GESTÃO CONTEMPORÂNEA: REVISTA DE
NEGÓCIOS DO CESUCA
ISSN 2446-5771- v. 4, n. 5 (2020)
A Revista Gestão Contemporânea foi desenvolvida em consonância com a estrutura dos cursos da área de
Negócios do Cesuca. Tem por objetivo ser um veículo de acesso ao conhecimento através de publicações advindas
de pesquisas realizadas na área, tanto em âmbito nacional como internacional.

Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha
Rua Silvério Manoel da Silva, 160 - Bairro Colinas, Cachoeirinha, RS
Fone: +55 51 3396.1000 - Cep: 94940-24

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca

A INFLUÊNCIA DO PROPAGANDISTA NA ESCOLHA DAS MARCAS
PRESCRITAS PELOS PEDIATRAS

Alexandre dos Santos Garcia
Mestre em Administração
Cesuca Centro Universitário
alexandre.garcia@cesuca.edu.br

Jonathas Gottselig Rodrigues
Bacharel em Administração
Cesuca Centro Universitário
jonathas@rodriguesemessa.com.br

Pedro Henrique da Silva Barth
Bacharel em Administração
Cesuca Centro Universitário
barthpedro@hotmail.com

Resumo
Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o propagandista e o médico
pediatra, procurou-se conhecer quais os principais fatores influenciadores na tomada de
decisão do médico e como esse relacionamento interfere nas estratégias de marketing de
relacionamento adotadas pela indústria farmacêutica. O método de pesquisa utilizado é de
caráter quantitativo, ao qual foi desenvolvido um instrumento com escala tipo Likert, em
uma amostra probabilística com 84 médicos pediatras da região metropolitana de Porto
Alegre. Ao final, foi possível avaliar que a relação entre o propagandista e o médico
pediatra interfere significativamente na prescrição de uma marca de medicamento.
Palavras-chaves: Marketing de Relacionamento. Propagandista. Indústria Farmacêutica
Abstract
This study had as objective analyze a relationship between the advertiser and pediatrician,
sought to know which are the main influencing factors in the decision making of the
doctor and how this relationship interferes in the relationship marketing strategies adopted
by the pharmaceutical industry. The research method used is of a quantitative character, to
which an instrument with a Likert scale was developed, in a probabilistic sample with 84
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pediatricians from the metropolitan region of Porto Alegre. In the end, it was possible to
evaluate that the relationship between the advertiser and the pediatrician significantly
interferes with the prescription of a brand of medication.
Keywords: Relationship Marketing. Advertiser. Pharmaceutical industry

1 INTRODUÇÃO
A Indústria Farmacêutica, ao longo do seu tempo de existência, passou a ser além de
um fabricante de medicamentos, um setor extremamente inovador, provedor de informações,
gerador de milhares de empregos e um dos protagonistas na economia mundial, sendo muito
competitivo e rentável (DAS, 2011). Outro fator interessante no setor farmacêutico é a forma
como se dá o contato entre indústria e cliente final, segundo Bastos (2005) o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, a Indústria farmacêutica atua no sistema
B2B (Business to Cosumers) porém nesse modelo de negócio, se tem a indústria e os médicos
de um lado, num viés clínico-comercial, e no outro lado o consumidor final, que é quem
consome e paga pelo produto. Estes aspectos, aliados à necessidade de expansão, assim como
a manutenção do mercado já conquistado, faz com que as indústrias farmacêuticas invistam
não só em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), mas também em Marketing. Segundo a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – Regulação Econômica do Mercado
Farmacêutico (2013, p. 11 -12):
“As barreiras à entrada e à mobilidade vertical na indústria farmacêutica usualmente
são identificadas como decorrentes da fidelidade à marca e do volume de
investimentos em P&D necessários para o lançamento de novos e melhores
produtos, à existência de patentes e à propaganda, que além de cara, exige uma rede
sofisticada de representantes junto aos médicos. Embora, aparentemente, a primeira
atividade acima (P&D) seja a mais nobre da indústria, consumindo entre 10% a 15%
do faturamento da empresa, é a quarta atividade, marketing e comercialização, que
consome maiores recursos (cerca de 25 a 30% do faturamento).”
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Segundo a Resolução da ANVISA - RDC 96-2018, a indústria farmacêutica, tem
como principal forma de promoção de seus produtos, a propaganda médica, em especial a
realizada através das visitas de suas equipes de propagandistas ou representantes nos
consultórios médicos, hospitais e nos eventos médicos, por isso a importância do estudo da
relação entre médico e propagandista.
Outro grande fator relevante é a forma com que o paciente, que é o cliente, que
exerce o ato da compra do medicamento, faz sua escolha por determinada marca. Segundo
estudos, a principal razão do paciente para a compra de determinada marca de medicamento é
uma determinação médica (54%) seguida pela situação de o paciente estar acostumado à
marca (30%). A sugestão do balconista da farmácia correspondeu a 6%, a indicação de
terceiros a 2%, o preço do medicamento 2% e a propaganda correspondeu a 1% (TOLEDO,
2004). Isso reitera o constatado por Italiani (2006) que considera que o mercado farmacêutico
é um mercado bem diferente de outros segmentos, pois na maior parte das vezes, quem decide
o produto a ser consumido é o médico e não o paciente.
Diante deste cenário, buscou-se responder a seguinte questão: O quão importante é o
papel do profissional propagandista médico, no relacionamento entre a indústria farmacêutica
e os médicos pediatras da região metropolitana de Porto Alegre? Tendo como objetivo
principal, avaliar o quanto essa relação entre o propagandista médico e os pediatras interferem
na prescrição de uma determinada marca de medicamento aos seus pacientes. Como objetivos
específicos procurou-se identificar quais outros fatores têm relevância na percepção dos
médicos e entender qual o grau de influência que o propagandista pode exercer sobre a
escolha do médico por uma marca.
No âmbito empresarial, o presente artigo tem o propósito de servir como norteador
de futuras estratégias mercadológicas, quando a base dos negócios e a geração da
lucratividade acontece por meio do relacionamento desenvolvido entre o representante de
determinada marca, que atua na ponta, e os geradores de demanda de consumidores, nesse
caso os médicos.
O método de pesquisa utilizado neste estudo tem caráter quantitativo e para tal, foi
organizado um instrumento de pesquisa baseado em um questionário que usa o modelo de
escala tipo Likert, proposto por Vieira (2011). O questionário foi desenvolvido com base no
referencial teórico e conhecimento de mercado, aplicado de forma física e on-line, onde foram
elaboradas perguntas com relação ao perfil e questões nas qual foi possível medir o grau de
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concordância dos mesmos, buscando descobrir como os pediatras de Gravataí, Cachoeirinha e
Porto Alegre, se sentiam no momento da prescrição, quais os fatores eram relevantes para a
escolha de determinada marca de medicamento e como é seu relacionamento com o
representante da Indústria, o propagandista. O levantamento de dados foi realizado a partir de
uma amostra probabilística com 84 respondentes, das respostas obtidas, permitiu identificar
predileções e tendências de comportamento, o perfil de profissionais propagandistas
adequados para a função, as motivações e o que faz decidir ou não por determinada marca, o
nível de fidelização, além do perfil profissional e técnico.
A estrutura do artigo se apresenta da seguinte forma: Primeira seção com introdução,
a segunda apresenta o referencial teórico, a terceira expõe o método de pesquisa, a quarta
explora o estudo de caso, a quinta contempla considerações finais e por fim as referências
utilizadas neste estudo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A Indústria Farmacêutica e o Cenário Brasileiro
O mercado da indústria farmacêutica é de grande importância para no cenário
nacional, não só economicamente, já que gera grande volume de vendas e emprega milhares
de pessoas, mas também pela importância à saúde da população em geral, pois investe
fortemente em pesquisas e também gera informação relevante para a população (ITALIANI,
2006). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o gasto das
famílias com medicamentos em 2015 atingiu a cifra de R$ 92,5 bilhões, cerca de 1,5% do PIB
brasileiro (IBGE, 2017).
Este mercado que hoje tanto representa no Brasil, segundo Isse (2011, p. 33), teve
início com pequenos laboratórios e farmácias magistrais, tendo se desenvolvido entre 1890 e
1950, mas foi na década de 1930 que chegou ao auge, quando se formaram as primeiras
empresas

farmacêuticas

com

características

industriais,

produzindo

medicamentos

fitoterápicos e biológicos.
Ao longo de décadas, a indústria farmacêutica tem colhido os resultados da
globalização mundial, que forçou o segmento farmacêutico a adaptar-se às transformações
emergentes e complexas, gerando mudanças institucionais e adequando-se ao surgimento de
novos papéis desempenhados pelo Estado, pela sociedade civil e pelo mercado. Essas
mudanças implicaram na modificação dos fundamentos aos quais o setor estava assentado. A
instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos medicamentos (1999), a política
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dos medicamentos genéricos (1999), a criação da Política Nacional de Medicamentos (1998) e
a Lei das Patentes (1996), foram implementadas no Brasil nas últimas décadas, assim como o
avanço de uma rede regulatória a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a
transformação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em autarquia
federal (KORNIS, et al. 2014).
O mercado da indústria farmacêutica é semelhante a um oligopólio, já que as
empresas multinacionais de grande porte influenciam o comportamento do setor. No Brasil,
com a presença de menores laboratórios, as características estruturais do setor não mudam. No
âmbito de P&D, em sua maior parte, o setor é dominado por empresas multinacionais com
plantas de produção no Brasil enquanto as empresas brasileiras possuem atividades
concentradas especialmente na produção e desenvolvimento dos processos produtivos, com
seus produtos obtidos através de patentes expiradas (FARDELONE; BRANCHI, 2006).
Percebe-se que diante da competitividade, precisa se investir cada vez mais, em
ferramentas e estratégias de marketing que possam aumentar seu potencial.
2.2 A Estratégia de Marketing
Os consumidores são mais completos, com muito mais informação e com
preocupações que alcançam inclusive as esferas econômicas, sociais e ambientais. As
organizações não podem negligenciar as necessidades e esperanças dos seus clientes
(KOTLER, et al., 2012).
A busca por satisfazer os anseios dos seus clientes faz com que as organizações
direcionem cada vez mais seus esforços para o atendimento de excelência, e para isso é
indispensável um relacionamento também de excelência, e esse fato faz com que o marketing
evolua constantemente. Vive-se a era do Marketing 3.0, onde os consumidores tornam-se
mais colaborativos, fazendo parte do processo (KOTLER, et al., 2012).
Segundo Madruga (2010) no marketing de relacionamento existem seis funções
essenciais, são elas: 1) A construção de nova visão e cultura empresarial voltada para os
parceiros de negócio, buscando excelência no relacionamento interno e externo; 2) Os
objetivos são conectados à visão e estendidos para toda a organização; 3) As estratégias de
marketing devem ser criadas para que os valores sejam criados em conjunto com o cliente; 4)
As ações práticas do relacionamento do cliente são colaborativas; 5) Os benefícios devem ser
mútuos, necessariamente agregam valor para ambos, atendem às necessidades do cliente e
fornecem informação para a organização; 6) A organização capacita seus colaboradores, para
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que estes elevem seus relacionamentos com os clientes, gerando verdadeiros diferenciais,
competitivos.
Ao analisar as seis funções do marketing, brevemente citadas, percebe-se a grande
responsabilidade do propagandista, que é o canal de comunicação entre a indústria e o
médico, ele tem a responsabilidade de transformar essas ferramentas em ações práticas junto
aos médicos, e assim conseguir exercer influência sobre a escolha da marca, é imprescindível
que estes conceitos estejam intrínsecos no propagandista, e quanto maior o comprometimento
deste profissional com a cultura e visão da empresa, maior será a probabilidade dele exercer
influência sobre a decisão do seu cliente, o que só é possível, através do marketing de
relacionamento que será visto no próximo tópico.
2.4 Marketing de Relacionamento
Segundo Gordon (2002), o marketing de relacionamento é um processo contínuo de
identificação e geração de novos valores com clientes individuais, nesse sistema deve existir o
compartilhamento de benefícios durante uma vida inteira de parceria. Isso envolve a
compreensão, a concentração e a administração de uma contínua colaboração entre
fornecedores e clientes selecionados para a criação e compartilhamento de valores mútuos por
meio de interdependência e alinhamento organizacional.
Para Madruga (2010), o marketing de relacionamento privilegia a interação com o
seu cliente e oferecem um conjunto de valores que visam a satisfação e longevidade do seu
relacionamento com a empresa, atraindo, realçando e intensificando o relacionamento com
clientes através de uma visão de longo prazo na qual há benefícios mútuos.
Ao pensar em marketing de relacionamento, uma empresa do ramo farmacêutico tem
que levar em conta, mais do que apenas vender produtos, oferecer soluções, que por sua vez
estão relacionadas com a prestação de serviços que aumentam o valor dos produtos para os
clientes, o que permite um grau de fidelização maior. Ainda de acordo com este autor, existe o
compromisso de se buscar alternativas visando à satisfação das necessidades dos clientes, o
que determina a longevidade de uma empresa no setor farmacêutico (ITALIANI, 2006).
O marketing de relacionamento procura conhecer ao máximo o consumidor, isto
implica reconhecer que cada um possui seu valor potencial. Com objetivo de poder falar a
mesma língua que o cliente, é necessário personalizar a relação, de modo que ele se sinta que
é conquistado e tratado de forma exclusiva (REINARES, 2007).
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Para Vavra (1993) o marketing de relacionamento é o processo de garantir
satisfação contínua aos indivíduos ou organizações, que são clientes atuais ou que já foram
clientes. A atividade de propagandista é o processo que garante a satisfação contínua que o
autor cita em sua definição, pois é o canal de relacionamento da indústria farmacêutica com
os médicos, que são os responsáveis pela geração de demanda do cliente final.
Considerada a importância do relacionamento com o cliente, será abordado a seguir,
os tópicos que tratam especificamente da relação entre o propagandista e o médico pediatra.
2.5 O Propagandista e a Relação com o Cliente
Existe uma preocupação da organização em proporcionar ao seu representante, ações
sistêmicas que possam nortear, de forma estratégica, as forças de vendas, alinhando o
pensamento e as atitudes de seus representantes com a cultura e visão da empresa, que devem
também estar alinhados aos benefícios e resultados esperados pelos seus clientes. Mas para
que o profissional da área de vendas chegue ao momento de expor seus conhecimentos e
possa manter um relacionamento de reciprocidade com o cliente, é necessário que ele saiba se
vender pessoalmente primeiro.
Segundo Dias et al. (2003), venda pessoal é uma ferramenta do composto de
comunicação de marketing que busca uma comunicação direta e interativa com o consumidor,
neste caso os médicos pediatras, com a finalidade de concretizar a negociação. Este momento
de relacionamento direto entre o propagandista e o pediatra é a única parte do composto de
marketing onde a comunicação é realizada de forma pessoal e direta entre a organização e
seus clientes. KOTLER, et al. (2012) sustenta que a venda pessoal é o método mais eficaz em
termos de custo nas etapas finais do processo de compra, principalmente na formação das
preferências dos consumidores. Entende-se, desta forma, que a venda pessoal é de grande
importância, não só como ferramenta de venda, que agrega valor monetário direto para a
empresa, através da comercialização dos seus produtos, mas também como um instrumento
que é capaz de absorver as ideias, desejos, tolerâncias e necessidades dos seus clientes.
No que se refere ao trabalho do representante, Soares (2008) ressalva que a
excelência na propaganda médica é uma habilidade que exige dos representantes um nível
adequado de conhecimentos. Isso porque o material científico utilizado pela força de vendas é
uma inestimável fonte de informação e atualização para os médicos, no que diz respeito ao
desenvolvimento de testes clínicos, desenvolvimento de novos produtos e tratamentos de
diversas patologias. Além disso, aspectos do composto de marketing, produto, preço,
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distribuição e promoção são objetivos da comunicação entre o representante e o médico. Isso
decorre do fato de que o marketing e suas diversas ferramentas são elementos essenciais na
estratégia de negócios da empresa, fazendo a conexão entre marketing e vendas.
Estabelecendo-se um relacionamento adequado para se negociar poderá ser
desenvolvido um vínculo, no qual, respeito e a confiança entre as partes sejam
fundamentados. O clima da negociação é diretamente proporcional a qualidade do
relacionamento interpessoal, o que começa a partir de uma boa primeira impressão. Nesse
primeiro contato, a impressão decorre de concepções e preconceitos peculiares de cada
indivíduo, adquiridas ao longo da vida. A primeira impressão estimula a formação de opiniões
e sentimentos sobre os interlocutores. Assim, o início do relacionamento deve ser tratado
cuidadosamente, pois influenciarão os comportamentos posteriores entre as partes
(CARVALHAL et al., 2006).
Para Ganesan (1994, apud Ferreira, 2008), confiança é elemento necessário para os
relacionamentos de longo prazo considerando mudanças de foco em condições futuras. Nos
casos em que o comprador não possui ampla vivência com o fornecedor, a confiança será
inferida com base na percepção da confiabilidade no vendedor. Sendo assim, a confiança no
vendedor passa para sua empresa. Sendo assim, a confiança em um fornecedor ganha forma a
partir dos encontros que tem com o comprador, reduzindo a percepção de risco a um possível
comportamento oportunista do fornecedor. Em relação aos encontros entre vendedor e
comprador, KOTLER, et al. (2012) diz sobre a necessidade de se manter contato constante
com os clientes, para que a organização tenha um monitoramento das suas experiências de
consumo. Esse contato com o cliente é importante para a criação de novas estratégias de
lançamentos de novos produtos e ou até mesmo de inovações nos produtos já existentes.
Ainda em relação a encontros entre vendedor e comprador, considerando a regularidade com
que ocorrem, há de se levar em conta o processo de aprendizagem por condicionamento,
onde, segundo Ortega (1997, apud Moderno, 2000) há natural associação de uma situação
com determinada conduta de consumo, que em repetido número de vezes, alcança um habitual
comportamento de compra. Para Ortega (1997, apud Moderno, 2000) o processo de
aprendizagem é desenvolvido quando as pessoas adquirem um conhecimento a partir de uma
experiência ou prática constante, que acaba por conduzir ao consumo repetidamente.
Através de um estudo, Geiger e Turley (2003, apud Ferreira, 2008) definiram tipos
de relacionamento interpessoal entre vendedores e clientes, dentre os quais, relacionamentos
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cultivados e relacionamentos sem manchas. No relacionamento cultivado, há algum nível de
intimidade presente nestes tipos de negociações, mas as partes têm ciência de que se trata de
um contexto estratégico de negócios que envolvem seus próprios interesses. A austeridade de
alguns clientes pode ser abrandada através de um evento social que facilite o cultivo do bom
relacionamento com vendedor. Eventos sociais são bastante adequados pois muitas vezes a
formalidade do ambiente de trabalho impede a aproximação das pessoas O Relacionamento
“sem manchas” é quando o foco não está no resultado da venda, mas na manutenção do
relacionamento, pois existe a confiança mútua entre as partes. Uma peculiaridade dessa
relação é que o vendedor tem um real interesse no desenvolvimento do comprador para a
longevidade da parceria de negócios entre ambos. Os encontros sociais nestes casos, são
excelentes oportunidades de mostrar a real face dos interlocutores, desconstruindo as posições
de fornecedor e comprador através de um processo genuíno (FERREIRA, 2008).
Pode se perceber, que a relação entre fornecedor e cliente é bastante complexa,
entender estas diferenças e fazer com que cada vez mais esta relação seja próxima e que tenha
objetivos congruentes é missão importante para toda organização, para melhor compreender
esta relação e dar sustentação a esta pesquisa utilizamos uma metodologia que descreveremos
a seguir.
3 MÉTODOLIA DE PESQUISA
Método é a aplicação de recursos de pesquisa, que levam à uma construção gradativa
de proposições confiáveis, sem lacuna de sentido, para o entendimento de um problema
(LUCENA, 2011). Com esse objetivo, o presente artigo pondera sobre marketing de
relacionamento, com foco na indústria farmacêutica. Esta pesquisa é voltada para o segmento
de propagandistas e sua relação com os médicos pediatras de Porto Alegre e as cidades
adjacentes Gravataí e Cachoeirinha. Ela buscou entender como o relacionamento entre
propagandista e médico pode influenciar, de forma significativa, a escolha de uma marca,
considerando a imagem pessoal do profissional, seus conhecimentos técnicos e os canais de
comunicação da indústria com o cliente.
Para tanto, foi efetuada um levantamento bibliográfico, com o intuito de reunir
informações relevantes quanto ao atual cenário do mercado, aos conceitos de marketing de
relacionamento e ao perfil dos profissionais de vendas.
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Este artigo é considerado uma pesquisa aplicada, já que se baseia em teorias da
comunidade científica e objetiva reunir conhecimentos para aplicação na resolução de
problemas específicos que atingem a relação entre propagandistas e médicos.
A fim de responder à questão deste estudo e alcançar os objetivos propostos, foi
utilizado a pesquisa de caráter quantitativo, que para Roesch (2009), o método quantitativo
busca alcançar novas informações com objetividade.
Para o levantamento de dados utilizou-se, como instrumento de pesquisa, um
questionário elaborado com base no modelo de escala tipo Likert, ao qual os entrevistados
indicam o grau de concordância ou discordância sobre os estímulos apresentados (VIEIRA,
2011).
O questionário de pesquisa foi composto de 4 perguntas relacionadas ao perfil do
respondente e 15 afirmações nas quais o respondente deveria aferir seu grau de concordância
com a mesma em uma escala de 1 a 7, com temas que permitam mensurar e entender a
percepção dos médicos pediatras em relação a importância do trabalho dos propagandistas e
trabalho realizado pelos laboratórios farmacêuticos.
A pesquisa foi aplicada presencialmente, em questionário impresso, e online, através
do link enviado diretamente aos médicos pediatras.
Para a delimitação da pesquisa, foi estabelecido que o questionário seria aplicado
somente para profissionais que atendessem particulares e convênio com a UNIMED, que
segundo informações do próprio site da empresa, é o plano de saúde com maior número de
médicos credenciados do Rio Grande do Sul. Com isso, obtivemos uma população de
Médicos Pediatras que atendem somente pacientes conveniados e particulares, nas três
cidades pesquisadas conforme segue: Porto Alegre possui 452 pediatras; Gravataí com 23
pediatras; Cachoeirinha: 13 pediatras, sendo total da População, 488 pediatras.
Com base no tamanho da população de médicos pediatras que atendem por convênio
e consultas particulares nas cidades de Porto Alegre, Gravataí e Cachoeirinha, foi possível
através do cálculo estatístico para amostras com população conhecida, determinar ao tamanho
ideal da amostragem probabilística estratificada proporcional, com nível de confiança de 95%
e margem de erro de 10%. Segundo Triola (1999), a estatística é um conjunto de métodos
para experimentos, com o objetivo de organizá-los resumi-los e analisá-los para deles tirarmos
conclusões. A tabela 1 traz os dados e cálculo para tamanho ideal da amostra, com nível de
confiança de 95%, ao qual chegou-se ao resultado de 84 respondentes.
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População
Nível de Confiança

