
de Giddens tem sido usada como proposta para
renovar as teorias e praticas da gestão de pessoas.
Permitindo conceber as ações nas organizações,
escapando da tradicional oposição que estabelece
entre o objeto societal e sujeito individual.

A subjetividade nas organizações significa que as
pessoas estão em ação e em permanente interação,
dotadas de vida interior e que expressam sua subje-
tividade por meio da palavra e de comportamentos
verbais. A linguagem controla e estrutura as possi-
bilidades de das pessoas. Se a linguagem é o veiculo
privilegiado da subjetividade, a vida psíquica é seu
fundamento. O ser humano, ser de desejo e de
pulsão, como define a psicanálise, é dotado de uma
vida interior, fruto de sua historia pessoal e social.
(DAVEL; VERGARA, 2010, p.20)

2.3 Motivação

Compreende-se motivação como “o resulta-
do da interação do indivíduo com a situação”.
(ROBBINS, 2002, p.12). Considerando que é uma
força intrínseca que se altera a cada momento du-
rante toda a vida. É uma força que tem como pro-
priedade a direção, intensidade e permanência. Ou
seja, a motivação é responsável por direcionar pes-
soas para atingir os objetivos desejados. Podendo
assim, ter uma direção onde a motivação define o
comportamento para o alcance dos objetivos de-
sejados. A intensidade é favorável com relação à
motivação para que se foque nos objetivos inteira-
mente até que o atinja. E a permanência é a dura-
ção dessa motivação, que mostra até quando as
pessoas se sentem motivados e até quando aquele
objetivo é necessário.
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As pessoas motivadas realizam tarefas ate que
seus objetivos sejam alcançados. Nos antigos pen-
samentos sobre motivação existem três teorias que
ainda são muito questionadas em relação a sua vali-
dade, e as explicações mais conhecidas são: a hie-
rarquia das necessidades, as teorias X e Y e a teoria
de dois fatores. Considerando que existem diversas
teorias a respeito desse fator. As principais razões
de conhecer essas teorias são duas: a primeira está
relacionada aos fundamentos sobre as teorias mo-
dernas que se desenvolveram e, a segunda é que
alguns executivos ainda usam conceitos e nomen-
claturas que explicam tais motivações dos funcio-
nários. A teoria mais conhecida é a das necessidades
de Abrahan Maslow que engloba as cinco necessi-
dades Que segundo ele são supridas de forma hie-
rárquica: Necessidades de Auto-realização; Neces-
sidades de Estima; Necessidades Sociais;

Necessidades de Segurança; Necessidades
Básicas (ROBBINS, 2002).

As necessidades fisiológicas são as iniciantes
do processo motivacional, porém, cada indivíduo
pode sentir necessidades acima das que está execu-
tando ou abaixo, o que quer dizer que o processo
não é engessado, e sim flexível.

A teoria dos dois fatores foi fundamentada
por Frederick Herzberg, que  consiste  nos Fatores
higiênicos que são estímulos externos que melho-
ram o desempenho e a ação de indivíduos, mas
que não consegue motivá-los. A satisfação pode ser
relacionada a fatores intrínsecos como, responsabi-
lidade e a realização, por outro lado a insatisfação
relaciona-se com os fatores extrínsecos como, a re-
muneração, as condições de trabalho, etc.  Herzberg
sugere que dar ênfase nos fatores intrínsecos associ-
ados ao trabalho e nos resultados diretos como re-
conhecimento, realização, responsabilidade, etc, as
pessoas passam ser mais motivadas

Já a teoria X e Y montam uma visão distinta
do ser humano em que uma é basicamente negativa
(a teoria X) e a outra positiva (a teoria Y), que foi
proposta por Mc Gregor. A teoria X pode ser de-
finida como proposições de que os funcionários
precisam ser forçados a trabalhar para que tenham
um maior desempenho, pois são preguiçosos e não
gostam do trabalho. E a teoria Y fala que os funci-
onários gostam de trabalhar, buscando ser respon-
sáveis e demonstrando auto-orientação, através da
criatividade que executam.

Segundo Robbins (2002) J. Stacy Adams ex-

plica a teoria da equidade, como que as pessoas
usam das comparações internas e externas para de-
terminar a propriedade de certo comportamento.
É importante ressaltar nesta teoria que as compara-
ções do ponto de referência escolhido são variáveis
e aumenta a complexidade da mesma (teoria da
equidade), existindo quatro pontos em que o funci-
onário pode usar na comparação, que são: o pró-
prio-interno, o próprio-externo, outro-interno e
outro-externo.

Segundo Robbins (2002) a teoria da expecta-
tiva de Victor Vroom introduz elementos que pro-
curam explicar como a influência das diferenças in-
dividuais produz algum tipo de motivação nas pes-
soas, tornar válidas em suas crenças e expectativas,
com base em três pontos: primeiro o desempenho
que se alcança é proporcional ao esforço que se
faz.  Segundo, o esforço que se faz é proporcional
ao valor que se dá à recompensa. E o terceiro se a
recompensa for atraente, a motivação para fazer o
esforço será grande.  “A essência da teoria da ex-
pectativa é a compreensão dos objetivos de cada
indivíduo, e a ligação entre esforço e desempenho,
desempenho e recompensa e, finalmente, entre re-
compensa e alcance das metas pessoais”.

 Pode-se considerar, que existem pessoas com
extremo mau humor, trabalhando apenas pela re-
compensa.

Antes da revolução industrial não havia muita
preocupação em saber o que motivava ou não uma
pessoa. Nas empresas, a ferramenta de motivação
utilizada era a punição (CHRISTY, 2011).

Não havia preocupação alguma em se ofere-
cer algum benefício para se obter um resultado
melhor. O reforço negativo era a única opção. No
campo pessoal, não havia interesse em descobrir
como sentir-se mais motivado (CHRISTY, 2011).

Percebeu-se, no entanto, a importância de
considerar a pessoa na sua totalidade. Pressupunha-
se que a melhor maneira de motivar os empregados
deveria caracterizar-se por forte ênfase do com-
portamento social dos mesmos. As organizações
passaram a fazer com que os empregados sentis-
sem a sua utilidade e importância pessoal no traba-
lho

A estratégia administrativa deveria promover
o reconhecimento do valor da pessoa, além de bus-
car a satisfação das suas necessidades sociais..

A partir do momento que as organizações,
especificamente seus líderes, tiverem a visão de que



Revista Científica das Faculdades Santo Agostinho

51CONEXÃO v. 6/ 2014

sem funcionários motivados a empresa não existe,
o sucesso organizacional estará muito mais próxi-
mo do que se imagina. Para que haja essa motiva-
ção, muitas vezes os chefes dispõem de benefícios
financeiros, reconhecimentos, maior participação nas
decisões da empresa, entre outros. Essas bonificações
acabam estimulando um melhor desempenho e
comprometimento dos funcionários.

3  METODOLOGIA

Este estudo pode ser classificado quanto ao
problema como uma pesquisa qualitativa; quanto
aos objetivos como uma pesquisa descritiva e
exploratória; e quanto aos procedimentos técnicos
como pesquisa bibliográfica e estudo de caso.

Utilizou como instrumento de coleta de da-
dos o questionário. Tem como universo de pesqui-
sa uma 15 colaboradores de uma determinada loja
da cidade de Montes Claros e como amostra 10
colaboradores. Utilizou-se o método hipotético-
dedutivo.

Após coletados os dados foram tabulados
para a realização deste artigo.

4 ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS

FATOR 01 – TREINAMENTO E DESEN-
VOLVIMENTO

O fator Treinamento e Desenvolvimento ser-
ve para identificar o quanto a empresa tem interes-
se em qualificar seus funcionários;

A análise procura executar perguntas, cujo
objetivo é perceber se os funcionários já estão pre-
parados para trabalhar no estabelecimento.

A empresa é voltada para o treinamento e desenvol-
vimento de seus colaboradores?

Fonte: Pesquisa de Clima/2011

Podemos perceber que 80% dos funcionári-
os, como sendo maioria, afirmam que a empresa é
voltada para treinamentos e desenvolvimentos de
seus colaboradores, diante disso, concluímos que a
empresa deseja qualificá-los para atingir com mais
eficácia os padrões estabelecidos.

