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GERENCIAMENTO DE ESTOQUES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 – ESTUDO DE
CASO EM UMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA
Leonardo Silva de Lima
Filipe Martins da Silva
Resumo: O gerenciamento de estoques é um assunto importante no meio corporativo, entretanto, nem todas as
empresas demonstram ter um controle adequado. Diante do exposto e, tendo como cenário a problemática do
gerenciamento de estoques em uma empresa do ramo de limpeza durante a pandemia do COVID-19, o estudo de
caso aqui apresentado tem como objetivo analisar as estratégias de gerenciamento de estoque utilizadas pela
empresa do ramo de indústria de produtos para limpeza. O estudo foi realizado com o objetivo descritivo,
abordagem qualitativa, com um procedimento um estudo de caso, com aplicação de uma entrevista não estruturada
para a coleta de dados. Constatou-se que as medidas tomadas para o controle e melhor gestão do estoque durante a
pandemia do COVID-19, além de terem sido eficazes, manteram a empresa ainda mais competitiva no mercado. O
gerenciamento de estoque adequado para a realidade da empresa em que se encontrava no momento e a agitilidade
de adaptação foram pontos levantados para o gerenciamento de estoques bem sucedido da empresa.

Palavras chave: Gerenciamento de estoques. Contabilidade gerencial. Planejamento estratégico. COVID-19.

Abstract: Inventory management is an important issue in the corporate environment, however, not all companies
demonstrate that they have adequate control. In light of the above, and against the background of the problem of
inventory management in a cleaning company during the COVID-19 pandemic, the case study presented here aims
to analyze the inventory management strategies used by the cleaning company. of cleaning products industry. The
study was carried out with a descriptive objective, qualitative approach, with a case study procedure, with
application of an unstructured interview for data collection. It was found that the measures taken to control and
better manage inventory during the COVID-19 pandemic, in addition to being effective, kept the company even
more competitive in the market. Adequate stock management for the company's reality at the time and the agility of
adaptation were points raised for the company's successful stock management.

Keywords: Inventory management. Management accounting. Strategic planning. COVID-19.

1 INTRODUÇÃO
No ano de 2020 o planeta sofreu com a pandemia do coronavírus, COVID-19, no qual trouxe
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diversos impactos para a economia mundial, segundo Chaves e Malanski (2020), medidas como
distanciamento físico, restrições a mobilidade, fechamento de escolas, fechamento de atividades não
essenciais, restrições a viagens e a transportes, afetaram negativamente a economia global. Chaves e
Malanski (2020) completam infomando que os hábitos de compra do consumidor também foram
impactados. O consumidor acaba comprando mais produtos básicos e com uma vida longa maior,
evitando produtos com perecibilidade rápida. Como as empresas geriram o estoque nesse período?
A ideia de gestão de estoques inicia da necessidade das empresas de planejarem e otimizarem seus
estoques. Segundo Ching (2010), próprio significado de gestão de estoques evidencia seus objetivos que
são planejar o estoque, as quantidades de materiais que entram e saem. Ferreira (2010) complementa
informando que a gestão de estoques é o ato de gerenciar a quantidade de mercadorias disponíveis para
uso.
Ressalta-se ainda, que de acordo com o estudo COVID-19: Impactos nas vendas no Brasil, Varejo
Moderno (AS, C&C e Farma) YTD20 vs. YTD19, ambos realizados pela Nilsen (2020), durante o período
de pandemia a cesta de produtos de limpeza no país cresceu 13,3% ao se comparar com o mesmo período
do ano anterior.
Levando em conta o exposto, foi elaborado a seguinte questão problema para o estudo: “Como
ocorreu o gerenciamento de estoques durante a pandemia do Covid-2019 na empresa do seguimento de
limpeza?”.
Com base na questão problema foi elabarado o seguinte objetivo geral: Apresentar como ocorreu o
gerenciamento de estoques durante a pandemia do Covid-2019 na empresa do seguimento de limpeza.
Para atender o objetivo geral foram elencados os seguintes objetivos especifícios: Descrever as
dificuldades que ocorreram no gerenciamento de estoques durante a pandemia, apresentar as ações
tomadas na empresa durante a pandemia, analisar o funcionamento dos estoques durante a pandemia.
A escolha do tema foi definida pelo seguinte motivo, para realizar a gestão de estoques é base para
uma boa administração de uma organização, reduzindo custos e garantindo o material solicitado quando se
necessita, mas muitas empresas têm dificuldades em identificar a relevância em implementar corretamente
estruturas de gerenciamentos de estoques para a melhor gestão do seus, assim atentando-se para quando se
deve comprar, tornando-se muito mais competitivas no mercado.
Vale ressaltar que através dos estudos realizados pela Nielsen (2020), o consumidor está mais
preocupado com a limpeza, fazendo com que a cesta de produtos cresça além do normal considerando o
período atual. O tema foi nomeado com o propósito de conhecer melhor a gestão de estoques em tempos
de crise e como as empresas se adaptaram a essa nova realidade.
Visando alcançar os objetivos expostos para esse trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa,
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de caráter descritiva, utilizando a entrevista não estruturada junto ao responsável pelos estoques na
indústria em estudo, assim levantando as informações para o estudo de caso aqui apresentado.
Além dessa introdução exposta, o presente artigo possui sua estrutura de fundamentação teórica,
metodologia, análise dos dados da pesquisa realizada, e, por fim, as considerações finais e as referências
aplicadas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção apresenta-se o embasamento teórico que auxiliou o desenvolvimento deste artigo. Para
melhor compreensão e organização está dividido em subseções, sendo abordado sobre as: Contabilidade
gerencial, definição de estoques, controle de estoques, método de avaliação de estoques e gestão da cadeia
de suprimentos.

2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL
A partir do início da década de 1980, o estudo da contabilidade gerencial ganhou um maior foco
entre os pesquisadores e também as empresas, Bromwich e

Scapens

(2016) mencionam que os

pesquisadores da área gerencial estão sendo bastante determinados em pesquisar teorias e métodos de
pesquisas que se originam em outras áreas de estudos, como sociologia, economia, teorias organizacionais
e sociais, psicologia).
Segundo Garrison, Noreen & Brewer (2013) a contabilidade gerencial tem o objetivo de envolver
o fornecimento de informações a gerentes para uso na própria empresa, assim facilitando a tomada de
decisão mantendo-se competitivos no mercado e antencipando-se a eventuais crises. Garrison, Noreen &
Brewer (2013) complementam informando que a contabilidade gerencial auxilia gerentes e gestores no
planejamento,

controle

e

tomada

de

decisão.

Marion e Onsi (2015), contribuem informando que a contabilidade gerencial não necessita seguir
determinações legais de órgãos como Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), o Banco Central (BCB) entre outros, e pode ser definida como um sistema
com o objetivo de suprir a entidade de informações, não só de de origem econômica, financeira ou
patrimonial, mas também informações operacionais que possam auxiliar os gestores em suas tomadas de
decisões.
Existem muitos pontos diferentes entre a Contabilidade Financeira e a Contabilidade Gerencial,
Garrison, Noreen & Brewer (2013) expõe na Figura 01 as diferenças entres as duas e também os
principais pontos que evidenciam a Contabilidade Gerencial.
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Figura 01 – Comparação entre contabilidade financeira e gerencial

Fonte: GARRISON, NOREEN e BREWER (2013, pg. 25).

2.2 ESTOQUES
Possivelmente o conceito de estoques é claro para todos. A humanidade, desde o começo de sua
história, vem utilizando estoques de diversos recursos que apoiam em sua sobrevivência e
desenvolvimento, como alimentos e ferramentas. Em resumo estoques são materiais e/ou suprimentos
utilizados para suprir a necessidade ou confeccionar um produto para esse propósito.
No olhar contábil, segundo Gelbcke et al (2020), os estoques podem ser bens tangíveis ou
intangíveis, produzidos e/ou obtidos pela empresa, a fim de serem utilizados para venda ou utilização
própria. Estão representados por: matérias-primas, produtos em fase de fabricação, produtos acabados,
mercadorias para revenda, almoxarifado, importações em andamento e adiantamentos a fornecedores,
entre outros. O Estoque é um ativo relevante para qualquer empresa industrial ou comercial, devido a isso,
deve-se ter o controle adequado, gestão e planejamento estratégico do mesmo e também a devida
mensuração contábil.
Segundo o CPC 16, estoques são bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, como por
exemplo, terrenos e outros imóveis destinados a revenda, ou também mercadorias adquiridas pelo varejo
para revenda. Os estoques também compreendem produtos acabados e em fase de produção, como
matérias primas, embalagens, materiais de consumo, entre outros.
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Gelbcke et al (2020) apresentam o estoque como um componente que constitui um dos mais
relevantes ativos que compõem vários tipos, entre eles, o estoque de produtos acabados e estoques de
mercadorias associados inteiramente à linha de produção. Conforme os autores, os estoques estão
intimamente ligados à contabilidade de custos. Montoto (2018) complementa:
Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por
exemplo, mercadorias compradas por um varejista para revenda ou terrenos e
outros imóveis para revenda. Os estoques também compreendem produtos
acabados e produtos em processo de produção pela Entidade e incluem matériasprimas e materiais aguardando utilização no processo de produção, tais como:
componentes, embalagens e material de consumo. No caso de prestador de
serviços, os estoques devem incluir os custos do serviço. (MONTOTO, 2018,
p.480).

Montoto (2018) também informa que a avaliação dos estoques é fundamental para a determinação
dos custos do produto vendido, fator determinante no resultado de uma empresa. Maia et al. (2013)
ressaltam a importância dos estoques para a empresa, pois possibilitam a disponibilidade de produtos
sempre que haja a necessidade do mesmo, ainda suportam possíveis aumentos de preços que podem vir a
acontecer no mercado, incertezas quanto a demanda, permitem uma rápida entrega, além de imprevistos
que possam levar a perda de clientes.
Maia et al (2013) comentam que os etoques podem possibilitar a estabilidade a níveis de produto,
assim facilitando a Produção em larga escala, reduzindo custos de produção, possibilitando descontos em
compras e transportes.

2.3 CONTROLE DE ESTOQUES
Para garantir a competitividade, as entidades estão se adaptando ao processo de globalização, por
meio da introdução de tecnologias atuais e de novos processos organizacionais.
Abordando gerenciamento de estoque, conforme Montoto (2020) é preciso visar maior controle
dos recursos materiais. A armazenagem é igualmente necessária, nas entidades, pois saber onde
armazenar, o que armazenar, quanto de mercadoria estocar, quais meios de transporte usar, manter uma
gestão competente nesses processos, é essencialmente importante para agregar valor ao negócio.
Nesse sentido, o controle competente do estoque é importante para a empresa manter-se
competitiva e exercer corretamente suas atividades, também, é importante que não tenha falta de produtos
armazenados e que não sejam compradas mercadorias supérfluas.
Para Borges (2010), um bom controle de estoques auxilia na redução dos custos envolvidos,
mantendo-os mais baixos possíveis, mas dentro dos níveis de segurança e dos volumes para o atendimento
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da demanda.
Segundo Ballou (2012) controle de estoque é planejar como controlar os produtos dentro da
organização, trabalhando exatamente com base no que a entidade precisa para as áreas de estocagem,
visando garantir o equilíbrio entre estoque e consumo, realizando de forma correta a utilização dos
processos internos da organização, assim diminuindo os custos dos mesmos.

2.3.1 Métodos de Avaliação de Estoques
Os métodos de avaliação de estoques estão entre as mais importantes práticas de controles dos
estoques. Fenili (2016) comenta que os métodos de avaliação de estatoques estão associados ao
acompanhamento e verificação de quanto capital está imobilizado em estoque. Existem vários métodos de
avaiação dos estoques e a escolha do mesmo cabe ao gestor de cada empresa, levando em consideração a
área atuante da empresa.
Eugenio Montoto (2018) comenta que os diferentes métodos de avaliação de estoques são:
Primeiro que entra primeiro que sai (PEPS), que significa que sempre que uma mercadoria for vendida,
deve-se ser considerado para a saída do estoque os valores mais antigos. Último que entra primeiro que sai
(UEPS), nesse método, os valores mais recentes a entrarem no estoque serão os primeiros a darem saída
quando uma mercadoria for vendida. Média ponderada móvel (MPM), nesse método, sempre que houver
entrada de produtos em estoque deve-se ser feito o cálculo médio das mercadorias estocadas, e quando
produtos saírem do estoque é considerado o valor médio dos produtos.
Também existe a média ponderada fixa (MPF), onde nesse método é calculado o valor médio em
um período de tempo que não ultrapasse um mês, Montoto (2018, p. 492) comenta que para o cálculo
nesse método.
Neste método, calculamos o valor médio em um período que não ultrapasse um
mês. Consideramos o valor e a quantidade inicial, somamos em valor tudo o que
foi comprado e dividimos no final de um mês o valor total que transitou pelo
estoque pela quantidade total. Assim, obteremos, por exemplo, a média fixa de um
mês. (MONTOTO, 2018, p.492)

Montoto (2018, p. 492) tamtém informa que são considerados legais apenas alguns métodos,
[...]são permitidos apenas a utilização dos métodos baseados no custo médio ou o
método que considera os preços mais recentes de estoques, isto é, preços mais
antigos para mercadoria vendida [...] (MONTOTO, 2018, p. 492)

2.4 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Desde o início dos anos 1980, a gestão da cadeia de suprimentos, ou conhecida como Supply
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Chain Management, vem ganhando a atenção de diversos autores, muitos afirmam que a SMC é um fator
determinante para as organizações terem vantagem competitiva no mercado.
Segundo Paulraj, Chen e Lado (2012), a Gestão da cadeia de suprimentos (GCS) é um
conglomerado de abordagens e operações utilizadas, para integrar fornecedores, fabricantes, depósitos e
armazens com uma grande eficácia, assim organizando a produção da mercadoria, e distribuição da
quantidade certa, para o local certo e no tempo estipulado, minimizando os custos e ofertanto um serviço
de qualidade, alavancando os resultados positivos da empresa
Ashby (2012), infomra que a cadeia de suprimentos engloba desde as matérias primas até a entrega
do produto para o cliente final, e que gereir essa cadeia pode proporcionar ganhos em recursos e
consequantemente um aumento do lucro, além de ser um grande passo para a sustentabilidade das
empresas.
Na concepção de Tridapalli, Fernandes e Machado (2011),
Gestão da Cadeia de Suprimento – GCS é entendida como a coordenação dos
fluxos de informações e de materiais entre a fonte e os usuários como um sistema,
de forma integrada. A ligação entre cada fase do processo, na medida em que os
produtos e materiais se deslocam em direção ao consumidor, é baseada na
otimização, ou seja, na maximização do serviço ao cliente, e na redução dos custos
e dos ativos retidos no fluxo logístico. (TRIDAPALLI, FERNANDES E
MACHADO, 2011, p.7).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Lakatos e Marconi (2003), afirmam que a pesquisa, é um procedimento formal, com método de
pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a
realidade ou para descobrir verdades parciais.
Já para Cleber Prodanov e Ernani de Freitas (2013) pesquisa não passa de simples compilação ou
cópia de algumas informações desordenadas ou opiniões várias sobre determinado assunto e, o que é pior,
não referenciadas devidamente. Complementam informando que a finalidade da pesquisa é descobrir
respostas para questões mediante a aplicação do método científico.
Segundo o Ribeiro e Barbosa (2017), metodologia é o conjunto métodos e técnicas utilizados para
a realização de uma pesquisa, onde na mesma existem duas abordagens, qualitativa e quantitativa. Para
Cleber Prodanov e Ernani de Freitas (2013),
A Metodologia é compreendida como uma disciplina que consiste em estudar,
compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma
pesquisa acadêmica. A Metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e
avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento
de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou
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questões de investigação. (PRODANOV E FREITAS, 2013, p.14).

Prodanov e Freitas (2013) complementam informando que a metodologia aplica procedimentos e
técnicas que têm a obrigação de serem observados para construção do conhecimento, com a finalidade de
comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade.
O presente estudo foi realizado com o objetivo descritivo, abordagem qualitativa, com um
procedimento um estudo de caso, cujo dados foram coletados por meio de uma entrevista não estruturada.
A pesquisa executada refere-se a caráter descritivo, em que as informações coletadas foram em
uma indústria de produtos para limpeza, que não terá seu nome divulgado por questões de sigilo. Segundo
Cleber Prodanov e Ernani de Freitas (2013) a 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. (PRODANOV E FREITAS, 2013,
p.52).

De acordo com Silveira e Córdova (2016), a pesquisa qualitativa não se preocupa com
características numérica, mas, sim, com o aperfeiçoamento do entendimento de um grupo social, de uma
organização, etc.
O presente artigo tem como procedimento o estudo de caso realizado junto a empresa citada, que
para Prodanov e Freitas (2013) é:
O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado
indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos
variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa. É um tipo de pesquisa
qualitativa e/ou quantitativa. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.60).

Com o objetivo de realizar a coleta de dados foi preparado uma entrevista não estruturada com o
responsável pelo gerenciamento de estoques, e do setor de produção da empresa. Cleber Prodanov e
Ernani de Freitas (2013) destacam que a entrevista não estruturada ou não padronizada, não existe rigidez
de roteiro; o entrevistador pode explorar mais amplamente algumas questões, tem mais liberdade para
desenvolver a entrevista em qualquer direção. Em geral, as perguntas são abertas.
Para a realização do estudo foi realizada uma entrevista, de caráter não estruturada, via
videoconferência, com a responsável do Centro de Distribuição (CD), no dia 20 de outubro de 2020, que
será chamado de Fernanda Almeida, não usando seu nome real, para fins de sigilo.
Foram abordados temas como o impacto da pandemia de coronaívirus (COVID-19) na empresa,
Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.5, n.6, p. 1-16, Dezembro/ 2021
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
8

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca

como isso afetou o gerenciamento de estoques da empresa, quais foram as medidas tomadas para conter os
impactos sobre a empresa e também quais as perspectivas da empresa para os próximos meses.

4 ANÁLISE DE DADOS
Nesta seção será apresentado a análise dos dados coletados para o presente estudo. Dessa forma
abordando o perfil da pessoa entrevistada, o controle de estoque aplicado na empresa, gerenciamento de
estoque durante a pandemia do COVID-19, como o planejamento de vendas se comportou durante a
mesma e também quais as medidas tomadas para o controle do impacto.
A entrevista foi realizada com a gerente de distribuição (CD), Fernanda Almeida. A indústria em
questão é uma empresa atuante no segmento de limpeza doméstica há 73 anos, líder no mercado nacional
em categorias como vassouras, esponjas, mops, fica sedianda em Esteio-RS e também possui sua segunda
fábrica em Paulista-PE, empresa de grande porte com mais de três mil funcionários, exporta seus produtos
para mais de 35 países.

4.1 CONTROLE DE ESTOQUE
No ambiente corporativo existem alguns métodos utilizados para o controle de estoque dentro da
empresa, primeiro que entra primeiro que sai (PEPS), último que entra primeiro que sai (UEPS), média
ponderada.
A indústria em estudo trabalha com mais de 250 produtos diferentes em seu estoque, e com o
objetivo te ter um melhor controle, adequado a realidade de seus produtos, Fernanda Almeida comenta
que é utilizado o FIFO, ou PEPS, pois a empresa lida com produtos que mudam embalagens muitas vezes,
por causa de alguma atualização ou algo do tipo, o FIFO é a melhor alternativa para não manter produtos
antigos no estoque.
Com a utilização do PEPS, a empresa consegue controlar seu estoque para que sempre mantenha
produtos atualizados de acordo com o planejamento de lançamentos da empresa, e também com a atual
situação do mercado nacional, com aumento dos preços de matérias primas e alta de moedas estrangeiras
como o Dólar, foi possível manter seus preços mais estáveis sem grandes reajustes.

4.2 IMPACTOS DA PANDEMIA
O mercado mundial sofreu com os impactos da pandemia do COVID-19, o segmento de limpeza
teve uma grande crescente, com alta da procura dos produtos no mercado, as vendas dos produtos
sofreram um grande aumento, isso impactou no planejamento de vendas das empresas, questionada sobre
como a pandemia afetou o planejamento de vendas, Fernanda responde que a empresa possuía um
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planejamento de crescer 10% em 2020, até outubro, a empresa mantinha um crescimento de 50%, pois
quando se iniciou a pandemia, a perspectiva era a mesma de outras empresas, que iriam perder dinheiro,
porém com a preocupação de manter os empregos dos colaboradores, que não só foram mantidos como
foram contratados mais 200.
Ela complementa que a empresa teve que readequar o planejamento de vendas até o final do ano,
hoje ele está de acordo com o momento em com as projeções do mercado.
Ao ser questionada sobre se com a alta da categoria de limpeza no país, a empresa sofreu com falta
de produtos em estoque, Fernanda comenta que sim, mas não tanto quanto outras empresas pois ocorreu
preparo para que não ocorresse, mas mesmo assim ocorreram faltas de estoque, principalmente em
produtos importados, pois o controle sobre eles é menor dos que os produzidos no Brasil, devido a
diferenças nas solicitações, por por exemplo a empresa pode solicitar 10 e receber só 3, enquanto na
fábrica, se conhece a capacidade produtiva.
Com a constante alta das vendas, seus estoques sofreram alguns impactos, ocasionando falta de
alguns produtos, principalmente em produtos importados, já que a demanda mundial aumentou e o
fechamento de fronteiras com alguns países também influenciou, Fernanda ainda comenta que a empresa
possui muitos produtos importados, principalmente na categoria de MOPs, que são produtos utilizados
para a limpeza, como o balde rotatório com o esfregão, e a categoria de luvas. Em relação às luvas, as
vendas cresceram de forma geral no mercado, não apenas na empresa, ocorrendo limitações para a
aquisição dos produtos, pois como são importadas, além da demora para entrega, os fornecedores estavam
com falta de matéria prima, o que ocasionou em aumento de preços. Fernanda complementa que mesmo
com as adversidades mencionadas, as vendas das luvas e dos MOPs dobraram nesse período
Além dos produtos importados que a empresa trabalha, ela também fabrica outros produtos em
suas duas fábricas localizadas no Sul e no Norte do país. A fabricação nacional de produtos teve grande
ajuda para se manter competitiva no mercado durante o período da pandemia, pois muitas das mercadorias
feitas no Brasil vieram a contribuir para a substituição de alguns produtos importados, acelerando a
disponibilidade e o aumento de estoque de produtos chave para a empresa.
Com base no exposto foi questionado a Fernanda se a empresa sentiu algum impacto com a alta
demanda na fábrica e a falta de matérias primas para a confecção de produtos, Fernanda responde que até
os meses de julho e agosto, a empresa não vinha sentindo dificuldades em questão de matérias primas pois
possuía um estoque preparado para o ano, mas a partir do meio de agosto, a empresa começou a sentir o
impacto da falta de matérias primas, devido a alta de demanda do ramo, justamente pelas pessoas estarem
mais tempo em casa, estão mais preocupadas com a limpeza e estão consumindo mais produtos do gênero,
mas não foi uma supresa, pois a empresa tinha o conhecimento que cedo ou tarde iria sentir o impacto da
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falta de matéria-prima, sendo possível ocorrer um preparo para esse momento.
O bom controle e planejamento de estoque colaboraram para manter-se competitiva, onde mesmo
com faltas de matérias primas e problemas com produtos importados a empresa conseguiu se ajustar ao
mercado e a grande demanda solicitada por ele. Para conseguir abastercer o mercado com seus produtos, a
produção teve de aumentar consideravelmente, e Fernanda comenta que aumentos de quadro de
funcionários e turnos na fábrca foram fundamentais para o controle e abastecimento de estoque de
produtos, pois antes da pandemia a empresa já estava com uma produção forte, mas com a chegada do
coronavírus e o aumento da categoria, foi necessário ampliar a capacidade produtiva, criando um novo
turno na fábrica e contratação de pessoal para a liha de produção.
Perguntada quais foram os impactos nas categorais com maior representatividade, Feranda
comenta que a forte crescente do segmento colaborou positivamente para o crescimento das categorias
com maior representatividade na empresa. Fernanda ainda complementa que não só as com maior
representatividade, mas sim todas tiveram impactos posivos, devido a alta demanda do ramo de limpeza.