488
95%

n=1/2
n=1/0,0100

n=N*n/N+n
n=488*100/488+100

Margem de erro

10%

n=100

83

População

%

Amostra
proporcional

Amostra ideal

Porto Alegre

452

92,62%

76,87

77

Gravataí

23

4,71%

3,91

4

Cachoeirinha

13

2,66%

2,21

3

83

84

Total
488 100%
Tabela 1: Cálculo de amostragem probabilística estratificada proporcional
Fonte: Os autores

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para análise e discussão dos resultados, além da observação do perfil dos
entrevistados, foram utilizadas medidas de tendência central, moda e mediana, para as
afirmações que medem a concordância dos entrevistados em cada assunto abordado, que
possibilitam representar um conjunto de dados relativos a observação de forma resumida. Para
que seja possível ampliar os resultados para toda população, utilizou-se o processo de
inferência estatística, que segundo Huot (2002 apud MORAIS, 2005), a estatística inferencial
possibilita que informações obtidas a partir de uma amostra representativa sejam
generalizadas para a população.
4.1 Perfil dos Entrevistados
A amostragem apontou dados relevantes sobre o perfil dos entrevistados, como
tempo de profissão em consultório, classe socioeconômica dos pacientes e tempo de duração
da visita de um propagandista.
Sobre o tempo de atividade em consultório, 75% dos entrevistados está há mais de
15 anos exercendo a profissão. Quanto ao perfil socioeconômico predominante dos pacientes
atendidos pelo pesquisados, 39,29% dos entrevistados apontam que atendem pacientes de
classe A e B, e 38,10% de classe B e C. Em relação ao tempo médio para atendimento de um
propagandista, a duração é de 5 a 10 minutos para 49% dos entrevistados, e de até 5 minutos
para 37% dos entrevistados.
Alguns indicadores também foram analisados sobre influências do mercado nas
escolhas dos pediatras, e que ficam fora do alcance, para o propagandista realizar qualquer
interferência, mas que tem papel significativo.
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4.2 Influência do Mercado na Tomada de Decisão
Alguns fatores externos interferem na tomada de decisão dos médicos, na pesquisa
tratamos de questões como legislação, preço e qualidade dos produtos, após análise da
pesquisa chegamos as seguintes considerações:
Diante da afirmação: “A Legislação interfere cada vez mais na relação do médico
com a indústria farmacêutica e seus propagandistas”, foi possível identificar através da moda
que 31% dos entrevistados selecionaram concordância total com a afirmação, enquanto a
mediana aponta concordância com a afirmação, o que demonstra que as observações de Konis
(2014) acerca das mudanças na legislação ligadas ao mercado farmacêutico ao longo dos
anos, vêm impactando nas relações dos médicos com a indústria farmacêutica.
Em relação ao preço influenciar a prescrição de uma marca, 32% dos entrevistados
representando a moda, selecionaram concordância parcial com a afirmação, da mesma forma
que a posição da mediana reafirma essa percepção dos entrevistados. No entanto o grau de
importância dada a esse quesito, na opinião dos médicos pediatras entrevistados, não condiz
com a importância dada pelos pacientes segundo Toledo (2004), quando afirma que somente
2% dos pacientes, que são os consumidores finais dos medicamentos, levam o preço em
consideração no ato da compra.
A afirmação na pesquisa, de que a qualidade não é mais considerada um diferencial
competitivo, visto que é um padrão mínimo exigido pelo mercado, apresentou a moda através
de 36% dos entrevistados em discordância total. Mediana em discordância. Sendo possível
perceber que há tendência ao resultado da pesquisa não corroborar com Italiani (2006), que
entende a qualidade percebida por médicos e consumidores como um padrão a ser seguido no
mercado farmacêutico, o que não a torna mais um diferencial competitivo dos fabricantes,
visto que outras características dos produtos são superiormente relevantes.
Serão apresentadas no próximo tópico, as avaliações dos respondentes acerca de
investimentos em marketing: Educação médica continuada, como cursos e congressos e,
eventos promovidos pelos propagandistas, como reuniões e almoços de relacionamento.
4.3 Influência dos Investimentos de Marketing
Como é possível identificar na tabela 2, foi realizado um comparativo entre
investimentos de marketing em educação médica e investimentos de marketing em encontros
sociais com os propagandistas. Através de investimentos relacionados à educação médica, os
respondentes selecionaram com maior frequência que concordam totalmente sofrer influência
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desse fator na escolha da marca que realiza investimento em sua educação, bem como a
mediana que sinaliza concordância parcial. O que vai de encontro as observações de Geiger e
Turley (2003, apud Ferreira, 2008) quando ressaltam um dos três tipos de relacionamento
entre clientes e vendedores: o relacionamento “sem manchas”, onde o vendedor tem profundo
interesse no desenvolvimento do comprador para que ele continue sendo parceiro de negócios
a longo prazo.
Também é perceptível através da medida bimodal e mediana, que os respondentes
ressaltam indiferença sobre a influência dos eventos sociais promovidos pelos propagandistas
na escolha de uma marca. Da mesma forma, o que já fora documentado por Geiger e Turley
(2003, apud Ferreira, 2008) quando ressaltam outro tipo de relacionamento: o relacionamento
cultivado, quando eventos sociais são muito frequentes, onde longe da formalidade do
ambiente profissional é possível desenvolver um bom relacionamento e até desarmar a
hostilidade de determinados clientes, não no sentido do fechamento imediato de uma venda,
mas de estreitá-la e promover negócios futuros.

Nível de
concordância
1 -Discorda Total
2 - Discorda
3 - Discorda Parcial
4 - Indiferença
5- Concorda Parcial
6- Concorda
7- Concorda Total

Investimentos em educação
médica
Respostas
%
Tendência
Central
Moda
2
2%
7
6
7%
Mediana
5
6%
14
17%
5
15
18%
18
21%
24
29%

84

100%

Investimentos em eventos sociais de
relacionamento
Respostas
%
Tendência
Central
12
14%
Moda
4e5
10
12%
10
12%
Mediana
16
19%
4
16
19%
11
13%
9
11%

84

100%

Tabela 2: Influência dos investimentos do fabricante em educação médica continuada/Eventos sociais
promovidos pelo propagandista.
Fonte: Os autores.

A seguir, observações em relação às escolhas com base no produto, nas experiências
positivas e detalhes técnicos da marca.
4.4 Decisões Influenciadas por Diferenciais e Aprendizagem
De acordo com a tabela 3, podem-se observar decisões baseada na reflexão sobre
detalhes, alinhadas a escolhas baseada na aprendizagem. Observa-se concordância total por
maior número de respondentes na primeira afirmação, assim como na segunda. Quanto a
detalhes técnicos, os resultados vêm de encontro à Italiani (2006), quando afirma que os
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médicos não desejam mais somente a eficácia dos medicamentos, mas também produtos e
serviços diferenciados, como menores efeitos colaterais e que promovam maior interação com
seu paciente. Quanto à escolha devido a aprendizagem, Ortega (1998, apud Moderno, 2000)
ressalta a aprendizagem como um processo de condicionamento, no qual as pessoas adquirem
conhecimento através da experiência, o que leva à prática e um comportamento de consumo
repetitivo.
Escolhas por detalhes e diferenciais
Escolhas por experiências positivas
Nível de concordância
Respostas
%
Tendência
Respostas
%
Tendência
Central
Central
1 -Discorda Total
4
5
2
2
Moda
Moda
2- Discorda
1
1
7
0
0
7
3- Discorda Parcial
2
2
0
0
Mediana
Mediana
4 -Indiferença
4
5
6
1
1
7
5 - Concorda Parcial
10
12
4
5
6 - Concorda
26
31
27
32
7 - Concorda Total
37
44
50
60
84
100
84
100
Tabela 3: Influência dos detalhes técnicos e experiências positivas com a marca
Fonte: Os autores

A seguir, aborda-se a avaliação sobre a regularidade de visitas do propagandista
como um fator de melhora na qualidade do relacionamento e a influência do relacionamento
diante da decisão entre duas marcas concorrentes entre si.
4.5 A Influência do Relacionamento sobre as Escolhas
Pode se verificar na tabela 4, a relação que há entre fortalecimento do
relacionamento através da regularidade das visitas, bem como a tendência aos médicos
escolherem uma marca, influenciados pelo relacionamento. Maior número de entrevistados
está em concordância total com a primeira afirmação, também em concordância com a
segunda.

Ganesan (1994, apud Ferreira, 2018), ressalta que a confiança é ingrediente

necessário para relacionamentos de longo prazo, e que é um produto dos encontros entre
comprador e vendedor e que naturalmente tende a ser transferida do vendedor para a empresa.
Escolhas influenciadas pela relação

Nível de concordância

Regularidade de visitas fortalecem a
relação
Respostas
%
Tendência Central

1 -Discorda Total
2- Discorda
3- Discorda Parcial
4 -Indiferença
5 - Concorda Parcial
6 - Concorda

2
1
0
6
14
26

6
4
7
11
19
20

2
1
0
7
17
31

Moda
7
Mediana
6

Respostas

%
7%
5%
8%
13%
23%
24%

Tendência
Central
Moda
6
Mediana
5
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7 - Concorda Total

35
42
17
20%
84
100
84
100
Tabela 4: Regularidade de visitas fortalecem a relação com o propagandista /Relação pode influenciar na
escolha de uma marca quando compete com marca de mesmo princípio ativo.
Fonte: Os autores.

No que tange a importância do conhecimento técnico do propagandista, bem como a
influência das informações que ele compartilha com os médicos, analisamos a tabela 05, onde
é possível identificar a relação que há entre a valorização do conhecimento técnico do
propagandista com a influência que as informações trazidas pelo propagandista exercem na
escolha de uma marca. A maior frequência de respostas é de entrevistados que concordam
totalmente com a primeira afirmação e concordam com a segunda, deixado perceptível essa
relação entre ambas. Soares (2008) caracteriza como imprescindível um nível adequado de
conhecimentos técnicos para se atingir a excelência como propagandista. Castro e Neves
(2008) ressalvam a importância do perfil do profissional da área de vendas que atenda
diferentes elementos, seja de conhecimentos ou comportamentais, podendo ser maior ou
menor de acordo com a necessidade da organização – que no caso da propaganda médica, a
exigência pelo nível de conhecimento se torna um diferencial importante.
Valorização do conhecimento técnico
Influência das informações trazidas
do propagandista
pelo propagandista.
Nível de concordância
Respostas
%
Tendência
Respostas
%
Tendência
Central
Central
1 -Discorda Total
1
1%
1%
Moda
1
Moda
2- Discorda
0
0%
7
4%
6
3
3- Discorda Parcial
2
2%
2%
Mediana
2
Mediana
4 -Indiferença
3
4%
7
11
13%
6
5 - Concorda Parcial
11
13%
26%
22
6 - Concorda
15
18%
27%
23
7 - Concorda Total
52
62%
26%
22
84
100
84
100
%
%
Tabela 5: Valorização do conhecimento técnico do representante/Influência das informações compartilhadas
pelo representante na escolha
Fonte: Os autores

Sobre a influência positiva da empatia, ou a influência negativa gerada a partir da má
percepção sobre um propagandista, a tabela 6 descreve através da moda que há predominância
de respondentes que concordam parcialmente com o poder favorável da empatia pelo
representante na escolha de uma marca. Há maior frequência de respondentes em concordar
totalmente com o poder de uma má percepção sobre a imagem do propagandista acabar
influenciando negativamente suas escolhas. Ambas as frequências de respostas nas afirmações
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são sinalizadores muito importante para compreender o poder dessa relação interpessoal nas
decisões dos pediatras. Conforme observações de Carvalhal et.al. (2006) como grande parte
das pessoas tendem a formar opiniões sobre seus interlocutores no primeiro contato, estes
tenderão a afetar comportamentos posteriores entre as partes.