FATOR 02 – REMUNERAÇÃO E BENE-
FÍCIOS

A partir da análise desse fator pode-se identi-
ficar o quanto os funcionários são beneficiados pela
organização e se estão satisfeitos com isso. Visto
que os benefícios são muito valorizados para que
haja uma maior motivação por parte dos funcioná-
rios.

Eu estou satisfeito com os benefícios oferecidos pela
Empresa?

Fonte: Pesquisa de Clima/2011

Maior parte dos funcionários (40%) está sa-
tisfeitos parcialmente com os benefícios oferecidos
pela empresa. Considerando que apenas 20 % es-
tão inteiramente satisfeitos, podemos perceber que
os benefícios ainda não são suficientes para agradar
todos. Até porque, mais adiante observamos que
30% estão parcialmente insatisfeitos.

FATOR 03 - CONDIÇÕES DE TRABA-
LHO

Esse fator é de fundamental importância para
que se identifiquem as condições de trabalho ofere-
cidas aos funcionários pela empresa. Sendo impor-
tante assim, para avaliar o tratamento ao qual os fun-
cionários são submetidos. Foram questionados os
aspectos como infra-estrutura, segurança, higiene, etc.
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As condições gerais de trabalho (espaço, mobiliário,
layout, higiene e limpeza) na Empresa são adequadas?

Fonte: Pesquisa de Clima/2011

As condições oferecidas pela empresa pare-
cem serem adequadas, pois 70% dos funcionários
concordam com o que lhe são apresentados, sendo
que 40% deles concordam parcialmente. Enquanto
30% preferem não optar sobre essa questão. Dian-
te disso, percebemos que a empresa dispõe de uma
boa estrutura.

FATOR 04 - QUALIDADE DE VIDA

Esse fator mostrará se a empresa oferece con-
dições favoráveis para que seus funcionários se sin-
tam confortáveis no ambiente de trabalho. O que
pode ajudar no desempenho desses.

A Empresa realiza atividades, eventos e programas
voltados para melhoria da qualidade de vida dos

seus colaboradores?

Fonte: Pesquisa de Clima/2011

Nota-se que 20% discordam totalmente, 20%
nem concordam e nem discordam, 10% concor-
dam totalmente e 50% concordam parcialmente.
Considerando que a realização destes eventos é
importante uma vez que colabora para o bem-es-
tar físico e psicológico do trabalhador.

FATOR 05 – SUPORTE, ORIENTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO

Esse fator avalia o acompanhamento do de-
sempenho do funcionário dentro da empresa. Tem
como objetivo identificar os resultados que a orien-
tação e suporte trazem para o desenvolvimento dos
funcionários. Visto que esses serviços podem impul-
sionar a execução das tarefas.

Meu superior imediato me incentiva a assumir
desafios a fim de melhorar os resultados do meu
trabalho?

Nesta afirmação, 100% dos funcionários con-
cordam totalmente com o incentivo do superior
em relação aos resultados. Percebemos com isso,
que a empresa está se dedicando ao funcionário para
que esse alcance seus objetivos e a melhoria dentro
da empresa.

Fonte: Pesquisa de Clima/2011

FATOR 06 – MOTIVAÇÃO

Esse é um dos fatores mais importantes para
uma maior produtividade dentro das empresas. Essa
motivação vem mostrar por quais motivos as pes-
soas executam determinados comportamentos. E
Perante os aspectos oferecidos pela empresa, po-
demos identificar se os funcionários se sentem va-
lorizados e estimulados a realizar seus serviços.

O meu nível de motivação para o trabalho é
alto?

O nível motivacional de cada funcionário na
empresa é bem favorável, como podemos ver no
gráfico abaixo que o nível de concordância é de
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90%, sendo este, 70% concordam totalmente e 20%
concordam parcialmente. Segundo essas informa-
ções, observamos que a empresa se interessa pela
motivação do funcionário, o que às vezes acaba
implicando certa beneficiação para que isso aconte-
ça com maior facilidade.

Fonte: Pesquisa de Clima/2011

FATOR 07 – CREDIBILIDADE

Esse fator é indispensável na avaliação de es-
tabilidade da empresa no mercado competitivo, pois
a partir dele conseguimos visualizar a confiança que
o cliente deposita na empresa. Considerando que o
tratamento da empresa para com o cliente é funda-
mental para que haja essa credibilidade.

As pessoas são bem tratadas independente-
mente de idade, cor, raça ou sexo?

Conforme podemos notar no gráfico abai-
xo, o tratamento em relação as pessoas totaliza 100%
de concordância de acordo com os entrevistados,
sendo 90% concordando totalmente e 10% parci-
almente.

Fonte: Pesquisa de Clima/2011

5 CONSIDERAÇÕES

Como mostrado no relatório da Pesquisa de
Clima Organizacional realizada em uma empresa
da cidade de Montes Claros- MG, as acadêmicas
do curso de Administração, buscaram com esse tra-
balho, um maior conhecimento do comportamen-
to dentro das empresas, pois é preciso evidenciar
determinados aspectos para que possamos identi-
ficar pontos positivos ou negativos que o levam a
agir de tal maneira, procurando através disso, pro-
por mudanças para melhoria.

A metodologia aplicada envolveu apenas 10
dos 15 funcionários existentes na empresa. De qual-
quer maneira, foi esse o mapeamento das observa-
ções do nosso quadro do clima organizacional, que
dispõe de um diagnostico da atual situação da em-
presa entrevistada, propondo assim, mudanças para
melhor desempenho da mesma.

 Consideramos, no entanto, que a pesquisa foi
de total importância para que saibamos avaliar como
a empresa oferece condições propícias para que os
funcionários sejam motivados a atingir metas e ob-
jetivos. Visto que, os resultados favorecem um me-
lhor planejamento e execução de medidas que po-
dem transformar os poucos aspectos negativos iden-
tificados em conhecimento para que posteriormen-
te, cumpram suas metas com maior eficácia.
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Fabricação própria ou aquisição de
rações prontas para aves de postura: um

estudo de caso em uma agroindústria
produtora de ovos

RESUMO: Objetivou-se neste estudo uma análise econômica e financeira em
se manter uma fábrica própria de rações ou comprar o produto pronto para o
consumo no mercado, e assim tomar uma decisão com maior assertividade. O
estudo foi realizado em uma agroindústria produtora de ovos de galinha, levan-
tando-se os custos para industrialização das rações, levando em consideração
que cada etapa de vida da ave tem diferentes exigências nutricionais exigindo
diferentes formulações da ração. Foi realizada uma visita a empresa para coleta
dos dados, onde foram obtidas as etapas de fabricação das rações e dos custos
inseridos no processo.  Comparativamente foi orçado o preço para aquisição
destas rações prontas no mercado, considerando a disponibilidade para entrega,
a qualidade, o prazo de entrega, o manejo, a logística de distribuição interna e o
preço do produto. Verificou-se também que a grande capacidade de estocagem
de matéria prima como milho e soja no período da safra são um diferencial
para a estabilidade do custo de produção durante o decorrer do ano.

Palavras-chave: Custos de rações, aves de postura, gestão de custos.
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ABSTRACT: The objective of  this study was to obtain an economic and financial
analysis in keeping its own feed plant or buy the product ready for consumption
on the market, and thus make a decision with greater assertiveness. The study
was performed in an agribusiness industry of  chicken eggs , rising the costs for
industrialization of feed , assuming each step of bird life have different nutritional
requirements requiring different formulations of  feed. A visit to company was
made for collecting data, obtaining the steps of manufacturing and the costs of
feed inserted in the process. The price comparison was budgeted for the acquisition
these rations ready in the market, considering the availability for delivery, quality,
delivery, management, logistics distribution and internal product price. It was
also found that the large storage capacity of raw materials such as corn and
soybeans at harvest period is a differential for the stability of  the cost of
production throughout the year.

Keywords: costs of feed, laying hens, cost management.
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INTRODUÇÃO

A oscilação de preços de produtos agrícolas
para a produção de rações para aves de postura é
uma constante no mercado, principalmente em fun-
ção da instabilidade do clima e a importação no
mercado exterior, daí surge a necessidade de uma
análise de custos da produção ou aquisição das ra-
ções prontas, para uma tomada de decisão com
maior assertividade. A sazonalidade dos preços
decorre do fato de a produção agropecuária ser
estacional, ou seja, de a colheita não ocorrer duran-
te todo o ano, mas ser concentrada em apenas al-
guns meses (época da safra) (MENDES et al, 2007,
p. 268).