4.3 MEDIDAS TOMADAS PARA O CONTROLE DOS IMPACTOS
Com a pandemia do COVID-19 o mercado sofreu muitos impactos, desde falta de matérias primas
a fechamento de empresas, a categoria de limpeza em questão vivenciou muitos efeitos, positivamente
com a alta da procura de seus produtos e consequentemente maior venda, mas também negativamente,
com faltas de produtos, matérias primais e produtos importados para subrir a demanda do mercado.
A empresa sentiu esses impactos e teve que tomar medidas que ajudassem a manter um estoque
seguro, nesse sentido foi questionado a Fernanda quais as medidas que a empresa tomou para o
gerenciamento e controle de estoque no período da pandemia, a mesma respondeu que, foram necessários
tomar várias medidas para ter um estoque saudável e conseguir manter a entrega para os clientes,
justamente por ter acompanhado que muitas empresas concorrentes sofreram no mercado por falta de
produtos importados, em algumas categorias como MOPs, panos, luvas, que explodiram no mercado,
além de terem tomado medidas como a criação do primeiro MOP fabricado no Brasil, e conseguir um
fornecedor exclusivo de luvas dentro do Brasil, tais medidas ajudaram a empresa a ter produtos dessas
categorias.
Fernanda complementa que hoje a empresa está trabalhando com vários fornecedores da mesma
matéria prima, assim conseguindo manter um alto fluxo de produção, pois seus clientes da estão fazendo
um planejamento de vendas, e assim é possível ter o controle do que é necessário ter em estoque para
atender a demanda nos próximos meses.
Foram tomadas medidas para manter a empresa competitiva no mercado e que foram eficientes,
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conforme Fernanda comenta que hoje a empresa é uma das únicas empresas do seguimento de limpeza
que está conseguindo entregar os produtos dentro do prazo e com pouquíssimos cortes, com isso, vem
ganhando cada vez mais espaço no mercado.
Com o mercado modificado e com a demanda dos consumidores cada vez maior, a Bettanin
acredita que esse momento de alta da categoria não passará tão logo, levando-se em consideração que
muitos consumidores acostumaram-se aos cuidados de casa, Fernanda comenta sobre as projeções para
um novo normal da categoria de limpeza pós pandemia, acredita que terá uma leve queda assim que
passar a pandemia, mas irá manter números parecidos com os de hoje, no Brasil a quarentena já diminuiu,
e a categoria continua na mesma batida, então pode-se dizer que sim, esse é o novo normal, as pessoas já
se acostumaram a se preocupar mais com a limpeza do dia a dia.

4.4 ANÁLISE DE DADOS
O estudo, realizado junto a empresa em questão, por meio de entrevista não estruturada com a
Gerente de Distribuição (CD) da empresa, Fernanda Almeida, evidência a relevância de uma gestão de
estoques adequada em uma empresa de grande porte. Fernanca comentou dos diversos desafios que a
pandemia trouxe, como falta de matérias primas, falta de produtos importados, impactos esses ocorridos
devido a alta da procura do segmento de limpeza no mercado. O estudo apresentou as medidas tomadas
para o planejamento de estoques dentro da empresa, medidas essas que tiveram grande eficácia até o
momento, tornando-a ainda mais competitiva no mercado.
Também vale destacar o planejamento estratégico da empresa para o paríodo, que fez a empresa
crescer até o momento 50% a mais que o mesmo período do ano passado. O Gerenciamento de estoque
adequado a realidade da empresa mostra-se importante para o sucesso da empresa. Ressalta-se que a
rápida tomada de decisão em meio a uma crise global no ano de 2020, permitindo que a empresa
conseguisse se adequar rapidamento ao mercado, algo que o estudo de Ballou (2012) menciona, que o
controle de estoque é que planejar as entradas e saídas de produtos dentro da organização, trabalhando
exatamente com base no que a entidade precisa para as áreas de estocagem, evitando que se falte produtos.
Com o objetivo de apresentar o gerenciamento de estoque em uma empresa do segmento de
limpeza durante a pandemia do COVID-19, pode-se dizer, através da entrevista realizada, que um dos
principais motivos para o sucesso e competitividade da empresa durante a crise, foi o seu
gerencenciamento de estoque e rápida tomada de decisão, essa informação vai ao encontro do que
Garrison, Noreen e Brewer (2013) comentam sobre a contabilidade gerencial, onde os mesmos afirmam
que as informações geradas por uma contabilidade gerencial facilitam a rápida tomada de decisão,
mantendo-se competitivos no mercado e antencipando-se a eventuais crises, além de auxiliar gerentes e
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gestores no planejamento, controle e tomada de decisão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo em questão trata sobre o gerenciamento de estoque durante a pandemia do COVID-19 e
as medidas que foram tomadas para conter o impacto da mesma em uma indústria de produtos para
limpeza. O tema foi eleito com o objetivo de apresentar como ocorreu o gerenciamento de estoque em
uma empresa do segmento de limpeza, considerando os impactos da pandemia com faltas de matéria
prima e produtos importados, bem como a alta da categoria, além de identificar as medidas que a empresa
tomou e as projeções para os próximos meses.
O desfecho dos objetivos atribuiu-se por meio da pesquisa qualitativa de caráter descritivo, sendo
aplicada entrevista não estruturada. A pesquisa foi aplicada a Fernanda Almeida, gerente do centro de
distribuição (CD) da empresa.
Dessa forma, os resultados das entrevistas demonstram que o mercado como um todo sofreu
impactos com a pandemia do COVID-19, o segmento de limpeza, que é o ponto focal do estudo, sofreu
um grande efeito, com a grande alta das vendas devido à preocupação do consumidor com a limpeza e
também por estar mais em casa, a falta de matéria prima e consequentemente a de produtos.
Com limitação a pesquisa foi executada com apenas um colaborador da empresa, além do que
poderia ter sido explanada para outros setores da empresa, porém devido a limitação física e com os
trabalhos acumulados, não foi possível obter autorização com um número maior de colaboradores para
serem entrevistados. Entende-se que o estudo realizado aponta para a relevância e destaque que o
gerenciamento de estoques tem dentro de uma empresa, afetando diretamente na competitividade da
empresa e também no seu funcionamento adequado durante uma crise.
É notório que as empresas do segmento de limpeza estão tendo grande evidência no mercado
devido a pandemia do coronavírus, por seus consumidores estarem consumindo mais produtos da
categoria, consequentemente aumentando ainda mais a procura dos mesmos no mercado nacional. O
gerenciamento de estoques é parte fundamental de uma organização, garantindo o adequado
abastecimento da empresa e de seus clientes, colaborando para o crescimento e a sustentabilidade da
organização.
O estudo realizado junto a essa indústria de produtos para limpeza mostra-se relevante para a
comunidade acadêmica e gerencial, onde foi possível identificar o comportamento de uma grande empresa
de um seguimento que está em destaque nesse período de pandemia, e principalmente entender as medidas
tomadas para o controle de estoque de uma empresa de grande porte do cenário nacional. Fica evidente a
eficácia de um gerenciamento de estoque bem estruturado em uma organização e da importância que o
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mesmo tem para o sucesso de uma empresa.
Para estudos futuros, aconselha-se a inserção de outros setores da empresa, e funcionários as
entrevistas, para assim entender a estratégia adotada pela empresa. Com o propósito de entender ainda
mais o mercado, a busca por outras empresas do ramo de limpeza agregará muito ao estudo.
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PROPOSTA DE REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP COM O USO DA TROCA RÁPIDA DE
FERRAMENTAS (TRF)

Cleiton Cicero de Melo Henrique
Caroline Chagas Prates
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar uma sistemática aperfeiçoada de setup para as etapas de
bobinagem e de pré-montagem de uma indústria de componentes eletrônicos do ramo automotivo, a partir do uso da
troca rápida de ferramentas (TRF). Este estudo de caso aponta a relação entre tempo de setup e custos inerentes à
produção de um amplo mix de produtos, buscando, a partir disso, demonstrar os desperdícios originados de um
setup executado sem um padrão definido pela empresa e as vantagens utilizando-se as técnicas de TRF. Com a
aplicação da troca rápida de ferramentas, foi possível reduzir o tempo de setup, em média, em 30 minutos e 3
segundos, ou seja, aproximadamente 16% do tempo verificado inicialmente. Com tais resultados, concluiu-se que a
TRF pode ser uma ferramenta útil, visto que a redução dos tempos de setup ocasiona, consequentemente, a redução
dos custos e a melhora do desempenho da empresa, possibilitando a ampliação do mix de produção.

Palavras-chave: Troca Rápida de Ferramenta. TRF. Setup. Produção.

Abstract: This article aims to present an improved setup system for the stages of winding and pre-assembly of an
electronic components company from the automotive sector, considering the use of quick tooling change (QTC).
This case study points out the relation between setup time and inherent production costs of a wide mix of products.
By doing so, this work is seeking to showcase the amount of waste that arises from a setup devoid of a company
pattern, as well as the advantages of the QTC techniques. Through the application of quick tooling change, the setup
time could be reduced in an average of 30 minutes and 3 seconds, meaning approximately 16% of the initial time.
Such results lead to the conclusion that QTC is a useful tool, since the reduction in setup time consequently causes a
reduction of costs and an improvement in a company's performance, what enables the extension of a mix of
production.

Keywords: Quick Tooling Change. QTG. Setup. Production.

1

INTRODUÇÃO
Por conta do mercado competitivo, as empresas diariamente têm como desafio o

aperfeiçoamento de seus processos, a inovação e o atendimento às necessidades de seus clientes. O
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mercado automotivo é um dos mais acirrados nesses termos e, visto essas necessidades, tais indústrias
precisam ter como premissa a entrega a seus clientes de produtos com qualidade superior, com maior nível
de customização e dentro do prazo estipulado – sendo, conforme Porter (2004), as que melhor conduzem
essa difícil equação aquelas que dispõem de maior competitividade.
Nesse contexto, os atributos qualidade, customização, prazo, inovação, entre outros fatores,
levam ao aumento de custos com manufatura, como consequência do maior mix de produtos e da maior
necessidade de mão de obra, tanto operacional quanto técnica. O custo, de acordo com Ohno (1997), é o
único atributo controlável pela empresa, e, por isso, deve-se ter atenção máxima a essa variável, no que se
refere tanto à matéria-prima quanto aos desperdícios provenientes dos processos produtivos, os quais, se
analisados de forma técnica, sempre demonstram boa margem de redução e, muitas vezes, de eliminação.
O Sistema Toyota foi pioneiro na análise desses desperdícios com ferramentas práticas de
implantação de melhorias, como a troca rápida de ferramentas (TRF). Outros exemplos aparecem em
algumas literaturas, como o Single Minute Exchange of Dies (SMED), que destaca principalmente a
redução de custo por meio da redução do tempo de setup da empresa, a qual possibilita também, pela
minimização do tempo de atravessamento do produto, a produção de lotes menores, ampliando do mix de
produtos manufaturados. Desse modo, existe um melhor aproveitamento de mecânicos e de operadores,
pois, com menor tempo de envolvimento com as trocas de setup, estes terão maior disponibilidade para
executar outras tarefas.
O presente estudo de caso desenvolve-se a partir da problemática de uma indústria de
capacitores eletrolíticos que atende ao mercado europeu, a qual possui um grande mix de produtos e, em
decorrência, um grande número de setups. Esses setups não obedecem a um padrão definido pela empresa,
pois não existe formalmente documentação com a sistemática adequada, gerando uma grande diversidade
de sistemáticas, a partir da qual cada mecânico executa a troca e o ajuste de ferramentas conforme sua
experiência, o que gera discrepâncias no tempo de setup, maior número de sucata, comprometimento e
desgaste prematuro do equipamento e, por fim, dificuldade de planejamento da produção em função da
irregularidade de tempo nos setups.
Dessa forma, este artigo busca responder ao seguinte questionamento: “Como é a sistemática
de setup mais adequada para os processos de bobinagem e de pré-montagem de uma empresa de
componentes eletrônicos automotivos?”.
Neste estudo, o objetivo principal é propor uma sistemática otimizada de setup para as etapas
de bobinagem e de pré-montagem de uma linha de produção de componentes eletrônicos automotivos. Por
sua vez, os objetivos específicos são 1) separar os tempos das atividades do setup por meio da descrição
do processo de setup atual; 2) criar uma sistemática formalizada para os setups e 3) reduzir o tempo de
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setup das etapas de pré-montagem e de bobinagem, fazendo uso da revisão bibliográfica como base e
fundamentação das técnicas aplicadas ao estudo.
O presente artigo está estruturado na seguinte ordem, capítulo 1 introdução; breve
contextualização da TRF, bem como sua importância dentro do Sistema Toyota, a questão que norteou o
estudo, os objetivos geral e específicos, o capítulo 2 revisão de literatura; apresenta os fundamentos
teóricos de diversos autores inicialmente sobre o Sistema Toyota, programação da produção, Setup e por
fim a troca rápida de ferramentas (TRF). O capítulo 3 intitulado método; descreve a metodologia
empregada no estudo para coleta dos dados, capítulo 4 Análise e discussão dos resultados; demonstra um
breve histórico da empresa objeto da pesquisa, aplicação do estudo e a proposta de TRF, e como capítulo
5 as considerações finais; apresentando as conclusões do estudo.
2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Sistema Toyota
Conforme Ohno (1997), o sistema Toyota tem como pilar a eliminação dos desperdícios
oriundos da produção, diferentemente do sistema de Ford, que abarca a montagem de lotes grandes,
produzindo muitos carros de um único modelo. Em contraponto ao sistema Fordista, o sistema Toyota
prega a fabricação de pequenos lotes visando à necessidade real, sendo, nesse sentido, uma produção
voltada para a demanda dos consumidores, o que necessita de um sistema flexível nas trocas de setup. A
Figura 1 representa a filosofia do Sistema Toyota, na qual se intenta a redução do tempo entre a entrada do
pedido do cliente e a entrega do produto acabado, para que haja uma mais rápida entrada do dinheiro.

Figura 1 – Representação simplificada do sistema Toyota
Fonte: OHNO, 1997, XI

O Sistema Toyota é, conforme Ohno (1997), baseado na redução de desperdício e, entre seus
fundamentos, destaca-se o sistema Just-in-Time (JIT) e a Autonomação. O Just-in-Time estabelece que as
partes a serem montadas devem chegar à etapa de produção em quantidade correta e somente no exato
momento em que serão utilizadas no processo produtivo, estabelecendo-se, assim, um fluxo que
corresponda à afirmação de que, na sua totalidade, será possível chegar ao estoque zero. Por sua vez, com
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a premissa da Autonomação, isto é, automação com um toque humano, as máquinas necessitam dispor de
dispositivos que, em caso de acúmulo de resíduos, por exemplo, não permitam a continuidade do
processo, parando o equipamento e eliminando riscos de quebra de ferramentas ou matrizes, bem como
realizando a parada de produção de eventuais produtos em desconformidade. Um exemplo desse tipo de
dispositivo citado por Ohno (1997) é o de um sistema autônomo que executava a parada de uma máquina
de tear quando uma de suas linhas partia, evitando problemas no equipamento e interrompendo a
produção de um produto desconforme.
Slack, Chambers e Johnston (2009) vão ao encontro de Ohno (1997) ao afirmarem que o Justin-time é uma abordagem de sistema completo, que tem como objetivo principal e global eliminar os
desperdícios, resultando em uma produção com menor custo e um atendimento da demanda no momento e
no local certos, os quais devem estar aliados à qualidade da entrega. Por fim, Corrêa e Corrêa (2013)
acrescentam que o Just-in-time fundamenta principalmente as questões de flexibilidade do processo e de
qualidade, colocando como metas a melhoria contínua e a atuação ininterrupta sobre os desperdícios,
agregando, dessa forma, valor ao produto.

2.2 Programação da produção

De acordo com Ohno (1997), a escolha do tipo de sistema de produção a ser empregado é
muito particular de cada empresa, pois a filosofia e a criatividade de supervisores e de gerentes têm
influência direta sobre os resultados da metodologia empregada. Nesse sentido, a metodologia de
produção empurrada, amplamente utilizada no meio industrial, é, para Ohno (1997), compreendida como
a programação da produção determinada por uma previsão de demanda e pela quantidade de estoque
disponível. A informação de programação é, dessa maneira, pré-determinada por um sistema padrão. Já no
sistema de produção puxada Just-in-time, a quantidade a ser produzida tem como fonte o pedido do
cliente, e, assim, o último processo recebe a informação, que é passada do final para o início, com as
quantidades a serem produzidas para atender a demanda na quantidade correta.
Slack, Chambers e Johnston (2009) afirmam, por sua vez, que a produção nivelada traz
benefícios substanciais, pois se atinge um mix equalizado de produtos, entregando ao cliente uma
variedade maior de produtos no tempo estipulado, reduzindo prazos. A Figura 2 demonstra um
comparativo de produção em grandes lotes e de uma produção nivelada, em que é possível verificar a
saída de um mix diário de produtos.
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Figura 2 – Representação da programação em grandes lotes vs. programação nivelada
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Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009) adaptado

A Figura 2 mostra o comparativo entre a programação da produção de uma empresa que
fabrica um mix de três produtos. No exemplo de programação em grandes lotes, a saída dos produtos não
é equalizada, já que se pode observar que o primeiro lote do produto C estará disponível somente no final
do 4º dia, enquanto que, na programação nivelada, diariamente serão entregues os três produtos em lotes
menores, de forma equilibrada, com maior facilidade de atendimento da demanda de diversos clientes, já
que esse tipo de programação requer setups de forma rápida, evitando atrasos na entrega dos produtos.
Com isso, é possível observar o quanto é importante verificar a programação da produção e as suas
implicações durante o decorrer do processo.
Corrêa e Corrêa (2013) ampliam as afirmações de Ohno (1997), indicando que o Just-in-time,
fundamentalmente, tem o objetivo de reduzir o custo e obter qualidade superior e flexibilidade de
processos, a fim de atender às variações de demanda e de mix de produtos. Assim, é imprescindível que os
estoques sejam retirados do sistema produtivo e que o processo seja balanceado de forma a existir um
atravessamento suave e contínuo tanto de matéria-prima quanto de produtos em processamento. Além
disso, o Just-in-time também deve ter zelo quanto à restrição do mix de produtos produzidos em grande
volume ou deve usar projetos adequados à manufatura e montagem, de forma que o mercado tenha um
mix ampliado de produtos, mas que, no processo de produção, faça uso de um número de itens restritos,
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para minimizar os impactos de mudanças de setup ou de materiais.

2.3 Setup

Setup é o tempo necessário na execução de atividades entre a produção da última peça
manufaturada de um determinado produto até a manufatura da primeira peça do próximo produto,
conforme Moura e Banzato (1996). Complementarmente ao que descrevem tais autores, Black (1998) usa
o critério de qualidade, afirmando que setup seria o tempo transcorrido entre a manufatura da última peça,
dentro dos critérios de qualidade, até o início da manufatura de outro produto, dentro dos critérios de
qualidade.
Por sua vez, Slack, Chambers e Johnston (2008) definem setup como o tempo entre uma
atividade e outra e distinguem-no em dois tipos: o setup interno, definido como as atividades executadas
durante a parada do equipamento, e o setup externo, atividade executada para ganho de tempo com o
equipamento em operação. A redução do tempo de setup é considerada, para Machado et al. (2008), um
diferencial competitivo que agrega valor, devendo haver a necessidade permanente de reduzir o lead time
para alcançar custos menores e maior produtividade.
Nesse sentido, o melhor método de avaliação do setup para análise dos tempos internos é, para
Rese (2012), a filmagem, pois possibilita ter a exatidão das tarefas executadas, bem como o tempo
despendido em cada atividade, auxiliando, de forma prática, a elaboração e a separação dos movimentos
de operadores e de mecânicos responsáveis pelo setup.
Entretanto, Avi Junior, Araújo e Ribeiro (2010) fazem crítica ao setup, na medida em que este
se reflete proporcionalmente na perda de produtividade do processo. Assim, os autores afirmam que o
tempo despendido no setup pode ser avaliado como o indicador principal na aplicação das técnicas de
troca rápida de ferramentas (TRF).
O tempo despendido no setup é uma perda relevante para as empresas; por conta disso, usar
ferramentas para redução ou eliminação de tal tempo pode ser a marca distintiva de uma indústria frente a
seus concorrentes. Nesse horizonte, o uso das técnicas de troca rápida de ferramentas (TRF) pode ser um
diferencial positivo na produtividade, gerando maior produtividade ou mesmo ampliando o mix de
produtos entregues ao cliente.

2.4 Troca rápida de ferramentas (TRF)

Costa Junior (2012) destaca que se concentrar na troca rápida de ferramentas é essencial para a
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existência de um sistema de produção enxuto ou Just-in-time, em que entregar a quantidade correta de
produto no tempo correto é fundamental e necessário para a redução contínua ou eliminação do tempo de
setup. Por conta disso, a troca rápida de ferramentas é, para Ohno (1997), um requisito fundamental para a
existência do Sistema Toyota.
Segundo Shingo (1996), a TRF foi desenvolvida a partir de estudos aprofundados dos aspectos
teórico e prático do setup, com a premissa principal de reduzir ou eliminar o desperdício. O autor fez
distinção em relação a quatro etapas importantes para a aplicação da TRF, como é elencado a seguir:

a. Estágio preliminar: operação antes de aplicadas as melhorias de TRF (operação do modo
inicial).
b. Estágio 1: início da aplicação da TRF, quando há a execução da separação de tempos internos
e externos do setup.
c. Estágio 2: redução do tempo interno e conversão da atividade que era executada com a
máquina parada em tempo externo, ou seja, antes da parada do equipamento.
d. Estágio 3: simplificação geral da operação e execução de melhorias de projeto para redução e
eliminação de ajustes.