Influência positiva da empatia pelo
Influência negativa da má percepção
propagandista
do propagandista
Nível de
Respostas
%
Tendência
Respostas
%
Tendência
concordância
Central
Central
1 -Discorda Total
Moda
Moda
12
14%
13
15%
2- Discorda
5
7
7
8%
13
15%
3- Discorda Parcial
Mediana
Mediana
7
8%
11
13%
4 -Indiferença
5
4
9
11%
9
11%
5 - Concorda Parcial
21
25%
5
6%
6 - Concorda
11
13%
11
13%
7 - Concorda Total
17
20%
22
26%
84
100%
84
100%
Tabela 6: A influência da empatia pelo propagandista na escolha de uma marca/ Influência da má percepção do
propagandista na escolha da marca.
Fonte: Os autores

4.6 Parâmetros Calculados
Segundo Barbetta et al. (2010) é possível, mesmo com uma amostra simples, fazer
uma inferência à população com um alto nível de confiança, o intervalo pode ser construído
para qualquer índice de confiança, mas o mais usual é o de 95% de confiabilidade. Assim
utilizaremos os dados obtidos nas amostras para fazermos uma análise da população,
relevando sempre o relacionamento entre o médico e o propagandista. O Intervalo de
Confiança é calculado a partir da seguinte fórmula: IC = (Po-Za.σp ≤ ~ ≥ Po+Za.σp),
(BARBETTA, et al. 2010).
Com 95% de confiabilidade, o intervalo (83,59%; 96,41%) dos pediatras acreditam
que a regularidade das visitas influencia na tomada de decisão deles. O intervalo da população
de pediatras (56,95%; 77,05%) acreditam que suas decisões sofrem influência da relação que
tem com o propagandista. Quanto a valorização do conhecimento técnico do propagandista, o
intervalo (87,55%; 98,45%) da população diz que pode ser influenciada por esse quesito. Já se
for considerado as informações trazidas pelo propagandista, o intervalo (70,30%; 87,70%)
acredita que sofre influência dessas informações na hora de optar por uma marca. Quando
questionamos se a empatia pela propagandista poderia influenciar na escolha da marca
representada por ele, o intervalo (47,44%; 68,56%) da população acredita que pode ser
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influenciada pela empatia. Sobre a percepção negativa que o pediatra pode ter de um
representante, o intervalo (34,36%; 55,64%) da população acredita que pode interferir
negativamente na escolha da marca que ele representa.
Estes resultados foram relevantes para a análise da pesquisa, balizando as
considerações trazidas ao término deste estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa realizada pode-se considerar que é significativa a atuação do
propagandista e que este canal de comunicação é a principal ferramenta na formação de
opinião dos médicos, quanto a marca a ser prescrita. Essa consideração é baseada no fato que
o conhecimento técnico do propagandista, é o item que recebe maior destaque por parte dos
médicos, e ele tem impacto extremamente positivo quando o propagandista o compartilha,
através de informações durante as visitas, e que isso influencia na prescrição dos
medicamentos, segundo a pesquisa. Outros fatores que se mostraram relevantes, são o
fortalecimento da relação através da regularidade das visitas do propagandista e a potencial
influência que essa relação exerce sobre o pediatra na escolha de uma marca. Ou seja, maior
frequência dos encontros e melhor relacionamento resultam em maiores as chances da escolha
da marca representada pelo propagandista. Quanto ao efeito causado pela empatia e a
antipatia que os pediatras têm do propagandista, percebe-se que uma imagem positiva causa
impacto mais significativo quando comparado com a imagem negativa, e interfere
relativamente na prescrição de determinada marca. No entanto, vale ressaltar que o percentual
de pediatras afetados pela antipatia ao representante, ainda que não tenha a representatividade
predominante, é significativa, e pode impactar muito negativamente nos negócios, já que
despertar simpatia é uma característica de comportamento básica para a função de
propagandista. Quanto a análise comportamental da população, destaca-se a tendência
predominante em sua quase totalidade, em escolher marcas com base em experiências
positivas que se teve a mesma, o que naturalmente tende a se tornar um hábito, segundo
referencial levantado. Essa escolha inconsciente e automática é mais predominante na
população, do que a escolha que exige algum grau de reflexão para selecionar uma marca por
detalhes técnicos. Pode se perceber como uma implicação gerencial, que esse é um grande
sinalizador para que os fabricantes reforcem a importância de desenvolver um hábito
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prescritivo nos médicos pediatras através da influência do propagandista. Certamente é o
grande desafio e maior objetivo dos laboratórios, já que uma decisão inconsciente por uma
marca tem custo zero de investimento. Outro ponto relevante, quando se trata de um aspecto
gerencial é o investimento da Indústria Farmacêutica em marketing através de eventos, neste
caso, foi possível analisar que eventos de cunho científico no sentido de promover a educação
do profissional, podem influenciar mais na escolha de uma marca, do que eventos sociais que
meramente promovem o relacionamento entre os envolvidos com o intuito de aproximar os
médicos pediatras das empresas. Novamente o propagandista tem papel crucial, visto que é
através dele que os investimentos são direcionados aos pediatras, seja selecionando os clientes
potenciais para o negócio ou participando ativamente de eventos de cunho científico.
Assim, analisando os resultados apontados neste estudo é possível concluir que o
investimento da Indústria Farmacêutica em marketing tem valor significativo, mas que, pelo
grau de importância, o relacionamento do propagandista com o pediatra é indispensável pois
tem influência direta e indireta na prescrição de uma marca. Fica evidente então, que nesse
mercado altamente competitivo, a estratégia de marketing das Indústrias Farmacêuticas passa
pelo propagandista, e tendo este a condição de influenciar e fidelizar seus clientes, a indústria
precisa investir substancialmente para manter este profissional altamente qualificado e
capacitado, bem como promover processos de recrutamento que selecionem perfis
comportamentais adequados ao negócio. Além das implicações gerenciais, pode se dizer que
o estudo contribui para o avanço nos estudos de marketing, marketing de relacionamento,
alocando um aspecto chave quanto ao propagandista e a relação mais ativa quanto a promoção
e escolha de uma marca pelos médicos.
Apesar da pesquisa ter atingido seu objetivo, encontrou-se limitações, quanto ao
referencial sobre propaganda médica e a dificuldade em ampliar o número de pesquisados
devido à escassez de tempo dos entrevistados para a pesquisa em campo, o que possibilitaria
melhorar o tamanho da amostra, reduzir a margem percentual de erro, e realizar uma
inferência populacional mais precisa.
Como sugestão de pesquisas futuras, com foco no âmbito empresarial, recomendamos
uma pesquisa que possa mensurar os resultados obtidos com o investimento na preparação
técnica do representante e em educação médica, visto que são dois momentos em que a
pesquisa nos mostra como fatores significativamente influenciadores quando se trata de
escolha de marcas de medicamentos. Sugerimos também ampliar a área de abrangência desta
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pesquisa para âmbito nacional, podendo assim trazer mais suporte para futuras estratégias de
marketing da indústria farmacêutica.
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Resumo
A contabilidade vive em constante mudança e na busca por melhorias e inovações. Os alunos
de graduação têm o propósito de absorver uma série de conhecimentos teóricos e práticos para
que no futuro tenham competências e habilidades técnicas para atender as exigências do
mercado e crescimento profissional. O objetivo deste estudo consiste em identificar a
percepção dos alunos curso de Ciências Contábeis do Cesuca Centro Universitário no que
tange a graduação e a profissão contábil. Ao final na pesquisa foi identificado que os alunos
possuem um perfil de um profissional que está em constante atualização e desenvolvimento,
com o intuito de estar à frente das possibilidades que possam surgir ao longo da sua carreira.

Palavras-chave: Acadêmico, Ciências Contábeis, Profissão Contábil; Mercado de Trabalho.
1. INTRODUÇÃO
Desde o seu surgimento, a contabilidade busca se adequar ao desenvolvimento da
sociedade e busca formas de suprir a necessidade da geração de informações úteis e eficaz
para a tomada de decisões. Atualmente, a Contabilidade está em transformação, deixando de
ser apenas uma forma de controle burocrático da empresa se tornando uma grande e
importante direção para as entidades em sua tomada de decisões. (TEIXEIRA, ALVES;
2014). Com o crescimento do mercado de trabalho, aumentam as oportunidades de emprego;
e por sua vez, as empresas têm mudado seus conceitos na contratação de profissionais
contábeis (FERREIRA; 2013).
Desta forma, é importante compreender como os profissionais da contabilidade
percebem as transformações, e se estão preparados para atuar num contexto cada vez mais
exigente. Nesta pesquisa, o propósito é avaliar a perspectiva profissional do aluno do curso de
Ciência Contábil. Neste aspecto, o problema que abordado na pesquisa é: De acordo com as
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exigências do mercado de trabalho na área contábil, na visão dos alunos, possuem ou buscam
o que o mercado espera deles?
A pesquisa tem como objetivo geral avaliar e analisar as perspectivas e desafios dos
acadêmicos ingressantes e concluintes do curso de ciências contábeis da Faculdade Cesuca,
em relação ao exercício da profissão na atualidade. Os objetivos específicos são: analisar o
perfil dos alunos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Cesuca; Caracterizar as
perspectivas dos alunos quanto ao mercado de trabalho; e destacar as perspectivas futuras e
dificuldades na atuação do profissional.
O artigo se justifica pela relevância para com os alunos e profissionais, pois uma vez
apresentadas e comparadas as expectativas dos acadêmicos em relação ao futuro da profissão
contábil, poderá incentivar os estudantes a aproveitar os ensinamentos apresentados na
graduação de forma mais eficaz, a fim de que seu perfil seja o mais aproximado da realidade
exigida, auxiliando os profissionais da área a se auto-analisarem e também buscarem
aprimoramento constante como exige o mercado.
Nos procedimentos metodológicos, o objetivo é descritivo, e a abordagem do
problema é quantitativa. Os métodos adotados foram à pesquisa bibliográfica e o
levantamento, por meio de um questionário aplicado com os 290 alunos do curso de ciências
contábeis da instituição. O estudo está dividido nas seguintes seções: se inicia com a
introdução, seguido do referencial teórico, metodologia, o estudo com a análise de dados
coletados no questionário e as considerações finais.

2

REFERENCIAL TEÓRICO
Em nossa pesquisa vamos abordar sobre como a contabilidade surgiu e como ocorreu

sua evolução para chegarmos ao que é hoje, também vamos relatar sobre o perfil do
profissional contábil, sobre sua área de atuação e perspectivas em relação ao profissional
contábil.
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2.1

SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE
No Brasil, a contabilidade iniciou suas atividades na época do Brasil Colônia (1500 –

1808), havia muitas explorações nas matérias primas Brasileiras, como pedras preciosas, ouro
e derivados da cana-de-açúcar. Na época, Portugal tinha muito receio sobre ameaças de
invasões estrangeiras, o que levou a coroa Portuguesa a deixar mais rígido as fiscalizações e
registros dos navios. Em 1549 Gaspar Lamego que era o primeiro contador geral das terras do
Brasil, ficou responsável pelos armazéns alfandegários criados pela coroa Portuguesa (CFC,
2016).
A origem da contabilidade está relacionada com a necessidade de se ter registros de
comércio, pois as primeiras cidades comerciais que surgiram foram as dos fenícios, essa
prática era exercida por várias cidades da Antiguidade. A preocupação do homem com
propriedades e riquezas fez com que ele aperfeiçoasse sua ferramenta de avaliação da situação
patrimonial de acordo com o seu desenvolvimento e necessidade. A contabilidade tem o
papel importante de colocar ordem no caos e fazer com que seja feita a classificação e o
inventário dos produtos comercializados na época (LOMBARDI; 2017).
De acordo com Souza (2016), a Contabilidade transformou-se na principal ferramenta
para controlar o desenvolvimento e alterações patrimoniais das grandes empresas, após o
surgimento do capitalismo que impulsionou e aumentou sua eficácia, acompanhando o avanço
econômico e institucional da sociedade.
Nos dias de hoje a ciência contábil já é bem mais sólida em todos os aspectos, hoje,
com as Normas Internacionais de Contabilidade, que serve para padronizar as normas
contábeis independente do País, conseguimos enxergar que não é mais como antigamente que
cada país adaptava de acordo com a sua necessidade, o profissional da contabilidade hoje
deixou de ser apenas a pessoa que registra os fatos de uma empresa para ser uma das
principais pessoas que ajuda na tomada de decisões das grandes empresas e governos pelo
mundo inteiro (COELHO; 2016).
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2.2

PERIL DO PROFISSIONAL CONTÁBIL E SUA ÁREA DE ATUAÇÃO
Para Vielle e Bianchi (2016), o contador é visto de maneira errada, como um

profissional introspectivo e resistente às mudanças, contudo, devido à dinamicidade, a
Contabilidade exige que o contador tenha um perfil estudioso para se atualizar e se adaptar às
frequentes alterações na norma ou na legislação. Segundo Iudícibus (2010), o mercado está
escasso de bons contadores, sendo poucos com condições de assumir posições de
controladores, chefes de departamentos, entre outros cargos que exigem mais habilidades e
competências.
Conforme o Vice-Presidente de administração do CFC o mercado de trabalho em geral
vive em constante crescimento, em todas as áreas. Muitas áreas que antigamente estavam no
seu melhor momento, hoje em dia já não são tão procuradas. O autor ainda descreve que o
mercado dos profissionais de contabilidade, independente do impacto econômico em diversas
áreas, continua sendo uma área bem procurada, sendo ou não em tempos de crise (FARACO,
2018).

2.3

O PROFISSIONAL CONTÁBIL E PERSPECTIVAS FUTURAS
No Rio Grande do Sul, o primeiro grupo puramente contábil de Porto Alegre, os

Guarda-Livros foram fundados em 3 de Junho de 1894. Estes profissionais faziam parte dos
mais bem remunerados do comércio e com total poder decisório nas suas gestões, o que trazia
revolta na direção do Club Caixeral (BARBOSA, OTT; 2013; 2). Nessas condições, não há
como não associar a origem da Contabilidade gaúcha às atividades comerciais. Essa condição
serve para enaltecer ainda mais a relevância de suas práticas para o controle patrimonial, visto
que o comércio representava a grande força motriz para a economia da época. É nesse cenário
de pujança que a Contabilidade no Rio Grande do Sul cresce e se consolida, tornando o
Estado um dos precursores da excelência profissional contábil brasileira (BARBOSA, OTT;
2013).
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A quantidade elevada de informações exigidas pelo governo é um indicativo que não
basta aprimoramento técnico, sendo necessário o contabilista compreender e comunicar-se
dentro e fora da organização, visando adaptar tais exigências. Além disso, ele precisa estar
atento às diversas transformações e exigências que aparecem no mercado e mundo dos
negócios, as empresas estão crescendo e abrindo seu nicho de mercado, estão à procura de
colaboradores que as ajudem nessa crescente e acelerada internacionalização (QUINTANA;
2014).
Como descreve o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), José
Martonio Alves Coelho, o profissional da contabilidade deixou de ser a pessoa que registra
fatos passados para ser um consultor estratégico, com visão prospectiva e ampla do mercado
(GRILO; 2015).
O profissional contábil precisa estar em uma busca de aperfeiçoamento e maior
qualificação constantemente, hoje em dia não é mais um diferencial ter habilidades analíticas
e visão de negócio, isto tudo se tornou um requisito essencial. O profissional deve saber se
adaptar bem com a era da tecnologia e ter capacidade de recolher informações de forma
rápida. (QUINTANA; 2019).
De acordo com o escritor Quintana (2019), o profissional contábil tem uma função
dentro da empresa de muita responsabilidade, na qual exige conhecimento profundo na área
de economia, finanças e gestão. Ele relata que cabe ao contador ter uma responsabilidade
geral por toda a movimentação, prestação de contas e situação econômico-financeira de uma
empresa e que em sua abordagem gerencial deve estar sempre atento ao futuro.
De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CRC/PR; 2014), há muito
tempo, vem se empenhando para atender às constantes solicitações sobre os conteúdos que
devem compor a formação dos profissionais da área contábil e o aprimoramento do ensino
superior de Ciências Contábeis (BRASIL; 2014).
O perfil a ser seguido é de um profissional que precisa se esforçar para acumular
muito conhecimento, ser inteligente, ter competência criativa, proativo, ter integridade,
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habilidade para lidar com pessoas, não ter medo de mudanças e ter ousadia para se arriscar,
ser resistente emocionalmente, não ser egoísta, ter facilidade para se comunicar, compreender
a sistemática econômico financeira, política e social, e também dos aspetos técnicos de cada
negócio, enfim, estar sempre atualizado e em um constante desenvolvimento, em
contrapartida conseguirá ter um mercado de trabalho garantido e que lhe proporcione o
retorno desejado (GRUBB; 2018).
De acordo com a página eletrônica do Portal da Profissão Contábil, de 16 de outubro
de 2015, a autora Danielle Ruas afirma que o profissional contábil e o empresário são grandes
parceiros, o contador melhora o desempenho do negócio, ajudando a traçar rota da
competitividade e promover a revisão de políticas a fim de aperfeiçoar processos sempre
tendo em base indicadores, números e estatísticas, após a realização de análises e projeções.
Com isso, tem a radiografia completa do empreendimento, onde consegue identificar
os pontos fracos e fortes, aferir as medidas importantes a serem tomadas, sendo a pessoa apta
para indicar o regime tributário mais adequado para ser seguido, e pode apontar onde precisa
cortar gastos e/ou investir (RUAS;2015).
Na percepção de alguns empresários da pesquisa, um contador basicamente é um
calculador que atende ao Fisco, ao passo que os contadores entrevistados se enxergam como
gestores de informações. Os mesmos autores atribuem essa assimetria às diferenças nos
discursos entre ambos: enquanto todos os empresários entrevistados declaram fornecer
integralmente os subsídios documentais e informacionais, boa parte dos contadores
entrevistados nessa pesquisa relata que apenas uma minoria cumpre esse dever,
comprometendo a tempestividade das informações geradas. Com isso, parece haver um
completo dissenso em relação à percepção sobre o profissional contábil (Vilela et al. (2012).
Splitter e Borba (2014) encaram essa dissintonia na academia como algo inevitável: os
termos precisos, metódicos e exatos podem ser uma desvantagem percebida ou uma qualidade
do contador, neste caso, o problema são os excessos.
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3

METDOLOGIA
Pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de

investigação utilizados por um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo. Este tipo
de pesquisa se dedica em realizar estudos com uma abordagem inovadora, onde o pesquisador
avalia se a temática apresenta é de interesse para a comunidade científica e se os resultados do
estudo serão relevantes para o interesse social (MARCONI; LAKATOS, 2007).
O estudo será elaborado por meio de uma pesquisa descritiva, com abordagem
quantitativa. Para Prodanov e Freitas (2013, p.69 e 70), pesquisa descritiva é quando o
pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Visa a
descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de
relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados:
questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento. Tal
pesquisa observa, registra, analisa e ordena os dados, sem manipulá-los, isto é, sem
interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua
natureza, suas características, causas, relações com outros fatos. Assim, para coletar tais
dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais se destacam a entrevista, o
formulário, o questionário, o teste e a observação. Pesquisa quantitativa: considera que tudo
pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para
classificá-las e analisá-las Prodanov e Freitas (2013).
Quanto à coleta de dados define-se como um estudo de Interrogação/comunicação, por
ser através de questionários aplicados pessoais ou impessoais pelo pesquisador na obtenção
de respostas. O controle do pesquisador sobre as variáveis obtidas na pesquisa não pode ser
alterado, apenas relatando o que foi obtido.
A população do estudo são os alunos do Cesuca, pois para Colauto e Beuren (2013) a
popualção é a totalidade dos elementos distintos que possuem determinadas caracterísitcas
para o estudo, ou seja, com base na população é definida a amostragem.
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Para a aplicação do questionário foi utilizado uma amostragem não probabilística por
conveniência, pois segundo Colauto e Beuren (2013) esse tipo de amostragem permite
reproduzir as características de uma população de forma mais adequada, pois não depende do
acaso para definir sua amostragem, ela é definida pelo pesquisador, e por ser por
conveniência, pois permite o pesquisador obter dados do grupo no qual tem mais facilidade de
acesso. Ou seja, tendo a população como os alunos do Cesuca, e a amostra os alunos do curso
de Ciências Contábeis do Cesuca.
A coleta de dados para análise foi feita através da aplicação de um questionário aos
290 alunos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Cesuca em Cachoeirinha/RS, que
conteve 120 respondentes. O questionário aplicado será composto por questões abertas,
fechadas e questões dependentes, onde o público do levantamento terá a opção de não só
apenas assinalar as respostas, como também ser subjetivo e expor suas opiniões.