O planejamento em uma empresa rural é de-
safiador conforme Zuin et al, (2006, p. 172), “a ela-
boração e implementação do planejamento no se-
tor rural representam um desafio muito grande, ten-
do em vista que os empreendimentos desse setor
estão sujeitos a um grande número de variáveis,
como a dependência dos recursos naturais, a
sazonalidade de mercado, a perecibilidade dos pro-
dutos, o ciclo biológico de vegetais e de animais e o
tempo de maturação dos produtos.”

O planejamento estratégico se torna essencial
para garantir a competitividade, segundo Zuin et al
(2006, p. 176), uma das funções do planejamento é
definir as estratégias a serem adotadas para garantir
competitividade à empresa. Entre essas possíveis
estratégias, a agregação de valor aos produtos me-
rece um destaque especial, principalmente quando
se trata de produtos agroalimentares.

A nutrição de aves de postura busca a produ-
ção máxima de ovos de boa qualidade e o perfeito
equilíbrio alimentar das poedeiras. O produtor deve
ofertar uma alimentação que promova a manuten-
ção e produção dos animais, devendo-se lembrar
ainda que, quando as aves entram em postura, não
completaram totalmente o seu crescimento, razão
pela qual as necessidades de crescimento também
devem ser atingidas.

A produção de ovos é um dos principais se-
tores do agribusiness devido aos diversos usos do
produto. No Brasil o consumo de ovos é de apro-
ximadamente 120 unidades percapita por ano, quan-
tidade baixa quandocomparada a outros países,
como por exemplo, o México, com um consumo
de 374 ovos per capita ao ano (UBA, 2010).A maior
parte da produção brasileira de ovos é

comercializada no mercado interno, as adequações
no setor têm ocorrido nos últimos anos com a fi-
nalidade de incrementar as exportações.

Em nova projeção do valor bruto da produ-
ção agropecuária brasileira (VBP) em 2011, a Con-
federação Nacional de Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) corrigiu ligeiramente, para cima, o VBP
da produção animal (carnes, ovos e leite). A corre-
ção levou em conta preços melhores para o leite,
ovos e as carnes bovina e de frango e um retroces-
so ainda maior que o previsto anteriormente no
preço médio da carne suína. Pelas projeções da
CNA, frango e ovo irão responder por pouco mais
de um quarto do VBP previsto para a produção
animal em 2011. Mas se considerados valores mais
atualizados de produção (para o frango, cerca de
13 milhões de toneladas; para o ovo, 80 milhões de
caixas – mantido, neste caso, o mesmo volume
apontado pela UBABEF para 2010), a participa-
ção da avicultura fica muito próxima dos 30%.

O objetivo desta pesquisa é verificar a viabili-
dade de uma granja de aves de postura ter uma
produção própria de ração, considerando-se os
custos de produção e o capital empregado na fá-
brica ou adquirir estas rações prontas para o consu-
mo no mercado, para alimentação das aves de pos-
tura.

MATERIAL E METODOS

A pesquisa teve como metodologia o estudo
de caso com abordagens qualitativas e quantitativas
para coleta dos dados, levou em consideração a
formula das rações para cada idade das aves, de-
terminando os custos diretos e indiretos de fabri-
cação em uma na empresa situada no norte do es-
tado de Minas Gerais. A pesquisa foi realizada no
ano de 2012.

Este estudo se torna relevante em virtude da
representatividade da ração no custo total da produ-
ção de ovos, onde a representatividade do custo da
ração pode chegar até a 70% deste total. .  Segundo
(MARTINS, 1945, p.25) “custos é o gasto relativo a
bem ou serviço utilizado na produção de outros bens
ou serviços.” Cada formula apresenta retirada de al-
gumas matérias primas e inserção de outras, de for-
ma que, cada tipo de ração apresenta um custo dife-
rente no final da produção.

A granja estudada tem produção de 1.600.000
ovos por dia, possuindo fábrica própria de rações
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que conta com 18 funcionários com produção e
consumo médio de 250 toneladas de rações por
dia.

Utilizou-se entrevista com o técnico da em-
presa, sendo que segundo Haguette (1997:86) a en-
trevista é um “processo de interação social entre
duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador,
tem por objetivo a obtenção de informações por
parte do outro, o entrevistado”, pesquisa de preços
de mercado dos produtos considerados matérias
primas das rações, assim como todos os custos que
colaboram para a formação do preço final do pro-
duto, como mão de obra, energia, impostos,
logística de transportes e armazenamento, etc. Fo-
ram realizadas cotações das rações prontas no mer-
cado com o objetivo de visualizar discrepância en-
tre a forma de produção própria ou a aquisição no
mercado. As pesquisas bibliográficas foram feitas
através de livros, revistas e sites na internet.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que para rações do tipo inicial
para pintainhas de 0 a 4 semanas o valor médio de
R$ 0,78 centavos o kg de ração com produção pró-
pria, por outro lado o quilo da mesma ração no
mercado chega custar R$ 1,32 um real e trinta e
dois centavos na fábrica de rações Guabi.

Na ração para aves de 05 a 12 semanas, nota-
se que é acrescentado em sua composição o sorgo,
em compensação diminui-se a quantidade de mi-
lho tornando assim o valor da ração mais baixo
para aves nesta idade custando com fabricação pró-
pria R$ 0,67 centavos o quilo, no mercado o quilo
desse mesmo tipo de ração fica pela média de
R$1,085.

De acordo com a idade da ave, nota-se que
alguns ingredientes aumentam e outros diminuem,
como neste caso o milho com diminuição de
1,862kg e a farinha de trigo com um acréscimo de
3,1203kg por saca de 60kg, nesta idade a fabrica-
ção própria custa R$ 0,67 centavos o quilo, no mer-
cado o quilo desse mesmo tipo de ração fica pela
média de R$1,50.

A retirada de matérias primas como sorgo,
por exemplo, (que não é estocado em quantidade
tão significativa quanto milho, mas pode chegar em
épocas de entre safra a um valor maior que o do
milho comprado em época de safra)  da formula
da ração, mesmo com aumento significativo na
quantidade de milho utilizado na produção, pode
ser um fator diferencial no preço final da ração para
aves que se aproximam do fim do ciclo de vida
produtiva, deve-se levar em conta que os custos de
mão de obra e de produção permanecem os mes-
mo para todos os tipos de ração ao passo que são
utilizados o mesmo número de funcionários, quan-
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tidade de energia, máquinas, administrativos e ou-
tros custos menos significativos no processo. O
valor por quilo também pode diminuir ou aumen-
tar, de acordo com as mudanças de mercado, já
que, nem todos os produtos podem ser estocados
para o ano inteiro como é o caso do premix e da
farinha de carne.

Mesmo com essas variações apresentadas pelo
ambiente externo, a fabricação de ração interna se
mantém viável por que a fábrica tem a capacidade
de alterar as formulas utilizando produtos similares
com um menor custo no momento. Em um estu-
do realizado por (GALLON, 2005), na Seara Ali-
mentos S/A mostrou que é mais vantajosa a pro-
dução própria de ração do que a aquisição em for-
necedores, por que não basta coordenar e promo-
ver a eficiência das atividades internas da empresa é
necessário que as atividades das empresas que com-
põem a cadeia de valor sejam organizadas de for-
ma competitiva.

O quilo da ração em fabricação própria nes-
ta fase pode chegar ao preço R$ 0,56, no merca-
do pratica-se o preço médio de R$1,20 por quilo
da mesma ração. Constatou-se que a logística de
distribuição da ração impacta diretamente no cus-
to final, a distribuição dispensa sacarias, após a
produção a ração pronta é passada aos silos de
expedição que servem para carregamento de ca-
minhões graneleiros que fazem a distribuição em
pequenos silos com capacidade de armazenagem
de 14 toneladas que são carregados diariamente
para distribuição entre os blocos onde se alojam
as aves. Com essa moderna logística, incluindo um
galpão totalmente automático que leva a ração até
os cochos através de roscas e motores, e mais 19
galpões com carrinhos de ração movidos a gaso-
lina e energia estes com operação humana, acredi-
ta-se que há uma grande economia em relação as
rações compradas em sacas, pois estas necessitam
um maior número de pessoas para manuseá-las,
podendo ocorrer contaminações e perdas do pro-
duto, enquanto a produção própria feita e
consumida no mesmo dia pode ser facilmente re-
tirada dos silos em caso de erro na fórmula ou
problemas de qualidade de alguma matéria pri-
ma.