A Figura 3 demonstra a redução do tempo de setup interno conforme a aplicação das
melhorias da troca rápida de ferramentas em cada estágio do processo.
Figura 3 – Organograma dos estágios da troca rápida de ferramentas

Fonte: Shingo (1996), p. 314
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É possível observar na figura 3 a redução gradual do tempo de setup conforme avançam os
estágios de implantação das técnicas da TRF.

3

MÉTODO

A metodologia empregada no presente trabalho tem abordagem qualitativa, com a qual, de
acordo com Mascarenhas (2012), o pesquisador pode desenhar o estudo de forma mais adequada ao objeto
estudado, fazendo, dessa maneira, uso de uma metodologia mais coerente frente ao tema tratado e
apresentando uma estrutura sólida, para que o trabalho tenha valor perante a comunidade científica e tenha
a sua aprovação.
Esta pesquisa apoia-se no estudo de caso, já que, de acordo com Yin (2010), isso permite ao
pesquisador compilar as características significativas de eventos e fatos cotidianos da vida real, o
comportamento social, os processos dentro das indústrias, as organizações, entre outras possibilidades.
A coleta de dados foi realizada por meio da observação participante do pesquisador, uma vez
que, conforme Gil (2010), dessa forma, o investigador assume papel dentro do grupo, assim chegando ao
conhecimento da forma como este normalmente se estrutura. Partindo disso, o pesquisador realizou a
filmagem do momento de troca de setup completo dos processos de bobinagem e de pré-montagem,
executados pelos mecânicos preparadores, nos três turnos de produção, no mês de janeiro de 2016
alcançando-se, assim, o setup completo nesses turnos e equipamentos. Entretanto, antes da realização da
filmagem, o pesquisador reuniu a equipe de produção a fim de orientá-la quanto à necessidade de executar
as atividades com naturalidade e normalidade, conforme a rotina da equipe e desconsiderando a presença
do pesquisador durante a filmagem. O pesquisador ficou à distância aproximada de um e dois metros, para
não causar interferência na locomoção da operadora e do mecânico durante os ajustes, a troca de peças e
as ferramentas do equipamento. Além disso, nenhuma informação foi trocada pelo pesquisador com o
mecânico durante o processo de setup, tendo única e simplesmente executado a filmagem do setup. Na
sequência de tal etapa, o pesquisador analisou o vídeo diversas vezes, com o objetivo de mensurar os
tempos de cada etapa do setup. Para isso, foi utilizado um programa de edição de vídeo, com o qual foi
possível executar a marcação de inúmeros pontos, os quais estão expostos na planilha ilustrada na Figura
4.
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Figura 4 – Tempos das atividades do setup realizado nos turnos 1, 2 e 3
Fonte: o autor (2016)

Com os dados ordenados na planilha conforme observado no vídeo, primeiramente se calculou
a média de tempo das atividades nos três turnos de trabalho. A partir disso, verificou-se o custo dos setups
entre julho e dezembro de 2015, separando-se os tempos internos e externos em uma nova planilha para,
então, avaliar as possíveis melhorias que poderiam ser empregadas na sistemática. Com base em tal
exame, transformou-se o tempo interno em externo, eliminando, portanto, etapas desnecessárias do
processo. Por fim, propôs-se uma sistemática adequada de setup, com maior organização, respaldada no
exame empreendido nesta pesquisa.

4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 A empresa
A empresa observada no presente estudo de caso foi fundada em 1954 por descendentes de
imigrantes alemães, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com o propósito de fabricar
capacitores de papel e styroflex. Três anos depois, ela foi integralmente adquirida por um grupo alemão,
tendo sido suas instalações fabris, em 1962, transferidas para a cidade de Gravataí, na região
metropolitana de Porto Alegre. Foi somente em tal ano que se iniciou a produção de capacitores
eletrolíticos de alumínio, sendo, três anos após, incluídos os capacitores de filme de poliéster. Mais tarde,
já em 1999, a fábrica passou a fazer parte de um grupo de empresas alemãs com participação acionária de
um grupo japonês de empresas associadas e tornou aberto o seu capital no mercado de ações. Em 2002, a
denominação social foi alterada.
Contando com mais de vinte mil funcionários, o grupo possui centros de projeto, fabricação e
vendas na Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul, e a sua matriz, com sede em Munique,
Alemanha, é líder mundial na fabricação de componentes eletrônicos, módulos e sistemas. Em 2009, o
grupo alemão fundiu-se com a divisão de componentes eletrônicos de uma grande multinacional japonesa,
a qual se transformou, desde então, em uma empresa do grupo, com sede em Tóquio, Japão.
Assim, os componentes eletrônicos produzidos no local podem ser encontrados em todos os
produtos elétricos e eletrônicos, desde os setores automotivo e industrial até os segmentos de informações,
comunicações e eletrônica de consumo, e têm a capacidade de armazenar energia elétrica, selecionar
frequências e proteger contra sobrevoltagem e sobrecorrente. A empresa, além de desenvolver e fabricar
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capacitores de filme plástico e capacitores eletrolíticos de alumínio, também processa folhas de alumínio e
de filme plástico para seu próprio uso.
Atualmente, a fábrica conta com cerca de 1.700 funcionários, produzindo aproximadamente
1,7 bilhões de componentes por ano, os quais são fornecidos para quase 250 clientes em todo o mundo –
praticamente 80% dos componentes produzidos nessa fábrica são destinados à exportação para Europa,
Ásia, NAFTA (North American Free Trade Agreement), América do Sul e Central. Em relação,
especificamente, ao mercado automotivo europeu, pode-se concluir, a partir de dados publicados pela
ACEA (Associação Europeia dos Produtores de Automóveis), em relatório econômico e de mercado Q12016, que houve um crescimento de 8,2% no registro de veículos novos na União Europeia comparado ao
Q1-2015 (Figura 5).
Figura 5 – Registro de veículos de passageiros novos na União Europeia

Fonte: Relatório Econômico e de mercado da ACEA Q1 – 2016

4.2 Aplicação do estudo

A partir da observação participante da referida empresa, o presente estudo foi desenvolvido na
linha de produção de capacitores eletrolíticos, cuja produção é exclusiva para o mercado automotivo e a
partir da qual são produzidas soluções para aplicações como Power Train (gerenciamento de motor,
sistema de transmissão, resfriamento do motor, injetores de combustível e bombas para circulação de
agua), Safety (direção elétrica, freio elétrico), Convenience (limpador de para-brisas, ventilador do
radiador) e e-Mobile (DC- link inversor 48V, Booster-starter-generator e turbo charger). O setor tem
participação importante na empresa, pois corresponde a aproximadamente 60% das vendas totais e opera
com a produção no limite da capacidade.
Existem quinze dimensões diferentes produzidas no setor axial – subdivididas em diâmetros
de 12, 14, 16, 18, 20 e 21mm, e em alturas compreendidas entre 25, 30, 35, 40 e 50mm –, que são
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distribuídas entre mais de 150 produtos diferentes. Esse setor é dividido em seis linhas de montagem de
capacitores, os quais passam pela manufatura nos processos de bobinagem, pré-montagem, impregnação,
montagem, reoxidação, teste, lavagem, solda e embalagem.
Na Figura 6, é representado o layout das etapas de bobinagem e de pré-montagem,
demonstrando a disposição das linhas e o equipamento utilizado para coleta dos dados (situado na linha 5
da Figura).
Figura 6 – Layout das etapas de bobinagem e de pré-montagem

Fonte: o autor (2016)

Na Figura 7, podem ser observados os processos e suas respectivas sequências de produção.
Em destaque, está o processo de bobinagem e pré montagem, etapa que é o objeto do estudo dos tempos
de setup.
Figura 7 – Fluxograma dos processos de produção

Fonte: o autor (2016)
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Os processos de bobinagem e de pré-montagem foram escolhidos para filmagem e
desenvolvimento da proposta de TRF, pois são os processos de setup que envolvem o maior número de
ferramentas e conjuntos a serem trocados e para os quais mais se despende tempo. Como ponto-chave, é
um processo gargalo na linha de produção, e sua parada acarreta diretamente a perda de produtividade do
setor e o não atendimento à demanda.
A programação da produção da empresa deste estudo foi planejada de forma a priorizar o
nivelamento da entrega dos processos finais, dentro das suas capacidades, uma vez que, conforme
afirmam Slack, Chambers e Johnston (2009), a produção nivelada traz inúmeros benefícios, como o
aumento da diversidade de produtos entregues dentro do prazo. Entre alguns critérios utilizados para essa
programação, optou-se pela ocupação da maior parte da capacidade de equipamentos possível, visto que
alguns produtos não passam por todas as etapas do processo – assim, caso o planejamento não seja
eficiente, equipamentos e pessoas ficarão ociosas nos processos intermediário e final.
A priorização do nivelamento da produção e o atendimento dos prazos confirmados com os
clientes levam a um aumento do número de setups nas etapas de bobinagem e de pré-montagem, que,
segundo Avi Junior, Araújo e Ribeiro (2010), refletem em perda de produtividade. Assim, por exemplo,
entre os meses de julho e dezembro de 2015, houve um número expressivo de setups na empresa aqui
analisada, por conta da necessidade de produzir um determinado mix de produtos em razão da demanda
dos clientes. Na Figura 8 a seguir, pode-se observar o histórico de setups nos referidos meses de 2015.
Figura 8 – Número de setups realizados entre julho e dezembro de 2015.

Fonte: o autor (2016)
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A partir da soma dos setups apresentados na Figura 8, atinge-se o resultado de 472 setups.
Utilizando, como base, o custo estimado de R$ 700 por hora de máquina parada (valor apontado pela
engenharia de processo), é possível estimar o custo despendido pela empresa no período de julho a
dezembro de 2015, conforme cálculos da Figura 9.

Figura 9 – Custo estimado dos setups entre julho e dezembro 2015
Turno 1
Turno 2
Turno 3
Subtotal

Linha 1
29
41
50
120

Linha 2
9
2
5
16

Custo de máquina parada
Tempo médio de setup
Nº de setups

Linha 3
38
40
27
105

Linha 4
19
12
13
44

Linha 5
56
51
51
158
TOTAL

Linha 6
12
11
6
29
472

R$ 700,00
3,14 horas
472

Custo estimado do período com setups
=
(∑ nº de setups) x (Tempo médio de setup) x Custo de máquina parada por hora
Custo estimado do período com setup = (472) x 3,14 h x R$ 700,00 = R$ 1.037.456,00

Fonte: o autor (2016)

Com os cálculos demonstrados na Figura 9, chega-se ao custo total de R$ 1.037.456,00 com
setup. Em relação a isso, Machado et al. (2008) consideram a redução do tempo de setup um diferencial
competitivo e indicam a necessidade permanente de reduzir o lead time para alcançar menor custo e maior
produtividade. A partir disso e com base no custo envolvido na atividade, constata-se que, fazendo-se uso
da TRF, é possível ter significativo ganho financeiro e atender à demanda do mercado europeu, que,
segundo a ACEA, tende a crescer entre os anos 2016 e 2017, mantendo os prognósticos econômicos do
período passado.

4.3 Troca Rápida De Ferramenta (TRF)

Através dos dados relativos aos tempos das atividades do setup realizado nos turnos 1, 2 e 3
(representados na Figura 4), foi viável separar os tempos externos e tempos internos com o objetivo de
otimizar o setup com a transformação de atividades de setup interno em externo. De acordo com as
premissas de Shingo (1996), por meio da separação dos tempos de setup é possível reduzir ou eliminar os
desperdícios.
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Figura 10 – Atividades de tempo externo do Setup
ETAPA
3
4
7
11
16
22
25
45

Setup Externo
ATIVIDADE
Retirar as quebras da máquina
Buscar materiais
Buscar no armário as pastilhas da solda fria
Procura do rolete da fita de fechamento
Procura da garra de transferência
Retirar quebras do programa anterior.
Procura de garra faltante da mesa 2
Troca do produto no sistema de visão da solda
Redução média do tempo interno

T. médio
00:01:18
00:04:01
00:02:38
00:02:14
00:02:04
00:01:04
00:02:55
00:00:49
00:17:03

Fonte: o autor (2016)

Na Figura 10, estão separados os tempos das atividades que podem ser executadas com a
máquina em operação, com a qual se propicia uma redução média de 17 minutos e 03 segundos de setup.
Seguindo o mesmo cálculo demonstrado na Figura 9, tem-se uma redução de custo estimada em torno de
R$ 93.888,67, considerando iguais período e número de setups.

4.3.1 Proposta de setup
Com a análise e a separação dos tempos internos e externos, foi possível criar uma nova
sequência de setup, considerando tanto uma melhoria tecnológica, em relação à atividade que demandava
maior tempo para sua execução, quanto de organização, para reduzir o tempo do setup da máquina.
Figura 11 – Peça original de ferramenta de solda ultrassom

Fonte: o autor (2016)
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Figura 12 – Melhoria tecnológica da ferramenta de solda ultrassom

Fonte: o autor (2016)

Na Figura 12, é apresentada a melhoria proposta para redução dos tempos de troca e de ajuste
da base da solda ultrassom, referentes às etapas 36 e 37 da Figura 4. Com essa mudança da ferramenta, os
tempos de ajuste e de troca limitam-se a menos de um minuto, promovendo uma redução de 13 minutos
no setup total.
Figura 13 – Adequação das gavetas de setup

Kit de setup antes da organização

Kit de setup com compartimento

Fonte: o autor (2016)
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Também foram executadas melhorias nas gavetas onde são guardados os kits de setup, como
pode ser verificado acima, na Figura 13. Essas alterações foram propostas com o objetivo de eliminar a
possibilidade de faltar alguma das peças durante o setup, já que, facilmente, é possível localizar a ausência
de um artigo necessário antes da parada da máquina, ou seja, durante a fase de revisão, etapa criada na
proposta final.
Conforme as afirmações de Shingo (1996), a TRF pode ser implantada seguindo três estágios
distintos, em que, primeiramente, faz-se a separação do setup externo, seguida da conversão de setup
interno em externo, e, finalmente, apresenta-se uma proposta final com a melhoria de diversos aspectos –
os quais podem ser observados, em relação ao estudo em questão, na Figura 14, a seguir.

Figura 14 – Proposta final de setup
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Atividades antes da parada da máquina
ETAPA
ATIVIDADE
1
Buscar materiais
2
Revisar kit de setup se existe falta de peças
3
Buscar no armário as pastilhas da solda fria
4
Retirar as quebras da máquina
5
Troca do produto no sistema de visão da solda
Atividades com máquina parada
ETAPA
ATIVIDADE
1
Iniciar parada no sistema de controle de produção
2
Retirar rolos de material da maquina
3
Colocar materiais
4
Passagem de padrão de largura folhas anodo e catodo
5
Regulagem conjunto do lide anodo e catodo
6
Troca da pastilha de solda fria anodo e catodo
Regulagem da posição do conjunto da solda fria, medida N1 do anodo e
7
catodo
8
Troca do rolete da fita de fechamento
9
Ajuste da fita de fechamento
10
Ajuste do emparelhamento dos materiais
Troca de comprimento do anodo, nº de voltas finais de papel e 180º no
11
painel
12
Troca da Garra de transferência da bobina para o aufnahme

T. médio
00:00:32
00:03:58
00:06:52
00:03:50
00:12:03
00:09:18
00:04:53
00:03:02
00:03:46
00:06:59
00:08:30
00:01:12

13

Acertar voltas finais de papel para padronização do diâmetro da bobina

00:01:10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Breve inspeção afim de verificar os ajustes necessários na bobina
Ajuste fino de medidas de setup da bobina
Retirar materiais, canecas e discos da ordem anterior
Regular o conjunto posicionador do lide no aufnahme
Troca das garras da mesa 1
Troca das garras da mesa 2
Ajuste da altura do sensor do padronizador no furo da bobina
Ajuste da altura da base da fita de cobre
Troca dos padrões de altura do conjunto da solda elétrica
Ajuste do vibrador de canecas
Transferência da mesa 3 para o Jig
Troca do elevador de canecas
Troca das garras de transporte da mesa 2 para mesa 3
Ajuste do posicionador da bobina no fundo da caneca solda ultrassom
Troca do sonotrodo para caso de troca na quantidade de lide
Troca do inserto da base do disco, trocando sempre o diamante da base
da solda
Ajuste da base do disco
Troca da garra de transporte do disco para base da solda ultrassom
Troca da torre de transporte do disco
Ajuste dos parâmetros da solda ultrassom
Ajuste do posicionador dos lides para etapa de solda ultrassom
Ajuste do conjunto da dobra do lide
Ajuste da largura da calha do vibrador
Ajuste da garra de transporte da mesa 3 para o jig

00:03:03
00:06:30
00:02:05
00:01:25
00:07:29
00:07:13
00:02:52
00:03:02
00:02:26
00:01:02
00:09:58
00:05:30
00:06:07
00:06:31
00:08:48

29
30
31
32
33
34
35
36
37

00:01:00

00:00:00
00:03:23
00:03:20
00:01:57
00:02:22
00:00:58
00:01:33
00:03:05
Tempo médio Final 02:37:46

Fonte: o autor (2016)
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As etapas 29 e 30 da Figura 14, em destaque, correspondem às melhorias de ferramental, e
seus respectivos tempos foram estimados, sendo possivelmente inferiores a um minuto, tendo em conta a
facilidade incorporada pelo dispositivo, o qual, além de não necessitar de regulagem do centro, é fixado
por uma base magnética, que dispensa prisioneiros mecânicos.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente estudo foi criar uma proposta de setup para uma indústria fabricante de
componentes eletrônicos automotivos, visto que, por esta não ter formalizada uma sistemática padrão,
ocorriam discrepâncias entre os tempos de execução dos setups entre os três turnos de produção, já que os
mecânicos partiam de suas experiências para executar a troca e o ajuste de ferramentas. Por conta disso,
eram inevitáveis problemas de programação da produção e de comprometimento com prazos confirmados
com clientes.
Para atingir o objetivo principal, foi observado o setup na linha de produção nos três turnos
fazendo, primeiramente, uma filmagem do processo de troca das etapas de bobinagem e de pré-montagem,
para, após, calcular-se a média sobre os valores, como referência para as análises que seriam feitas
posteriormente, Em complemento, foi verificado o histórico de setups da empresa entre julho e dezembro
de 2015, com o objetivo especifico de analisar o impacto financeiro dos desperdícios oriundos dos tempos
envolvidos com setup no período histórico. A partir dessa avaliação, foi possível observar que a empresa,
no referido intervalo, teve um desperdício de R$ 1.037.456,00, valor que a empresa poderia reduzir ou
eliminar através das técnicas de TRF. Fazendo uso das melhorias propostas no organizacional do setup e
na tecnologia referente a ferramental, a empresa reduziria esse desperdício estimado para R$ 868.768,44,
ou seja, um ganho de R$ 168.687,56 no mesmo período.
O estudo da TRF demonstrou grande potencial de redução dos tempos despendidos com setup,
já que, com esta pesquisa, foi possível observar o impacto dos custos provenientes dos tempos internos de
setup e as simples mudanças de organização que podem ser adotadas em tal processo, para que seja
possível gerar ganho. É importante salientar que mudanças tecnológicas de ferramental e dispositivos de
simplificação do setup não devem ser desprezadas, pois, mesmo com o custo de instalação dos
dispositivos, a médio prazo, esses valores serão revertidos em eliminação de desperdício. Ademais, é
importante ressaltar que as técnicas de TRF podem ser utilizadas por empresas de qualquer porte, não
sendo de uso exclusivo de empresas de grande porte, visto sua simplicidade de análise e de implantação.
Por fim, o presente estudo teve como limitadores a observação do setup somente em uma das
linhas de produção nos três turnos; assim, possivelmente, a verificação de setups nas demais linhas de
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produção poderia trazer variáveis que não foram expostas neste estudo. Fica, portanto, como sugestão para
pesquisas futuras, a possibilidade de estudo da TRF nas outras etapas do processo produtivo, bem como o
aprofundamento de melhorias tecnológicas com vistas à redução ou até mesmo à eliminação do setup.
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AS AÇÕES GERENCIAIS DE UMA EMPRESA DO RAMO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA
Andreza Machado Savio
Weslley Echert Vieira
Filipe Martins da Silva

Resumo: O presente estudo irá apresentar como a empresa Pandolfo Comércio Importação e Exportação Ltda do
ramo de comércio atacadista de ferragens e ferramentas operou suas atividades nesse novo período de pandemia,
visto que essa anormalidade foi algo novo para todas as empresas de todos os ramos. Visando identificar em como a
empresa se readaptou o seu financeiro, fluxo de caixa, capital de giro, se necessitou captar recursos, se a empresa
teve alguma dificuldade financeira, quais as ações que foram tomadas quando houve a Medida Provisória do
distanciamento controlado, como lidou com as novas normas trabalhistas, com os novos prazos de declarações
acessórias e pagamentos. O estudo tem como objetivo geral identificar as adaptações que uma empresa do ramo de
comércio atacadista de ferragens e ferramentas realizou durante a pandemia. Para realização do estudo foi aplicado
uma pesquisa descritiva quanto ao seu objetivo, com abordagem qualitativa e utilizando como procedimento um
estudo de caso, cujos dados foram coletados por meio da aplicação de três questionários. Por meio da realização da
pesquisa foi possível constatar que a empresa se sobressaiu na gestão contábil, pessoal e financeira devido ao fato
de que o ramo da empresa ter sido declarado como comércio essencial, permitindo que a mesma soubesse
administrar o fluxo de caixa, efetuando a prorrogação dos títulos junto com os fornecedores e baixando os juros dos
clientes para ter receita em caixa e conseguir ao mínimo cumprir com a folha de pagamento.

Palavras-chave: Pandemia, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Contábil.

Abstract: This study will present how the company Pandolfo Comércio Importação e Export Ltda. in the wholesale
trade of hardware and tools operated its activities in this new period of pandemic, since this abnormality was
something new for all companies of all branches. In order to identify how the company readjusted its financial, cash
flow, working capital, whether it needed to raise funds, whether the company had any financial difficulties, what
actions were taken when there was the Provisional Measure of controlled distancing, how it handled with the new
labor standards, with the new deadlines for ancillary declarations and payments. The study has as general objective
to identify the adaptations that a company in the wholesale trade of hardware and tools made during the pandemic.
To carry out the study, a descriptive research was applied as to its objective, with a qualitative approach and using a
case study as a procedure, whose data were collected through the application of three questionnaires. Through the
research, it was possible to verify that the company excelled in accounting, personal and financial management due
to the fact that the company's branch was declared as essential trade, allowing it to know how to manage the cash
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flow, making the extending the titles together with suppliers and lowering customer interest in order to have cash
income and achieve, at a minimum, compliance with the payroll.

Keyword: Pandemic, Financial Management, Human Resource Management, Accounting Management.