4

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os questionários foram aplicados a todos os alunos do curso de Ciências Contábeis

entre o período de 22 a 31 de maio de 2020. O questionário foi dividido em três categorias: a)
perfil sócio econômico dos acadêmicos; b) percepção em relação ao curso e instituição de
ensino; e c) aspectos profissionais. No que se refere aos aspectos do perfil sócio econômico
foram abordadas questões sobre gênero, idade, estado civil, cidade onde residem, entre outros.
No aspecto relacionado ao curso e a instituição de ensino foram investigadas variáveis tais
como: motivo de escolha do curso, avaliação do curso, nível de exigência do curso, entre
outras. Quanto à profissão, identificou-se o motivo que levou o aluno a optar pela profissão
contábil, empregabilidade, se atuam na área contábil, entre outras.
4.1 PERFIL DOS ESTUDANTES
Os dados demonstrados nesta seção permitem visualizar o perfil dos alunos do curso
de Ciência Contábeis da faculdade Cesuca que participaram do questionário, que totalizaram
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em 120 alunos, 41% dos alunos matriculados hoje na instituição. A seguir, na Figura 01, será
apresentado o perfil quanto ao gênero e faixa etária dos alunos respondentes.
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Figura 01– Demonstra o gênero e faixa etária dos alunos respondentes.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Como observado na Figura 01, verifica-se que o gênero feminino tem mais respostas
em 72% enquanto o masculino tem apenas 28% do total. A participação do gênero feminino
no mercado de trabalho vem aumentando cada vez mais, e em relação ao curso de Ciências
Contábeis, em 2018 foi constatado que dos 524,5 mil profissionais da área contábil 224 mil
eram mulheres, percentualmente falando são 43% mulheres e em 2015 de acordo com o
Censo da Educação superior, o curso de Ciências Contábeis é um dos preferidos do gênero
feminino, havia mais de 209 mil mulheres matriculadas e 149 mil homens. (MARCONI;
LAKATOS, 2019). Ao que se refere à faixa etária dos alunos que responderam ao
questionário, a maioria (39%), possuem entre 21 anos e 25 anos de idade, que demonstra que
as pessoas têm ingressado na faculdade cada vez mais cedo. A seguir na figura 02, será
apresentado os resultados em relação ao estado civil dos alunos do curso de ciências contábeis
da Faculdade Cesuca e onde eles residem.

Figura 02 - Apresenta o estado civil e onde residem os alunos respondentes.
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Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Na Figura 02 é possível verificar que 28% dos alunos respondentes são solteiros,
podendo inferir que, ao longo da graduação, os alunos têm dependência familiar em relação à
moradia e demonstra que primeiro é necessário a formação profissional para buscar a
independência

familiar.

Analisamos

que

97%

dos

alunos

respondentes

residem

principalmente em Cachoeirinha (53%) e Gravataí (44%). Diante do exposto, observa-se que
os alunos moram em cidades próximas à Faculdade, o que pode revelar a proximidade com
uma situação favorável no momento de escolha da instituição de ensino. A seguir será
apresentado o perfil dos estudantes.
4.2 PERFIL PROFISSIONAL DOS ESTUTANDES
Nesta seção serão apresentados os resultados referentes ao perfil profissional dos
estudantes, iniciando-se pela Figura 03, que apresenta a atual posição do mercado em que está
e se atua na área contábil.

Figura 03 - Trata-se da atual posição no mercado de trabalho e quanto à atuação na área
contábil.
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Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Conforme Figura 03, 79% dos alunos ingressantes e 66% dos concluintes estão
empregados. Apenas 20% afirmaram que não trabalham, sendo 13% ingressantes e 7%
concluintes. Dentre os alunos empregados, 56% dos concluintes e 35% dos ingressantes,
trabalham na área contábil. O restante não trabalha na área ou não está empregado. Sendo
assim, os alunos que atuam na área conseguem vincular o que aprendem em sala de aula com
a prática profissional e, assim, consolidar e aprimorar os conhecimentos. O próximo gráfico
demonstra as áreas de maior interesse pelos alunos.

Figura 04 - demonstra as áreas de maior interesse dos alunos após a conclusão do curso.
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Fonte: Dados da pesquisa (2020).

A maioria dos ingressantes, 33% tem interesse na área de contabilidade geral, segunda
maior área de interesse dos ingressantes é a de auditoria contábil, 25% dos alunos, seguida da
contabilidade de custos, com 13% dos ingressantes. Entre os concluintes, a contabilidade
geral também é a preferência, com 37% dos alunos, já a segunda opção é a controladoria com
12%, seguida de contabilidade tributária com 10% e auditoria com 9%. Que nos mostra que
os concluintes após ter contato com as cadeiras mais especificas conseguem ter uma visão
mais clara do que realmente querem seguir. A próxima figura demonstra as pretensões após
conclusão do curso.

Figura 05 - Trata-se da pretensão dos alunos após a conclusão da graduação.
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Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Na Figura 05, verifica-se que os ingressantes ainda possuem uma visão geral do curso
e com isso a maioria, 40%, deseja apenas atuar na área, 25% que já pensa em uma
especialização e 23% em concurso público. Já os concluintes, em sua maioria, 38% já pensam
em uma especialização após a conclusão, 25% pretende buscar um concurso público e 22%
pretendem atuar na área. Na figura 6, podemos verificar os motivos que motivaram a escolha
pela contabilidade.

Figura 06 - Demonstra o motivo que levou a optar pela escolha da profissão contábil.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Os motivos que levam a optar pela profissão contábil, como mostra a figura 06, a
opção de maior relevância é a ampla atuação profissional.

Figura 07 - Expectativas em relação à profissão contábil e quanto ao preparo em relação ao
mercado de trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

A Figura 07 apresenta um equilíbrio entre os ingressantes e os concluintes em relação
às expectativas com a profissão. Tem-se como principal expectativa o crescimento
profissional (65%), seguido do crescimento de renda (26%) e prestígio profissional (9%).
Logo, o aprimoramento profissional geralmente acarreta aumento da renda, por isso a busca
por uma profissão que permite várias possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Os
concluintes se sentem mais preparados para o mercado de trabalho, 63% estão confiantes
nessa preparação enquanto 56% que são ingressantes ainda estão inseguros, até mesmo por
ainda estarem em andamento na graduação. Na figura 8, é demonstrado o que os alunos
relatam como maior dificuldade na profissão.
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Figura 08 - Demonstra a dificuldade encontrada no dia a dia do profissional contábil na visão
dos alunos do curso

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Em relação à principal dificuldade encontrada no dia a dia do profissional contábil na
visão dos alunos do curso foi possível analisar que entre as respostas que mais se repetiram,
36% dos alunos não possuem opinião fornada, já em segundo lugar, 19% respondeu que a
maior dificuldade é as mudanças constantes na legislação, realmente possuímos muitas
mudanças na nossa legislações, o que leva ao profissional contábil sempre ter como obrigação
se manter atualizado. As figuras a seguir, demonstram a visão em relação ao ensino.
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4.3 VISÃO DO DISCENTE EM RELAÇÃO AO ENSINO DA ISTITUIÇÃO
Nesta seção serão apresentados os resultados referentes a percepção dos discentes em
relação ao ensino fornecido pela instituição, iniciando-se pela Figura 09, que apresenta se a
formação fornecida pela faculdade é compatível com a exigência do mercado de trabalho.

Figura 09 - Opinião dos alunos referente à formação oferecida pela instituição com a
compatibilidade com a formação exigida pelo mercado de trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Na Figura 09, 65% dos alunos, independentemente de ser ingressantes ou concluintes,
tem a percepção que a formação oferecida pela instituição é compatível com a formação
exigida pelo mercado de trabalho. Na figura 10, será demonstrada a satisfação em relação ao
curso. A figura 10 apresenta o nível de satisfação dos discentes em relação ao curso de
ciências contábeis da Faculdade Cesuca.

Figura 10 - Satisfação em relação ao curso de ciências contábeis da Faculdade Cesuca.
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Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Na figura 10, mostra que 70% dos alunos, independentemente de ser ingressantes ou
concluintes estão satisfeitos com o curso de ciências contábeis oferecido pela instituição.
O perfil do aluno da Cesuca – Faculdade Inedi, é em sua maioria feminino, com
idade entre 21 a 25 anos, possuem união estável e residem entre Cachoeirinha e Gravataí. A
área de maior interesse é a contabilidade geral, a motivação pelo curso escolhido foi ampla
atuação profissional.
Pode-se verificar que os iniciantes têm uma boa expectativa em relação ao mercado de
trabalho, que anseiam por mais conhecimento, e visam atuar na área e se especializar, pois
estão cientes de que mercado exige um profissional diferenciado. É visto nesse grupo, que a
maioria dos ingressantes se sentem inseguros pela falta de conhecimento, insegurança essa
que diminui à medida que cursam a graduação.
Observando os concluintes, vê-se um grupo que têm buscado se especializar e se
aperfeiçoar, pois a maioria já está no mercado e precisam apresentar algo diferente. O maior
fator que gera uma insegurança, para eles, é exatamente essa atualização constante necessária,
e as mudanças na legislação.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A história da contabilidade demonstra que seu progresso sempre esteve andando em
conjunto com o desenvolvimento econômico da sociedade e tornou-se com o tempo um meio
indispensável para se obter informações financeiras fidedignas no processo de tomada de
decisões. A contabilidade encontra-se em um processo de evolução constante que acarreta
mudanças significativas nos processos contábeis, cabendo aos profissionais novas adaptações
com intuito de atender a demanda e fortalecer a profissão. Deste modo, tem se adequado com
a nova fase econômica e social de um mundo moderno, onde a tecnologia avançada produz
informações rápidas e precisas para tomada de decisões.
Diante disso, é imprescindível que o Contador tenha em seu perfil profissional a
capacidade de analisar os fatos e aplicar seus conhecimentos estrategicamente, verificando o
momento atual e planejando onde se pretende chegar no futuro. Neste sentido, o mercado tem
procurado profissionais com características modernas e que esteja capacitado para planejar e
gerenciar as informações contábeis.
O presente estudo permitiu identificar o perfil do aluno de graduação do CESUCA –
Faculdade Inedi qual sua posição no mercado. O que foi possível observar é que seu perfil é
de uma pessoa que está sempre se atualizando e em um constante desenvolvimento, a fim de
estar atento a todas as situações. As expectativas dos alunos iniciantes no curso de ciências
contábeis, são otimistas de um mercado promissor, e segundo o referencial, o contador é tido
como o profissional do futuro, devido a sua ampla função na empresa, e por fornecer
informações importantes para o processo de tomada de decisão. A realidade encontrada pelos
concluintes, não é diferente, é de um mercado amplo e que se renova diariamente.
Os resultados demonstram que o sexo feminino prevalece entre os estudantes; a
maioria dos alunos tem entre 21 anos e 25 anos. No conceito do curso, a maioria dos
estudantes está satisfeito e avalia de forma positiva o curso oferecido; a motivação pela
escolha da profissão contábil foi pela ampla atuação de mercado; os alunos estão atualmente
empregados, sendo que metade já atua na área contábil; as áreas mais citadas para atuação
profissional foram contabilidade geral, auditoria e tributária. Conclui-se que o os alunos
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possuem um perfil jovem e buscam principalmente pelo crescimento profissional para
inserção no ambiente organizacional e consequentemente o aumento de sua renda.
Portanto, o objetivo do estudo foi atingido, foram avaliadas e analisadas as
perspectivas e desafios dos acadêmicos ingressantes e concluintes do curso de ciências
contábeis da Faculdade Inedi, em relação ao exercício da profissão na atualidade. Foram
analisados os perfis dos alunos e caracterizadas as perspectivas futuras dos mesmos,
destacando as dificuldades na atuação do profissional.
A principal limitação da pesquisa foi em relação ao número de respostas obtidas no
questionário, uma vez que alguns contatos não responderam e o contato com os alunos se
tornou mais complicado devido à pandemia do COVID-19.
Com base no exposto, entende-se que os objetivos foram atendidos, pois com base na
pesquisa realizada foi possível conhecer a expectativa dos alunos do curso de Ciências
Contábeis e se o mesmo considera a grade curricular atende a seus objetivos acadêmicos e
profissionais. Além disso, ao saber o campo em que atua o aluno, demonstra-se para a
instituição qual o principal campo no mercado do trabalho seu aluno busca. E
academicamente, o aluno ao responder o questionário aplicado, possibilita o aluno a
compreender esses pontos, que muitas vezes, acaba não fazendo essa reflexão do curso no
qual está cursando.
Sugere-se para estudos futuros replicar o questionário nas demais instituições que
possuam o curso de Ciências Contábeis, para comparar se existe diferença nas expectativas
dos alunos do curso de diferentes instituições e, caso exista diferença, verificar se possui
influência da grade curricular oferecida.
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RESUMO
A partir de janeiro de 2018, ocorreram alterações nas normas pertinentes nas atividades permitidas para o
enquadramento, as tabelas para apurações, alíquotas e fórmula de cálculo. Destacando-se ainda a possibilidade
de algumas empresas que sejam prestadoras de serviço, tenham a opção pelo enquadramento do anexo V para o
anexo III, desde que tenham uma determinada porcentagem de participação da folha de pagamento em relação
ao faturamento obtido pela mesma. Esse levantamento de opção entre os anexos se dará pelo fator “R”, que será
determinado pela folha salarial e encargos, pela relação da receita bruta total, ambas dos últimos 12 meses do
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período de apuração. Foi aplicado um estudo de caso em uma clínica de fisioterapia localizada no Rio Grande do
Sul, optante pelo simples nacional e tributada pelo anexo V.

Palavras-chave: Planejamento tributário; Simples Nacional; Fator “R”.

1 INTRODUÇÃO
Segundo Filho (2015), “[...] a expressão “planejamento tributário” é utilizada para
fazer referência a uma atividade ou uma técnica de prospecção de alternativas de redução de
carga tributária suportada pelas pessoas e empresas, sempre em consonância com o
ordenamento jurídico em vigor.” Por isso, é essencial um planejamento tributário para ajudar
qualquer empresa para pagamento menor nos impostos, na qual compõe o preço do produto e
pode manter uma competitividade maior no mercado.
A legislação vigente outorga a opção pelos regimes tributários do Lucro Real, Lucro
Presumido, Lucro Arbitrado ou pelo Simples Nacional, assim como, cada escolha tem as suas
bases de cálculos e suas normas especificas para cada atividade. A partir da Resolução CGSN
n° 140/2018 é permitido que Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
variem dentro do enquadramento do simples nacional pelo anexo III e V com as atividades de
prestação de serviço, como o segmento no ramo fisioterapêutico.
Com base no exposto foi elaborada a seguinte questão problema: qual o impacto da
folha de pagamento na tributação do Simples Nacional de anexo III e V? Com base na
questão problema foi definido o seguinte objetivo geral: Verificar o impacto da folha de
pagamento na tributação do Simples Nacional de anexo III e V. Para atender ao objetivo geral
foram definidos os seguintes objetivos específicos: (1) Apresentar o Faturamento da empresa
nos últimos 2 anos; (2) Calcular o simples nacional pelo anexo III e V; e (3) Comparar as
tributações pelo Anexo III e V.
Com base na coleta de informações no faturamento dos anos 2017, 2018 e 2019, serão
apurados os impostos a recolher pelo enquadramento no anexo III e V com valores variáveis
da folha de pagamento e a comparação do desembolso total em cada situação para
identificação do que será mais oneroso a empresa. Os objetivos específicos deste artigo são
apresentar o faturamento da empresa nos últimos 3 anos, apurar os valores a recolher de
Simples Nacional através do anexo III e anexo V e, por último, comparar o valor a recolher
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apenas de impostos e o desembolso total com folha de pagamento e encargos social dentro
dos anexos III e anexo V.
Para o desenvolvimento do artigo referente ao tema escolhido e ao objetivo que deve
ser atendido para a empresa, quanto ao seu planejamento tributário e suas consequências, a
metodologia aplicada tem como o objetivo descritivo, a forma de abordagem no método
qualitativo e o procedimento para a análise das informações foi o estudo de caso.
O artigo foi dividido da seguinte forma: a presente introdução, referencial teórico com
os conceitos e legislações pertinentes ao enquadramento, os procedimentos metodológicos, a
apresentação de dados e resultados apurados, e por fim, as considerações finais sobre o estudo
de caso aplicado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção serão apresentados os conceitos sobre o simples nacional, folha de
pagamento e fator “R”, assim como, suas principais características e relações de cálculo para
realizarmos um planejamento tributário entre o enquadramento de uma empresa cuja
atividade é fisioterapia pelo anexo III e V.