O valor do milho consumido pela
agroindústria pesquisada é de R$19,50 a saca de 60
quilos devido ao armazenamento em grande quan-
tidade e qualidade, tendo silos próprios. No mer-
cado segundo o indicador CEPEA/ESALQ, o
preço do milho é de R$31,06 para saca de 60 qui-
los o que representa uma economia de 59,28% de
diferença para o valor atual.

CONCLUSÃO

Conclui-se que após os levantamentos de cus-
tos da produção das rações fabricadas pela própria
granja e orçando-se estas rações no mercado, foi
verificada a viabilidade de produção própria em
virtude do custo ser menor do que o preço no
mercado. Isto é possível devido a capacidade de
estocagem de matéria prima ser bastante favorável,
a distribuição logística, o baixo custo com mão de
obra e a qualidade da produção, tornando a ração
de produção própria , em determinadas épocas do
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ano, até 50% mais baratas que as vendidas no mer-
cado.

O controle da quantidade de  ração a ser pro-
duzida de acordo com a quantidade de aves aloja-
das de cada idade é um diferencial na empresa es-
tudada, sendo que em cada idade a ave consome a
ração com uma fórmula diferenciada, evitando dessa
forma perdas de produção e estocagem de produ-
to acabado. Conclui-se ainda que na fabricação pró-
pria mantem o diferencial em ter fórmulas exclusi-
vas da ração, enquanto que se adquiridas no merca-
do a fórmula é do fornecedor, ou esta empresa
teria que passar a fórmula própria da ração o que
revelaria o segredo da composição, além de haver
escassez de fornecedores, o que não gera opção
para competitividade. Outra vantagem da produ-
ção própria é a manipulação da fórmula de acordo
com as variações do mercado, substituindo uma
matéria prima escassa, por outra similar com um
menor custo no mercado, o que significa uma mai-
or vantagem competitiva no mercado de ovos ge-
rando uma maior lucratividade, sem alteração do
produto.
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O conhecimento dos acadêmicos das
Faculdades Santo Agostinho acerca da

responsabilidade social empresarial

* GONÇALVES, Reinilson Ferreira

RESUMO: Este trabalho foi realizado com a finalidade de apresentar resulta-
dos, tecer considerações e observações acerca do nível de conhecimento sobre
o tema Responsabilidade Social Empresarial no contexto dos acadêmicos das
Faculdades Santo Agostinho, compreendendo os discentes dos 1º e 2º perío-
dos, do curso de Administração, nesse ano corrente. Para a realização da pesqui-
sa foram realizadas coletas de informações em campo, tabulação de dados e
análise de resultados. O objetivo da pesquisa foi avaliar a mensuração do poder
dos acadêmicos em diferenciar Responsabilidade Social Empresarial e Filantropia
Social, assuntos comumente vistos como pares por grande parte da população
acadêmica em geral.

Palavras-chaves: Responsabilidade Social Empresarial, Filantropia Social e SER

ABSTRACT: This work was carried out with the purpose of  presenting results,
some considerations and observations about the level of  knowledge on the
topic Corporate Social Responsibility in the context of academic Faculties St.
Augustine, including the students of 1st and 2nd semesters, the course of Directors,
this year. To conduct the survey were collected in the field of  information, data
tabulation and analysis of  results. The objective of  this research was to evaluate
the measurement of the power of academics to differentiate Corporate Social
Responsibility and Philanthropy Social issues commonly seen as peers for much
of the academic population in general.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Philanthropy and Social CSR
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1  INTRODUÇÃO

As empresas estão inseridas em um ambiente
de incertezas e de muitas pressões das partes inte-
ressadas que exigem cada vez mais um desempe-
nho global que promova a eficiência, eficácia,
efetividade e economicidade, que tenham suas ope-
rações “limpas” e ações transparentes e socialmen-
te responsáveis.  Neste contexto, nos últimos 40 anos
foram desenvolvidas inúmeras técnicas gerenciais
direcionadas às organizações a buscarem garantir
sua sobrevivência no mercado e maximizar os seus
resultados financeiros. Entretanto, gerar
competitividade vem dia após dia se tornando um
desafio central para as empresas.

A questão da Responsabilidade Social esteve
sempre presente nas escolas de administração e de
economia. Todavia, o tratamento vago e disperso
entre disciplinas, que ainda hoje lhe é dado, impe-
diu, ao longo do tempo, uma visão globalizada e
sistematizada. A questão da Responsabilidade Soci-
al favorece o resgate de posturas ideológicas histó-
ricas, nascidas nos autores clássicos da literatura eco-
nômica. Para uns, a imposição de novos objetivos
à empresa somente faz manchar a virtude do prin-
cípio de eficiência econômica, que conjuga o bem
público com interesse econômico individual. Já para
outros, porém, a atribuição de novas funções à
empresa, sem transformar o contexto em que ela
se insere, traz desonra aos preceitos básicos que
proclamam a incompatibilidade entre propriedade
e bem público.

Segundo TOLDO (2002, pg. 72),

as empresas assumem na sociedade uma posição
mais ampla, surgindo à discussão sobre o seu papel
como agentes sociais nos processos de desenvolvi-
mento. Desta forma, a Responsabilidade Social
Empresarial assume cada vez mais papel de desta-
que, lidera e apóia objetivos de interesse social, da
comunidade que habita o seu interior, especificamen-
te sócios, dirigentes e colaboradores, e da comuni-
dade do seu ambiente externo.

Os novos rumos tomados pela noção de Res-
ponsabilidade Social representam, na relação ho-
mem - empresa - sociedade, uma opção definitiva,
e não um mero modismo, as soluções para proble-
mas ambientais, educacionais e de saúde podem ser
encontradas na vida em comum no trabalho, por
decisões gerenciais, de origem interna, tanto em
empresas públicas quanto privadas. Assim, encon-

tramos nesta nova forma de pensar a concepção,
um novo modelo de relacionamento social. Afinal,
responsabilidade social é um tema transcendental,
que une diferentes correntes em torno de uma úni-
ca questão.

Inúmeros fatores contribuíram para a ascen-
são do tema: mudanças ocorridas, principalmente
nas últimas duas décadas, no contexto sócio-políti-
co-econômico, tais como: avanços tecnológicos e
de gestão, desemprego, exclusão social, questões
relacionadas aos impactos negativos causados ao
meio ambiente, mercado consumidor mais exigen-
te e participativo, dentre outros, desenharam um
novo panorama mundial, voltado para as questões
de cunho social.

Atualmente, dada a relevância do tema, a Res-
ponsabilidade Social deixou de ser uma opção para
tornar-se fator estratégico na política das empresas.
A empresa socialmente responsável é aquela que
possui a capacidade de ouvir os interesses das dife-
rentes partes envolvidas no negócio (stakeholders):
acionistas, funcionários, fornecedores, consumido-
res, comunidade, governo e meio ambiente, de for-
ma a conseguir incorporá-los no planejamento de
suas atividades, buscando atender às demandas de
todos.

GARTEN (2003, p. 6), define responsabilida-
de social,

como o compromisso que uma organização deve
ter para com a sociedade, expresso por meio de atos
e atitudes que a afetem positivamente, de modo
amplo, ou a alguma comunidade, de modo específi-
co, agindo proativamente e coerentemente no que
tange a seu papel específico na sociedade e a sua pres-
tação de contas para com ela. A organização, nesse
sentido assume obrigações de caráter moral, além
das estabelecidas em lei, mesmo que não diretamen-
te vinculadas a suas atividades, mas que possam con-
tribuir para o desenvolvimento sustentável dos po-
vos. Assim, numa visão expandida, responsabilida-
de social é toda e qualquer ação que possa contribuir
para a melhoria da qualidade de vida a sociedade.