1 INTRODUÇÃO
O ano de 2020 teve início com expectativas positivas na economia brasileira, porém, em março de
2020 teve início a paralização decorrente da pandemia da COVID-19, e com isso as empresas se
depararam com uma nova realidade, com uma queda de seu faturamento e para não quebrarem tiveram
que se reinventar, tanto em relação aos planejamentos, quanto a seus controles e contabilidade.
Conforme matéria no portal das indústrias publicada no dia 14 de maio de 2020, declara que os
principais impactos na pandemia foram quedas de faturamentos, inadimplências de clientes,
cancelamentos de pedidos ou encomendas, falta de insumos e matéria-prima e dificuldade de transporte
público para trabalhadores chegarem aos seus trabalhos, dentre outras.
Dentre as principais medidas que as empresas tomaram em relação aos funcionários foram, o
afastamento dos funcionários que faziam parte do grupo de risco tendo alguma enfermidade pulmonar,
idade acima de 50 anos, tiveram adoção do regime de trabalho home office, férias antecipadas aos
empregados e o uso de banco de horas. Estas mudanças foi uma saída que as empresas usaram para que
conseguissem segurar os empregos de seus colaboradores e assim vencendo a pandemia sem ter que
fechar suas portas.
As empresas que optaram em pôr em prática essas mudanças conseguiram se destacar no mercado
e conseguiram manter um crescimento durante a pandemia. As medidas de curto prazo utilizadas nas
empresas para reduzir os impactos das suspensões de atividades, os Estados encontrando formas de injetar
recursos para amenizar os impactos e tentando sustentar ou impulsionar a economia.
Cezar Souza, fundador e presidente do Grupo Empreenda, afirma em reportagem publicada no
correio Braziliense, em 19 de abril de 2020 onde expõe que a pandemia teve três fases, a emergencial, que
mostra quando surgiram os problemas e quais providencias a se tomarem; a gestão de crise, onde criaram
novos aspectos que surgiram as novas leis para tributos, financeiros e trabalhistas; e por último a da
reflexão estratégica, que ressalta a importância do empresário observar quais foram os lucros e os
prejuízos e principalmente aproveitar as oportunidades, além de analisar se algumas das medidas tomadas
durante a pandemia terão continuidade.
Contudo, com as medidas de flexibilização nas leis trabalhistas, tributarias e concedendo um prazo
longo para que as empresas pudessem pagar seus impostos, contribuições e encargos sociais, como por
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exemplo, o FGTS, com este sentido o texto tem por objetivo analisar o efeito que a pandemia ocasionou
na empresa. Separamos em quatro seções para que possamos entender melhor como a empresa se
sobressaiu durante a pandemia incluindo a introdução. A segunda como foram tomadas as decisões para
adaptação no início e se obteve algum resultado positivo, a terceira como foi seu gerenciamento de capital
de giro e por último qual o gerenciamento com os colaboradores.
Com base no exposto foi O objetivo geral definido foi identificar as adaptações que uma empresa
do ramo de comércio atacadista de ferragens e ferramentas realizou durante a pandemia. Para realizar o
objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: (1) apresentar as ações tomadas na
gestão financeira; (2) identificar as ações tomadas na gestão de Recursos Humanos; e (3) analisar as ações
tomadas pela empresa durante a pandemia.
Para a realização do estudo foi realizado um questionário com determinadas perguntas específicas
para as áreas mais envolvidas nestas tomadas de decisões, para compreender a sua eficaz nas decisões
tomadas, e para atender ao objetivo proposto, será realizado uma pesquisa descritiva quanto ao seu
objetivo, com abordagem qualitativa e utilizando como procedimento um estudo de caso, cuja coleta de
dados será realizada por meio da aplicação de questionários.
O tema do estudo foi determinado por ser um tema em evidência, não somente em território
brasileiro e sim também em um âmbito mundial, e no presente estudo será possível determinar quais os
pontos e estratégias utilizadas que o fizeram para manter ou aumentar seu faturamento e assim mostrando
a parte teórica e prática para terem esse efeito positivo.
O presente estudo está organizado da seguinte maneira: primeiramente é apresentada a introdução,
posteriormente o referencial teórico e a metodologia da pesquisa utilizada, em seguida é a apresentação do
estudo de caso, e por fim as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção serão apresentados os conceitos de contabilidade gerencial e financeira, gestão de
pessoas, estratégias e gestão financeira, postos que serão tratados no estudo.

2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL
A contabilidade gerencial está ligada aos demais instrumentos de Contabilidade que tornam efetiva
a informação contábil nas empresas para serem utilizadas nos processos de gestão. Os gestores necessitam
da informação contábil para o planejamento, execução e controle de suas atividades dentro das empresas.
As teorias da contabilidade gerencial são a decisão, mensuração e informação. Ela não segue regras
específicas, mas obedece a um único fundamento que é ser útil à administração através dos subsistemas de
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informações da contabilidade gerencial (PADOVEZE, 2010).
Padoveze (2010) acrescenta que os relatórios são para usuários internos das empresas, como os
gestores, cujo objetivos é ajudar com o planejamento, controle, avaliação de desempenho e tomada de
decisão das empresas. Os tipos de relatórios são como orçamentos, relatórios de desempenho, relatórios de
custos, dentre outros para facilitar nas tomadas de decisões. Os valores utilizados são de históricos ou
previstos, utilizando-se da moeda estrangeira, moedas físicas, índices. Para esses relatórios não há
nenhuma restrição, exceto as criadas pela gestão.
Atrill et al (2017) acrescenta que os quatro estágios de um sistema de informação contábil
gerencial são: (a) Identificação das informações; (b) Registro das informações; (c) Análise das
informações; (d) Apresentação das informações. Os dois primeiros significam que são a preparação das
informações, enquanto os dois últimos são referentes as informações coletadas. Porém deve-se se
preocupar com os dois últimos elementos do estágio, levando em consideração a forma como elas são
usadas e sua utilidade para os gestores e não pela qual são identificadas e registradas.
Entre os tipos de informações que os gestores necessitam, Atrill et al (2017) menciona que são: (a)
Desenvolvimento dos objetivos e planos: As informações contábeis gerenciais serão úteis no
desenvolvimento das estratégias e objetivos, assim como podem gerar planos financeiros; (b) Controle e
avaliação de desempenho: Informações contábeis gerenciais podem ajudar em controles que colaborem
para garantir que o desempenho real foi exatamente planejado; (c) Alocação de recursos: Os recursos de
uma empresa são responsabilidade dos gestores garantir que sejam usados de maneira eficaz.
De acordo com Atrill et al (2017), decisões como compra de equipamento, produzir um novo
produto ou até mesmo o fechamento de algum departamento, toda essa decisão envolve custos e
benefícios e é o papel do contador gerencial em auxiliar a essas tomadas de decisões. Além da
Contabilidade Gerencial, outro ramo da contabilidade que também possui relevância na gestão é a
Contabilidade Financeira.

2.2 CONTABILIDADE FINANCEIRA
Atrill et al (2017) menciona que a Contabilidade Financeira é um dos principais ramos da
contabilidade, porém ela atende as necessidades de outros usuários, como: clientes, fornecedores,
proprietários, analistas de investimento, governo, funcionários.
Conforme Atrill et al (2017) os relatórios financeiros contêm informações que serão úteis para
grande parte de usuários e tomadas de decisões. Os relatórios dão aos usuários uma visão geral da empresa
em relação ao desempenho e posição em determinado período. Para muitas empresas esses relatórios de
contabilidade financeira precisam ser produzidos com conteúdo e formato padronizado.
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Esses relatórios podem ser produzidos anualmente, duas vezes ao ano, trimestralmente ou
mensalmente. Com os relatórios de contabilidade financeira consegue-se ter uma visão retrospectiva da
empresa e podem ser quantificadas em termos monetários (ATRILL ET AL, 2017). Para Costa (2020) os
relatórios contábeis financeiros fornecem aos investidores a real dimensão sobre a saúde financeira da
empresa, identificando se há sucesso ou não no cumprimento de sua atuação perante o mercado.
Gonçalves et al (2016) menciona que a informação passada aos gestores decorre das ações
realizadas, de análises preventivas com base nas expectativas de mercado, da evolução da tecnologia e
outros aspectos indispensáveis para o exercício de uma atitude proativa da gestão. Os gestores necessitam
de um referencial futuro em que consigam várias opções de investimento, contudo facilita a visão
estratégica e planejamento das ações.
Mas não basta apenas utilizar as ferramentas fornecidas tanto pela Contabilidade Gerencial quanto
a Contabilidade Financeira se a empresa não mantiver uma boa gestão de pessoas para executá-las.

2.3 GESTÃO DE PESSOAS
Para Chiavenato (2014) a gestão de pessoas depende de vários aspectos de uma empresa, como a
cultura que existe, a estrutura organizacional do negócio, da tecnologia, dos processos internos, do estilo
de gestão, dentre tantas outras variáveis.
Chiavenato (2014) acrescenta que a gestão de pessoas é formada por pessoas e organizações, sendo
que as pessoas dependem das organizações para a subsistência, sucesso pessoal e para atingir seus
objetivos pessoais e individuais, pois as organizações também dependem dessas pessoas para operar,
produzir bens e serviços, atender clientes, competir nos mercados e atingir objetivos globais e estratégicos
(CHIAVENATO, 2014).
As organizações jamais existiriam sem as pessoas. Elas lhe dão vida, energia, inteligência. A
verdade é que cada uma depende da outra, na qual os benefícios são recíprocos. Como já dizia Chiavenato
(2014):

Se as pessoas se caracterizam pelas suas diferenças individuais, também as organizações se
caracterizam por uma incrível heterogeneidade. Elas apresentam uma enorme variedade. Podem ser
indústrias, comércios, bancos, financeiras, hospitais, universidades, lojas, prestadores de serviços,
etc. Podem ser grandes, medias e pequenas quanto ao tamanho. Públicas ou privadas quanto à
propriedade. Quase tudo o que a sociedade necessita é produzido pelas organizações.
(CHIAVENATO, 2014, p. 22).

Sinisgalli (2020) afirma que o processo de captação de pessoas tem maior parte da influência no
sucesso da empresa e que construir uma equipe eficiente é um dos principais desafios para que as
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lideranças consigam atingir os excelentes resultados.
A organização é composta por muitas pessoas e deve existir cooperação entre elas e para manter
uma empresa ativa são necessários: (a) comunicação eficaz entre todas as pessoas; (b) disposição das
pessoas para participarem e contribuírem com suas competências; (c) comprometimento das pessoas para
atingirem as metas propostas, os objetivos e o sucesso da organização (LEMES, 2019).

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Prodanov et al (2013) diz que os cursos em todos os níveis são exigidos do estudante alguma
atividade de pesquisa, mas tem sido mal compreendida quanto à finalidade por parte de alunos e
professores. A pesquisa não passa de uma compilação ou cópias de algumas informações desordenadas ou
até mesmo opiniões sobre vários assuntos e que não são referenciadas corretamente.
A pesquisa é a realização de um estudo planejado, sendo o que caracteriza o aspecto da
investigação o método de abordagem do problema. A pesquisa sempre parte de um problema, uma
interrogação, uma situação para a qual o conhecimento disponível não gera respostas adequadas
(PRODANOV et al, 2013).
Para Prodanov et al (2013) a metodologia consiste em estudar, compreender e avaliar métodos
para a realização de uma pesquisa acadêmica, examinando, descrevendo e avaliando métodos e técnicas
de pesquisa que possam ajudar na coleta e no processamento de informações, visando a resolução de
problemas ou questões.
Para realização do estudo foi aplicado uma pesquisa descritiva quanto ao seu objetivo, com
abordagem qualitativa e utilizando como procedimento um estudo de caso. A coleta de dados foi realizada
por meio de uma aplicação de questionário.
A pesquisa é descritiva quanto ao objetivo, sendo assim Prodanov et al (2013), diz que é uma
pesquisa quando o pesquisador registra e descreve os fatos observados sem interferir neles, podendo
envolver o uso de técnicas de coleta de dados, como a aplicação de um questionário.
A pesquisa qualitativa quanto a abordagem, é realizada quando há uma conexão com o mundo real
e o sujeito, ela não requer o uso de métodos e técnicas. O processo e seu significado são os focos
principais da abordagem. (PRODANOV et al, 2013).
Yin (2015), relata que estudo de caso é uma das muitas maneiras de fazer pesquisa, sendo assim os
experimentos, levantamentos, pesquisas históricas e análise de informações são outras maneiras de se
realizar pesquisa. O estudo de caso representa uma estratégia quando se colocam questões “como” e “por
que”, e o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco é em fenômenos inseridos em
algum contexto da real.
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A coleta de dados foi realizada por meio da realização de três questionários específicos para os
gestores do financeiro, contábil e recursos humanos que são Carlos, José e Juliana, da empresa Pandolfo
Comércio Importação e Exportação Ltda, localizada na cidade de Cachoeirinha, sendo sua atividade
econômica principal comércio atacadista de ferragens e ferramentas. No estudo serão utilizados nomes
fictícios aos se referir aos gestores e a empresa devido a questões de sigilo. No Quadro 01 serão
apresentadas as perguntas dos questionários aplicados aos gestores:
Quadro 1 – Perguntas do Questionário
Gestor Financeiro

Gestor Contábil
1. Como foram as adaptações

1. Como foi processo de

necessárias durante o período de

adaptação da empresa

pandemia na contabilidade da

na sua gestão financeira empresa? Quais foram as principais
durante a pandemia?

dificuldades e adaptações
necessárias que poderia citar?

2. Quais desafios que a
empresa enfrentou
durante o período da
pandemia?
3. Como foi o

Gestora de Recursos
Humanos
1. Como se procedeu a
comunicação do Recursos
Humanos com seus
colaboradores em relação a
pandemia?

2. Em relação às novas Leis criadas

2. Os colaboradores ficaram

no período de pandemia, como

cientes de todas as alterações

ocorreu o acompanhamento delas? E

que teve em relação ao

como foi a adaptação para proceder contrato de trabalho? E como
com a aplicação dessas Leis?

reagiram?

3. Como foi o planejamento adotado 3. Foram necessários ocorrer

gerenciamento do

em relação as prorrogações das

desligamentos de

capital de giro nesse

obrigações assessórias e tributárias

colaboradores nesse período

período?

que ocorreram no período?

por causa da pandemia?
4. Como a empresa está

4. A empresa teve

4. Quais impactos das novas Leis

alguma dificuldade

criadas durante a pandemia

financeira nesse período

impactaram na contabilidade da

de pandemia?

empresa?

operando hoje? Quais
medidas foram tomadas para
a volta no "novo normal"? A
empresa comunicou os
colaboradores sobre as novas
normas de distanciamento?

5. A empresa precisou

5. Para você como contador como

5. Como o Recursos
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captar recursos? Quais e

está sendo essa experiência em

Humanos lidou com

com quem? Qual foi a

tempo de pandemia?

funcionários que estão nos

sua finalidade?

grupos de risco ou com
familiares no grupo de risco?
6. O Recursos Humanos
informou aos seus

6. Quais ações foram
tomadas para gerenciar 6. Qual a sua expectativa em relação
o fluxo de caixa nesse

ao pós pandemia? Como acha que a

período?

contabilidade irá continuar no
futuro? Acha que suas funções irão
ter mudanças?

7. Quais as expectativas

colaboradores sobre o
benefício dos R$ 600,00?
Para eles estarem passando
essa informação adiante aos
seus familiares.
7. Quais as expectativas que

que se espera no futuro

se espera no futuro pós

pós pandemia?

pandemia?
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

4 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO
O questionário foi formulado especificadamente para o gestor financeiro Carlos que monitora
todos os resultados da empresa, tomando sempre a frente do negócio, para o gestor contábil José que
observa as novas Leis, elabora os relatórios contábeis e financeiros para estar repassando aos demais
gestores da empresa e para a gestora de recursos humanos Juliana que auxilia e monitora todos os
colaboradores da empresa Pandolfo, devido a sua importância para o estudo realizado.

4.1 GESTOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
O primeiro questionário foi aplicado ao gestor Carlos no dia 13 de outubro de 2020 onde foi
enviado via e-mail para ele estar respondendo o mesmo com cautela.
Foi questionado ao gestor financeiro Carlos como foi o processo de adaptação da empresa na
gestão financeira durante a pandemia. Ele observou que as duas primeiras semanas foram de incertezas e
tiveram que suspender as operações pois a empresa parou de faturar. Com isso, os clientes começaram a
atrasar e a suspender os pagamentos. Logo em seguida, o segmento de atuação foi considerado essencial e
em 30 dias a situação financeira retomou a normalidade. Mas conforme ele enfatizou as primeiras
semanas foram de sufoco total na gestão de caixa e controle diário no contas a pagar e a receber.
Outro questionamento foi em relação aos desafios que a empresa enfrentou durante o período de
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pandemia. Carlos enfatizou que os desafios foram nas primeiras semanas devido a pequena paralisação
como já mencionado anteriormente, mas que logo a operação foi retomada. A partir do mês de maio os
efeitos foram atípicos, pois ao contrário da economia a empresa começou a faturar uma demanda acima do
que era esperado. O maior desafio foi ajustar a operação para conseguir atender a elevada demanda.
Outra questão feita ao gestor Carlos foi em relação ao gerenciamento do capital de giro nesse
período. Ele relatou que foi bastante complexo pois todos os ativos da empresa foram comprometidos no
início da pandemia. Ele não deixou claro que ativos seriam esses.
Alguns problemas que foram relatados por Carlos que contribuíram para esse consumo de ativo,
foram os clientes com alto índice de inadimplência, caixa e aplicações sendo rapidamente consumidas
pelas despesas e baixa receita sendo realizada devido a diminuição da operação da empresa. Para não
comprometer integralmente o capital de giro a empresa viu-se obrigada a fazer um esforço grande para
negociar novos prazos com seus fornecedores e ao mesmo tempo realizar captação de recursos financeiros
junto aos bancos na forma de empréstimos para poder garantir liquides imediata.
Foi perguntado se a empresa teve alguma dificuldade financeira nesse período de pandemia. Carlos
comentou que as dificuldades financeiras foram observadas apenas no primeiro mês de pandemia e logo
resolvido com captações de créditos realizadas muito rapidamente e foi negociado a prorrogação de
pagamentos junto aos fornecedores. Após os primeiros 30 dias a empresa retomou suas atividades com
volumes e resultados superiores ao período e o efeito se tornou ao contrário pois começou a ter saldo em
caixa extremamente positivo possibilitando a fazer aplicações com o excedente.
Foi questionado a Carlos se a empresa precisou captar recursos, quais e com quem e qual foi a sua
finalidade. Ele indagou que a empresa captou recursos de forma estratégica. Com a pandemia, juros
baixos, subsídios do Governo com isenção de IOF (Imposto sobre Operações Federais) e linhas de crédito
do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) a longo prazo, a empresa optou
por realizar captações para aproveitar as oportunidades de mercado e realizar investimentos com estes
recursos captados com baixo custo.
Outro questionamento foi em relação as ações tomadas para gerenciar o fluxo de caixa nesse
período. Ele mencionou que o fluxo de caixa no primeiro mês de pandemia foi de muita negociação junto
aos fornecedores para conseguir prorrogar os pagamentos sem custos e manter a empresa com caixa
suficiente para pagar as contas mais importantes, assim como a folha de pagamentos. Já com os clientes,
tentaram negociar o máximo possível para receber os pagamentos em dia e os atrasados inclusive abrindo
mão de juros. Devido a situação foi aproveitado das autorizações do governo para prorrogar alguns
tributos como FGTS e 1/3 de férias e fazendo o uso de banco de horas para poder preservar o caixa mais
líquido possível.
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E a última questão efetuada a Carlos foi em relação as expectativas que se espera no futuro pós
pandemia. Ele respondeu que as expectativas são de que o volume de vendas volte a sua normalidade a
partir do próximo ano assim como as margens diminuam igualmente. Ele não deixou claro que margens
seriam essas. A empresa tem ciência de que aproveitou e está aproveitando bem esta mudança do
consumo no segmento de ferragens e ferramentas e conseguiu estar organizada e bem gerida fazendo bons
resultados diante da pandemia. Como conseguiram fazer bons resultados econômicos a perspectiva dele é
utilizar estes recursos para investir em melhorias e expansão da empresa.
Já para o gestor contábil José, o questionário foi aplicado em 23 de outubro de 2020, onde foi
enviado para o seu e-mail para estar respondendo as questões.
Foi questionado ao gestor José como foram as adaptações necessárias durante o período de
pandemia na contabilidade da empresa e quais as principais dificuldades e adaptações necessárias que
poderia citar. Ele mencionou que o maior desafio do departamento contábil foi acompanhar as alterações
das normas e a sua aplicabilidade nos âmbitos tributários, trabalhistas e cíveis. Ele mensurou em 20
normas que impactou de forma direta e indiretamente a empresa. Ele não deixou claro quais seriam as
normas.
Em virtude dos processos internos ele comentou que o departamento contábil está em um alto
patamar de excelência e que as tarefas estão devidamente organizadas e os controles com uma
confiabilidade alta.
A principal dificuldade foi a exigência governamental para reduzir o número de funcionários
trabalhando, no qual sobrecarregou muito o trabalho, mas que mesmo assim foi possível suportar todas as
demandas.
Outro questionamento foi em relação às novas Leis criadas no período de pandemia, como ocorreu
o acompanhamento delas e como foi a adaptação para proceder com a aplicação dessas Leis. Ele
comentou que as novas Leis criadas eram acompanhadas através dos diários oficiais dos âmbitos federal,
estadual, municipal e nas mídias do Governo. Em relação ao questionamento da adaptação, ele não
respondeu.
Quando perguntado a Carlos como foi o planejamento adotado em relação as prorrogações das
obrigações acessórias e tributárias que ocorreram no período, ele nos indagou que a empresa não aderiu as
prorrogações das obrigações acessórias e que entregaram dentro dos prazos originais e no aspecto das
tributárias, foram prorrogadas algumas. Ele não mencionou quais tributos foram prorrogados.
Foi questionado quais impactos das novas Leis criadas durante a pandemia impactaram na
contabilidade da empresa. Ele respondeu que os impactos ocorreram diretamente no fluxo de caixa da
empresa, por conta da procrastinação dos pagamentos dos tributos.
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Outro questionamento foi em relação em como contador como está sendo a experiência em tempo
de pandemia. José respondeu que entre os meses de março e abril foi um grande desafio para a profissão
ratificando a grande importância do contador na empresa e que atualmente está normalizado com as
demandas sugeridas. Novamente ele não mencionou quais demandas seriam estas.
E a última questão efetuada é em relação a sua expectativa ao pós pandemia, como acha que a
contabilidade irá continuar no futuro e se acha que as funções iriam ter mudanças. Ele comentou que a
expectativa da profissão não tem influência causal da pandemia e que a profissão do contador está em
ascensão cada vez mais por ser uma peça crucial para as empresas.