2.1 SIMPLES NACIONAL
O simples nacional é um regime de tributação simplificado criado pelo Governo
Federal para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A
diferenciação entre ele é o recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais por
meio de um único documento de arrecadação. (Santos, 2019)
O Simples Nacional é um regime tributário distinto dos regimes de lucro presumido e
de lucro real, pois é aplicado apenas para pessoas jurídicas consideradas como microempresas
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (Santos, 2019, p. 33).
Conforme o Art.2° da Resolução CGSN n° 140/2018 realizada pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional para a empresa optar por esse regime deverá considerar-se:

I - microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) a sociedade empresária,
a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o
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empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, e a sociedade de advogados
registrada na forma prevista no art. 15 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, desde
que: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, caput; art. 18, § 5º-C, VII)
a) no caso da ME, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 3º, inciso I)
b) no caso da EPP, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais); (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º,
inciso II). (Brasil, 2018)

Para a realização do enquadramento nos anexos correspondentes para cálculo do
Simples Nacional deverá ser utilizado os códigos de atividades econômicas previstas na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informado no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) e segregarmos conforme previsto no Art. 8°da Resolução CGSN
n° 140/2018.
Conforme o Art. 16° da Resolução CGSN n° 140/2018 determina
A base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente pela ME ou
pela EPP optante pelo Simples Nacional será a receita bruta total mensal auferida
(Regime de Competência) ou recebida (Regime de Caixa), conforme opção feita
pelo contribuinte. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, caput e § 3º)
§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo: I - a receita bruta auferida ou recebida
será segregada na forma prevista no art. 25; e (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 18, §§ 4º e 4º-A); e; II - consideram-se separadamente, em bases distintas, as
receitas brutas auferidas ou recebidas no mercado interno e aquelas decorrentes de
exportação para o exterior. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 15)
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN nº 141, de 06 de julho de 2018). (Brasil,
2018)

Santos (2019, p. 87) define que “[...] o contribuinte deverá considerar para fim de
cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da prestação dos serviços conforme o inc. III do
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§ 1° do Art.25 da Resolução CGSN n° 140/2018, poderá ser tributado na forma de anexo III e
anexo V”.
Atualmente, o cálculo é baseado no faturamento dos últimos 12 meses, sendo
composta pela RBT12 (Receita Bruta Tributada dos últimos 12 meses) X Alíquota – PD
(parcela a deduzir) / RBT12 X 100%, chegando à alíquota tributada de determinada
competência de apuração. O valor de recolhimento do Simples Nacional, deverá calcular-se a
alíquota encontrada sobre o faturamento da competência de apuração.
A alíquota que deverá ser utilizada para o cálculo da apuração do simples nacional
encontra-se conforme o anexo e faixa que a empresa se enquadra, a seguir quadro 01 e 02,
respectivamente, do anexo III e V.

Quadro 01: Anexo III
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa Até 180.000,00

6,00%

-

2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00

11,20%

9.360,00

3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00

13,50%

17.640,00

4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00

16,00%

35.640,00

5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00%

125.640,00

6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00%

648.000,00

Fonte: Tabela da Lei Complementar 155/2016 (2016).

Quadro 02: Anexo V
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa Até 180.000,00

15,50%

-

2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00

18,00%

4.500,00

3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00

19,50%

9.900,00

4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00

20,50%

17.100,00

5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

23,00%

62.100,00

6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

30,50%

540.000,00

Fonte: Tabela da Lei Complementar 155/2016 (2016).
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2.2 FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE
Folha de pagamento é um documento na qual deverá constar toda a movimentação
trabalhista do empregado, aprendiz, contribuinte ou estagiário na empresa, para laborar a
computação das horas trabalhadas, faltas, horas extras, recebimento de benefícios, desconto
previdenciário, contribuição sindical, dentre outros.
Segundo Oliveira (2017, p. 1),

O uso da folha de pagamento é obrigatório para o empregador, conforme preceitua a
Lei no 8.212/91, art. 32, inciso I, da Consolidação da Legislação Previdenciária –
CLP. Ela pode ser feita a mão (manuscrita), ou por meio de processos mecânicos ou
eletrônicos. Nela são registrados mensalmente todos os proventos e descontos dos
empregados. Deve ficar à disposição da fiscalização, da auditoria interna e externa e
estar sempre pronta para oferecer informações necessárias à continuidade da
empresa.(Oliveira, 2017)

A folha de pagamento será composta pelo salário do colaborador, de acordo com o
contrato de trabalho individual e convenção coletiva de trabalho da categoria, assim como,
apuração de horas extras, adicional de insalubridade ou periculosidade, comissão, adicional
noturno, faltas justificadas e injustificadas, gozo das férias e 13° salário.
Já o pró-labore é a remuneração recebida pelo empresário ou sócio em forma de
contribuinte individual para realizar o recolhimento à previdência social. Segundo Silva
(2017, p. 23)

Pró-labore é uma forma de pagar aos sócios pelos seus serviços prestados para uma
sociedade, é uma maneira de remunerar o sócio, acionista ou diretor da empresa.
Segundo o SEBRAE – SP, esse direito de retirada pode ser fixado no próprio
contrato social, assim podendo existir o sócio investidor e sócio administrador. Essa
é uma das formas tradicionais usadas para pagamento de sócios.(Silva, 2017)

Nesse sentido, são considerados contribuintes individuais que recebem remuneração
decorrente ao trabalho na empresa de acordo com o Art. 9º da Instrução Normativa de n°
971/2009 da Receita Federal do Brasil:
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a) o empresário individual e o titular do capital social na empresa individual de
responsabilidade limitada, conforme definidos nos arts. 966 e 980-A da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB nº 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
b) qualquer sócio nas sociedades em nome coletivo; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB nº 1027, de 22 de abril de 2010)
c) o sócio administrador, o sócio cotista e o administrador não-sócio e nãoempregado na sociedade limitada, urbana ou rural, conforme definido na Lei nº
10.406, de 2002 (Código Civil);
d) o membro de conselho de administração na sociedade anônima ou o diretor nãoempregado que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja
eleito por assembleia geral dos acionistas para cargo de direção de sociedade
anônima, desde que não mantidas as características inerentes à relação de emprego.
e) o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza;
(Brasil, 2009)

2.3 ENCARGOS TRABALHISTAS
São tributos que beneficiam diretamente o colaborador, é uma obrigação que a
empresa deve pagar a todo funcionário que faz parte da empresa, por forma de repasse ou
como deposite em contas vinculas. Segundo Santos et. al (2018, p. 106),

Encargos Trabalhistas na contratação de um funcionário implicam em gastos que
não se abordam ao valor do salário combinado no contrato de trabalho. Além desses
valores, existe a obrigação de se pagar ao funcionário verbas adicionais referente aos
direitos trabalhistas previstos na legislação e nos acordos coletivos. Também é
recolhido aos cofres públicos valores que serão do empregado num momento futuro,
exemplo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Tem a obrigação
também de recolher quantias que não beneficiam diretamente os funcionários da
empresa, mas tem como base de cálculo a folha de pagamento. É considerado
encargos também a contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e a de terceiros, valores pagos pela empresa em função da utilização de
serviços de seus empregados. (SANTOS et. al, 2018)
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O Instituto Nacional do Seguro Social é regulamentado pela Lei 8.212/91, na qual
possui o objetivo de assegurar o direito referente a saúde, à previdência e à assistência social.
(VIANNA, 2010). Segundo Oliveira (2017, p. 42), “[...] o INSS incide sobre o salário mais
horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, diárias para
viagem acima de 50% do salário percebido, 13° salário e outros valores admitidos em lei pela
previdência social. Esse valor é descontado na folha de pagamento.”
A Emenda Constitucional de n° 103 de 2019, determina a tabela a progressiva para
contribuição previdenciária para o empregado e para o contribuinte individual o valor de
contribuição deverá ser calculado a 11% sobre a remuneração, conforme o artigo 216 do
Decreto n° 3.048/99. Vianna (2010, p. 109) explica que deverá “[...] o empregador, ainda que
entidade filantrópica, é obrigado a depositar, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária
vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês
anterior a cada colaborador.”
2.5 FATOR “R”
As atividades de prestação de serviço, que estão em conformidade ao inc. III do § 1°
do Art.25 da Resolução CGSN n° 140/2018, poderão ser enquadradas ao anexo III ou ao
anexo V, dependendo do seu fator “R”, indicador de gastos com folha de pagamento.
Cleônimo dos Santos (2019, p. 103) explica que
o fator “R” é a relação entre a folha de salários, incluídos encargos, nos 12 (doze)
meses anteriores ao período de apuração, e a receita bruta total acumulada auferida
nos mercados interno e externo nos 12 (doze) meses anteriores ao período de
apuração.(Santos, 2019, p. 103)

Para ser devidamente enquadrada no anexo corretamente, a empresa deverá determinar
o fator “R”, se for igual ou superior à 28% a empresa deverá aplicar o anexo III, se inferior, o
anexo V. Para consideração da relação da folha de pagamento no cálculo do fator “R” deverá
ser

considerado

o

salário,

horas

extras,

13°

salário,

férias,

adicional

de

insalubridade/periculosidade, quinquênio, pró-labore, FGTS e contribuição previdenciária.
(Brasil, 2019)
Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.4, n.5, p. 47-68, Dezembro/ 2020
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
54

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca
3 METODOLOGIA
Metodologia é a forma de pensar para abordar um determinado problema, quer seja
estudá-lo ou explicá-lo. Nele será apresentado que tipo de pesquisa a ser utilizada, qual a
técnica para a coleta de dados e qual procedimento usado para análise dos dados, para assim
desenvolver o tema estudado.
Pesquisa é o modo cientifico para obter conhecimento da realidade empírica, trata-se
de um processo formal e sistemático. É de certa forma um levantamento de dados de diversas
fontes de informações. Essa pesquisa é classificada como sendo do tipo descritiva, pois tem
como objetivo analisar fatos de um determinado assunto.
Para o presente estudo será aplicada uma metodologia descritiva, quanto seu objetivo;
qualitativa quanto sua abordagem; tendo como procedimento um estudo de caso, cuja coleta
de dados será dada por documentos (demonstrações contábeis para a apuração da receita e
planilhas tributárias).
Para Raupp e Beuren (2013) “[...] a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os
fatos, registrá-los, analisá-los, classifica-los e interpretá-los, e o pesquisador não interfere
neles. Assim os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, não são manipulados
pelo pesquisador.”
Para Raupp e Beuren (2013) a abordagem qualitativa destaca característica Silva &
Menezes (2001), a abordagem qualitativa concebem-se análises em relação ao fenômeno
estudado, permitindo conhecer sua natureza.
Segundo Prodanov (2013, p. 60),
Estudo de caso é quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. (YIN,
2001).

Para Prodanov (2013) , o estudo de caso possui metodologia de pesquisa classificada
como aplicada, na qual se busca aplicação prática de conhecimentos para a solução de
problemas sociais, e que pesquisas dessa natureza estão voltadas mais para a aplicação
imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de
teorias.
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O estudo de caso será aplicado em uma clínica de fisioterapia localizada na região
metropolitana de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul, onde o CNAE principal é
86.50-0-04 que é atividade de fisioterapia. O planejamento tributário aplicado na empresa será
desenvolvido considerado o fator “R” para exemplificar a incidência da folha de pagamento
no cálculo do simples nacional e a variação entre os anexos III e V, para analisa se ocorre
uma economia tributária a microempresas e empresas de pequeno porte entre as formas de
tributação.
4 ESTUDO E ANÁLISE DE DADOS
O estudo foi realizado através de relatórios obtidos pela contabilidade da empresa
analisada, na qual usam as bases das notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) emitidas e a
folha de pagamento, ambas dos anos de 2017, 2018 e 2019. Foi elaborado quadros e
comparativos das bases para os cálculos, assim como, os impactos dos valores apurados para
a empresa enquadrada no Simples Nacional.
No quadro 03 descreve o faturamento através das notas fiscais emitidas pela empresa
em cada competência no ano com o valor obtido através da prestação de serviços de
fisioterapia.

Quadro 03: Faturamento sobre prestação de serviço dos anos de 2017, 2018 e 2019.
Competência
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

2017
13.100,00
14.200,00
14.980,00
15.410,00
15.750,00
15.900,00
16.140,00
16.200,00
16.350,00
16.500,00
17.620,00
17.590,00

2018
17.600,00
18.130,00
18.500,00
18.200,00
18.460,00
18.890,00
19.000,00
19.340,00
19.960,00
20.830,00
21.000,00
21.300,00

2019
21.780,00
22.490,00
23.600,00
24.360,00
26.100,00
25.430,00
24.900,00
24.210,00
24.500,00
25.850,00
26.320,00
25.490,00
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Através do contrato social, verifica-se que a natureza jurídica da empresa é uma
sociedade empresária limitada, possuindo o registro de dois sócios na qual poderão optar pela
retirada ou não de pró-labore de, na qual acordaram em primeiro momento, retirar nos três
anos, no mínimo, um salário mínimo cada um. A mesma não possui funcionários registrados,
apenas os sócios atuam para a geração de receita.
O salário mínimo nacional dos anos de 2017, 2018 e 2019 respectivamente são R$
937,00, R$ 954,00 e R$ 998,00. Os valores estão de acordo com o Decreto de n° 8.948 de
2016, Decreto de nº 9.255 de 2017 e o Decreto de n° 9.661 de 2019.
Seguindo os dados informados anteriormente e as declarações realizadas no Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), a empresa no ano de
2017, 2018 e 2019 está sendo tributada através do Anexo V.
O cálculo da folha de pagamento foi realizado através dos valores líquidos de prólabore e a contribuição previdenciária durante os últimos 12 meses da competência da
apuração. O fator “R” é a relação entre a coluna do RBT12 e a folha de pagamento, como
ficou inferior a 28%, a mesma é enquadrada no anexo V. O cálculo da alíquota da
competência de janeiro de 2018 foi realizado conforme apresentado na figura 01:
Figura 01 – Cálculo da Alíquota Efetiva

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Para calcular o valor a recolher de simples nacional dentro da competência, deverá ser
multiplicado o valor do faturamento pela alíquota efetiva. Segundo assim, 17.600,00 * 0,1563
= 2.750,59. E assim foram apuradas sucessivamente todas as competências apresentadas no
ano de 2018 e 2019.
O quadro 04 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento dos
últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas na
mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2018.
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Quadro 04: Simples Nacional – Tributação pelo anexo V – Ano de 2018
Folha de
pagamento Fator
Competência Faturamento
últimos 12 “R”
meses
jan/18

17.600,00

22.488,00

11,85%

fev/18

18.130,00

22.522,00

11,59%

mar/18

18.500,00

22.556,00

11,38%

abr/18

18.200,00

22.590,00

11,20%

mai/18

18.460,00

22.624,00

11,06%

jun/18

18.890,00

22.658,00

10,94%

jul/18

19.000,00

22.692,00

10,80%

ago/18

19.340,00

22.726,00

10,67%

set/18

19.960,00

22.760,00

10,53%

out/18

20.830,00

22.794,00

10,37%

nov/18

21.000,00

22.828,00

10,19%

dez/18

21.300,00

22.862,00

10,05%

Receita
bruta dos
Competências
Valor a
últimos 12
Alíquota
RBT 12
pagar
meses
(RBT12)
Jan/2017
à
189.740,00
0,1563
2.750,59
Dez/2017
Fev/2017
à
194.240,00
0,1568
2.843,38
Jan/2018
Mar/2017
à
198.170,00
0,1573
2.909,91
Fev/2018
Abr/2017
à
201.690,00
0,1577
2.869,93
Mar/2018
Mai/2017
à
204.480,00
0,1580
2.916,55
Abril/2018
Jun/2017
à
207.190,00
0,1583
2.989,92
Abril/2018
Jul/2017
à
210.180,00
0,1586
3.013,21
Jun/2018
Ago/2017
à
213.040,00
0,1589
3.072,69
Jul/2018
Set/2017
à
216.180,00
0,1592
3.177,31
Ago/2018
Out/2017
à
219.790,00
0,1595
3.322,92
Set/2018
Nov/2017
à
224.120,00
0,1599
3.358,35
Out/2018
Dez/2017
à
227.500,00
0,1602
3.412,68
Nov/2018
TOTAL
48.002,71

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 04 é possível identificar que o valor a pagar foi de R$
48.002,71. No quadro 05 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento
dos últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas
na mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2019.
Quadro 05: Simples Nacional – Tributação pelo anexo V – Ano de 2019
Receita
Folha de
bruta dos
pagamento Fator
Competências
Valor a
Competência Faturamento
últimos 12
Alíquota
últimos 12 “R”
RBT 12
pagar
meses
meses
(RBT12)
Jan/2018 à
21.780,00
22.896,00 9,90% 231.210,00
0,1605 3.496,50
jan/19
Dez/2019
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fev/19

22.490,00

22.984,00

9,76% 235.390,00

mar/19

23.600,00

23.072,00

9,62% 239.750,00

abr/19

24.360,00

23.160,00

9,46% 244.850,00

mai/19

26.100,00

23.248,00

9,26% 251.010,00

jun/19

25.430,00

23.336,00

9,02% 258.650,00

jul/19

24.900,00

23.424,00

8,83% 265.190,00

ago/19

24.210,00

23.512,00

8,67% 271.090,00

set/19

24.500,00

23.600,00

8,55% 275.960,00

out/19

25.850,00

23.688,00

8,44% 280.500,00

nov/19

26.320,00

23.776,00

8,33% 285.520,00

dez/19

25.490,00

23.864,00

8,21% 290.840,00

Fev/2018 à
Jan/2019
Mar/2018 à
Fev/2019
Abr/2018 à
Mar/2019
Mai/2018 à
Abril/2019
Jun/2018 à
Abril/2019
Jul/2018 à
Jun/2019
Ago/2018 à
Jul/2019
Set/2018 à
Ago/2019
Out/2018 à
Set/2019
Nov/2018 à
Out/2019
Dez/2018 à
Nov/2019
TOTAL

0,1609

3.618,25

0,1612

3.805,04

0,1616

3.937,10

0,1621

4.230,09

0,1626

4.134,97

0,1630

4.059,47

0,1634

3.955,92

0,1637

4.010,49

0,1640

4.238,29

0,1642

4.322,78

0,1645

4.193,81
36.637,44

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 05 é possível identificar que o valor a pagar foi de R$
36.637,44. Nos anos de 2018 e 2019 de apuração da empresa, a mesma teria que realizar o
recolhimento pelo simples nacional de R$ 48.002,71 e R$ 36.637,44, totalizando um valor de
R$ 84.640,15 sendo enquadrada no anexo V.
Para ser realizado o cálculo no simples nacional com enquadramento no anexo III para
comparativo, foi aumentado o valor do pró-labore de cada sócio mensalmente para R$
2.300,00, R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00, sendo respectivamente, nos anos de 2017, 2018 e 2019.
Será demonstrado no quadro 06 o valor do cálculo mensal de pró-labore por cada ano
de acordo com a folha de pagamento da empresa e informativos gerados mensalmente como
GFIP e E-Social.