A Responsabilidade Social, dessa forma, as-
sume um papel de grande importância no meio
empresarial. Baseado neste contexto, essa pesquisa
tem o propósito de identificar, classificar e analisar,
o arcabouço de conhecimento dos acadêmicos das
Faculdades Santo Agostinho compreendendo os
discentes dos 1º e 2º períodos, do curso de Admi-
nistração, nesse ano corrente. No que tange aos
objetivos, o presente estudo visa tecer considera-
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ções e análises quanto à abordagem e conceitos re-
lativos à percepção do público alvo acima
supracitado concernente a Responsabilidade Social,
as principais práticas sociais, internas e externas, pra-
ticadas pelas empresas e a diferenciação e percep-
ção existente entre Responsabilidade Social e
Filantropia Social, tão comumente confundidas pela
grande maioria dos indivíduos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As primeiras manifestações desta idéia surgi-
ram no início do século, em trabalhos de Charles
Eliot (1906), Arthur Hakley (1907) e John Clark
(1916). Essas idéias, porém, não tiveram grande
aceitação nos meios acadêmicos e empresariais, onde
deveriam soar, considerada a época como heresias
socialistas. Fato semelhante aconteceu às idéias do
inglês Oliver Sheldon que, em 1923, defendeu a in-
clusão entre as preocupações da empresa, de ou-
tros objetivos além do lucro dos acionistas. Vinte
anos mais tarde, em 1942, a idéia aparecia num
manifesto subscrito por 120 industriais ingleses.

Entretanto, foi somente em 1953 que surgiu
nos Estados Unidos o primeiro livro analisando o
tema em extensão e profundidade: Social
Responsabilities of the Basinessman, de Howard Bowen.
Segundo BICALHO (2003, pg. 234), “a obra ob-
teve considerável repercussão nos meios acadêmi-
cos e empresariais, sendo logo traduzida para di-
versos idiomas, inclusive o português”. Na mesma
década, o assunto difunde-se e espalha-se pelos

meios empresariais e acadêmicos norte-americanos
e incluídos por várias universidades, como tema de
seminários e cursos, objetos de encontros, simpósios
e cursos de atualização para executivos.

No início dos anos 60, inicia-se a popularização
do tema com uma série de programas de televisão,
levados ao ar pela Pacific Northwest, sob a direção de
Joseph McGuire. Desta série, resulta o livro Business
and Society, lançado em 1963. A idéia de
responsabilidade social da empresa ganha espaço.
Inúmeros artigos aparecem nos meios de
comunicação e revistas especializadas e aumentam
os cursos, simpósios e debates. Atendendo a demanda
de literatura especializada, surgem diversas obras para
estudo universitário e atualização dos administradores.

Com o incentivo da American Academy of Colegiate
Schools of Business, o assunto deixa se ser uma simples
curiosidade acadêmica para tornar-se tema comum
nos currículos universitários de administração, a par-
tir da década de 70. De acordo com BARROSO
(2003, pg. 17) “surgem associações de profissionais
interessados em devolver um novo campo de estu-
dos, destacando-se entre elas: American Accouting
Association, American Institute of Certified Public
Accountants”. Criam-se publicações periódicas espe-
cíficas, ao mesmo tempo em que o assunto ganha
espaço nas revistas especializadas e nos grandes ma-
gazines, como Fortune e  Business Week, fazendo dessa
forma, com que sejam desenvolvidos métodos e téc-
nicas específicas de avaliação de desempenho, multi-
plicando-se e expandindo-se as pesquisas sob o pa-
trocínio de renomadas instituições.

Quadro 1: Evolução do Conceito de Responsabilidade Social
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O Quadro 1 apresenta as idéias mais impor-
tantes, bem como os autores principais de cada
período.

O prêmio Nobel em economia Milton
Friedman é uma das mais importantes personalida-
des que contrapõe a idéia de que o modo de gerir a
responsabilidade social da organização deve estar
direcionada para os stakeholders. O argumento é o
de que, se os administradores aumentam os lucros
e os utilizam para aumento do valor da empresa,
eles estão respeitando os direitos de propriedade
dos acionistas ou cotistas das empresas e, assim,
promovendo de  forma agregada o bem-estar so-
cial.

Segundo RIZZI (2002, p. 176),

se os administradores se atêm a problemas de cu-
nho social em decisões do dia-a-dia, podem violar
suas atribuições de defesa dos interesses da empresa
e interferir na habilidade do mercado em promover
o bem-estar geral, fazendo dessa forma, uma ação
totalmente errônea de responsabilidade social.

A responsabilidade social vem se tornando um
assunto cada vez mais relevante no ambiente
organizacional. Dessa forma, para que se facilite o
entendimento do significado essencial de responsa-

bilidade social, são apresentadas definições de res-
ponsabilidade e de social. Segundo BELTRÃO
(1984, p. 855),

responsabilidade é a possibilidade de prever os efei-
tos do próprio comportamento e de corrigi-lo com
base em tal previsão. Responsabilidade é diferente
de imputabilidade, que significa a atribuição de uma
ação a um agente, considerando seu causador.

E de social:

que pertence à sociedade ou que tem em vista suas
estruturas ou condições. Neste sentido, fala-se em
ação social, movimento social, questão social, etc.
Sociedade: 1º: campo das relações intersubjetivas, ou
seja, das relações humanas e de comunicação, por-
tanto também; 2º: a totalidade dos indivíduos entre
os quais ocorrem estas relações, 3º: um grupo de
indivíduos entre os quais estas relações ocorrem em
alguma forma condicionada ou determinada.
(ABBAGNANO, 1998, p. 855).

Segundo ORCHIS (2002, pg. 29), “estas defi-
nições podem ser interpretadas para o cenário em-
presarial, de maneira que se compreenda como uma
organização socialmente responsável, àquela que
antecipa e desempenha suas ações e atividades da
melhor forma possível, para o benefício de todos

Fonte: BARROSO (2003, p. 21-22)
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os públicos ou de toda a sociedade”. Segundo a
concepção de KARKOTLI (2004, p. 56):

[...] a sociedade não é um indivíduo ou a soma de
vários indivíduos, é a composição de um grupo, da
organização de suas características comuns que se
manifestam por meio de crenças, valores, tradições,
experiências, que, juntas, definem a sociedade. A res-
ponsabilidade social como o compromisso que uma
organização deve ter para com a sociedade, expresso
por meio de atos e atitudes que a afetem positiva-
mente, de modo amplo, ou a alguma comunidade,
de modo específico, agindo proativamente e coeren-
temente no que tange a seu papel específico na soci-
edade e a sua prestação de contas para com ela.

Assim, somente respeitar e cumprir as obri-
gações legais, não empreende uma conduta empre-
sarial socialmente responsável. As organizações de-
vem agir proativamente com seus colaboradores e
com todas as partes envolvidas no processo, e no
meio ambiente, resultando em um bem-estar dos
agentes impactados, bem como refletindo esse bem-
estar na organização. Neste contexto, observa-se que
os gestores não buscam somente o lucro, como
objetivo principal da criação de uma organização.

De acordo com FÉLIX (2003, p. 20), as em-
presas “passam a privilegiar a visão de tal empreen-
dimento como parte também responsável por um
ambiente e por uma sociedade, na qual o empresá-
rio, naquilo que lhe compete, realiza-se
tambémcomo cidadão”. Corroborando,
JARAMILLO apud TENÓRIO (2004, p. 27) de-
fine “a responsabilidade social como o compro-
misso que a empresa tem com o desenvolvimento,
bem-estar e melhoramento da qualidade de vida
dos empregados, suas famílias e comunidade em
geral”.

Segundo a abordagem do Instituto Ethos de
Responsabilidade Social, (ETHOS, 2011),

é a forma de gestão que se define pela relação ética e
transparente da empresa com todos os públicos com
os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de
metas empresariais compatíveis com o desenvolvi-
mento sustentável da sociedade, preservando recur-
sos ambientais e culturais para as gerações futuras,
respeitando a diversidade e promovendo a redução
das desigualdades sociais.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E
FILANTROPIA

A partir dessas idéias é possível perceber que

uma organização é também um agente de transfor-
mação social, em sentindo de que influencia e sofre
influências dos atores da sociedade. Nesse contex-
to é impreterivelmente necessário diferenciar os as-
pectos concernentes a responsabilidade social em-
presarial e filantropia social. Segundo o Instituto
Ethos de Responsabilidade Social (ETHOS, 2011),

A filantropia é basicamente uma ação social externa
da empresa que tem como beneficiária principal à
comunidade em suas diversas formas (conselhos
comunitários, organizações não-governamentais,
associações comunitárias etc) e organizações. A res-
ponsabilidade social é focada na cadeia de negócios
da empresa e engloba preocupações com um públi-
co maior (acionistas, funcionários, prestadores de
serviço, fornecedores, consumidores, comunidade,
governo e meio ambiente), cuja demanda e necessi-
dade a empresa deve buscar entender e incorporar
aos negócios. Assim, a responsabilidade social trata
diretamente dos negócios da empresa e de como ela
os conduz.