4.2 GESTORA DE RECURSOS HUMANOS
O terceiro questionário foi aplicado à gestora Juliana no dia 14 de outubro de 2020 onde foi
enviado via e-mail, pois ela estava afastada por suspeita de COVID-19.
Primeiramente foi questionada como se procedeu a comunicação do departamento de recursos
humanos com seus colaboradores em relação a pandemia. Ela mencionou que o setor trabalhou
intensamente a comunicação com os colaboradores através de e-mails, WhatsApp, em murais que são
localizados na empresa e reuniões em setores, passando assim as informações de mudanças na rotina da
empresa, cuidado com o vírus, atualizações de alterações contratuais devido as Medidas Provisórias como
férias e banco de horas.
Outro questionamento foi se os colaboradores ficaram cientes de todas as alterações que teve em
relação ao contrato de trabalho e como reagiram. A gestora relatou que foram adotadas medidas baseadas
nas Medidas Provisórias, como férias sem o pagamento de 1/3 e banco de horas e as ambas foram
informadas através do WhatsApp e individualmente.
Em relação a reação dos funcionários em função do distanciamento controlado, a grande maioria
reagiu bem, entendendo que foi uma medida necessária para garantir os direitos dos colaboradores,
mesmo se houvesse uma parada brusca devido a pandemia. Porém alguns não ficaram muito confortáveis
com o banco de horas, já que diferente do que se imaginava, aumentou muito a demanda de trabalho.
Também foi questionada se foram necessários ocorrer desligamentos de colaboradores nesse
período por causa da pandemia. Ela comentou que ocorreram alguns desligamentos no mês de março, mas
todos já estavam planejados e foram adiantados devido a pandemia. Em nenhum momento houve corte de
colaboradores para redução de custos.
Ao ser perguntada como a empresa está operando hoje, quais medidas foram tomadas para a volta
no “novo normal” e se a empresa comunicou aos colaboradores sobre as novas normas de distanciamento.
Juliana respondeu que a empresa está operando com alguns colaboradores da administração e call center
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em home office para garantir o distanciamento nas áreas administrativas.
Já a parte da operação da empresa está trabalhando com 100% de seu quadro de colaboradores,
porém dividido em turnos, o que garante o distanciamento devido ao tamanho do setor logístico. Foi
elaborado um plano de contingência com os protocolos de segurança indicados pela Secretária de Saúde
para garantir a segurança dos colaboradores. Todas as normas do plano de contingência foram informadas
aos colaboradores através dos murais da empresa, WhatsApp e em reuniões de setores.
Outra questão, foi como o setor de recursos humanos lidou com os funcionários que são dos
grupos de risco ou com familiares nos grupos de risco. Ela mencionou que os colaboradores nos grupos de
risco tiveram seus contratos suspensos para garantir a segurança. O setor está constantemente orientando
quanto aos cuidados principalmente em casos de colaboradores que moram com familiares nos grupos de
risco e caso haja alguma suspeita o colaborador é afastado até que o exame seja realizado.
Outro questionamento foi em relação se o setor de recursos humanos informou aos colaboradores
sobre o benefício dos R$ 600,00 aos seus colaboradores. Para eles estarem passando essa informação
adiante aos seus familiares. Ela indagou que esse assunto não foi abordado com os colaboradores.
E a última questão efetuada foi em relação as expectativas que se espera no futuro pós pandemia.
Ela comentou que a empresa espera manter o nível de serviço excelente que tiveram mesmo durante a
pandemia. Ela acredita que algumas rotinas mudaram para melhor pois passaram a utilizar mais a
tecnologia ao favor da empresa assim ganhando tempo como exemplo em reuniões e entrevistas online e
os colaboradores aprenderam a trabalhar remotamente com a mesma eficiência, ela crê que isso
permanecerá pós pandemia.

4.3 ANÁLISE DOS DADOS
Analisando as respostas obtidas no questionário aplicado, que segundo os gestores respondentes, o
mais importante para a empresa foi que não ocorreram demissões de colaboradores para cortes de custos e
as que ocorreram foram programadas antes da pandemia, e demonstraram satisfação pela empresa ter
sempre deixado os colaboradores cientes de todas as situações ocorridas no período de pandemia.
Nota-se que as respostas apresentadas pelos gestores se complementam demonstrando uma união e
sintonia entre os setores, sendo esse um dos motivos pelos quais a empresa se manteve operando
otimamente bem no período de pandemia.
Com isso foi possível constatar que na gestão financeira a empresa se sobressaiu faturando mais do
que o esperado no período e aproveitou as oportunidades de crédito para captar recursos, pois houve
baixos juros comparado, em comparação a cenários de períodos anteriores. A empresa teve uma boa
gestão e isso também ajudou e está ajudando a mantê-la nesse período de pandemia, sendo possível ligá-la
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a teoria de Gonçalves et al (2016), que menciona que as ações realizadas pelos gestores devem ser
preventivas, com base nas expectativas de mercado, possibilitando que fosse adaptado a situação em que
se vivia no momento.
Ficou evidenciado que o setor contábil colaborou muito, pois ficou claro que sempre ficaram por
dentro de todas as novas Leis que surgiram no período de pandemia, assim colaborando com o fluxo de
caixa por conta das prorrogações que aderiram, pois de acordo com Atrill et al (2017), entre os estágios da
contabilidade gerencial são análise das informações e apresentação das informações, possibilitando a
preparação dos relatórios e procedimentos a serem adotados no setor, e com isso, atinja-se o objetivo
proposto. O gestor ressalta que os resultados obtidos só foi possível devido ao setor ser unido e isso
facilitou nas mudanças e atividades propostas.
Os gestores admiraram que os colaboradores conseguiram se adaptar às mudanças, como por
exemplo o home office onde os colaboradores trabalharam com a mesma eficiência e que isso só agregou
ainda mais para a empresa, pois é importante ressaltar que, ao se estudar a teoria de Chiavenato (2014), a
gestão de pessoas depende de diversos aspectos de uma empresa, incluindo a estrutura organizacional do
negócio, da tecnologia, dos processos internos, além da gestão de pessoas é formada por pessoas e
organizações, sem isso, não seria possível obter esse resultado.
Visto, a tecnologia é um fator que pós pandemia irá se manter na empresa pois foi um diferencial
nesse momento, facilitando a continuidade das entrevistas e reuniões entre gestores e colaboradores e
acreditam que isso permanecerá.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo foi realizado baseado no momento que estamos vivendo desde março de 2020 que é a
COVID-19, declarado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como pandemia. Com isso, muitas
pessoas estão isoladas em suas casas, se prevenindo da doença para não haver maior número de
contaminados e o vírus não se alastrar drasticamente pois ainda não foi descoberto a vacina. Com isso
ocorreu as mudanças das Medidas Provisórias, onde ocasionou o fechamento temporário de comércios
não essenciais, tudo para evitar maior contaminação.
No presente estudo foi selecionado uma empresa com o intuito de analisar detalhadamente como
ela se adaptou nesse período, que através da aplicação dos questionários teríamos as respostas certas para
analisar como a empresa se comportou.
Após a aplicação dos questionários, foi analisado que a empresa se sobressaiu devido a boa gestão
e o fato de que o ramo da empresa ter sido declarado como comércio essencial. A empresa soube
administrar o fluxo de caixa, efetuando a prorrogação dos títulos junto com os fornecedores e baixando os
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juros dos clientes para ter receita em caixa e conseguir ao mínimo cumprir com a folha de pagamento.
Souberam captar recursos no tempo certo pois conseguiram juros reduzidos e com isso ficaram com o
caixa excedente.
A empresa também optou por fazer as prorrogações propostas pelo Governo, onde conseguiu
manter o fluxo de caixa positivo, mas o que ajudou foi que após os 30 dias conforme informado pelos
respondentes, a empresa retornou as atividades e faturou acima do esperado.
A escolha do tema do estudo foi entender e conhecer quais foram as adaptações que a empresa
Pandolfo Comércio Importação e Exportação Ltda obteve para o novo cenário durante a pandemia, pois
ela, diferentemente do que se via em notícias e portais de negócios, ela se sobressaiu nos setores do
financeiro, contábil e recursos humanos, e ainda a partir de abril conseguiu manter as vendas acima da
média esperada em todos os meses e não precisou fazer demissões para reduzir quadro de funcionários e
aproveitou os descontos dos juros dos bancos para captar empréstimos e ficar com o caixa excedente.
O estudo é importante para a instituição para demonstrar aos futuros alunos em como uma empresa
conseguiu se manter em meio a pandemia, além de mostrar que o que vimos na teoria é aplicado na
prática. Mostra que os gestores não trabalham sozinhos e que uma organização tem que se trabalhar em
equipe, e foi o que aconteceu nessa empresa, pois os setores mencionados nesse estudo trabalharam em
sintonia e com isso agiram muito rápido, assim conseguindo manter a empresa erguida. A empresa teve
uma vantagem pois após 30 dias de fechamento se tornou comércio essencial, mas só mostra o quanto a
gestão da empresa colaborou.
Para a empresa o estudo é importante, pois conseguiu demonstrar que na atual situação, de
comércio fechando, a economia péssima, demissão em massa de funcionários em outras empresas, a
relatada no estudo se superou em meio a tantas dessas mencionadas, pois teve uma agilidade para se
readaptar com excelência.
As ações que a empresa tomou no mês de março foi cauteloso e viável, assim agilizando rápido o
fluxo de caixa. A empresa praticou o distanciamento controlado deixando vários colaboradores dos grupos
de risco, dentre outros em home office, justo para evitar que ocorresse uma aglomeração e que aumentasse
a transmissão do vírus. Com isso a empresa notou que os seus colaboradores são capazes de fazer
teletrabalho e assim dando um voto de confiança, pensando em futuramente manter alguns nessa opção.
A dificuldade encontrada na elaboração do estudo foi que, em um primeiro momento foi enviado o
questionário ao gestor da contabilidade, com perguntas objetivas com o intuito de complementar o nosso
estudo, semelhante ao que foi aplicado. Porém as respostas enviadas foram superficiais, em que não
agregariam ao estudo. Por isso foi incluído juntamente com o questionário do gestor financeiro pois
algumas das respostas se tornou viável em utilizá-las.
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Para estudos futuros sugere-se analisar as mudanças que ainda ocorrerão ao final da pandemia, o
chamado “novo normal”, analisando as novas jornadas de trabalho, distanciamento controlado, home
office, vendas, demissões, medidas provisórias. Com base nessas informações será possível comparar as
mudanças ocorridas na empresa, se ainda se manteve bem ou não financeiramente no pós pandemia, se
precisou captar mais recursos tanto para investimento tanto para suprir a necessidade do fluxo de caixa, se
foi possível manter os colaboradores ou precisou demiti-los em razão de redução de custo.
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O TRANSFER PRICING E A APLICAÇÃO DAS REGRAS BRASILEIRAS NAS OPERAÇÕES
DE EXPORTAÇÃO

Bruno de Brum Maciel
Júlia Lopes Rodrigues
Filipe Martins da Silva

Resumo: O tema do presente estudo é de extrema relevância para o cenário tributário mundial no que se refere a
tributação sobre renda, com a globalização em processo de constante evolução esta discussão para que a tributação
não seja tão onerosa a ponto de prejudicar o desenvolvimento dos negócios. Quando as empresas utilizam de
artifícios para evitar a tributação sobre a renda, há a necessidade de serem criados mecanismos para evitar este
desvio, surgindo assim o Transfer Pricing (TP). O TP é regido pela Lei 9.430/96 e Instrução normativa 1.870/19 e
são regras utilizadas para neutralizar os efeitos fiscais de possíveis manipulações nas transações de importação e
exportação realizadas entre empresas vinculadas no exterior. Para isso foi definido o seguinte objetivo geral:
apresentar impacto do TP em uma indústria brasileira que possui coligada no exterior. A metodologia aplicada no
estudo é descritiva, quanto ao seu objetivo; qualitativa, quanto a sua abordagem; com aplicação de um estudo de
caso, quanto ao seu procedimento. O objetivo do TP é evitar que não haja sonegações em operações de importação
e exportação entre empresas sediadas em paraíso fiscal. Ao apresentar a movimentação de uma empresa da empresa
em estudo, foi necessário realizar ajudes nos produtos, pois a operação realizada ao longo do periodo não está
dentro do estipulado pela lei do TP para esse tipo de operação, pois existe falta de compatibilidade entre os valores
gerados no Brasil e o valor de competitividade.

Palavras-chave: Transfer Pricing, Exportação, Importação, Preço.
Abstract: The theme of this study is extremely relevant to the world tax scenario with regard to income taxation,
with globalization in a process of constant evolution, this discussion so that taxation is not so onerous to the point of
harming business development. When companies use artifices to avoid income taxation, there is a need to create
mechanisms to avoid this deviation, giving rise to Transfer Pricing (TP). The TP is governed by Law 9,430/96 and
Normative Instruction 1,870/19 and are rules used to neutralize the tax effects of possible manipulations in import
and export transactions carried out between related companies abroad. For this, the following general objective was
defined: to present the impact of TP on a Brazilian industry that has an affiliate abroad. The methodology applied in
the study is descriptive, regarding its purpose; qualitative, as to its approach; with application of a case study, as to
its procedure. The objective of the TP is to avoid tax evasion in import and export transactions between companies
headquartered in a tax haven. When presenting the movement of a company of the company under study, it was
necessary to carry out assistance in the products, as the operation carried out over the period is not within the
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stipulated by the TP law for this type of operation, as there is a lack of compatibility between the values generated
in Brazil and the value of competitiveness.
Keywords: Transfer Pricing, Export, Import, Price.

1 INTRODUÇÃO
As operações de venda para o exterior e a importação sempre foram um sinal de alerta para o
poder público, tendo em vista a complexibilidade das informações pertinentes a exportação e importação,
além da falta de transparência dos dados para verificações e análises junto à paises do exterior. Isso retrata
o cenário em que os empreendedores possam usar as operações de forma legal para melhor planejar seu
sistema tributário, e, de maneira lícita realizar os procedimentos no qual favoreçam seus ganhos nas
operações.
As empresas que realizam movimentações de mercadorias e serviços para o exterior são obrigadas
pela legislação a destacar de acordo com algumas exigências e requisitos presentes na lei 9.430/96 que
rege o Transfer Pricing a demonstrar os cálculos de formação de preços e aplicações de margem para
preço de venda, sendo assim, demonstrando transparência das informações para possivel questionamento
sobre o recolhimento tributário.
De acrodo com a lei 9.430/96, os requisitos adotados para que as empresas sejam enquadradas na
obrigatoriedade de realizar o cálculo de Transfer Pricing, tem como bases as verificações de percentuais
sobre o resultado da empresa e o quanto essas operações representam sobre o total realizado no período de
apuração da empresa.
Entendendo que a empresa está obrigada a demonstrar o cálculo de suas operações realizadas com
empresas no exterior, sejam elas enquadradas na lista de paraísos fiscais ou realizadas em empresas do
grupo, como coligadas, cabe à empresa identificar qual o método disponibilizado pelo orgão que
regulamenta o procedimento de auditoria referente ao tranfer pricing, esta dentro da sua capacidade de
realizar o cálculo e justificar, sendo capaz de apresentar as documentações necessárias para comprovação
dos dados informados.
Dentro do Transfer Pricing existe uma legislação especifica, tratando sobre as adversidades e
particulariedades do cálculo, como no caso das commoities, trazendo para as empresas que devem
demonstrar suas operações com mais confiança e capacidade técnica de acertividade no calculo, para isso
existem métodos disponibilizados, tanto para exportação quanto para importação.
Com base no exposto, foi definida a seguinte questão problema: qual o impacto do Transfer
Pricing em uma indústria brasileira que possui coligada no exterior. Para responder à questão problema foi
definido o seguinte objetivo geral: apresentar impacto do Transfer Pricing em uma indústria brasileira que
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possui coligada no exterior. Para atender o objetivo geral foram definidos três objetivos específicos: (1)
Calcular o Transfer Pricing; (2) Explicar o processo de cálculo do Transfer Pricing no método CAP; e (3)
Demonstração o cálculo de Ajuste do Transfer Pricing pelo metódo CAP.
A metodologia aplicada no estudo é descritiva, quanto ao seu objetivo; qualitativa, quanto a sua
abordagem; com aplicação de um estudo de caso, quanto ao seu procedimento. A coleta de dados se dará
através de uma entrevista feita com uma consultora da Filial localizada na India e por meio de documentos
fornecidos, como planilhas de cálculo utilizadas. A escolha do tema justifica-se, pois, a tributação é um
fator relevante quando se refere a investimentos, visando que as empresas têm como objetivo reduzir as
despesas tributárias. A transferência de preços passa a ser um instrumento de grande valia para esse
controle de custos e preços conforme a posição de interesse da empresa ou do grupo envolvido no
processo.
A pesquisa está dividida em cinco seções: à primeira é a introdução onde serão apresentados os
conteúdos desenvolvidos; a segunda o referencial teórico cujo abordamos os principais conceitos sobre o
TP; à terceira seção refere-se à metodologia que descreve os procedimentos usados para obter os
resultados apresentados; à quarta a apresentação do estudo e por fim, à quinta com as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção serão apresentados os conceitos de Coligada, controlada e vinculada que serão cruciais
para o entendimento do Transfer Pricing, além do conceito de TP e a apresentação de seus métodos para a
importação e para a exportação.

2.1 COLIGADAS, CONTROLADAS E VINCULADAS
De acordo com os Art. 1.097 e 1.099 do código civil consideram-se coligadas as sociedades que,
em suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma dos artigos
seguintes. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez por
cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.
Pelas determinações dos artigos 1.098 a 1.100 do Código Civil, temos as seguintes características
que definem empresas controladas as sociedades: (1) A sociedade de cujo capital outra sociedade possua a
maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores; (2) A sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra,
mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.
Segundo a Lei n° 9.430/96 (art. 23), Lei n° 10.451/02 (Art. 4º) e IN RFB n° 1.312/12 (art. 2°)
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consideram-se vinculadas á pessoa jurídica domiciliada no Brasil, a filial, sucursal ou matriz quando
domiciliada no exterior, a pessoa física (PF) ou jurídica (PJ), residente ou domiciliada no exterior
caracterizada como controladora, controlada, coligada, interligada ou associada, a PF, domiciliada no
exterior, que for parente ou afim até o 3º grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou
controladores, a interposta pessoa.
Para que uma empresa seja considerada coligada, basta que a investidora tenha influência
significativa, e, para que haja controle, basta que a investidora tenha a preponderâncias nas decisões de
acordo com as definições que constam nos incisos do art. 243 da Lei n. 6.404/76, transcritos a seguir:
Art. 243 (...) § 1º São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009).
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de
outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
(...)
§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o
poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem
controlála (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009).
§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por
cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la (Incluído pela Lei n. 11.941,
de 2009). (BRASIL, 1976)

2.2 TRANSFER PRICING
Conforme a OCDE (2017), os Acordos Prévios sobre Preços de Transferência constituírem um dos
métodos de determinação dos preços de Plena Concorrência entre entidades de diferentes países, onde o
Preço de Transferência estão de acordo com com as Diretrizes sobre os Preços de Transferência para as
Empresas Multinacionais e Administrações Fiscais emitidas pela OCDE “os preços pelos quais uma
empresa transfere bens corpóreos, ativos incorpóreos ou presta serviços aa empresas associadas.
Martins (2018) acrescente que o Preço de Transferência refere-se a transações efetuadas entre
apurado nas transações com terceiros não relacionados, cujas normas objetivam regular as operações
praticadas entre pessoas sediadas e domiciliadas no país e pessoas vinculadas residentes e domiciliadas no
exterior, pois o preço praticado entre partes relacionadas pode ser influenciado por outras regras que não
as de oferta e procura pertinentes aos negócios pactuados entre partes independentes. Segundo Peres
(2002), os contribuintes que promovem operações nas quais se considera praticado o Preço de
Transferência devem demonstrar que este é o praticado no mercado.
O Transfer Pricing é regido pela Lei 9.430/96 e Instrução normativa 1.870/19, surgiu, pois as
empresas acabam tendo negociações, seja referente a importações ou exportações com empresas coligadas
ou situadas em paraísos fiscais, tais paraísos têm tributações diferentes, o que faz o governo ficar atento
para que não haja transações com o intuito de sonegação, o Transfer Pricing surgiu justamente para evitar
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os preços artificiais passíveis de manipulação de transações entre as empresas. Estão sujeitas ao Transfer
Pricing todas as pessoas jurídicas ou físicas que realizem operações de importação ou exportação entre
empresas coligadas ou com sede em paraíso fiscal.
Segundo Braga (2017), complementado por Thorstensen e Mathias (2019), o Transfer Pricing são
regras utilizadas para neutralizar os efeitos fiscais de possíveis manipulações de importação e exportação
realizadas entre empresas vinculadas, assim denominadas as empresas que participam, direta ou
indiretamente, da administração ou capital de outra empresa localizada em país diverso ou empresas
sediadas em paraíso fiscal. Entre os países considerados pela IN 1.037/2010 estão Hong Kong, Líbano,
Maldivas, Panamá e Polinésia Francesa.
O cálculo do Transfer Pricing está de acordo com os métodos e normas sugeridos pela
Organização para a Cooperação e desenvolvimento Econômico (OCDE), mas todos os países tem
autonomia para integrar a lei modelo em sua legislação tributária da melhor forma, mas, conforme Sousa,
Argentino e Tomasczeski (2017), o Brasil não é país-membro da OCDE mas participa do grupo, portanto
não está submisso às regras da OCDE para fins de cálculo do preço de transferência, portanto adota um
método de apuração diferente do que é praticado no restante do mundo.

2.3 MÉTODOS DE CÁLCULO DO TP
O Preço Parâmetro é regulado pelo artigo 4º da IN nº 1.312/12, onde é informado que ele consiste
em ser o preço apurado por meio dos métodos de preços de transferência, constantes da legislação
brasileira, que servirá de referência na comparação com o preço praticado pela empresa, para fins de
calculo será considerado sempre o período anual, ainda que a empresa apure o lucro real trimestral ou
lucro real mensal acumulado e estão sujeitas ao calculo do preço parâmetro as importações e exportações
de bens, serviços e direitos, juros pagos ou creditados e juros auferidos de operações financeiras.
Para determinar esse Preço Parâmetro deve-se observar o artigo 6º da IN nº 1.312/12, que
determina que ele deve-se apoiar no preço médio ponderado dos bens, serviços e direitos, considerando-se
as quantidades e valores correspondentes a todas as operações de compra praticada durante o período-base
de apuração. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com empresas vinculadas,
quando o preço-parâmetro, divirja, em até 5%, para mais, do preço praticado na importação e para
commodities que o preço-parâmetro divirja, em até 3%, nessa hipótese, nenhum ajuste será exigido da
empresa, seja no cálculo do IRPJ ou na CSLL.
A Lei 9.430/96 e a Instrução normativa 1.870/19, da legislação brasileira, estabelecem os seguintes
métodos de cálculo de preço a serem praticados nas operações de compra e venda de bens, serviços ou
direitos, realizados por pessoa física, jurídica residente ou domiciliada no Brasil, cujo método escolhido
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pela empresa deverá ser aplicado consistentemente por todo o período-base de apuração. A seguir, no
Quadro 01, serão apresentados os métodos da aplicação do Transfer Pricing para importação.
Quadro 01 – Métodos para Importação
–

PIC

Preços Definido como a média aritmética ponderada dos preços dos bens,

independentes

serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado

comprados

Brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda
empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em condições de
pagamento semelhantes.