Quadro 06: Resumo do holerite de cada sócio com a retirada de pró-labore
Ano
Pró-labore
2017
2.300,00
2018
3.000,00
2019
3.500,00
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

INSS
253,00
330,00
385,00

IRRF
10,72
57,45
112,45

Valor líquido
2.036,28
2.612,55
3.002,55
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O valor considerado no cálculo no fator “R” foi realizado pela soma do valor liquido,
INSS e o Imposto de Renda Retido na Fonte, totalizando o valor total da folha de pagamento.
Conforme demonstrado no quadro 06, em uma competência do ano de 2017, foi
apurado com a soma de R$ 2.036,28, R$ 253,00 e R$ 10,72, totalizando o valor de R$
2.300,00 e assim foi apurado sucessivamente todos os demais períodos. O cálculo da alíquota
da competência de janeiro de 2018 foi realizado conforme apresentado na figura 02:
Figura 02 – Cálculo da alíquota de Janeiro de 2018
189.740,00 X 11,20% - 9.360,00
189.740,00

=

0,0627

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

O valor do recolhimento pelo simples nacional dentro da competência deverá ser
multiplicado o valor do faturamento pela alíquota efetiva, sendo assim, ficaria 17.600,00 *
0,0627 = 1.103,52. E assim foram apuradas sucessivamente todas as competências
apresentadas no ano de 2018 e 2019.
No quadro 07 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento dos
últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas na
mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2018.
Quadro 07: Simples Nacional – Tributação pelo anexo III – Ano de 2018
Receita
bruta dos
últimos 12
meses
(RBT12)

Competência

Faturamento

Folha de
pagamento
últimos 12
meses

jan/18

17.600,00

55.215,00

29,10% 189.740,00

fev/18

18.130,00

56.615,00

29,15% 194.240,00

mar/18

18.500,00

58.015,00

29,28% 198.170,00

abr/18

18.200,00

59.415,00

29,46% 201.690,00

mai/18

18.460,00

60.814,00

29,74% 204.480,00

Fator
“R”

Competências
RBT 12
Jan/2017 à
Dez/2017
Fev/2017 à
Jan/2018
Mar/2017 à
Fev/2018
Abr/2017 à
Mar/2018
Mai/2017 à

Alíquota

Valor a
pagar

0,0627

1.102,98

0,0638

1.156,92

0,0648

1.198,20

0,0656

1.193,78

0,0662

1.222,52
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Abril/2018
jun/18

18.890,00

62.214,00

30,03% 207.190,00

jul/18

19.000,00

63.612,00

30,27% 210.180,00

ago/18

19.340,00

65.012,00

30,52% 213.040,00

set/18

19.960,00

66.409,00

30,72% 216.180,00

out/18

20.830,00

67.809,00

30,85% 219.790,00

nov/18

21.000,00

69.205,00

30,88% 224.120,00

dez/18

21.300,00

70.605,00

31,04% 227.500,00

Jun/2017 à
Abril/2018
Jul/2017 à
Jun/2018
Ago/2017 à
Jul/2018
Set/2017 à
Ago/2018
Out/2017 à
Set/2018
Nov/2017 à
Out/2018
Dez/2017 à
Nov/2018
Total

0,0668

1.262,31

0,0675

1.281,87

0,0681

1.316,37

0,0687

1.371,31

0,0694

1.445,89

0,0702

1.474,97

0,0709

1.509,26
15.536,37

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 07 é possível identificar que o valor a recolher foi de R$
15.536,37. O quadro 08 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento dos
últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas na
mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2019.
Quadro 08: Simples Nacional – Tributação pelo anexo III – Ano de 2019
Folha de
pagamento
Competência Faturamento
últimos 12
meses

Fator
“R”

jan/19

21.780,00

72.000,00

31,14%

fev/19

22.490,00

73.000,00

31,01%

mar/19

23.600,00

74.000,00

30,87%

abr/19

24.360,00

75.000,00

30,63%

mai/19

26.100,00

76.000,00

30,28%

jun/19

25.430,00

77.000,00

29,77%

jul/19

24.900,00

78.000,00

29,41%

ago/19

24.210,00

79.000,00

29,14%

set/19

24.500,00

80.000,00

28,99%

Receita
bruta dos
Competências
últimos 12
Alíquota
RBT 12
meses
(RBT12)
Jan/2018 à
231.210,00
0,0715
Dez/2019
Fev/2018 à
235.390,00
0,0722
Jan/2019
Mar/2018 à
239.750,00
0,0730
Fev/2019
Abr/2018 à
244.850,00
0,0738
Mar/2019
Mai/2018 à
251.010,00
0,0747
Abril/2019
Jun/2018 à
258.650,00
0,0758
Abril/2019
Jul/2018 à
265.190,00
0,0767
Jun/2019
Ago/2018 à
271.090,00
0,0775
Jul/2019
Set/2018 à
275.960,00
0,0781
Ago/2019

Valor a
pagar

1.557,65
1.624,59
1.721,84
1.797,10
1.949,95
1.927,90
1.909,94
1.875,61
1.913,01
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out/19

25.850,00

81.000,00

28,88% 280.500,00

nov/19

26.320,00

82.000,00

28,72% 285.520,00

dez/19

25.490,00

83.000,00

28,54% 290.840,00

Out/2018 à
0,0786
Set/2019
Nov/2018 à
0,0792
Out/2019
Dez/2018 à
0,0798
Nov/2019
TOTAL

2.032,61
2.085,01
2.034,54
22.429,76

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 08 é possível identificar que o valor a recolher foi de R$
22.429,76. Nos anos de 2018 e 2019 de apuração da empresa, conforme apresentado nos
quadros 07 e 08, a mesma tributária o valor de R$ 15.536,37 e R$ 22.429,76, totalizando o
valor de R$ 37.966,13 sendo enquadrada no anexo V.
Após realizarmos os cálculos nos dois enquadramentos durante os 2 anos-calendários
da empresa, o valor apurado do documento de arrecadação do simples nacional gera uma
economia tributária no total de R$ 46.674,02, significando 44,86% de redução. Nos quadros
09 e 10 será apresentado o comparativo do anexo de enquadramento do simples nacional em
cada ano de estudo de caso realizado na empresa, com os o valor a ser recolhido através da
tributação de impostos pelo simples nacional, pelo valor líquido da folha de pagamento e os
encargos trabalhistas incidentes sobre o pró-labore.

Quadro 09: Comparativo dos tributos, folha de pagamento e encargos no ano de 2018:
2018
Competência

Janeiro

Anexo V
Anexo III
Diferença
Folha
Folha
Encargos
Encargos
Simples
Total Simples
Total
Liquida (INSS+IR)
Liquida (INSS+IR)
2.750,59 1.698,12 209,88 4.658,59 1.102,98 5.225,10 774,90 7.102,98 2.444,39

Fevereiro

2.843,38 1.698,12

209,88

4.751,38 1.156,92 5.225,10

774,90

Março

2.909,91 1.698,12

209,88

4.817,91 1.198,20 5.225,10

774,90

7.156,92 2.405,54
7.198,20 2.380,30

Abril

2.869,93 1.698,12

209,88

4.777,93 1.193,78 5.225,10

774,90

Maio

2.916,55 1.698,12

209,88

4.824,55 1.222,52 5.225,10

774,90

7.193,78 2.415,85
7.222,52 2.397,97

Junho

2.989,92 1.698,12

209,88

4.897,92 1.262,31 5.225,10

774,90

7.262,31 2.364,38

Julho

3.013,21 1.698,12

209,88

4.921,21 1.281,87 5.225,10

774,90

7.281,87 2.360,66

Agosto

3.072,69 1.698,12

209,88

4.980,69 1.316,37 5.225,10

774,90

7.316,37 2.335,68

Setembro

3.177,31 1.698,12

209,88

5.085,31 1.371,31 5.225,10

774,90

Outubro

3.322,92 1.698,12

209,88

5.230,92 1.445,89 5.225,10

774,90

7.371,31 2.285,99
7.445,89 2.214,97

Novembro

3.358,35 1.698,12

209,88

5.266,35 1.474,97 5.225,10

774,90

7.474,97 2.208,62
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209,88

5.320,68 1.509,26 5.225,10

774,90

7.509,26 2.188,58

36.637,44 20.377,44 2.518,56
Total
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

59.533,44 15.536,37 62.701,20

9.298,80

87.536,37 28.002,93

Dezembro

3.412,68 1.698,12

Pelo comparativo demonstrado no quadro 09, o valor total apurado pelo anexo V é de
R$ 59.553,44, na qual considerou a soma do valor a recolher do simples nacional de R$
36.637,44, a folha de pagamento líquido de R$ 20.377,44 e os encargos trabalhistas de R$
2.518,56. Pelo anexo III, o valor é de R$ 87.536,37, na qual considerou a soma do valor a
recolher do simples nacional de R$ 15.536,37, a folha de pagamento líquida de R$ 62.701,20
e os encargos trabalhistas de R$ 9.928,80.
Confrontando os dados dos dois anexos no ano de 2018, ocorreu uma diferença de R$
28.002,93 na qual resulta 68,01% entre o pagamento total de todos os tributos resultante das
operações.

Quadro 10: Comparativo dos tributos, folha de pagamento e encargos no ano de 2019:
2019
Competência

Janeiro

Anexo V
Anexo III
Diferença
Folha
Encargos
Folha
Encargos
Simples
Total Simples
Total
Liquida (INSS+IR)
Liquida (INSS+IR)
3.496,50 1.776,44
219,56 5.492,50 1.557,65 6.005,10 994,90
8.557,65 3.065,15

Fevereiro

3.618,25 1.776,44

219,56

5.614,25 1.624,59 6.005,10

994,90

8.624,59

3.010,34

Março

3.805,04 1.776,44

219,56

5.801,04 1.721,84 6.005,10

994,90

8.721,84

2.920,80

Abril

3.937,10 1.776,44

219,56

5.933,10 1.797,10 6.005,10

994,90

8.797,10

2.864,00

Maio

4.230,09 1.776,44

219,56

6.226,09 1.949,95 6.005,10

994,90

8.949,95

2.723,86

Junho

4.134,97 1.776,44

219,56

6.130,97 1.927,90 6.005,10

994,90

8.927,90

2.796,93

Julho

4.059,47 1.776,44

219,56

6.055,47 1.909,94 6.005,10

994,90

8.909,94

2.854,47

Agosto

3.955,92 1.776,44

219,56

5.951,92 1.875,61 6.005,10

994,90

8.875,61

2.923,69

Setembro

4.010,49 1.776,44

219,56

6.006,49 1.913,01 6.005,10

994,90

8.913,01

2.906,52

Outubro

4.238,29 1.776,44

219,56

6.234,29 2.032,61 6.005,10

994,90

9.032,61

2.798,32

Novembro

4.322,78 1.776,44

219,56

6.318,78 2.085,01 6.005,10

994,90

9.085,01

2.766,23

Dezembro

4.193,81 1.776,44

219,56

6.189,81 2.034,54 6.005,10

994,90

9.034,54

2.844,74

48.002,71 21.317,28 2.634,72
Total
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

71.954,71 22.429,76 72.061,20

11.938,80

106.429,76 34.475,05

Pelo comparativo demonstrado no quadro 10, o valor total apurado pelo anexo V é de
R$ 71.954,71, na qual considerou a soma do valor a recolher do simples nacional de R$
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48.002,71, a folha de pagamento líquido de R$ 21.317,28 e os encargos trabalhistas de R$
2.634,72. Pelo anexo III, o valor é de R$ 106.429,05, na qual considerou a soma do valor a
recolher do simples nacional de R$ 22.429,76, a folha de pagamento líquida de R$ 72.061,20
e os encargos trabalhistas de R$ 11.938,80. Confrontando os dados dos dois anexos no ano de
2018, ocorreu uma diferença de R$ 34.475,05 na qual resulta 67,61% entre o pagamento total
de todos os tributos resultante das operações.
É visível através dos quadros 09 e 10, que se a empresa optar pela tributação do
simples nacional pelo anexo III, será acrescido os valores da folha de pagamento e encargos,
totalizando uma diferença nos dois anos de R$ 62.477,98. Por isso, a empresa poderá
continuar enquadrada no anexo V para uma economia tributária total.

No gráfico 01,

evidencia-se a comparação entre o valor a recolher entre o simples nacional enquadrado pelo
anexo III, que encontra-se na cor azul, e pelo enquadramento pelo anexo V, que está na cor
laranja, durante cada competência no ano de 2018 e 2019 de acordo com as apurações
realizadas nos quadros 04, 05, 07 e 08.

Gráfico 01: Comparação entre o recolhimento do Simples Nacional pelo anexo III e V nos
anos de 2018 e 2019.
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Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme demonstrado no gráfico 01, a comparação apenas dos valores a recolher
através do PGDAS pelo anexo III é mais vantajoso do que pelo anexo V. No gráfico 02,
evidencia-se a comparação entre o valor a recolher total entre o simples nacional enquadrado
pelo anexo III com a folha de pagamento e encargos, que encontra-se na cor azul, e pelo
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enquadramento pelo anexo V com a folha de pagamento e encargos, que está na cor laranja,
durante cada competência no ano de 2018 e 2019 de acordo com as apurações realizadas nas
tabelas 09 e 10.

Gráfico 02: Comparação entre o recolhimento total do Simples Nacional pelo anexo III e V
com folha de pagamento e encargos nos anos de 2018 e 2019.
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Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Comparando o total do simples nacional, folha de pagamento e encargos, observa-se
que no quadro 02, a opção tributária mais benéfica para empresa é pelo enquadramento no
anexo V. É visível, também, que a partir da competência de janeiro de 2019 ocorre um
aumento da diferença entre os dois anexos que é devido ao aumento da retirada de pró-labore.
Por isso, no momento da opção entre o enquadramento tributário, é de suma importância que
a empresa faça o levantamento de todos os valores a serem considerados dentro do regime do
simples nacional como a folha de pagamento e suas incidências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento tributário é de suma importância nas empresas para redução dos
custos sobre os produtos e serviços, pois, com a escolha do anexo correto, gera melhorias
como o aumento da margem de lucro e melhor competitividade perante ao mercado. Dessa
forma, é imprescindível que tenha um profissional contábil efetivo no planejamento tributário
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da empresa em cada ano calendário para prever as consequências gerenciais e legais, de
acordo com as atividades fins e os procedimentos realizados pela mesma.
Segundo o estudo apresentado, comparando-se apenas o recolhimento dos tributos
pelo Simples Nacional entre os anexos V e III, o valor apurado pelo anexo III é menor.
Porém, além da comparação dos valores previstos do DAS, deverá ser levado em
consideração, o recolhimento total dos impostos, a folha de pagamento e encargos
trabalhistas. É viável que a empresa continue enquadrada no anexo V, na qual pagará um
valor maior sobre os impostos recolhidos pelo Simples Nacional e terá um desembolso menor
em folha de pagamento pela retirada de pró-labore e incidência da contribuição previdenciária
e imposto de renda retido na fonte. A clínica poderá reduzir ainda mais a tributação através da
folha de pagamento, não gerando o pró-labore mensal e realizando apenas a distribuição de
lucros para os sócios. Como o contrato social da empresa não há especificação quanto a
remuneração dos mesmos, poderá escolher a opção mais vantajosa.
A pesquisa atingiu seus objetivos pois, ao analisar os cálculos obtidos demonstrou-se
que, ao optar por reduzir a alíquota do Simples Nacional ao utilizar-se do Anexo III não foi
vantajoso, pois ao incluir custo da Folha de Pagamento na tributação, o gasto iria aumentar.
Gerencialmente a empresa deve-se sempre atentar a todos os pontos no momento em que for
escolher a sua forma tributária, e academicamente, proporciona uma ligação teoria e prática
com os conceitos tributário, possibilitando entender como são aplicados na prática os
conceitos estudados.
Como sugestão para estudos futuros, uma pesquisa sobre as opções quanto aos sócios
sobre os valores a embolsar partir de retirada de pró-labore ou apenas com o recebimento de
dividendo, além disso, realizar a contribuição como autônomo e tributação do ISSQN de
acordo com o município de prestação de serviço.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Instrução Normativa RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009. Brasília, Disponível
em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937>. Acesso
em: 27 mar. 2020

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.4, n.5, p. 47-68, Dezembro/ 2020
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
66

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca
BRASIL. Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016. Brasília, Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp155.htm>. Acesso em: 14 mar. 2020.
BRASIL. Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. Brasília, Disponível em: <
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=92278>. Acesso em: 14
mar. 2020.
BRASIL. Perguntas e Respostas Simples Nacional de 18 de dezembro de 2019. Brasília,
Disponível

em:

<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf>.
Acesso em: 04 abr. 2020
BRASIL. Emenda Constitucional n° 103 de 12 de novembro de 2019. Brasília, Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm>

Acesso

em: 03 abr. 2020
FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento tributário. 2. Ed. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
MAFFINI, Ohanna Karuiny. Substituição Tributária nas Esferas Municipal, Estadual e
Federal: Tributos - ISSQN, ICMS, IPI, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, IR E INSS. 2017. 91f.
Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Mato Grosso Faculdade De
Administração e Ciências Contábeis – FACC, Cuiabá, 2017.
OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos trabalhistas. 29. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.
PRODANOV, Cleber Cristiano. Metodologia do Trabalho Cientifico: Métodos e Técnicas
da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico – 2. Ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Metodologia da Pesquisa Aplicável às
Ciências Sociais. In: BEUREN, Ilse Maria (Org.). Como Elaborar Trabalhos Monográficos
em Contabilidade: Teoria e Prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 76-97.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
SANTOS, Cleônimo dos. Simples Nacional. 6. Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2019.