Ao refletirem acerca dos temas Responsabili-
dade Social e Filantropia, NETO e FRÓES, (2001,
p. 26) mostram que “Responsabilidade Social é um
estágio mais avançado no exercício da cidadania
corporativa”. De acordo com BORGER (2001, p.
28), “a filantropia empresarial, tradução do termo
corporate philantropy, iniciou-se com a tradição pro-
testante de doação secular norte-americana, em que
empresários, retribuíam à sociedade parte dos lu-
cros de suas empresas”.

Este comportamento, conforme NETO e
FRÓES (2001, p. 31), reflete a prática da filantropia
como “uma vocação para a benevolência, um ato
de caridade para com o próximo. Assim, a
filantropia tem uma conotação assistencialista e
paternalista”. Não muito distante disso, a filantropia
está baseada no assistencialismo, isto é, na ajuda aos
pobres, aos desfavorecidos, desvalidos, excluídos,
miseráveis e enfermos, procurando contribuir para
a sobrevivência desses grupos sociais
desfavorecidos.

Com relação à Responsabilidade Social Em-
presarial, NETO e FRÓES (2001, p. 35) esclare-
cem que ela,

está relacionada à consciência social e ao dever cívico.
A Responsabilidade Social é uma ação coletiva, onde
toda a empresa age em favor da cidadania, respeitan-
do e estimulando a cidadania corporativa. E, ao con-
trário das ações de filantropia, as ações de responsa-
bilidade social necessitam de uma certa periodicida-
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de, método e sistematização, ou seja, um
gerenciamento dessas ações, que em geral buscam a
sustentabilidade e auto-sustentabilidade da socie-
dade.

Tomando por base comparativa a filantropia
com a responsabilidade social, GRAJEW (2000, p.
27), afirma que,

a filantropia é uma “simples doação”, fruto da mai-
or sensibilidade e consciência social do empresário.
A responsabilidade social é uma “ação
transformadora”, uma nova forma de inserção soci-
al e uma intervenção direta em busca da solução de
problemas sociais”. Dentro desse contexto a res-
ponsabilidade social é uma ação estratégica da em-
presa que busca retorno econômico social,
institucional, tributário-fiscal. A filantropia não busca
retorno algum, apenas o conforto pessoal e moral
de quem a pratica.

De acordo com GRAJEW (2000, p. 35),

o conceito de responsabilidade social está se ampli-
ando, passando da filantropia, que é a relação social-
mente compromissada da empresa com a comuni-
dade, para abranger todas as relações da empresa:
com seus funcionários, clientes, fornecedores, acio-
nistas, concorrentes, meio ambiente e organizações
públicas e estatais.

2.2  RESPONSABILIDADE SOCIAL NO
BRASIL

A Responsabilidade Social configurou-se em
um modelo de gestão que torna mais próximo o
relacionamento da organização com suas partes in-
teressadas (público interno, fornecedores, clientes,
comunidade de entorno, entre outros). Esta pre-
missa acarreta o apoio da sociedade, gerando dife-
renciais competitivos. Assim, neste sentido, organi-
zações estão cada vez mais preocupadas em atingir
e demonstrar desempenhos ambientais, econômi-
cos e sociais de forma sólida com práticas reco-
nhecidas no mercado. Com este objetivo, foi criada
a norma nacional de gestão da Responsabilidade
Social, a ABNT NBR 16001. Uma análise do seu
conteúdo, portanto, torna-se necessária, uma vez que
a mesma pode se constituir num referencial para
adequação dos modelos de gestão de várias orga-
nizações brasileiras.

No Brasil, a Responsabilidade Social começa
a ser discutida ainda nos anos 60, com a criação da
Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas

(ADCE). Apegado ao conceito de LIMA (2002, p.
86) pode-se conceituar o trabalho desta entidade,

“como sendo a mobilização dos dirigentes de em-
presas para que, às luzes do pensamento social cris-
tão, de forma correta, se comprometam com a trans-
formação do meio empresarial, contribuindo para
uma sociedade igualitária, solidária, justa, livre e hu-
mana”.

Ainda segundo LIMA (2002, p. 88),

no início da década de 80, foi criado o Instituto Bra-
sileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE),
pelo sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, com a
missão da construção da democracia, combate das
desigualdades e estímulo à participação cidadã.

No ano de 1998, foi fundado o Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Ide-
alizado por empresários e executivos oriundos do
setor privado, é uma organização não governamen-
tal desenvolvida com a missão de mobilizar, sensi-
bilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de
forma socialmente responsável, tornando-as par-
ceiras na construção de uma sociedade sustentável
e justa. Seus associados – empresas de diversos se-
tores e portes – têm faturamento anual correspon-
dente a cerca de 30% do PIB brasileiro e empre-
gam cerca de 1 milhão de pessoas, tendo como
principal característica o interesse em estabelecer
padrões éticos de relacionamento com funcionári-
os, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas,
poder público e com o meio ambiente.

O Instituto Ethos constitui-se num pólo de
organização de conhecimento, troca de experiênci-
as e desenvolvimento de ferramentas que auxiliam
as empresas a analisar suas práticas de gestão e
aprofundar seus compromissos com a Responsa-
bilidade Social. É hoje uma referência internacional
no assunto e desenvolve projetos em parceria com
diversas entidades internacionais.

Com o embasamento de institutos de respon-
sabilidades social após cinco anos de intenso traba-
lho, que envolveu cerca de 450 especialistas de 99
países, a Norma Internacional de Responsabilidade
Social, ISO 26000 foi publicada no dia 1º de no-
vembro de 2010. Em 2001, a ISO, Organização
Internacional de Normalização, conclamou o seu
Comitê de Política do Consumidor – COPOLCO,
a analisar a viabilidade e o interesse de uma norma
internacional no tema. O COPOLCO foi absolu-
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tamente favorável à elaboração de uma norma in-
ternacional sobre o assunto, a fim de atender a uma
demanda clara e urgente das organizações, dos con-
sumidores e da sociedade como um todo. O
COPOLCO recomendou que se estabelecesse um
grupo para o aprofundamento no assunto e o estu-
do do estado da arte da Responsabilidade Social
no mundo. Em 2002, a ISO constituiu um grupo
estratégico para essa finalidade que, em 2004, por
meio de um relatório técnico, recomendou que a
ISO desenvolvesse uma norma internacional.

Em junho de 2004, a ISO realizou em Esto-
colmo, na Suécia, uma conferência na qual se deci-
diu pela elaboração da norma. Em decisão históri-
ca, o Brasil e a Suécia, por meio de seus organismos
de Normalização, Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Instituto Sueco de Normaliza-
ção (SIS), foram escolhidos para presidir o grupo
de trabalho encarregado de elaborar a Norma In-
ternacional de Responsabilidade Social.

A ISO 26000 continua a inovar e, nesse senti-
do, foi criado um grupo de acompanhamento de
implementação da norma. A proposta de criação
deste grupo surgiu na última reunião do Grupo de
Trabalho de Responsabilidade Social da ISO (ISO/
TMB WG-SR, em Copenhague. Na ocasião, fo-
ram eleitos representantes das seis categorias de
stakeholders participantes, um representante de país
desenvolvido e um de país em desenvolvimento e
seus respectivos suplentes. O Inmetro participa desse
grupo como suplente da categoria governo, repre-
sentando os países em desenvolvimento.

A ISO acatou a proposta de funcionamento
desse grupo e conferiu à ABNT e ao Instituto Sue-
co de Normalização a liderança do mesmo, como
reconhecimento da bem sucedida atuação na cons-
trução da norma. O grupo deve, entre outras tare-
fas, acompanhar casos de implementação, buscar
as melhores práticas e identificar oportunidades e
necessidades de melhorias da norma.