CPL

–

Custo

de Definido como o custo médio de produção de bens, serviços ou direitos,

produção mais lucro

idênticos ou similares, no país onde tiverem sido originalmente
produzidos, acrescidos dos impostos e taxas cobrados pelo referido país,
na exportação, e de margem de lucro de 20%, calculada sobre o custo
apurado.

PRL

–

Preço

de
Trata-se da média aritmética ponderada dos preços de venda dos bens,

revenda menos lucro

serviços ou direitos, na apuração do preço parâmetro pelo método PRL,
a margem de lucro utilizada peara apuração será de acordo com o setor
econômico da empresa, a saber:
Se

utiliza

de

40%

para:

Produtos

farmacêuticos,

fotográficos,

cinematográficos, produtos derivados e extração de petróleo. Se utiliza
30% para: Produtos químicos, vidro, celulose e papel. Se utiliza 20%
para os demais setores.
PCI

–

Preço

sob
Consideram-se commodities para fim de aplicação do PCI, os produtos

cotação na importação

listados no anexo I, bem como os demais produtos negociados nas
bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II da IN RFB Nº
1.312/12.
Fonte: Adaptado da Lei 12.715/12 e IN 1.312/12

Como observado no Quadro 01, os preços dos bens importados e declarados por pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no país serão comparados com os preços de cotação desses bens,
constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionacionalmente reconhecidas, ajustado para mais
ou para menos do prêmio médio de mercado na data da transação. A seguir, no Quadro 02, serão
apresentados os métodos da aplicação do Transfer Pricing para exportação.
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Quadro 02 – Métodos para Exportações
PVEX – Preço de Trata-se da média aritmética dos preços de venda nas exportações
venda

nas efetuadas pela própria empresa, para outros clientes, ou por outra

exportações

exportadora nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
durante o período-base e em condições de pagamentos semelhantes.

PVA – Preço de Trata-se da média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou
venda por atacado similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em
no país de destino, condições de pagamentos semelhantes, diminuídos, dos tributos incluídos
diminuído do lucro

no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de 15% sobre o
preço de venda no atacado.

PVV – Preço de Trata-se da média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou
venda a varejo no similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em
país

de

destino, condições de pagamentos semelhantes, diminuído dos tributos incluídos

diminuído do lucro;

no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de 30% sobre o
preço de venda no varejo.

CAP – Custo de Trata-se da média aritmética dos custos de aquisição ou de produção de
aquisição

ou

produção
tributos e lucro

de bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e
mais contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de 15% sobre a
soma dos custos mais impostos e contribuições, de acordo com o artigo 33
da IN 1.312/12. Integram o custo de aquisição os valores de frete e
seguros pegos pela pessoa jurídica relativamente aos bens, serviços e
direitos exportados, porém devem ser excluídos o imposto sobre Produtos
industrializados (IPI), ressarcimento da Cofins e da Contribuição Para o
PIS/Pasep ligados aos bens exportados.

PECEX – Preço sob Consideram-se commodities para fim de aplicação do PECEX, os
cotação
exportação

na produtos listados no anexo I, bem como os demais produtos negociados
nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II da IN RFB Nº
1.312/12. Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas
ou jurídicas residentes o domiciliadas no País serão comparados com os
preços de cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidos, ajustados para mais ou para
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menos do prêmio médio de mercado, na data da transação.
Fonte: Adaptado da Lei 12.715/12 e IN 1.312/12

De acordo com o Quadro 02, as operações de exportação não estão sujeitas ao preço de
transferência quando a PJ comprovar haver apurado lucro líquido antes da provisão da CSLL e IRPJ,
decorrentes das receitas de vendas nas exportações para empresas vinculadas, em valor equivalente a, no
mínimo, 10% do total dessas receitas, considerando a média anual do período de apuração e dos dois anos
procedentes, tal dispensa somente se aplica na hipótese da receita líquida de exportação para pessoas
jurídicas vinculadas não ultrapassar 20% do total da receita líquida de exportação. A receita líquida das
exportações não exceder a 5% do total da receita líquida no mesmo período.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Para Lakatos e Marconi (2021), a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com
método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais, significa encontrar respostas para as questões
propostas utilizando métodos científicos. Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas
fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas.
Segundo Prodanov e Freitas (2013), a Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que
devem ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e
utilidade nos diversos âmbitos da sociedade.
Quanto ao objetivo, esta pesquisa é descritiva, os fatos são observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles, ou seja, os fenômenos do mundo
físico e humano são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador. Uma das características mais
significativas das pesquisas descritivas é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o
questionário e a observação sistemática.
Quanto a abordagem a pesquisa classifica-se como qualitativa, pois serão aplicados dados já
existentes para que, posteriormente seja realizada uma análise de acordo com os resultados obtidos. Raupp
e Beuren (2013) explicam que “na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação
ao fenômeno que está sendo estudado”.
O procedimento realizado foi um estudo de caso, que consiste em coletar e analisar informações
sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos
variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa. Gil (2008) complementa afirmando que as
pesquisas com esse tipo de natureza estão voltadas mais para a aplicação imediata de conhecimentos em
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uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de teorias. São necessários alguns requisitos
básicos para sua realização, entre os quais, severidade, objetivação, originalidade e coerência.
A coleta de dados será via entrevista não estruturada e será realizada uma análise descritiva, de
acordo com Prodanov e Freitas (2013) tal análise descritiva observa, registra, analisa e ordena 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.
A coleta de dados também foi realizda por meio de análise de documetnos forencdios, como
planilhas de cálculo e notas fiscais, pois, segundo Bourguignon (2019, p. 96) o procedimento que
possibilita coletar dados em documentos que registrem informações consideradas autênticas e que
expressem diferentes formas de manifestação destas informações.
Através da pesquisa serão apresentados os métodos e aplicações do preço de transferência ou
Transfer Pricing para transações de importação e exportação, o estudo de caso será baseado em cálculos
reais do ano de 2019 da empresa Alfa SA, sendo uma empresa do ramo industrial, localizada na cidade de
Gravataí/RS, além de uma coleta de dados que será feita através de uma entrevista não estruturada
realizada com uma consultora industrial da fábrica da empresa em estudo, sediada na Índia, com o
objeetivo de explicar as os cálculos do TP, métodos e justificativas de sua aplicação.
Não foi autorizado mencionar nenhum dado, informações ou descrição da atividade sobre a
empresa, fora as informações que já estão informadas no estudo, devido a sigilo de dados. Os valores
também foram alterados, porém todos mantém a mesma proporção da realidade.

4 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO
O estudo de caso foi desenvolvido com base nas informações de uma empresa do ramo industrial
tecnologico, considerando as operações de venda, na qual a empresa está sujeita, obrigatoriamente, a
demonstar o cálculo do Transfer Pricing em situações em operação se enquadra em um dos requisitos
descritos na legislação, como por exemplo, realizar operações de importação ou exportação entre
empresas coligadas. Os dados coletados têm como base informações constantes em notas fiscais, calculos
de custos e métricas auditadas.
No estudo destacado foi realizado o cálculo do TP utilizando o método CAP (Custo de aquisição
ou de produção mais tributos e lucro), quando aplicado realiza verificações de preços para validação dos
valores utilizados na operação de exportação com pessoas juridicas sediadas em outro país ou em um país
que esteja classificado na lista de paraísos ficais.
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Para justificar os cálculos realizados e o motivo da empresa ser obrigada a realizar o TP, foi
elaborada uma entrevista não estruturada com uma consultora que participou do planejamento da fábrica
sediada na Índia. Na entrevista foi questionado qual a média salarial dos funcionários na Índia, a
consultora informou que é 12.000 rúpias, o que equivale entre um quarto e um terço do custo da mão de
obra no Brasil.
A India não consegue produzir todos os itens ainda por uma questão de estratégia da sua holding
no Brasil, optou-se por não ter todos os recursos lá, uma vez que a compra de alguns equipamentos não é
economicamente viável num primeiro momento. Exemplo, robô de injeção (para injeção de partes
plásticas volumosas) – máquina com investimento superior a 1 milhão de reais na época em que foi
adquirida. A linha de montagem de placas também é um investimento que, após 4 anos da inauguração da
fábrica na Índia, se tornou uma probabilidade instalação. Além do despendimento monetário significativo,
há outras questões relacionadas à criticidade dos itens como é o caso das placas. Toda vez que um módulo
ou item mais delicado tem seu processo produtivo transferido para a Índia, a equipe responsável passa
algumas semanas na planta internacional auxiliando na transferência de tecnologia e manufatura.
Hoje, a Índia já é capaz de produzir 70% do total de um ATM o que equivale a quase todas as
partes que compõem o mecanismo dispensador de cédulas – o coração do ATM – e montá-lo. A
transferência dos 3 módulos do mecanismo levou cerca de 2 anos. As partes compreendem, eixos
usinados, injeção de plásticos, partes metálicas e acabamentos.
A Índia não produz a carcaça dos quatro cassetes que fazem parte do mecanismo, isto é, caixa,
tampa e base são importadas da sua holding no Brasil, conforme mencionado na questão anterior. A planta
indiana possui área própria de solda, contando com 12 baias e um robô; de pintura a pó; corte de chapas;
usinagem; injeção de pequenos itens plásticos e processo químico de banhos. Além das partes produzidas
na Índia, e as importadas do Brasil, há a compra de outros itens, cuja maior parte é vendida pelos países
asiáticos e Estados Unidos.
A comercialização de ATMs na Índia está em vantagem crescente se comparada ao Brasil. Isto
porque, há pouco tempo boa parte da população indiana não possuía conta bancária, os bancos estavam
engatinhando nas tecnologias de automação e há grande incentivo por parte do governo de que a
população tenha sua renda no banco uma vez que é constante o trabalho contra o Black Money na Índia.
No que tange ao produto em si, a fabricação de um caixa eletrônico na Índia é significativamente
mais simples, uma vez que ataques não são comuns como ocorre no Brasil. Além da segurança que não
exige uma máquina tão robusta quanto à máquina vendida no Brasil, a única diferença de um cliente
(banco) para outro na Índia é a cor do painel. Isso facilita muito a produção, pois toda a estrutura da
máquina é padrão, sendo somente a pintura customizada. Bem diferente dos clientes no Brasil que exigem
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diferentes características do produto a cada edital. Atualmente, 50% dos ATMs no mundo estão
concentrados em 5 países (EUA, Brasil, Índia, China e Japão), como apresentado na Figura 01:
Figura 01 – ATM´S por 100.000 Adultos no Brasil e na Índia

Fonte: Adaptado de Fraga (https://www.theglobaleconomy.com/rankings/ATM_machines/ e
https://www.finextra.com/pressarticle/78452/number-of-atms-worldwide-drops-for-the-first-time-as-demand-for-cashdecreases)

Dentre as informações apresentadas no estudo, observa-se que as operações de vendas, são
operações realizadas para empresa do grupo sediada na Índia, levando em questões todas as diferenças de
tributações entre Brasil de Índia, é possivel observar que os valores para as operações brasileiras destoam
muito para os valores passívei de competitividade na Índia, isso se dá pelo fato cultural, de poder público
e riquesas do país. Os itens foram selecionados pelos maiores valores de ajuste, que representam 80% do
valor de ajuste total da empresa Alfa AS. O ajuste foi calculado mediante aplicação do método CAP,
sendo o preço praticado menor do que o preço parâmetro exigido pelo método CAP.
Primeiramente, será demonstrado o Preço Praticado, que se refere ao valor fidedigno aos dados de
valor e quantidade destacados em nota fiscal. A seguir, o Quadro 03 apresentará o Preço Praticado nos
produtos escolhidos para o estudo, pois os seis produtos estudados representam 80% da movimentação
total da empresa que contém o cálculo do TP em operações de exportação.
Quadro 03 – Demonstração do Preço Práticado no método CAP

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.5, n.6, p. 34-50, Dezembro/ 2021
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
44

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca

No Quadro 03 é apresentada a média de valor destacado em nota fiscal de venda dos seis produtos
escolhidos para análise, que serão utilizados para a formação das métricas do método CAP, de acordo com
a legislação, considerando o periodo de apuração janeiro a dezembro de 2019, conforme IN RFB nº
1.312/12. A seguir, será apresentado, no Quadro 04, o Custo Contábil do Produto, que destaca as regras da
média ponderada móvel com adaptações ao método CAP.
Quadro 04 – Demonstração do Custo Contábil do Produto no metódo CAP

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Em relaçao ao Quadro 04 é retratado o custo total que se da pelo custo unitáro multiplicado pela
quantidade, cujo se refere ao custo médio do ano de 2019 de fabricação, que se utiliza como método de
cálculo a média ponderada móvel, conforme exigido pela legislação brasileira.
Ao adicionar 15 % ao custo total informado, é encontrado o preço parâmetro permitido para
realizar a operação, ou seja, a legislação permite um adicional de 15% de margem exigido pela legislação
para demonstração da operação realizada no exterior, ou seja, a margem de lucro. Tal critério é
determinado pelos órgãos responsáveis pela regualção das movimentações.
Em relação ao custo unitário médio é atribuído o cálculo do custo unitário médio mais 15%,
dividido pela quantidade informada em nota fiscal de venda utilizada na operação de exportação.
O Quadro 05 será apresentado o Safe Harbour, que consiste em ser a métrica utilizada para medir o
percentual de isenção de ajuste dos valores.
Quadro 05 – Demonstração do Safe Harbour no metódo CAP

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Conforme observado no Quadro 05 é apresentado o Safe Harbour, que se trata do preço médio
interno, que neste caso é zero pois não há venda destes itens no mercado interno. Este método leva em
consideração os dados extraidos das notas fiscais de venda do produto no mercado interno, realizando
uma análise comparativa informações do preço praticado no mercado interno e no externo.
O preço unitário praticado na exportação refere-se dos dados extraidos de nota fiscal de venda
realizada no mercado externo, sendo os mesmos utilizados para realizar a comparação com as vendas do
mercado interno. Já o percentual de verificação se dá pelo do valor praticado no mercado externo junto
dividido pelo valor praticado no mercado interno, cujo, neste caso é zero. A seguir é apresentado a
Margem de Divergência no Quadro 06. A margem de divergência refere-se à divergência entre o preço
praticado e o referencial, indicando se terá que ser feito ajuste.
Quadro 06 – Demostração da Margem de Divergência do metódo CAP

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

No Quadro 06 é apresentada a Margem de divergência que se refere a divergência entre o preço
praticado e o preço referencial, ela é considerada satisfatória caso o preço-parametro (conforme descrito
no Quadro 04) divirja em até 5% para mais em relação ao preço praticado na exportação. Nesta hipótese
nenhum ajuste será exigido. O preço referencial refere-se ao preço parâmetro (custo unitário médio +
15%) subtraído do valor encontrado no cálculo de 5% da margem de divergência, esse resultado incide no
valor referencial para margem permitida por legislação.
O Preço Referencial subtraído do Preço Praticado consiste no preço praticado unitário deduzido do
preço referencial que seria um novo parâmetro já com a aplicação da margem de divergência. O preço
praticado/Preço referencial é a margem que ultrapassou o valor do preço praticado com a aplicação do
novo parâmetro. Como no Quadro 06 todas as margens são maiores que 5% todos os itens sofreram
ajustes. O Quadro 07 apresenta e analisa a finalização do método, medindo o quanto a operação respeitou
os limites impostos pelo método CAP.
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Quadro 07 – Demonstração de Ajuste do metódo CAP

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

No Quadro 07, o valor de ajuste unitário, refere-se ao custo médio destacado para demonstrar o
valor de ajuste por unidade realizada na operação, o valor do ajuste é composto pelo custo unitário médio
multiplicado pela quantidade total de opeações realizadas para determinado cliente no exterior.
É possível observar nos quadros apresentados todas as fases para realização do cálculo do TP
referente ao método CAP aplicado na exportação, as validações de preços praticados, custos apurados e
margens de isenções e todos os critérios para a formação do resultado com ajuste ou não na operação.
Demonstrando assim um resumo sobre os maiores itens que sofrerão ajuste pelo não cumprimento do
procedimento conforme exigência do método, ou seja, foi aplicado o método da IN 1.312/12, pois foi
acrescido aos valores dos produtos o valor de margem de lucro de 15%, além dos impostos e
contribuições cobrados no Brasil.
Desssa forma, foi aplicado a teoria apresentada por Thorstensen e Mathias (2019), o Transfer
Pricing, pois ao aplicar o método esse método de cálculo, foi possível deixar a formação do preço
transparente, e com isso, demonstrando seus efeitos fiscais e permitindo exportar para Índia, sem risco de
haver problemas tributários.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou apresentar o fluxo de operações de vendas realizadas com paises do
exterior com sede em paraíso fiscal ou empresas do mesmo grupo, e que tais transações, justamente por
ser um mercado rico em detalhes tributários, e por consequência, de fácil manipulação de dados se a
empresa não tiver um olhar atento dos orgãos responsáveis por mapear possiveis manobras dentro do
processo que movimenta as empresas atualmente.
Primeiramente foi apresentada a movimentação de uma empresa do ramo industrial que realiza
exportações para uma coligada, para, posteriormente demonstrar as movimentações dos seis produtos que
ela comercializa, sendo que eles representam 80% do total.
Os produtos utilizados tiveram um parecer negativo dentro das operações, visto que nos seis itens
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calculados tiveram ajustes a realizar, ou seja, a operação realizada ao longo do periodo não está dentro do
estipulado por lei para esse tipo de operação.
Esses ajustes são justificaveis pela falta de compatibilidade entre os valores gerados no Brasil e o
valor de competitividade. Por exemplo, o método de cálculo de um custo no Brasil é superior ao valor
calculado na Índia, pois os paises são completamente diferentes em suas tributações também por questões
culturais, isso acaba gerando uma difernça enorme em relaçao ao tratamento do preço de transferência
para Índia, pois se enviado o produto com a exigência Brasileira, o preço na Índia fica impraticavel e fora
do preço de competição de mercado.
A Matriz sediada no Brasil trata a vinculada na Índia como um investimento, visto que a Índia está
em constante crescimento e evolução tecnológica, além da venda de ATM´S estar em constante evolução
sendo muito bem aceita no mercado. O principal objetivo do TP é fazer com que não haja sonegações nem
evasão de divisas nas operações de importação e exportação entre empresas vinculadas ou empresas
sediadas em paraíso fiscal.
O presente tema apresentado é de suma importância para o cenário tributário mundial no que se
refere à tributação sobre renda, com a globalização em processo de constante evolução nos casos de
importação e exportação para empresas vinculadas ou empresas sediadas em paraíso fiscal cresce
constantemente, logo, cresce a obrigação de ser apresentado o calculo do TP, visto que ele ainda não é
muito conhecido no cenário tributário e devido a sua complexidade é um tema que é relevante para termos
de estudo. Ressalta-se que existem poucos estudos recentes em relação ao Transfer Pricing no Brasil,
sendo que muitas das referências terem mais de cinco anos. Estudos mais recentes são encontrados na
literatura internacional mas relacionados aos métodos aplicados em países membros da OCDE.
Sugestões para estudos futuros são demostrar os demais mais métodos de cálculo apresentados na
legislação do TP, visto que apresentamos apenas o estudo de caso da exportação com o método CAP,
outro ramo muito interessante seria o estudo de planejamentos para minimizar os impactos dos ajustes e
ou impostos na apresentação do calculo do TP.
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A CORRELAÇÃO ENTRE E A CULTURA ORGANIZACIONAL E A SATISFAÇÃO NO
TRABALHO NA ÁREA MÉDICA DE UMA EMPRESA MULTINACIONAL FARMACÊUTICA
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Resumo: Este trabalho objetivou correlacionar a cultura organizacional e a satisfação no trabalho na unidade
médica de uma empresa farmacêutica multinacional sediada em São Paulo. No desenvolvimento da pesquisa foram
utilizadas as escalas Competing Value Model-CVM e de Satisfação da Siqueira. A amostra foi de 22 funcionários,
que corresponde a 58% da área em estudo. Para a análise de dados foram adotados procedimentos das estatísticas
descritiva e inferencial. Os resultados revelaram uma correlação significativa entre a satisfação no trabalho e a
cultura clã de forma positiva e com a cultura burocrática de forma negativa. Não houve nenhuma correlação dos
tipos de cultura empreendedora e inovadora com a satisfação.

Palavras-chave: Cultura Organizacional; Competing Value Model (CVM); Satisfação no Trabalho.

Abstract: This study aimed to correlate organizational culture and job satisfaction in the medical unit of a
multinational pharmaceutical company headquartered in São Paulo. In the development of the research, Siqueira's
Competing Value Model-CVM and Satisfaction scales were used. The sample consisted of 22 employees,
corresponding to 58% of the area under study. For data analysis procedures of descriptive and inferential statistics
were adopted. The results revealed a significant correlation between job satisfaction and clan culture in a positive
way and with bureaucratic culture in a negative way. There was no correlation between the types of entrepreneurial
and innovative culture and satisfaction.

Keywords: Organizational Culture; Competing Value Model (CVM); Job Satisfaction.