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.4, n.5, p. 47-68, Dezembro/ 2020
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
67

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca
SANTOS, Gracieti Fernanda dos; LIMA, Márcia Barbosa de; PINTO, Eduardo da Costa. Os
Impactos dos Regimes Tributários, Lucro Presumido e Simples Nacional Sobre os
Encargos Trabalhistas. Revista Eletrônica Organizações e Sociedade, v. 7, n. 7, p. 101-111,
2018.
SILVA, Edna Lúcia da; Menezes, Estera Muszkat. Metodologia de pesquisa e elaboração
de dissertação. Florianópolis: Laboratório de Ensino à Distância da UFSC, 2001.
SILVA, Euclides Bezerras da. Revista Metropolitana de Governança Corporativa, São Paulo,
Vol. 2 N.1 P.19-37, Jan/Jun. 2017.
VIANNA, Claudia Salla Vilela. Legislação Trabalhistas, Previdenciária Contratos.
Curitiba: Iesde Brasil S.A, 2010.

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.4, n.5, p. 47-68, Dezembro/ 2020
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
68

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca

A influência do consumidor infantil na tomada de decisão de compra dos pais

Alexandre dos Santos Garcia
Mestre em Administração
Cesuca Centro Universitário
alexandre.garcia@cesuca.edu.br

Aniele dos Santos Gomes
Bacharel em Administração
Cesuca Centro Universitário
any9108@hotmail.com

Katyely Knevitz Ventura
Bacharel em Administração
Cesuca Centro Universitário
katyknevitz@gmail.com

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar a frequência que as crianças influenciam os pais
na decisão de compra, dando destaque aos brinquedos, equipamentos eletrônicos e jogos. Nesse
contexto, procurou-se, de forma específica, identificar os produtos que as crianças mais
influenciam no momento da compra, quais os fatores de influência, e o posicionamento da
família referente a participação dos filhos na decisão de compra familiar. Para tanto, utilizouse uma pesquisa quantitativa, realizada por meio de levantamento (survey), sendo conduzida
por meio eletrônico, com uma amostra por conveniência e não probabilística com 97
respondentes. Os resultados obtidos demonstram que as crianças influenciam no processo de
compra da família, em especial a itens direcionados a sua utilização.
PALAVRAS-CHAVE
Consumo – influência - comportamento do consumidor infantil.

THE INFLUENCE OF CHILD CONSUMER ON PARENTS PURCHASING
DECISION MAKING
ABSTRACT
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The present study aimed to analyze the frequency that children influence their parents in the
purchase decision, emphasizing toys, electronic equipment and games. In this context, we
sought, in a specific way, to identify the products that children most influence at the time of
purchase, which are the influencing factors, and the family's position regarding the
participation of children in the family purchase decision. For this, a quantitative research was
used, carried out by means of a survey, being conducted electronically, with a sample for
convenience and not probabilistic with 97 respondents. The results obtained demonstrate that
children influence the family's buying process, especially items aimed at their use.
Key words: Consumption -influence - child consumer behavior

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda assuntos relacionados à influência das crianças na tomada
de decisão de compra dos pais, correlacionados ao comportamento do consumidor e os seus
fatores de influência.
Com o passar dos anos, a estrutura familiar vem mudando e muitos pais passaram a se
organizar em função dos filhos. Sendo assim, a nova geração trouxe uma maior proximidade
entre pais e filhos, e a partir desse momento, as crianças começaram a conquistar cada vez mais
autonomia dentro dos lares e a participar com opiniões (CHURCHILL; PETER, 2010).
Martins (2015) também corrobora, quando diz que a criança tem sido foco do consumo
familiar ao despontar como núcleo de muitas famílias, cada vez é mais comum ver sua figura
como decisora final de quais produtos ou serviços a família irá consumir.
A fim de ampliar os estudos na área do consumo das crianças, foi realizada uma
pesquisa pelo CDL Porto Alegre em outubro de 2017, o estudo demonstrou que as crianças
exercem grande influência, cerca de (82,9%) na hora da escolha de diversos produtos, tendo
maior influência na escolha de brinquedos, o que corresponde à (63,6%).
Pode se verificar, que este estudo se torna relevante, procurando analisar através do
papel de compra do consumidor, o seu grau de influência devido às mudanças que vem
ocorrendo nos últimos anos, o quanto as crianças participam dando sua opinião e tendo cada
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vez mais voz ativa no meio familiar incentivando e influenciando o consumo dos pais em
diversos setores.
Diante desta perspectiva, o presente artigo buscou responder a seguinte questão: Com
que frequência os filhos influenciam os pais na decisão de compra de brinquedos, jogos e
equipamentos eletrônicos? Com isto, buscou-se avaliar o papel desempenhado pelas crianças
no processo de decisão de compra dos pais, tendo como objetivos específicos: identificar como
ocorre a influência do consumidor infantil, e como é aceita sua participação neste processo de
tomada de decisão.
Para desenvolvimento da metodologia deste estudo, foi realizada uma pesquisa
quantitativa, utilizando como ferramenta o google docs, no qual foi elaborado um questionário
para coleta de dados a aplicação com perguntas objetivas e respostas de múltipla escolha. A
coleta de dados ocorreu através da divulgação deste questionário, por e-mail e link em redes
sociais, com o objetivo de avaliar as respostas dos participantes para posterior avaliação dos
dados obtidos.
A estruturação deste artigo encontra-se distribuída da seguinte maneira: introdução,
seguida do referencial teórico que aborda os conceitos sobre marketing, comportamento de
compra do consumidor, processo de decisão de compra e fatores influenciadores, apresentação
da metodologia utilizada para realização deste trabalho, análise dos resultados obtidos, seguidos
das considerações finais e referências para elaboração deste trabalho.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção apresenta-se os principais conceitos necessários para a elaboração do
artigo, utilizando-se dos conceitos de marketing, descrevendo o comportamento do consumidor,
fatores de influência e realizando o apontamento de como a criança participa e influencia o
processo de tomada de decisão de compra dos pais.
2.1 Marketing
Antes de se compreender o comportamento do consumidor é necessário entender um
pouco sobre marketing, que de acordo com Churchil e Peter (2010) é um processo de planejar
e executar, estabelecer estratégias preços, de promoção e distribuição, para bens e serviços a
fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.
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A essência do marketing busca satisfazer necessidades e desejos, onde indivíduos
oferecem algo de valor um para o outro, afirma Cobra (2009). Complementando, Solomon
(2011) ressalta que, as necessidades dos clientes só poderão ser supridas se os profissionais de
marketing compreenderem o público que vai utilizar os produtos ou serviços, para qual estão
tentando vender.
As empresas não devem somente comercializar produtos e sim devem ter foco em
entregar valor ao cliente, para que no futuro tragam ganhos e lucros para as empresas
(KOTLER; KELLER, 2006). Para ter êxito é fundamental o cliente ter conhecimento sobre o
produto, assim como a empresa conhecer as necessidades dos clientes para ofertar o produto
certo na hora certa (WESTWOOD, 2007).
Sendo assim, Kotler (2000) destaca que satisfazer as necessidades, não é mais o
suficiente, tem que entender o comportamento e como ocorre o processo de compra, para poder
desenvolver estratégias que influenciem a decisão de compra e criem diferenciais.
O marketing é um composto de ferramentas, e deve ser pensando em termos de suas
interações e das atividades que compreende. Assim, pode-se dizer que o processo de marketing,
inicia com a análise do ambiente, em seguida ocorre a interpretação desta análise, após,
contempla-se as decisões operacionais que envolvem os 4Ps, sendo concluído com o registro e
o encadeamento dos principais resultados provenientes das análises de decisões estratégicas e
operacionais que foram tomadas, dando origem ao plano de marketing (OLIVEIRA, 2012).
O marketing concentra suas ações na gestão de valor para o cliente, o que a passou a
representar um elemento central no contexto de troca e sendo parte do processo estratégico
como uma ferramenta de apoio a decisão (OLIVEIRA, 2012).
Para entregar um produto que satisfaça as necessidades dos clientes é fundamental
conhecer os desejos do público-alvo, com isso é fundamental conhecer o comportamento de
consumo do cliente.
2.2 Comportamento do Consumidor
O estudo do comportamento do consumidor visa entender como ocorre o processo de
compra de um produto ou serviço, ou seja, sua interação com o produto no pré-compra, compra
e pós-compra (SOLOMON, 2011). Blackweell, Miniard e Engel (2005) complementam que é
identificar as formas que a pessoas agem na hora da tomada de decisão de compra, a fim de
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atrair estes clientes, satisfazendo-os e retendo-os, visando aumentar as vendas e a lucratividade
da organização.
Para compreender o comportamento do consumidor é necessário analisar o seu processo
de decisão de compra, como mostra a figura 1: (1) reconhecimento de necessidade, (2) busca
de informação, (3) avaliação de alternativas, (4) compra e (5) comportamento pós-compra
(OLIVEIRA, 2012).

Figura 1: Processo de decisão de compra do consumidor
Fonte: adaptado de OLIVEIRA (2012).

As organizações empresariais só podem existir na medida em que satisfizer as
necessidades e vontades do consumidor, mediante a compreensão total de seus parceiros de
troca (isto é, seus clientes), tornando a análise do comportamento de compra do consumidor
essencial (MOWEN; MINOR, 2003).
Observar as características de consumo e analisar o que influencia, é um dos principais
objetivos do estudo do comportamento do consumidor. Portanto, busca-se compreender o que
faz o consumidor ou a empresa a tomar a decisão de trocar seus recursos por serviços ou
produtos (LIMEIRA, 2008).
Oliver (1993 apud Binotto et.al. 2014) descreve que os consumidores, primeiro
avaliam suas expectativas pré-compra, com o pós-consumo, para somente depois determinarem
se o produto ou serviço atenderam suas expectativas de compra, por isso a importância de
conhecer as necessidades de seus clientes. Assim como, Grunert (2002, apud Binotto et.al.
2014) parte do mesmo princípio, que quando o pós-consumo supre satisfatoriamente as
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necessidades do cliente, o produto ou serviço por si só acaba gerando a fidelização do
consumidor.
Diferentes pessoas podem participar do processo de compra, sendo assim, o comprador
e o usuário podem não ser as mesmas pessoas, fazendo com que a decisão de compra tenha
outros fatores de influências (SOLOMON, 2011). A subseção que segue faz uma análise sobre
os fatores que influenciam o consumidor na hora da aquisição.
2.3 Fatores de Influência no Comportamento de Compra do Consumidor
Conforme Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.326) “Muitos fatores afetam como nós,
enquanto indivíduos e sociedade, vivemos, compramos e consumimos”. O processo de compra
poderá ser afetado por outros fatores como, por exemplo: fatores culturais, sociais, pessoais e
psicológicos (KOTLER; KELLER, 2006).
O fator cultural, pode ser visto como a principal influência da sociedade sobre os
indivíduos (PAIXÃO, 2009). Já, o fator social é formado pelos grupos de referência que tem
grande influência sobre o consumidor, fazendo com que a tomada de decisão leve em
consideração o que é melhor para o grupo (PAIXÃO, 2009).
Ao realizar a tomada de decisão no momento da compra, o consumidor pode levar em
consideração diversos fatores, entre eles a situação econômica, sua personalidade, estilo de
vida, idade e ciclo de vida (KOTLER; KELLER, 2006).
Para entender o comportamento de compra do consumidor, Paixão (2009) diz que,
deve-se ter premissa sobre os fatores psicológicos que interferem nesse processo. Que segundo
Kotler, (2000) divide-se em: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes.
Nas próximas subseções será descrito melhor os fatores, devido à necessidade de se
compreender as influências que instigam o consumidor e o seu critério de compra.

2.3.1 Fatores Culturais
O fator cultural é um dos fatores determinantes das vontades e comportamentos de um
indivíduo, sendo constituído por um conjunto de crenças, valores, atitudes, costumes e normas
de conduta que, compartilhada por um grupo social, consiste em padrões de comportamento
(OLIVEIRA, 2012).
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Através da família e das instituições religiosas e educacionais, que se transmite a
cultura, cujos ideais são disseminados e duradouros (PAIXÃO, 2009). Para KOTLER (2000),
os fatores culturais referem-se em três aspectos como a cultura, que é composta por valores,
percepções, preferências e comportamento da família e de outras instituições, traz também a
subcultura que fornece identificação e socialização mais especificas a partir da nacionalidade,
da raça, da religião e regiões geográficas. No fator classe, apresenta-se à renda, ocupação, grau
de instrução, área de residência, entre outras características. Indivíduos com classes sociais
diferentes, costumam apresentar uma diferenciação no vestuário, padrões de linguagem,
preferências de atividades e lazer.
Dentro deste contexto Kotller e Keller (2006) contextualizam que o meio em que
vivemos nos influenciam direta ou indiretamente o nosso comportamento de compra. As
pessoas são influenciadas por seus grupos de referência de pelo menos três maneiras distintas.
Os grupos as expõem a novos comportamentos e estilos de vida. Influenciam suas atitudes e
sua autoimagem, fazem pressões que podem afetar as escolhas reais de produtos e marca
(KOTLER; KELLER, 2006).
As mudanças pelas quais o mundo passa, impacta diretamente no comportamento,
valores e costumes. A mulher no mercado de trabalho, a tecnologia avançada, as novas
estruturas familiares e a qualidade de vida e motivação no ambiente de trabalho são algumas
destas transformações nas últimas décadas e que modificam profundamente o perfil de consumo
(PAIXÃO, 2009).
Kotler (2000) afirma que é através da cultura que é desenvolvido o comportamento
das crianças, pois à medida que cresce adquire valores, costumes e comportamentos
semelhantes aos de sua família e outras instituições.

2.3.2 Fatores Pessoais
A tomada de decisão do consumidor tem influência pelos fatores pessoais. Kotler
(2003) menciona os fatores pessoais, tais como: idade e estágio do ciclo de vida, ocupação,
condições econômicas, estilo de vida e personalidade.

2.3.3 Fatores Psicológicos
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As variáveis psicológicas são de grande importância, pois, formam o comportamento
do consumidor e não os tornam indivíduos iguais (OLIVEIRA ,2012). São consideradas
variáveis psicológicas que afetam na decisão de compra: motivação, percepção, personalidade,
aprendizagem e atitude.
Um motivo é uma necessidade que é suficientemente importante para levar a pessoa a
agir (KOTLER; KELLER, 2006, p. 183), sendo a motivação o ponto de partida para o processo
de compra.

Alguns impulsos manifestam-se de maneira fisiológicas, desencadeando

comportamentos que garantem sobrevivência e conforto físico. Por sua vez, outros impulsos
manifestam-se a partir de valor, hábitos e costumes que tem origem de seus semelhantes
(OLIVEIRA, 2012).
Os indivíduos possuem diferentes percepções do mesmo objeto, devido a três
processos: atenção, distorção e retenção seletiva, sendo estes métodos responsáveis pelo que
será lembrado e de que forma será lembrado (KOTLER; KELLER, 2006).
A personalidade é a interpretação e reação de diferentes estímulos aos quais o
indivíduo é impactado diariamente, tornando único. (KANUK; SCHIFFMAN, 2009).
A aprendizagem é um processo dinâmico, no qual o ser humano permite-se a adaptarse a mudanças e com isto, consolidam-se em valores, gostos, preferências, sentimentos, e
significados, formando assim suas atitudes e comportamento (OLIVEIRA,2012). Os teóricos
acreditam que a aprendizagem nasce da influência mútua entre impulsos, estímulos, sinais,
respostas e reforço (KOTLER; KELLER, 2006).
Por atitude, entende-se como esforço do ser humano para determinar algo e dar o
sentido que idealiza, mas podendo-se modificar através de variações ocorridas, pois o homem
as formas com a finalidade de satisfazer suas necessidades (OLIVEIRA, 2012).
Com isto, podem-se compreender as variáveis que atuam sobre o comportamento do
consumidor. Sua escolha deriva de uma combinação entre os fatores culturais, sociais, pessoais
e psicológicos. De acordo com Kotler e Armstrong (2006) muitos desses fatores não possam
ser influenciados pelos profissionais de marketing, mas podem ser úteis para identificar
compradores interessados e para adaptar produtos e apelos às necessidades do consumidor.

2.3.4 Fatores Sociais
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O comportamento de compra do consumidor também tem influências ligadas aos
fatores sociais, sendo eles: grupos de referência, família, papéis sociais e status (KOTLER;
KELLER, 2006).
O indivíduo utiliza-se do grupo de referência como auxílio para decisões, pois, quanto
mais a confiança neste grupo e menor o conhecimento do produto, maior será a influência que
o grupo exercerá sobre o consumidor (PAIXÃO, 2009).
A família pode ser definida também como, a principal referência para transmitir
valores e orientações, pois é através dela que as crianças conhecem o conceito do que é bom e
certo perante a sociedade (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p. 171).
Considerado como um fator social, o papel, consiste nas atividades esperadas que uma
pessoa deva desempenhar e por consequência cada papel carrega um status (KOTLER;
KELLER, 2006).
Percebe-se, a partir dos argumentos apresentados que o grupo de referência, em
especial a família exerce importante papel, pois segundo Oliveira (2012) os desejos de um
indivíduo são subordinados aos de outros membros nas decisões de compra familiares.
Portanto, optou-se por tratar o consumidor infantil em subseção à parte, conforme segue.