As principais características dessa norma re-
caem sobre o fato de a mesma apresentar diretri-
zes, sem o propósito de certificação e ser aplicável
a todos os tipos e portes de organizações (peque-
nas, médias e grandes) e de todos os setores (go-
verno, ONG’s e empresas privadas).

No que concerne aos príncípios a NBR 26000
apresenta:

• Accountability: Ato de responsabilizar-se
pelas conseqüências de suas ações e decisões,

respondendo pelos seus impactos na socie-
dade, na economia e no meio ambiente, pres-
tando contas aos órgãos de governança e de-
mais partes interessadas declarando os seus
erros e as medidas cabíveis para remediá-los.
Obs.: Optou-se por não traduzir este termo,

porém uma aproximação razoável seria
responsabilização.

• Transparência: Fornecer às partes interes-
sadas de forma acessível, clara, compreensí-
vel e em prazos adequados todas as informa-
ções sobre os fatos que possam afetá-las.
• Comportamento ético: Agir de modo acei-
to como correto pela sociedade - com base
nos valores da honestidade, equidade e inte-
gridade, perante as pessoas e a natureza - e de
forma consistente com as normas internacio-
nais de comportamento.
• Respeito pelos interesses das partes in-
teressadas (Stakeholders): Ouvir, conside-
rar e responder aos interesses das pessoas ou
grupos que tenham um interesses nas ativida-
des da organização ou por ela possam ser afe-
tados.
• Respeito pelo Estado de Direito: O pon-
to de partida mínimo da responsabilidade
social é cumprir integralmente as leis do local
onde está operando.
• Respeito pelas Normas Internacionais
de Comportamento: Adotar prescrições de
tratados e acordos internacionais favoráveis à
responsabilidade social, mesmo que não que
não haja obrigação legal.
• Direito aos humanos: Reconhecer a im-
portância e a universalidade dos direitos hu-
manos, cuidando para que as atividades da
organização não os agridam direta ou indire-
tamente, zelando pelo ambiente econômico,
social e natural que requerem.

3  METODOLOGIA

A pesquisa constitui-se em estudo de caso com
o intuito de aferir o nível de conhecimento acerca
do tema Responsabilidade Social. Para TEIXEIRA
(2005, pg. 112), “a pesquisa consiste na execução de
um conjunto de ações e de estratégias planejadas
no projeto de pesquisa, integradas e harmonizadas
seqüencialmente, para a geração de conhecimento
original, de acordo com certas exigências e condi-
ções”. O mesmo autor afirma que a metodologia
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significa etimologicamente, o estudo dos caminhos,
dos instrumentos usados para se fazer pesquisa ci-
entífica, os quais respondem como fazê-la de for-
ma eficiente.

Corroborando BARROS (1990, p.30), res-
salta que “a pesquisa científica é o produto de uma
investigação, cujo objetivo é resolver problemas,
apresentar resultados e dados e solucionar dúvi-
das, mediante a utilização de procedimentos cien-
tíficos”. Dessa forma, os dados utilizados neste
estudo foram coletados através de pesquisa
exploratória, bibliográfica, e documental. É de ca-
ráter exploratório, porque é realizada em campo,
não comportando a apresentação prévia de hipó-
teses que, contudo, poderão surgir durante ou ao
término da análise.

Segundo GIL (2002, pg. 45), “a pesquisa bi-
bliográfica deve ser desenvolvida com base em
material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos. Já na pesquisa documen-
tal, as fontes são diversificadas, tais como jornais,
folhetos, relatórios de pesquisas, e relatórios de
empresa”. Para a realização da pesquisa, foram uti-
lizadas informações teóricas, obtidas por meio de
consultas bibliográficas específicas, pautadas em
conceituações de autores cuidadosamente selecio-
nados, bem como a utilização dos resultados obti-
dos através a aplicação de pesquisa de campo.

Analisando os métodos e tipos de pesquisa,
pode-se concluir que a mesma se trata, segundo as
bases lógicas de investigação, de um método indutivo,
haja vista que segundo DIEHL & TATIM (2004,
pg. 49), “no raciocínio indutivo, a generalização de-
riva de observações na realidade concreta. As
constatações particulares conduzem à elaboração de
generalizações”. No que tange a abordagem do
problema, a pesquisa caracteriza-se como quanti-
qualitativa, pois no aspecto quantitativo a mesma
usa a quantificação tanto na coleta quanto no trata-
mento das informações. Já no aspecto qualitativo,
essa proporciona, em maior nível de profundida-
de, o entendimento das particularidades do com-
portamento dos indivíduos.

Segundo o objetivo geral, a pesquisa classifi-
ca-se como descritiva, porque uma de suas caracte-
rísticas mais significativas é a utilização de técnicas
padronizadas de coletas de dados, tais como ques-
tionário e observação sistemática. Fazendo inferência
ao propósito, o estudo classifica-se como pesquisa

diagnóstica, pois visa diagnosticar o conhecimento
dos acadêmicos em relação à responsabilidade so-
cial. No quesito procedimento técnico, a pesquisa
enquadra-se como pesquisa de levantamento, haja
vista que se caracteriza pelo questionamento direto
das pessoas cujo grau de conhecimento se deseja
conhecer, procedendo à solicitação de informações
a um grupo significativo de acadêmicos acerca do
problema estudado, para em seguida, mediante a
análise quantitativa obter-se as conclusões corres-
pondentes aos dados coletados.

Concernente a população ou universo, o mes-
mo é definido pelos discentes do curso de Admi-
nistração das Faculdades Santo Agostinho, sendo a
amostra aleatória simples, pois a escolha dos parti-
cipantes foi feita ao acaso, sendo esses discentes dos
1º períodos 2º períodos. Foi utilizado como técnica
de coleta de dados o questionário, pois segundo
DIEHL & TATIM (2004, pg. 68), “o questionário
é um instrumento de coleta de dados constituído
por uma série ordenada de perguntas, que devem
ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador, sendo o questionário devolvido do
mesmo modo depois de preenchido”.

Portanto conclui-se que o estudo trata-se de
um modelo de método indutivo, quali-quantitativo,
descritivo, diagnóstico, de levantamento e amostral
aleatório simples, tendo como técnica de coleta de
dados o questionário

4  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS
DADOS

Gráfico 1 – Sexo dos acadêmicos pesquisados

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho– No-
vembro/2011

Neste gráfico verificamos que em uma amos-
tra de 65 acadêmicos temos uma pequena superio-
ridade no número de mulheres totalizando 57%
contra 43% de homens.
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Gráfico 2 – Idade dos acadêmicos pesquisados

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

Neste gráfico verificamos uma predominân-
cia de acadêmicos na faixa dos 18 aos 24 anos, fato
esse que pode ser explicado devido à aplicação da
pesquisa nos períodos iniciais do curso.

Gráfico 3 – Período dos acadêmicos entrevistados

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

A amostra utilizada é composta por acadê-
micos das séries iniciais do curso de administração,
sendo 34% de acadêmicos do 1º período e 66% de
acadêmicos do 2º período.

Gráfico 4 – Compreensão do conceito de SER

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – Novem-
bro/2011
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Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – Novembro/2011

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – Novembro/2011

Gráfico 5 – O que fazer para ser considerada Socialmente Responsável

Tabela 1: Projeção de Resultados Gráfico 5
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Neste gráfico verificamos que os acadêmicos
crêem compreender o conceito de RSE, uma vez
que 70% dos entrevistados informou ter conheci-
mento parcial ou total de tal conceito.

Através da análise dos gráficos 5 e 6 podemos

Gráfico 7 – Pelo que a empresa deve responsabilizar-se

perceber que proteção ambiental, tratar os emprega-
dos de forma justa, preocupar-se com a RSE e aten-
der a direitos humanos são os principais pontos que
tornam uma empresa visível como uma organização
que é socialmente responsável.

Gráfico 6 – Pareto para Visibilidade Social

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – Novembro/2011

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – Novembro/2011

Gráfico 7 – Pelo que a empresa deve responsabilizar-se
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Neste gráfico verificamos que para o gru-
po entrevistado a principal atuação da empresa

consumidores, uma vez que a grande maioria – 87%
- dos entrevistados demonstrou ter interesse em
como as organizações atuam em RSE.