1 INTRODUÇÃO

A cultura organizacional pode ser apontada como fator associado à satisfação não apenas dos
funcionários de nível operacional, mas de todos envolvidos em uma empresa e é de fundamental
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importância para as empresas, pois direcionam o comportamento dos seus funcionários em meio às suas
políticas, às suas diretrizes e aos seus processos organizacionais instituídos (PAZ et al., 2020). Por meio
da cultura são expressos os valores e as crenças sobre o que é desejável para a organização (NUNES,
2017).
A satisfação aparece como um conceito que, ao ser aplicado no contexto organizacional, mede o
vínculo afetivo do indivíduo com a empresa e com o seu trabalho (SIQUEIRA; GOMIDE, 2004).
Visando analisar a correlação entre a cultura organizacional e a satisfação no trabalho, a pesquisa
apresentada neste artigo utilizou a escala que mensura a Tipologia Cultural de Cameron e Quinn (2011)
denominado Competing Value Model (CVM) e a Escala de Satisfação no Trabalho de Siqueira (2008). O
modelo CVM segrega a cultura em quatro perfis distintos, sendo eles a cultura de clãs, cultura burocrática,
cultura empreendedora e cultura de mercado. E a escala de satisfação contempla a relação dos
funcionários com os colegas, o salário que a empresa oferece, a natureza do trabalho e as promoções.
Em seus estudos em uma empresa pública sobre cultura baseado no modelo CVM e a satisfação
por meio do Job Satisfaction Survey (LOCKE, 1969) Brandão e Reyes (2011) demonstraram que a cultura
burocrática apresenta está correlacionada com uma baixa satisfação quanto ao reconhecimento, às
condições de trabalho, à remuneração e os benefícios, os autores sugerem ao final dos seus achados a
aplicação da mesma pesquisa na esfera privada.
Andrade et al. (2012), utilizaram em seus estudos o Instrumento Brasileiro de Cultura
Organizacional (IBACO) e a Escala de Satisfação da Siqueira (2008) em uma instituição bancária privada,
que passou pelo processo de fusão, compreendendo 13 agências situadas no Rio Grande do Sul. Os
resultados revelaram que o aperfeiçoamento e a valorização do colaborador são diretamente proporcionais
à satisfação e o bem-estar dos colaboradores. Outro dado relevante foi o de verificar que a satisfação e
bem-estar está relacionada com satisfação com os colegas.
Os estudos de Schroer et al. (2015) no segmento fabril de uniformes profissionais apontaram a
existência de uma correlação nula entre cultura organizacional e satisfação. Silva et al. (2018), por sua
vez, ao usar o modelo CVM (Competing Value Model) e a escala de satisfação de Siqueira apontou a
existência de uma correlação positiva, entre a Cultura clã e satisfação do funcionário.
Pelo que se pode observar os resultados destes estudos acadêmicos entre a cultura organizacional e
a satisfação sugerem uma associação forte entre a satisfação no trabalho e o tipo de cultura que valoriza a
relação entre os funcionários. Visando dar continuidade a estes estudos e atender a uma demanda da área
médica de uma empresa farmacêutica multinacional foi formulado o seguinte problema de pesquisa: há
correlação entre a cultura organizacional e a satisfação dos funcionários?
Por objetivo geral esta pesquisa buscou investigar se há correlação entre os tipos de cultura
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organizacional baseado Competing Value Model (CVM) e os fatores da Escala de Satisfação no Trabalho
de Siqueira (2008) na área médica de uma empresa multinacional sediada em São Paulo. Os objetivos
secundários foram desenvolvidos para identificar neste contexto o estilo de cultura organizacional
predominante com base no Modelo Competing Value Model (CVM) (2006); os fatores de satisfação
predominantes nas empresas pesquisadas com base na Escala de Satisfação no Trabalho (EST)
(SIQUEIRA;2008) e quais tipos de correlações existentes entre as variáveis em destaque.
Este artigo foi estruturado em seis sessões, nas quais serão abordados: conceitos de cultura
organizacional; mensuração de cultura organizacional pelo Competing Value Model (CVM); conceitos e
abordagens sobre satisfação no trabalho; mensuração sobre a satisfação no trabalho; estudos sobre a
correlação entre a satisfação no trabalho e a cultura organizacional tem a dizer; procedimentos
metodológicos; análises e discussões dos dados e considerações finais. Entende-se que os resultados
apresentados neste artigo contribuirão, não só para ampliar os estudos acerca das correlações entre a
cultura organizacional e a satisfação no trabalho, mas dará um suporte ao desenvolvimento da gestão de
pessoas da empresa pesquisada, que poderá considerar os resultados obtidos como orientação para futuras
ações.
2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONCEITOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL
A etimologia da palavra designa ato, efeito ou modo de cultivar (CUNHA, 1989). Quando aplicada
ao contexto organizacional, este termo denota um sistema em que deve ser considerado para implementar
políticas, diretrizes e ações a favor do trabalhador que, por sua vez, se compromete com o alcance de
metas, sobrevivência e crescimento da organização (PAZ; FERNANDES; CARNEIRO; MELO, 2020).
Para Schein (2009, p. 12) “cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um
grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação
externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e
ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a esses
problemas.

Os estudos sobre a cultura organizacional se intensificaram por volta da década de 80 (SILVA;
FADUL, 2010). Desde então, este tema foi ganhando grande relevância em pesquisas acadêmicas. Nos
estudos realizados sobre este tema, Da Costa (2014, p. 85) destaca que há em comum nestes estudos a
ideia, embora simplista, de que “cultura é o modo como pensamos e como fazemos as coisas por aqui’,
entendendo-se por aqui o contexto organizacional. Para esta autora, as pessoas tendem a pensar e agir de
forma semelhante em uma cultura e se acostumam com um determinado padrão que costuma se obter
sucesso frequentemente, dessa forma a organização passa a repeti-lo, assim também como os novos
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colaboradores. Ainda segundo a autora, todos aqueles que não se adequam a cultura de uma organização,
costumam não se sentir confortáveis e acabam buscando outras organizações mais parecidas com seus
valores e hábitos
Quinn et al. (2011) ressaltam que a cultura organizacional deve ser considerada como uma lente
que ajuda a entender e diagnosticar a efetividade do projeto de uma organização. Deste modo, torna-se
fundamental considerar as características dos elementos que a compõe para implantar políticas, diretrizes
e programas de qualidade de vida nesses contextos.
Schein (2001) ressalta que a cultura é a parte mais profunda e, frequentemente inconsciente, de um
grupo. Assim, é menos tangível e menos visível do que as outras partes. Neste sentido, vale destacar a
observação do autor de que “se os elementos de uma cultura se tornam disfuncionais, é função primordial
da liderança ter capacidade para perceber os elementos funcionais e disfuncionais da cultura existente e
para gerenciar a evolução e a mudança cultural’ isso vai tornar um ambiente mutante. A cultura é criada
por experiências compartilhadas, diz o autor. Porém afirma que, o líder deve iniciar esse processo,
impondo suas crenças, valores e suposições desde o início.
Nunes (2017) também ressalta que a cultura expressa os valores e as crenças que os membros de
um grupo compartilham e que tais valores se manifestam por meio de símbolos, como mitos, rituais,
histórias, lendas e uma linguagem especializada de forma a influenciarem as tomadas de decisões
individuais. Isto significa dizer que o estudo da cultura se torna importante não só para a compreensão do
“jeito de ser da organização”, mas também para ajudá-la a obter desenvolvimento e, sob esta perspectiva,
os estudos do Cameron e Quinn (2011) dão grande suporte para este entendimento.
Para Cameron e Quinn (2011) o conceito de cultura organizacional surgiu de duas raízes: a
antropológica e a sociológica. Na raiz antropológica afirmam que as organizações são culturas, que
influenciam e revelam a expressão cultural dos profissionais dessa organização. Já na sociológica,
asseguram que as organizações têm culturas que se modificam de acordo com o tempo e as necessidades.
Para estes autores a cultura organizacional representa uma das variáveis mais subjetivas, pois distingue a
necessidade de mudanças na organização que devem ser analisadas e viabilizadas em relação ao seu
objetivo específico.
2.1.1 A Mensuração da Cultura Organizacional pelo Competing Value Model (CVM)
O modelo da Tipologia Cultural Cameron e Quinn (2011) denominado Competing Value Model
(CVM) classifica e sistematiza a cultura de uma organização em 4 quadrantes e identifica o modelo de
cultura presente por meio do gráfico representado na Figura 1.
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Figura 1 - Tipologia Cultural de Cameron e Quinn

Fonte: Cameron e Quinn (2011, p. 50)

No Competing Value Model (CVM) a cultura da organização pode ser caracterizada a partir de 2
eixos principais: um aponta o grau em que a organização apresenta Flexibilidade e Controle e no outro o
quanto está direcionada para o ambiente Externo ou para o ambiente Interno. O cruzamento destes eixos
dá origem a uma tipologia cultural descrita em quatro quadrantes: Clã, Empreendedora, Burocrática e de
Mercado (CAMERON; QUINN; 2011):
 A cultura de clã como sendo um ambiente agradável de trabalho com alta socialização entre os
colaboradores. Nesse perfil cultural os líderes exercem papel de mentores, e até mesmo representam uma
figura paterna. As organizações se mantêm por lealdade e tradição, em que há um alto nível de empenho e
comprometimento;
 As empresas com molde cultural empreendedor, ou inovativo, são caracterizadas, como empresas
dinâmicas, flexíveis e criativas em que os líderes não são avessos ao risco. O comprometimento com a
inovação são o que mantém a organização unida, nesse perfil é encorajado aos colaboradores tomarem
iniciativas próprias;
 Empresas com cultura de mercado são orientadas para obtenção de resultados, mantém foco no
aumento de vendas e pouco sentimento de trabalho em equipe são características. O estilo de liderança
incita a competitividade e mensura sucesso por meio de cumprimento de metas de participação de
mercado;
 A empresa com cultura burocrática, define-se por ser um ambiente muito regrado, com alta
formalidade e forte hierarquia, preocupado com estabilidade, previsibilidade e eficiência a longo prazo.
Comumente presentes em órgãos militares, repartições públicas e em empresas dirigidas por gestores
autocráticos.
O Competing Value Model (CVM) foi o escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa pelo fato
de haver um instrumento que permite o estudo desta tipologia devidamente validado no Brasil e porque
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autores que desenvolveram este trabalho sugerem que outros estudos deem continuidade para investigar e
analisar os dados encontrados em outros contextos.

2.2

CONCEITOS E ABORDAGENS SOBRE SATISFAÇÃO NO TRABALHO
Satisfação é a “representação de um agrupamento de sentimentos avaliativos sobre o trabalho, uma

variável de atitude que reflete como uma pessoa se sente com relação ao trabalho de forma geral e em seus
vários aspectos” (SPECTOR,1985, p. 695).
Diversos conceitos e abordagens sobre a satisfação no trabalho surgiram ao longo dos anos, sendo
relacionados às questões salariais, à qualidade de vida pessoal, proximidade com sua empresa e
relacionamento com seus colegas de trabalho e superiores se sustentaram até hoje (STEUER; DALLARI,
1985). Entre os mais relevantes encontrados na literatura se destacam: a Teoria das Necessidades do
Maslow (1954), a Teoria da Motivação-Higiene (HERZBERG,1959), Teoria da Expectativa (VROOM,
1964), a Teoria ERC (ALDERFER, 1969). Estas serão apresentadas muito brevemente, pois foram
utilizadas como “pano de fundo” para os estudos que geraram a escala de mensuração da satisfação
utilizada nesta pesquisa.
A Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas (MASLOW,1954) defende que as
necessidades humanas são hierarquizadas em 5 níveis, sendo elas: 1. as fisiológicas relacionadas à
sobrevivência, por exemplo alimentação, respiração, um ambiente de trabalho adequado e com boas
condições para o trabalho; 2. necessidades de segurança pessoal/ emocional, se sentir seguro, sem medos,
e a segurança familiar, por exemplo, estabilidade no trabalho, na qual traz segurança financeira para toda a
família; 3. necessidades sociais, são necessidades de interação pessoal, de relacionamento, de aceitação
dentro de um determinado grupo, necessidade de valorização;4. necessidades de autoestima, o indivíduo
tem a necessidade ser admirado, ser apreciado tanto socialmente como profissionalmente e 5. necessidade
de autorrealização, na qual o indivíduo busca a realização de objetivos pessoais, testando sua melhor
performance do seu próprio potencial e capacidades;
A Teoria da Motivação-Higiene (HERZBERG,1959) defende que o indivíduo tem como objetivo
identificar os fatores que geram satisfação e a insatisfação no trabalho. Os fatores motivacionais, são
aqueles que levam à satisfação, como por exemplo, atividades desafiadoras no cargo ocupado,
reconhecimento profissional, realização pessoal, na qual envolvem sentimentos ligados a fatores
intrínsecos. Já a ausência de fatores higiênicos, geram a insatisfação. Estes se referem aos fatores
extrínsecos, que estão fora do alcance do indivíduo, como por exemplo, regulamento interno, salários,
formas de supervisão, etc.
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A Teoria da Expectativa (VROOM, 1964) parte do pressuposto de que as pessoas ficam mais
motivadas e satisfeitas no trabalho, quando estas acreditam que o esforço disposto no trabalho gera
resultados mais efetivos. O esforço disposto por cada funcionário está relacionado diretamente à
expectativa que ele tem sobre os resultados que irá obter. Esta teoria se fundamente em três parâmetros:
expectativa, instrumentalidade e valência. A expectativa, no caso, se refere à expectativa que o indivíduo
tem com relação ao grau de dificuldade da atividade disposta, a instrumentalidade refere-se por sua vez a
recompensa que será obtida caso seja deferido maior esforço na atividade em questão e valência ao valor
que o funcionário dá às recompensas obtidas;
A Teoria ERC de Alderfer (1969), defende três necessidades básicas, sendo elas: existência,
relacionamento e crescimento. A existência tem a ver com a busca de segurança, alimentação, abrigo e
água. O relacionamento se refere às necessidades sociais e de estima como relações interpessoais. E o
crescimento faz referência às necessidades de autoestima interna e autorrealização, sendo mais abstrata
por não envolver aspectos físicos.
A Teoria do Estabelecimento de Metas (LOCKE, 1968) defende que o estabelecimento de metas é
fundamental para que o indivíduo, após alcança-la, possa obter satisfação. Da perspectiva motivacional a
meta possui um significado importante para direcionar as intenções inerentes ao comportamento.
Conforme esta teoria as metas estabelecidas não podem ser nem muito fáceis e nem muito difíceis. Na
medida em que esta é aceita as chances de que haja comprometimento e satisfação são grandes, tendo em
vista que ela se torna um elemento de referência e de controle por sobre o que será feito.

2.2.1 Mensuração da Satisfação no Trabalho
A satisfação no trabalho é um constructo que contempla vários aspectos tais como:
relacionamentos dos funcionários com as chefias e com os colegas de trabalho, as satisfações advindas do
salário pago pela empresa, das oportunidades de promoção ofertadas pela política de gestão da empresa e
então, das satisfações com as tarefas realizadas (SIQUEIRA; PADOVAN, 2008). Em função disto, o
conceito de satisfação neste trabalho contempla uma concepção multidimensional, que envolve avaliações
prazerosas sobre cinco domínios específicos no ambiente de trabalho como propõe Siqueira e Gomide Jr
(2004).
Algumas teorias foram utilizadas como parâmetro para medir satisfação no trabalho a partir de
escalas embasadas na Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas de Maslow (1954) e na Teoria
ERC: Existência, Relacionamento e Crescimento, desenvolvida por Clayton Alderfer (1960), bem como
na Teoria Dois fatores de Heizrberg (1959) e a Teoria da Motivação de Victor Vroom (1964).
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Como já abordado anteriormente é possível observar que o constructo satisfação não contempla
um único aspecto, por isso de Siqueira e Gomide Jr (2004) passaram a trabalhá-lo como um conceito
multidimensional em seus estudos e posteriormente, com base nesta perspectiva, Siqueira e Padovan
(2008) desenvolveram a escala EST (Escala de Satisfação no Trabalho) que que visa medir as cinco
dimensões do trabalho conforme o Quadro 1.
Quadro 1 - Dimensões da Escala de Satisfação no Trabalho -EST
Dimensões de
Referem-se ao contentamento com:
Satisfação:
 Amizade e confiança
Colegas
 Relacionamento mantido com os colegas de trabalho
 O valor do salário comparado a quanto indivíduo
Salário
trabalha
 Sua capacidade profissional e seu custo de vida
 Esforços feitos na realização do trabalho
 Capacidade profissional do chefe
Chefia
 Interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento
entre eles
 Interesse despertado pelas tarefas propostas
Natureza do Trabalho
 Capacidade das tarefas absorver o trabalhador e suas
variedades
 Número de vezes que já recebeu promoções
Promoções
 Garantias oferecidas a quem é promovido
 Maneira como a instituição realiza promoções.
Fonte: Siqueira e Padovan (2008)

Para Siqueira e Gomide Jr (2004), é importante compreender como cada uma das dimensões
apresentadas no Quadro 2 influencia na satisfação. A dimensão de colegas, conta com aspectos como
colaboração entre colegas, níveis de amizade adquiridos em contexto laboral, tipo de relacionamento
existente. Já a dimensão de salário, analisa uma relação direta entre horas de trabalho e remuneração em
valores absolutos, contando com benefícios existentes, mede a capacidade profissional do trabalhador e
seu estilo de vida e os esforços aplicados por cada indivíduo em seu trabalho. A chefia, traça uma relação
direta com o gestor ou líder, analisando sua capacidade profissional e como este observa o engajamento de
seus subordinados na realização de suas tarefas. Na dimensão natureza do trabalho, aborda-se a questão do
interesse existente pelas tarefas realizadas em seu âmbito profissional, o quanto cada tarefa é capaz de
aproximar o colaborador e despertar seu interesse em realizar as atividades propostas. E a dimensão de
promoções, estima como é a perspectiva do funcionário em relação ao seu crescimento na empresa e a
transparência quanto aos critérios e bonificações.
A partir das dimensões apresentadas e das condições previamente impostas para que o trabalho
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seja realizado de maneira honesta e como uma troca entre indivíduo e organização, é apontado por
Siqueira (2008) que apesar da concepção de satisfação ter sofrido alterações ao longo dos anos, suas
dimensões não sofreram alterações. Portanto medir satisfação no trabalho faz parte da relação entre os
retornos ofertados pela empresa ao empregado e quais os sentimentos gerados neste indivíduo a partir
daquilo que lhe foi oferecido.
2.3 ESTUDOS SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO NO TRABALHO E A
CULTURA ORGANIZACIONAL
O estudo entre a cultura organizacional (CAMERON; QUINN, 2011) e a Satisfação no Trabalho
(SIQUEIRA, 2008) já foi desenvolvido no Brasil por alguns pesquisadores (BRANDÃO; REYES, 2011;
ANDRADE et al, 2012; SILVA et al., 2018).
Brandão e Reyes (2011), utilizaram a escala de Cameron e Quinn (2011) com base no modelo de
valores competitivos (CMV, Competing Value Model) para mensurar a cultura organizacional em
instituições de ensino superior na Amazônia e correlacioná-la ao modelo de satisfação desenvolvido por
Spector (1985), o Job Satisfaction Survey. Com uma amostra tamanho 99 (N=99) notaram que o perfil de
cultura mais presente na organização em questão foi a cultura de burocrática, seguida da cultura de
mercado, de clãs e empreendedora, respectivamente. Ao analisar a satisfação no trabalho, puderam
observar que os respondentes se mostraram mais satisfeitos, primeiramente com o trabalho em si, seguido
de superiores, colegas, comunicação (cultura clã) e possibilidades de promoção, todos esses mostrando
maior nível de satisfação e os pontos com menores avaliações foram reconhecimento, condições de
trabalho, remuneração e por último benefícios.
Brandão e Reyes (2011), por meio da aplicação de sua pesquisa em instituições de ensino superior
na Amazônia revelou haver uma correlação entre a cultura burocrática e a satisfação no trabalho em si e
também observou correlação entre a cultura de mercado a satisfação relacionada a comunicação, porém
nenhum perfil cultural apresentou correlação significante com a remuneração. A cultura burocrática
apresentou baixa satisfação quanto as condições de trabalho, remuneração e benefícios. A cultura de
mercado não apresentou correlação com as condições de trabalho.
Andrade et al. (2012), estudaram a correlação da cultura organizacional e a satisfação de 90
funcionários de uma instituição bancária após o processo de fusão. Para mensurar a cultura foi utilizado o
Instrumento Brasileiro de Cultura Organizacional (IBACO) e a satisfação foi analisada a partir da Escala
de Satisfação da Siqueira (2008). Os resultados revelaram que o profissionalismo cooperativo está
atrelado à natureza do trabalho e à relação com os colegas.
Os estudos de Silva et al. (2018) mensuraram a Cultura Organizacional com base na abordagem de
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Cameron e Quinn (2011) e a Satisfação no trabalho por meio da escala de Spector (1985). Utilizaram uma
amostra de 405 pessoas, os questionários elaborados foram enviados por e-mail a todos os trabalhadores e
ficou disponível para respondê-los por um período de 6 meses. Os resultados obtidos na pesquisa
revelaram que a cultura clã, a qual é mais ligada às relações pessoais, integração e coesão da equipe,
apresentou um índice maior relacionado à satisfação; já a cultura burocrática, que está ligada com alta
formalidade e forte hierarquia, preocupado com estabilidade, previsibilidade e eficiência a longo prazo;
apresentou relações positivas com a satisfação, porém em uma menor escala (ver Quadro 2).
Quadro 2. Resultados dos Estudos entre Cultura Organizacional e Satisfação
Estudos
Principais Resultados:
Brandão e Reyes Correlação da satisfação relacionada à: colegas, reconhecimento,
(2011)
trabalho em si e condições de trabalho.
Não apresentam correlação significante com remuneração
Não apresentaram relação com benefícios
Não apresentam relação com as condições de trabalho
Andrade et al.(2012)
A partir das Escala de Satisfação no trabalho (EST) de Siqueira e
do Instrumento brasileiro de cultura organizacional (IBACO),
percebe-se que o profissionalismo cooperativo e o relacionamento
com os colegas incentivado pela organização, estão atrelados a
maior satisfação dos funcionários.
Silva et al. (2018)
As culturas que mais apresentam correlação da satisfação com a
variável cultura organizacional são a cultura clã e a cultura
burocrática.
Fonte: Autores 2020

Os estudos apresentados sobre cultura organizacional baseados no modelo Competing Value Model
(CVM) e a satisfação revelaram que, os quatro perfis culturais do CVM apresentaram correlação com os
fatores de satisfação ligados aos colegas, à promoção, ao superior, ao reconhecimento, ao trabalho em si e
às condições de trabalho, porém nenhum perfil cultural apresenta correlação significante com
remuneração. A cultura burocrática apresentou baixa satisfação quanto ao reconhecimento, as condições
de trabalho, remuneração e benefícios. A cultura de mercado não apresentou correlação com as condições
de trabalho.
Com base nos resultados apresentados anteriormente e considerando os tipos de cultura do CVM
(CAMERON, QUINN, 2011) e dos fatores de Satisfação no Trabalho (SIQUEIRA, 2008) apresentados
para a análise foram elaboradas as seguintes hipóteses para este trabalho:
H1: Há correlação positiva entre a cultura organizacional (cultura clã) e a satisfação no trabalho voltada ao
relacionamento dos funcionários com os seus colegas;
H2: Há correlação negativa entra a cultura burocrática e os fatores de satisfação ligados à natureza de
trabalho e à transparência quanto aos critérios de promoções e de bonificações;
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H3: Não há correlação entre os tipos de cultura organizacional baseado no modelo CVM e a satisfação
ligada ao fator salário;
H4: Não há correlação entre a cultura de mercado e a satisfação no trabalho.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1

TIPO E MÉTODO DE PESQUISA
Para atender ao objetivo geral de investigar se há correlação entre os tipos de cultura

organizacional e satisfação no trabalho na área médica de uma farmacêutica sediada em São Paulo, foi
desenvolvida uma pesquisa de campo do tipo descritiva sob o método quantitativo. Esta opção foi a mais
adequada para checar as hipóteses formuladas, bem como alcançar os objetivos específicos propostos.
Esta pesquisa foi desenvolvida com o apoio do gestor da área em estudo que se mostrou interessado em
obter os resultados da pesquisa, tratando-se, pois, de uma pesquisa do tipo aplicada

3.2

INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Para mensurar a satisfação no trabalho foi utilizada nesta pesquisa a Escala de Satisfação no

Trabalho (SIQUEIRA,1985). É uma escala composta por 25 itens, do tipo Likert, com sete pontos (em
que “1” corresponde a “Totalmente insatisfeito” e “7” a “Totalmente satisfeito”). Esta foi devidamente
validada e publicada pela autora.
Para mensurar a cultura organizacional foi utilizada a escala de Cameron e Quinn (2011) com base
no modelo de valores competitivos (CMV, Competing Value Model). Neste instrumento há um conjunto
de quatro frases, representando os quatro tipos de cultura defendidos pelo CMV apresentados
anteriormente no referencial teórico. O pesquisado deve distribuir o valor de 100 pontos entre as quatro
alternativas referentes aos quatro tipos de cultura inerentes ao CMV, imputando maiores pontos as
alternativas que mais se assemelham a sua própria organização. Este instrumento foi validado no contexto
brasileiro por Silva, Castro e Santos (2018).