2.4 Consumidor Infantil
Para Maldonado (2018), a tarefa de criar os filhos era simplificada pela existência de
regras e tradições inquestionáveis, no qual não eram levados em consideração os interesses
infantis. Com as mudanças na sociedade, a estrutura das famílias tem passado por alterações
significativas, modificando o papel de pai e mãe diante da criança.
No Brasil, a criança é a soberana do lar (GIACOMINI, 2008). Com a participação cada
dia mais ativa da mulher no mercado de trabalho, ocorreu uma mudança no relacionamento
familiar, pois, as mães passaram a ficar mais tempo ausentes, e como alternativas para
compensar esta falta junto aos filhos, passaram a conversar mais com eles, fazendo-os participar
das decisões familiares (MALDONADO, 2018).
No momento da decisão da compra familiar, são levados em consideração muitos
aspectos, um deles está em definir quais membros da família possuem mais influência nas várias

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.4, n.5, p. 69-89, Dezembro/ 2020
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
77

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca

decisões domésticas, e o outro destaca a análise do papel dos filhos na tomada decisão de
compra familiar (MOWEN; MINOR, 2003).
O papel da criança como consumidor possui uma divisão de cinco estágios:
observando, fazendo pedidos, fazendo seleções, fazendo compras assistidas e fazendo compras
independentes (ENGEL, et al., 2000).

Conforme a idade, aumenta-se a influência do

comportamento de compra infantil (GADE, 1980 apud COSTA, et al., 2012).
Ainda sobre o papel das crianças na decisão familiar, Limeira (2008) afirma que os pais,
permitem-se gastar com os filhos para fugir dos medos e tédios do cotidiano.
O mercado voltado para os consumidores infantis está em evidência, e para atingi-lo é
necessário compreender como as crianças consomem, quais são seus desejos, em que acreditam
e como se comportam. (FURNHAM; GUNTER, 2001).
Segundo Leite (2018) algumas famílias optam por irem juntas a loja e levam seus filhos
para que possam opinar ou escolher o produto que pretendem. As crianças escolhem produtos
e pedem aos pais o objeto de desejo, mas, segundo Karsaklian (2004), o fato de a criança exigir
um produto não o torna um consumidor, pois, é necessária a compreensão do valor monetário
do produto. Mowen Minor (2003) reforçam essa ideia, destacando, que uma pessoa da família,
quando aumenta a sua contribuição financeira, sua influência também tende a aumentar.
Percebe-se, portanto, que as crianças vêm conquistando um papel importante no
mercado, a ser conquistado pelas organizações. Nesse aspecto, ressalta-se a grande importância
de realizar análises sobre o tema.
Após realizar-se a revisão de literatura foi possível buscar subsídios para dar
continuidade a pesquisa, ao qual foi descrito na seção de metodologia.

3. METODOLOGIA
Este estudo tem caráter descritivo, o qual foi possível utilizar como base, referências
teóricas anteriores, buscando-se um embasamento concreto sobre os aspectos a serem
analisados (MARCONI; LAKATOS, 2003).
Apresenta-se também como abordagem quantitativa, a qual buscou-se quantificar e
analisar os dados estatisticamente estabelecendo parâmetros do comportamento de uma
população (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).
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Para cumprir com os objetivos, foi realizado um estudo prévio para compreender com
alguns pais, se as crianças influenciam em suas escolhas de compra e após foi desenvolvido o
instrumento de coleta de dados através da ferramenta Google Docs, composto por 20 questões
de múltipla escolha sobre compras e produto e também utilizando-se de uma escala tipo likert
(MARCONI, LAKATOS, 2017), a fim de medir a frequência com que os filhos influenciam
nas compras dos pais.
Os sujeitos da pesquisa foram identificados conforme os critérios pré-estabelecidos
para alcançar os objetivos do estudo proposto. Foi elaborado duas perguntas filtros, onde
primeiramente definiu-se que somente quem possui filho poderia responder e que este deveria
estar na faixa etária entre 02 a 11 anos, para poder participar. Caso não se enquadrasse dentro
do objeto de pesquisa, não estaria presente nos resultados.
Para validar o instrumento, primeiramente foi enviado para dois especialistas da área
que analisaram a relevância e a estrutura do questionário, após a orientação dos especialistas,
realizou-se um pré-teste, sendo enviado o link para 10 pessoas com características do públicoalvo (MALHOTRA, 2011). Após a análise destes resultados, foi realizado os ajustes para
melhorar a compreensão das questões e atingir o objetivo do estudo.
Os ajustes foram realizados e o questionário foi aplicado numa amostra não
probabilística por conveniência (MALHOTRA, 2011), ao qual não se tem conhecimento do
perfil exato dos respondentes, pois a pesquisa foi compartilhada nas redes sociais como
facebook, whatsapp, e-mail e também a técnica de coleta bola de neve (MALHOTRA, 2011)
ao qual foi solicitado que as pessoas compartilhassem em suas redes, o que totalizou uma
amostra com 123 respondentes, sendo validados 97 questionários para a análise dos resultados
da pesquisa.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
São demonstrados nesta seção os dados obtidos através da pesquisa sobre a influência
das crianças na decisão de compra dos pais. Bem como, os dados obtidos para realização análise
utilizando de estatística descritiva, bem como a exposição dos resultados para o estabelecimento
de considerações acerca do tema pesquisado.
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4.1 Perfil dos Entrevistados
Esta subseção compreende as características das pessoas que responderam o
questionário. Conforme já mencionado, somente pais que possuem filhos e que se encaixem na
faixa etária pesquisada poderiam participar. Assim sendo, serão apresentados os dados relativos
ao gênero dos pais, idade, escolaridade e renda familiar mensal.
Após a coleta foi possível validarmos uma amostra com 97 respondentes, sendo elas
73,2% do sexo feminino e 26,8% do sexo masculino. Também foi identificado que 15,4% dos
entrevistados tem entre 18 e 26 anos, 31,7% entre 27 e 35 anos, 40,7% entre 36 e 44 anos e os
outros 12,2% dos entrevistados possuem mais de 45 anos. Observou-se também que 32,5% dos
entrevistados estão cursando ensino superior, além disso, 28,5% já possuem o ensino superior
completo e 29,3% dos entrevistados possuem ensino médio.
Referente à localização, 38,2% dos entrevistados residem na cidade de Cachoeirinha,
12,2% na cidade de Porto Alegre, 28, % na cidade de Gravataí e 21,1% em outras cidades.
Quanto a renda familiar, 32,5% possui uma renda superior a R$ 4.000,00, 26% das
pessoas possuem uma renda de R$ 2.001,00 à R$ 3.000,00, e apenas 22,8% das pessoas
possuem uma renda de R$ 3.001,00 à R$ 4.000,00, após a identificação do perfil familiar, foi
possível avaliar alguns pontos no comportamento do consumidor.

4.2 Comportamento do Consumidor Infantil
Por meio das respostas obtidas, buscou-se analisar os resultados e realizar
comparações. Os dados são apresentados através da percepção dos pais em relação aos pedidos
e opiniões dos filhos e suas reações a estes pedidos e opiniões.

4.2.1 Filhos nas compras
Através dessa pesquisa, buscou-se verificar se realmente as crianças pedem para
acompanhar os pais nas compras. Constatou-se, que isso ocorre com certa frequência, tendo um
percentual de 36,8% (35) que solicita às vezes, e em segundo lugar aparece, com uma pequena
diferença, “sempre” com 31,95% (31), seguido de frequentemente com 18,55% (18), nunca
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com 7,22% (7) e raramente com 6,18% (6). Portanto, constata-se que há sim uma tendência por
parte das crianças em solicitar para irem junto com os pais às compras.
As crianças podem até pedir para acompanharem seus pais nas compras, porém, estes
devem concordar em levá-las. Com isto, perguntou-se igualmente se as crianças de fato
costumam acompanhar os pais nas compras. Constatou-se que além dos filhos pedirem para
acompanhar os pais nas compras, estes de fato os acompanham às vezes com 40,21% (39),
seguido de sempre com 24,74% (24), frequentemente com 21,65% (21), 12,37% raramente (12)
e 1,3% (1) nunca. Apesar de na pergunta anterior ter-se constatado que os filhos “sempre”
pedem para acompanhar os pais nas compras, neste novo questionamento pode ser observado
que o fator nunca tem um percentual menor, identificando-se uma tendência maior em levar as
crianças
Conforme é demonstrado na figura 2, percebe-se que as crianças solicitam ir com os
pais nas compras e com maior frequência o pedido é aceito. Sendo assim, afirma-se que entre
o grupo de referências a família tem grande participação, fazendo com que a tomada de decisão
leve em consideração o que é melhor para o grupo (PAIXÃO, 2009).

Figura 2 – Filhos pedem para acompanhar os pais nas compras x filhos de fato acompanham os pais nas
compras.
Fonte: própria pesquisa

4.2.2 Opiniões dos filhos nas compras
Também se procurou averiguar com os pais, de acordo com percepção deles, se os
filhos dão opiniões nas compras em geral. Constatou-se que sim, há essa opinião por parte das
crianças, pois 32,99% (32) dos pais afirmaram que frequentemente os filhos dão opinião,
seguido de 25,77% (25) que opinam sempre, opinam às vezes com 24,74% (24) e com uma
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menor porcentagem estão as opções raramente 11,34% (11) e nunca com 5,15% (5) cada. Dessa
forma, percebe-se que as crianças realmente dão opiniões em relação a produtos a serem
consumidos pela família.
Perguntou-se igualmente aos pais se estes de fato aceitam essa opinião, e chegou-se
aos seguintes dados: 53,61% (52) dos pais afirmaram que às vezes aceitam essas opiniões,
24,74% (24) dos pais disseram que frequentemente aceitam, 13,40% (13) aceitam sempre as
opiniões, 6,19% (6) afirmaram que raramente e 2,06% (2) disseram nunca aceitar a opinião dos
filhos nas compras para a família. Logo, verifica-se que os pais tendem a aceitar a opinião
do(a)s filho(a)s.
Conforme afirmado por Solomon (2011) diferentes pessoas podem fazer parte do
processo de compra, no qual o comprador e usuário podem não ser as mesmas pessoas. Tal
afirmação foi comprovada nesta pesquisa diante da análise do gráfico comparativo na figura 3,
percebendo-se que realmente as crianças costumam dar opiniões nas compras para a família e,
de acordo com as respostas por parte dos pais, geralmente essas opiniões são levadas em
consideração no momento da compra.

Figura 3: Comparativo entre a opinião dos filhos nas compras e a aceitação dos pais.
Fonte: dados da pesquisa

Também foi questionado aos pais, qual a principal opinião da criança em relação às
características do produto, seja no momento da compra ou nos pedidos. As opções de resposta
eram as seguintes: Modelo; Marca; Cor; Loja e Outro. A figura a seguir apresenta as respostas
obtidas.
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Figura 4: Principal opinião dos filhos em relação ao produto
Fonte: dados da pesquisa

De acordo com as respostas no gráfico da figura 4, percebe-se que a opinião dos filhos
ocorre principalmente em relação ao modelo do produto, tendo 64 respostas.
Ao realizar análise dos produtos estabelecidos conforme gráfico da figura 5, percebese que os brinquedos têm grande relevância, pois é o item que a criança tem maior poder de
influência no momento da compra, representando 71,13% (69). Após vem os equipamentos
eletrônicos 20,62% (20), e por fim os jogos com 8,25% (8).

Figura 5: Produtos que a criança tem influência no momento da compra.
Fonte: dados da pesquisa

Confirma-se assim o pensamento de Blackwell, Engel e Miniard (2005) de que as
influências do público infantil tendem a serem maiores em produtos para uso próprio.

4.2.3 Compras para os filhos
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Os Filhos podem até ter a tendência de fazer muitos pedidos de compra para os pais,
porém isso não representa que os pais realizem essas compras. Buscando fazer um comparativo,
foi questionado aos pais se eles acabam cedendo a esses pedidos dos filhos no momento da
compra. Como resposta tem-se que 35,05% dos pais afirmaram que às vezes acabam cedendo
aos apelos dos filhos, 34,02% dos pais acreditam que frequentemente são “sensíveis” aos apelos
dos filhos, 18,55% dos pais afirmaram que raramente são “sensíveis” aos apelos dos filhos,
8,24% dos pais afirmaram que sempre e 4,12 % nunca acabam cedendo aos apelos dos filhos.
Diante desses dados pode-se afirmar que além dos filhos solicitarem a compra de produtos para
eles, na maior parte das vezes os pais acabam cedendo a esses pedidos, como pode ser visto na
figura 6 a seguir.

Figura 6 – Sensibilidade dos pais em relação aos apelos dos filhos.
Fonte: dados da pesquisa

Também procurou-se saber, se de fato, os pais compram determinados produtos que
não puderam ter na sua infância para seus filhos. De acordo com as respostas obtidas na figura
7, 34,02% dos pais afirmaram que às vezes compram “coisas” para seus filhos que não tiveram
na sua infância, 28,86% dos pais afirmaram que frequentemente acabam comprando para seus
filhos o que não puderam ter na sua infância, 24,74% dos pais afirmaram que sempre compram
para seus filhos o que não puderam ter na sua infância, 9,27% dos pais responderam que
raramente compram para seus filhos o que não puderam ter na sua infância e também 3,09%
acreditam nunca comprar produtos para seus filhos com base no que não tiveram na infância.
Dessa forma, percebe-se que há uma tendência dos pais em comprarem itens para seus filhos
que não puderam ter na sua infância, conforme pode-se verificar na figura 7.
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Figura 7: Compra de produtos para os filhos, que não pode ter na própria infância
Fonte: própria pesquisa

Após a análise dos dados obtidos, observou-se que as crianças na maioria das vezes
pedem ou acompanham seus pais na hora da compra, exercendo um poder de influência bem
relevante na tomada de decisão dos pais, principalmente quando se trata de aquisição de
brinquedos, tendo uma influência mais significativa neste caso. Às vezes os pais optam por
presentear os seus filhos com produtos que não puderam ter na própria infância com o intuito
de dar o melhor para seu filho. Um outro ponto, que afirmado por Limeira (2008) é que os pais,
permitem-se gastar com os filhos para fugir dos medos e tédios do cotidiano.
Martins (2015) diz que por conta deste comportamento, a atuação da criança como
influenciadora de compra aumentou significativamente, tanto em relação a produtos
direcionados a ela quanto a produtos de uso adulto ou familiar.
Após a análise dos resultados foi possível verificar, que o objetivo inicial da pesquisa
foi atingindo ao será transcrito nas considerações finais deste estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre a influência das
crianças na tomada decisão de compra dos pais, levando em consideração compras relacionadas
com brinquedos, equipamentos eletrônicos e jogos. Através da coleta de dados que foi realizada
por meio de questionário, foi possível analisar o grau de influência que os filhos exercem na
hora da compra.
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Constatou-se que os filhos pedem para acompanhar seus pais na hora das compras e
que na maioria das vezes esse pedido é atendido, que segundo Paixão (2009), afirma que entre
o grupo de referências, a família tem grande participação fazendo com que a tomada de decisão
leve em consideração o que é melhor pro grupo.
Para Kotler (2003), dentre os fatores de influência temos os fatores pessoais, o qual
possui estágios, sendo assim, a idade e estágio de vida, acaba direcionando crianças a ter um
grau de influência maior, quando se trata de compras relacionadas a brinquedos.
Questionado aos pais, se costumam ou não atender os apelos de consumo dos filhos,
34,02% dos pais responderam que frequentemente cedem e 35,05% as vezes atendem os
pedidos dos filhos.
Conforme afirmado por Solomon (2011), diferentes pessoas podem fazer parte do
processo de compra, no qual o comprador e usuário podem não ser as mesmas pessoas. Tal
afirmação foi comprovada nesta pesquisa, uma vês que as crianças participam do processo de
decisão de compra dando opinião, o qual teve uma representatividade de (53,61%) exercendo
uma influência considerável na decisão final da compra, sendo na maioria das vezes concedida
pelos pais.
As limitações encontradas para esta pesquisa, foi o tempo para obtermos um número
mais expressivo de respostas. Pois a pesquisa foi enviada e compartilhada com mais de 300
pessoas numa amostra por conveniência, tendo um número total de 123 respostas e destas
somente 97 das respostas foram válidas para o estudo. Identificou-se também como limitação
a aplicação do questionário ter sido realizada somente por meio eletrônico, disponibilizado via
internet desta forma somente pessoas que têm acesso à Internet e as redes sociais puderam
responder a pesquisa.
Apesar de algumas limitações, acredita-se que este estudo traz como implicações
acadêmicas, contribuição para posteriores estudos sobre a influência do consumidor infantil na
tomada de decisão de compra familiar.
Esta pesquisa pode contribuir com dados, que traz certas implicações para os gestores
de marketing a fim de criarem ações que envolvam os pais, com relação aos seus filhos, não
somente na escolha de brinquedos e eletrônicos, mas no consumo familiar de produtos de uso
compartilhado da família.
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Para futuros estudos sugere-se a continuidade desta pesquisa para melhor apuração dos
dados e obtenção de um número mais expressivo respondentes. É aconselhável também, a
aplicação de uma pesquisa qualitativa para que os entrevistados tenham mais liberdade de
respostas expondo assim, seu ponto de vista a fim de compreender melhor o estudo.
Contudo, através do estudo e da pesquisa aplicada, foi possível analisar e termos uma
visão mais ampla da inserção cada vez mais presente das crianças no processo de compras,
sendo este público infantil um grande influenciador de aquisição de novos produtos.
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