Gráfico 10 – Responsabilidade das empresas na resolução
de problemas sociais

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

78% dos entrevistados disseram crer que é
responsabilidade das empresas atuar na resolução
de problemas sociais.

deve ser na resolução de problemas sociais com
33%.

Para os acadêmicos a principal responsabili-
dade operacional da instituição deve ser a se asse-
gurar que todos seus produtos sejam seguros e sau-
dáveis.

Gráfico 9 – Conhecimento sobre atuação das empresas em
SER

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

Neste gráfico podemos verificar que a atuação
em RSE pelas empresas é algo que interessa aos seus

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – Novembro/2011

Gráfico 8 – Responsabilidades Operacionais
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A maioria dos entrevistados disse crer que além
de atuar de forma a gerar lucro deve também atuar
de forma a estabelecer padrões éticos mais eleva-
dos.

Gráfico 12 – Atuação das empresas na construção de uma
sociedade melhor

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

A maioria dos entrevistados enxerga que as

empresas têm efetuado o papel de construir uma
sociedade melhor para todos.

Gráfico 13 – Obrigatoriedade de atuação em SER

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

Os acadêmicos entrevistados demonstram
uma preferência pela obrigatoriedade das empre-
sas em atuar em RSE em detrimento de baixos pre-
ços e geração de empregos.

Gráfico 11 – Papel das grandes empresas na sociedade

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – Novembro/2011
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Gráfico 14 – Honestidade das organizações em seus co-
municados vinculados a SER

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

60% dos entrevistados acreditam que as em-
presas informam de forma honesta suas ações vin-
culadas a RSE.

Gráfico 15 – Reação negativa do consumidor

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

Gráfico 16 – Reação positiva do consumidor

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

Estes gráficos demonstram que a atuação em
RSE pode ser entendida como diferencial de mer-
cado, uma vez que os consumidores avaliam este
quesito no momento de efetuar uma compra ou
de indicar uma organização.

Gráfico 17 – Respeito do consumidor pela organização

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

A grande maioria dos entrevistados disse que
teriam um maior respeito por uma organização caso
esta fosse parceira de instituições de caridade ou
ONG, evidenciando uma possível confusão entre
os conceitos de RSE e filantropia.

Gráfico 18 – Previsão de evolução da SER

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

A maioria dos entrevistados se mostrou oti-
mista quanto aos rumos da RSE.
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Gráfico 19 – Organizações atuantes em RSE em Montes
Claros

Fonte: Pesquisa RSE Faculdades Santo Agostinho – No-
vembro/2011

65% dos entrevistados disse conhecer na ci-
dade de Montes Claros alguma organização que
pratique a RSE.

5  CONCLUSÃO

Nesta pesquisa realizada com acadêmicos dos
períodos iniciais do curso de administração das
Faculdades Santo Agostinho, foi possível observar
certa deturpação do conceito de Responsabilidade
Social Empresarial em comparação com o que foi
estudado por nós durante o 6º período do mesmo
curso.

De uma maneira geral os acadêmicos demons-
traram crer que sabem o que é a definição de RSE
ou, pelo menos, terem uma noção parcial do que
se trata. Porém através da análise dos resultados,
podemos verificar que as ações apontadas pelos
entrevistados como exemplos de melhores práticas
em RSE seriam melhor classificadas com filantropia,
uma vez que não estão diretamente vinculadas com
as atividades desenvolvidas pela empresa, mas sim
com ações que promoveriam um maior bem estar
social.

Outro ponto que foi evidenciado pela aplica-
ção do questionário é que em sua maioria os acadê-
micos valorizam as organizações que atuam no que
eles crêem ser a RSE, e privilegiam tais instituições
no momento da decisão de compra, ainda que isso
resulte em maiores preços ou em menor geração
de empregos.
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tificação do trabalho e do(s) autor(es) no

seguinte formato: Título do trabalho;
Autor(es) (por extenso); Titulação Acadê-
mica; endereço(s) eletrônico(s).

Formatação: Os trabalhos deverão ser
digitados em Word for Windows, ou progra-
ma compatível, fonte Times New Roman
12 (com exceção das citações e notas), es-
paço 1,5 entre linhas e parágrafos e 1,5 en-
tre partes do texto. As páginas devem ser
configuradas no formato A4, com numera-
ção provisória (fim da página – rodapé, Ti-
mes New Roman, tamanho 10pt, mostran-
do o número na primeira página), com 3 cm
nas margens superior e esquerda e 2 cm nas
margens inferior e direita.

Extensão: O artigo, configurado no forma-
to acima com, no mínimo, 6 e, no máximo,
20 laudas, incluindo a bibliografia.

Organização: A organização dos trabalhos
deverá obedecer a seguinte sequência: TÍTU-
LO (centralizado, em caixa alta); IDENTI-
FICAÇÃO DOS AUTORES (alinhado à di-
reita, nome completo dos autores, seguindo
a sequência: nome, sobrenome, sem abrevia-
ções); COMPLEMENTO DA IDENTIFI-
CAÇÃO DOS AUTORES, como notas de
rodapé numeradas (1, 2, 3, ...): a Titulação
Acadêmica, RESUMO e ABSTRACT (com
máximo de aproximadamente 230 palavras
– 15 linhas, em espaço simples) e PALA-
VRAS-CHAVE (mínimo 3 palavras e máxi-
mo 5), escritos no idioma do

NORMAS
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artigo e em inglês; TEXTO; REFERÊN-
CIAS.

Referências: As referências e outras devem
atender às normas vigentes da ABNT
(http://www.abnt.org.br ).

Citações dentro do texto: Nas citações fei-
tas dentro do texto, de até três linhas, o au-
tor deve ser citado entre parênteses pelo
sobrenome, em maiúsculas, separado por
vírgula da data de publicação (VIEIRA,
2004). Se o nome do autor estiver citado no
texto, indica-se apenas a data, entre parên-
teses: “Vieira (2004) assinala...”. Quando
for necessário, a especificação da(s)
página(s) deverá seguir a data, separada por
vírgula e precedida de “p.” (VIEIRA, 2004,
p. 35). As citações de diversas obras de um
mesmo autor, publicadas no mesmo ano,
devem ser discriminadas por letras minús-
culas após a data, sem espaçamento
(VIEIRA, 2004a). Quando a obra tiver dois
ou três autores, todos poderão ser indica-
dos, separados por ponto e vírgula (VIEIRA;
VEIGA; SANTOS, 2005); quando houver
mais de 3 autores, indica-se o primeiro se-
guido de et al. (VIEIRA et al., 2005).

Citações destacadas do texto. As citações
diretas, com mais de três linhas, deverão ser
destacadas com recuo de 4 cm da margem
esquerda, em corpo 10 ou 11 e sem aspas.

Referências:  As Referências, dispostas no
final do texto, devem ser organizadas em
ordem alfabética pelo sobrenome do primei-
ro autor. Exemplos: livros e outras
monografias (AUTOR, A. Título do livro.
número da edição ed., Cidade: Editora, nú-
mero de páginas p., Ano), capítulos de li-
vros (AUTOR, A. Título do capítulo. In:
AUTOR, A. Título do livro. Cidade: Edito-
ra, Ano. p. x-y), dissertações e teses (AU-
TOR, A. Título da dissertação/tese: subtí-
tulo sem itálicos. nú-mero de folhas f. Ano.
Dissertação/Tese (Mestrado/Doutorado em
Área de Concentração) – Instituto/Facul-
dade, Universidade, Cidade, Ano), artigos
em periódicos (AUTOR, A. Título do arti-
go. Nome do periódico, Cidade, v. volume,
n. número, p. x-y, Ano), trabalho publicado
em Anais de congresso ou similar (AUTOR,
A. Título do trabalho. In: NOME DO
EVENTO, número da edição ed., ano.
Anais... Cidade: Instituição. p. x-y).

ANÁLISE E JULGAMENTO

O Editor encaminhará os trabalhos para,
pelo menos, dois membros do Corpo Edito-
rial. No caso dos trabalhos aceitos para pu-
blicação, os autores poderão introduzir even-
tuais modificações.
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