3.3 AMOSTRA E COLETA DE DADOS
A pesquisa foi realizada na área médica de uma empesa multinacional de grande porte que atua no
ramo biofarmacêutico, onde disponibiliza medicamentos para doenças graves. A indústria é líder em
pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biológicos. Os dados foram coletados sob a demanda da
gestão da empresa e os participantes eram funcionários tanto de nível operacional quanto de nível
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gerencial.
A coleta da pesquisa foi feita através das plataformas Survey Monkey e Google Forms durante um
período de 1 mês, onde foi encaminhada para os funcionários por meio do chat de comunicações
WhatsApp, após a autorização e validação da gestão. Todos os funcionários analisados responderam a
ambas as escalas utilizadas na pesquisa, a de Satisfação (EST) e a de Cultura (CVM), de forma a permitir
uma análise completa.
A amostra não foi probabilística, mas por acessibilidade. Foi composta de 22 funcionários, que
corresponde a 52,38% do quadro geral de funcionários da área pesquisada, contando com uma estrutura
com predominância feminina (91% Feminino / 9% masculino), em sua grande maioria entre 30 e 40 anos
(63%), 14% com idades entre 18 e 25 anos, mesmo percentual de pessoas com idade acima de 40 anos e
9% dos funcionários respondentes tem entre 26 e 30 com escolaridade de ensino superior completo
(23%) a pós-graduação (68%) sendo 14% com cargos de liderança e 86% com cargos de “não liderança”
e pelo com tempo de casa majoritariamente de 1 a 2 anos (45%) seguido de acima de 3 anos (32%),
menos de 1 ano (14%) e 9% estão na empresa entre 2 e 3 anos (ver Tabela 1).
Tabela 1. Perfil Predominante da Amostra
Dados Demográficos:
Percentual da amostra
Mulheres
91%
Não Líderes
86%
De 30 a 40 anos
59%
Pós-Graduadas
68%
De 1 a 2 anos de tempo de
45%
empresa
Fonte: Dados da amostra da pesquisa.
4 ANÁLISE DE DADOS
4.1 Tratamento dos Dados
O primeiro procedimento adotado visando analisar a correlação entre a cultura organizacional e a
satisfação no trabalho, conforme proposto na formulação do problema da pesquisa, foi o de converter os
dados nominais em “número absoluto”. As informações de satisfação, pela escala de Siqueira foram
convertidas em números de 0 a 6 (correspondendo a 0% de satisfação para 0 e 100% para 6), isso se fez
necessário para retirar o viés da pesquisa, uma vez que a resposta “1- Totalmente insatisfeito” em uma
escala de 1 a 7 corresponde a 14,29% (ver Tabela A - APÊNDICE I). Para a cultura os valores absolutos
(0 a 100) foram divididos por 100 para gerar o percentual cultural apontado pela amostra (ver Tabela B APÊNDICE II).
O segundo procedimento adotado foi o de verificar a distribuição normal dos dados por meio da
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fórmula “DIST.NORM. N” que retorna o conjunto de dados em formato de uma distribuição normal entre
0 e 1 (0% a 100%) para cada conjunto de resposta fornecida (Ver Tabela C – APÊNDICE III e Tabela D –
APÊNDICE IV). Como resultado obteve-se que a distribuição original dos dados não ‘1’apresentava uma
distribuição normal e que havia a necessidade da normalização dos dados.
Pela escala de Siqueira (1985) os dados relacionados a cada perfil de satisfação foram compilados
para cada respondente, ou seja, as respostas relacionadas à “Satisfação com os colegas de trabalho” foram
convertidas a um único percentual para cada indivíduo da amostra, de forma a obter um valor entre 0% e
100%. Esse processo foi feito para cada perfil de satisfação. Após cada nível de satisfação obtido retirouse a média deles para tornar-se visível a satisfação média do funcionário.
Para padronizar a cultura organizacional o processo utilizado foi similar ao de satisfação de forma
a viabilizar a retirada da média avaliada de cada perfil cultural por cada indivíduo da amostra. Segundo a
escala de Quinn e Cameron todas os percentuais com a alternativa “A” correspondem ao perfil cultural
“Clã”, “B” correspondem ao perfil cultural “Empreendedora”, “C” correspondem ao perfil “de Mercado”
e “D” ao perfil cultural “Burocrático”.

4.2 A ANÁLISE DESCRITIVA
Para atender aos objetivos secundários desta pesquisa de identificar o estilo de cultura
organizacional predominante com base no Modelo Competing Value Model (CVM) (2006) e os fatores de
satisfação predominantes nas empresas pesquisadas com base na Escala de Satisfação no Trabalho – EST
(SIQUEIRA;2008) foram desenvolvidos procedimentos da estatística descritiva. Para isto, foi feita a
conversão de todas as variáveis relativas à tipologia cultural e à satisfação no trabalho em uma variável
somada (resultante da média de respostas apresentadas para cada conjunto de fatores) (ver Tabela D APÊNDICE V e Tabela E – APÊMDICE VI).

4.2.1 Sobre o estilo de cultura organizacional predominante com base no Modelo Competing Value
Model (CVM) (2006)
A partir de uma distribuição de frequência com base na variável somada, foi possível verificar que
o estilo de cultura predominante foi a cultura do tipo Clã, o que quer dizer que na área da empresa
pesquisada se sobressai como sendo um ambiente agradável de trabalho, com alta socialização entre os
colaboradores. Nesse perfil cultural os líderes exercem papel de mentores. Há poucas características na
área voltadas para o perfil de mercado e burocrático (ver Tabela 2).
Tabela 2. Distribuição de Frequência da Tipologia Cultural do CVM
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Cultura
VSomada - Clã
VSomada - Empreendedora
VSomada - Mercado
VSomada - Burocrática

(F)
18
0
2
2

(N = 22)
82%
0
9%
9%

Fonte: Dados da amostra da pesquisa

4.2.2 Sobre a Satisfação no Trabalho predominante
A partir de uma distribuição de frequência com base na variável somada, foi possível verificar que
a satisfação no trabalho predominante foi ligada aos fatores de satisfação com a chefia em primeiro lugar e
em segundo lugar com o relacionamento mantido com os colegas. Na área da empresa pesquisada não há
uma satisfação dos indivíduos pesquisados com a natureza do trabalho e nem com as promoções (ver
Tabela3).
Tabela 3. Distribuição de Frequência da Satisfação no Trabalho (SIQUEIRA, 1985)
Satisfação
(F)
(N = 22)
VSomada - Colegas de
7
32%
trabalho
VSomada - Salário
1
5%
VSomada - Chefia
14
64%
VSomada - Natureza do
0
0
Trabalho
VSomada - Promoções
0
0
Fonte: Dados da amostra da pesquisa

4.3 A ANÁLISE INFERENCIAL DAS HIPÓTESES
Para atender ao objetivo secundário de verificar se há correlação entre a cultura organizacional e a
satisfação no trabalho propostos nesta pesquisa foram adotados os procedimentos da estatística inferencial
por meio da fórmula “CORREL” disponível no software Excel (com base nas variáveis somadas) (ver
Tabelas 4 e 5).
Para a verificação das hipóteses previamente definidas foi utilizado o modelo de T-Studart em uma
distribuição normal bicaudal, uma vez que a correlação é um número entre -1 e 1, com nível de
significância α = 0,1, número de amostra N=22, grau de liberdade = N-2 = 20. Em todas as hipóteses a
hipótese nula (H0) se dá por ρ = 0 e a hipótese alternativa (Ha) por ρ ≠ 0. Após a rejeição, ou não da
hipótese H0 verifica-se o sinal da correlação avaliada para a verificação de correlação positiva ou negativa.
Devido ao tamanho pequeno da amostra, que gerou um grau de liberdade de 20, considerado baixo, o
nível de significância α foi de 10%.
Tabela 4 – Tabela de P-Valor para Verificação Da Correlação Significativa Entre Cultura Empresarial e
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5,08% *

27,29%

Satisfação
com a
natureza do
trabalho
4,43% *

Empreendedora 83,10%

37,68%

22,84%

93,58%

93,69%

Mercado

40,39%

40,57%

28,73%

24,11%

73,38%

Burocrática

3,90% *

6,29% *

21,33%

5,34% *

14,41%

P-Valor

Clã

Satisfação
com os
colegas de
trabalho
10,64%

Satisfação no Trabalho
Satisfação
Satisfação
com o salário com a chefia

Satisfação
com as
promoções
26,87%

Fonte: Dados da amostra da pesquisa

Tabela 5 –Correlação entre a Tipologia Cultural (CVM) e a Satisfação no Trabalho
CORRELAÇÕ
Colegas
Salário
Chefia
Natureza do
Promoções
ES
trabalho
Clã
0,35
0,24
0,25
*0,42
*0,43
Empreendedor
0,05
-0,20
0,27
-0,02
0,02
a
Mercado
-0,19
-0,19
-0,24
-0,26
-0,08
Burocrática
-0,28
-0,32
*-0,44
*-0,40
*-0,42
*α = 0,1 Pearson
Fonte: Dados da amostra da pesquisa

4.3.1 Sobre a Hipótese H1: Há correlação positiva entre a cultura organizacional (cultura clã) e a
satisfação no trabalho voltada ao relacionamento dos funcionários com os seus colegas

Pelos dados obtidos foi possível aceitar a Hipótese H1, pois sob o nível de significância de 10%, há
uma correlação positiva entre a cultura do tipo clã e a relação com os colegas (p = 0,35), embora seja
pequena, esta é definida (HAIR, 2005). Esta não se apresenta como a maior correlação entre as variáveis,
a maior correlação deste tipo de cultura se dá com a natureza do trabalho (p = 0,43) e com o salário (p =
0,42).

4.3.2 Sobre a Hipótese H2: Há correlação negativa entra a cultura burocrática e os fatores de
satisfação ligados à natureza de trabalho e promoções
Pelos dados obtidos foi possível aceitar a Hipótese H2, pois sob o nível de significância de 10%, há
uma correlação negativa moderada (p = - 0,42) (HAIR, 2005) entre a Cultura Burocrática e a Natureza do
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Trabalho e uma correlação, ainda que pequena, mas definida para a Cultura Burocrática e as Promoções.
Isto significa dizer que a satisfação dos indivíduos quanto à natureza do trabalho, ou seja, a questão do
interesse existente pelas tarefas realizadas no âmbito profissional é inversamente proporcional ao estilo de
cultura burocrática, assim como com relação às perspectivas dos indivíduos em relação à transparência da
empresa quanto aos critérios de promoções e de bonificações.
4.3.2

Sobre a Hipótese H3: Não há correlação entre os tipos de cultura organizacional baseado no
modelo CVM e a satisfação ligada ao fator salário

Pelos dados obtidos foi possível aceitar parcialmente a Hipótese H3, pois sob o nível de
significância de 10%, há uma correlação negativa moderada (p = - 0,40) (HAIR, 2005) entre a Cultura
Burocrática e o Salário e uma correlação moderada entre a Cultura Clã e o Salário (p = - 0,42) e P-Valor
de 0,0651. Porém, não houve correlação significativa entre as culturas de Mercado e Empreendedora com
o Salário (p ≤ 0,20). A verificação entre a existência de correlação entre as variáveis foi feita verificando a
correlação da satisfação com o salário comparada a cada perfil cultural. Nega-se a correlação, com
confiabilidade de 90% para o perfil cultural de mercado também, uma vez que o P-Valor observado é
superior ao α de 10%, no caso de 0,3970.

4.3.3 Sobre a Hipótese H4: Não há correlação entre os tipos de cultura empreendedora (cultura de
mercado) e a satisfação no trabalho

Para verificar a existência de correlação entre as variáveis da Hipótese H4 foi necessário realizar a
análise individual de cada perfil de satisfação com a cultura empreendedora, incluindo a satisfação média.
Utilizando um grau de confiança de 90% confirma-se a hipótese H4 de que não há correlação entre as
variáveis em análise, já que os P-Valores para cada correlação são maiores que o valor estipulado de α.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos com a aplicação das pesquisas de satisfação no trabalho
(SIQUEIRA;2008) e de cultura organizacional (CAMERON; QUINN, 2011) provocaram discussões
relevantes sobre como estes dois temas se correlacionam e entende-se que estas podem contribuir com os
estudos acadêmicos voltados para estas temáticas, bem como para o desenvolvimento da gestão
empresarial.
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Sobre o tipo de cultura predominante no contexto estudado (área médica de uma empresa
multinacional que atua no ramo farmacêutico sediada em São Paulo) tornou-se relevante perceber que, sob
o ponto de vista dos indivíduos pesquisados, prevalece um tipo de cultura clã.
Segundo modelo CVM de Cameron e Quinn (2011) a cultura clã releva características paternalistas
e afetuosas entre os funcionários, esta costuma ser acolhedora, flexível e com ações mais voltadas para o
ambiente interno. A predominância desta cultura, revela que as pessoas acreditam em um modelo de
empresa em que os líderes exercem papel de mentores e as pessoas mantêm relacionamentos com a
organização com base na tradição.
Não houve por parte dos pesquisados, nenhuma percepção de que a área da empresa onde estão
inseridos desenvolva ações empreendedoras ou inovadoras, ou seja, atividades mais dinâmicas, flexíveis
ou que lhes imponham às situações de risco (BRANDÃO; REYES, 2011); se por um lado isto gera
estabilidade e segurança, que podem gerar satisfação, por outro, podem comprometer, a predisposição dos
seus funcionários para ações com uma maior autonomia e com protagonismo. Há de se pensar se em uma
época de extremas mudanças como a que vivemos, se este cenário é favorável, tanto para as pessoas
quanto para a organização.
Outro dado relevante obtido da pesquisa diz respeito à correlação muito baixa entre a satisfação
dos indivíduos pesquisados com atividades da sejam direcionadas à obtenção de resultados, que
caracterizam uma cultura de mercado (CAMERON; QUINNN, 2011). Com este perfil, cabe uma
pergunta: como a empresa desenvolve o seu sistema de recompensa diante das metas e objetivos
estabelecidos aos seus funcionários? Imagina-se que este sistema possa não estar efetivo, pois do
contrário, a correlação teria sido significativa e positiva, o que não foi o caso.
Sobre o tipo de satisfação no trabalho predominante no contexto estudado, prevalece a satisfação
dos indivíduos com a chefia e depois com os colegas. Supõe-se que as necessidades socias de acolhimento
e de bem-estar (MASLOW, 1954) prevalecem entre os pesquisados, e ao que tudo indica estas são bem
atendidas nas relações de trabalho, mas por outro lado, não houve correlação da satisfação com os fatores
voltados para a remuneração e para a bonificação.
O dado sobre a existência de uma correlação positiva entre o tipo de cultura clã e a satisfação com
os colegas já foi obtido em outras pesquisas realizadas no Brasil (BRANDÃO; REYES 2011; ANDRADE
et al., 2012; SILVA et al., 2018) e por esta razão, entende-se que vale a pena realizar em estudos futuros
uma análise de regressão para verificar se há entre estas variáveis uma relação de causa e efeito, dada a
frequência com que estes resultados aparecem. É claro que outros estudos precisarão ser feitos para checar
esta suposição, a partir de um estudo mais robusto, com uma amostra maior, mas caso este dado seja
confirmado, ele poderá contribuir com a definição do perfil da cultura organizacional das empresas no
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Brasil, onde os relacionamentos estabelecidos tendem a ser mais amistosos e menos impessoais.
Sob o ponto de vista dos pesquisados a cultura burocrática mostrou não estar correlacionada à
satisfação quanto à natureza do trabalho e quanto aos critérios de promoção.

Os elementos de

estabilidade e de produtividade em que esta cultura é pautada (CAMERON; QUINNN, 2011) parece não
despertar o interesse dos pesquisados. Vale ressaltar que, segundo estes autores, os gestores diante deste
tipo de cultura não costumam ser líderes, mas indivíduos que agem como chefes, coordenadores de tarefas
e são orientados para o resultado. Com este resultado, esperava-se obter dados que revelassem uma
correlação positiva entre as culturas do tipo empreendedora e/ou de mercado com a satisfação no trabalho
a partir de seus diferentes fatores, mas não foi exatamente isto que aconteceu.
Os dados referentes às correlações entre as culturas de mercado e empreendedora com a satisfação
apareceram nesta pesquisa com os menores índices, sendo quase imperceptíveis ou irrelevantes para
alguns fatores. Isto foi curioso, porque em outros estudos, como foi o caso do desenvolvido por Brandão e
Reyes (2011), a correlação entre a satisfação com a cultura de mercado e a cultura clã foi alta,
especialmente no que diz respeito à natureza do trabalho e a satisfação com a chefia. O fato de a cultura de
mercado não ter sido correlacionada com a satisfação dos indivíduos nesta pesquisa, significa dizer que os
pesquisados não conseguem enxergar estas duas variáveis andando em paralelo no ambiente de trabalho
no qual estão inseridos. Não é possível afirmar o porquê deste dado, mas é possível afirmar que para estes
indivíduos a cultura de mercado não é associada como uma cultura que possa gerar bem-estar, tanto
quanto foi com a cultura clã.
Percebe-se que os indivíduos pesquisados não concebem a cultura burocrática de modo pareado
com a satisfação no trabalho, mas nem tão pouco a cultura de resultado e nem a inovadora. Só para
lembrar, a cultura de resultado se instala em empresas competitivas, com foco na obtenção de resultados e
a cultura inovadora é implantada em empresas que buscam dinamismo, criatividade e estimulam a
autonomia das pessoas (CAMERON; QUINN, 2011).
Empresas com culturas de resultados ou empreendedoras costumam ser empresas mais exigentes
na relação que estabelecem com os seus funcionários, no que diz respeito a um posicionamento mais
ativo. Deste modo, imagina-se que a área da empresa pesquisada possa estar vivendo um momento de
maior estabilidade, com um posicionamento de acomodação por parte da liderança e dos seus liderados.
Isto não quer dizer que este seja um dado ruim, pois vai depender da situação em que área de encontra. As
razões pelas quais não houve correlação entre os outros tipos de cultura com a satisfação dos indivíduos
não são claras e requer que outros estudos sejam feitos para uma melhor compreensão deste fenômeno.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O objetivo geral deste trabalho foi de investigar se há correlação entre os tipos de cultura
organizacional baseado Competing Value Model (CVM) e os fatores da Escala de Satisfação no Trabalho
de Siqueira (2008) em uma empresa privada situada em São Paulo. Este objetivo foi alcançado na medida
em que foi possível obter dados relevantes que abriram discussões importantes que avançam e contribuem
com os estudos tanto para o âmbito da gestão empresarial, quanto no desenvolvimento dos temas sob a
perspectiva acadêmica.
Diante dos objetivos específicos obteve-se resultados que podem ajudar às empresas a repensarem
em seus modelos de cultura e melhoria quanto a satisfação do trabalho de seus funcionários, na medida
em que geram discussões importantes acerca do posicionamento da liderança e dos liderados quanto ao
que se deseja desenvolver na organização para uma melhor adaptação ao mercado.
Os resultados apresentados também avançam os estudos acadêmicos na medida em que
contribuem para ampliar o conhecimento sobre as correlações entre a cultura organizacional e a satisfação
no trabalho, especialmente na busca de uma melhor compreensão da correlação entre e a cultura clã e a
satisfação com colegas e a chefia, mas pouco foi revelado quanto às correlações entre a cultura
empreendedora e de resultado com os diferentes fatores de satisfação. Afinal, por que não houve estas
correlações neste estudo? Há neste trabalho de pesquisa uma lacuna que precisa ser preenchida e espera-se
que outros trabalhos possam dar continuidade para uma maior compreensão sobre o estudo destas
variáveis.
Os achados desta pesquisa não permitem nenhuma generalização e nem esgotam o tema proposto
no problema de pesquisa, até poque a amostra não foi probabilística. É importante continuar a explorá-lo
com maior profundidade e com uma maior quantidade de indivíduos, considerando que este trabalho foi
realizado em época de pandemia devido ao vírus do COVID-19 e o acesso as pessoas e empresas para a
pesquisa ficou consideravelmente limitada para a definição da amostra.
Espera-se que em breve tempo outros estudos sejam realizados no Brasil com a aplicação dos
questionários de Cultural Cameron e Quinn (2011) denominado Competing Value Model (CVM) em
conjunto com a Escala de Satisfação no Trabalho de Siqueira (2008) para que os resultados desta pesquisa
sejam ampliados e esclarecidos, seja em empresas do mesmo ramo farmacêutico, como também em
empresas de outros segmentos. Entende-se assim, que o estudo sobre a cultura organizacional seja mais
delimitado e com isso se obtenha uma melhor visão sobre o perfil das empresas e das pessoas que nela
trabalham.
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Fonte: Dados da pesquisa

Tabela A - Satisfação no Trabalho sem Viés Positivo
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Fonte: Dados da pesquisa

Tabela B - Tipologia Cultural em Percentual
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Q6

Q7

Q8

Q9

1,1% 60,8%

92,7% 76,0% 76,5% 87,5% 44,7% 87,7% 13,9% 37,5% 77,1% 85,3% 69,2% 23,0% 84,8% 85,8% 67,4% 72,7% 84,0% 74,4% 77,2% 66,6% 45,0% 50,0% 52,0% 50,0% 31,6%
54,8% 76,0% 27,3% 41,4% 84,9% 29,4% 38,6% 62,5% 77,1% 68,1% 69,2% 60,9% 38,1% 53,6% 85,8% 14,5% 58,4% 74,4% 77,2% 85,6% 83,8% 83,6% 52,0% 87,4% 84,8%
54,8% 76,0% 27,3% 41,4% 84,9% 29,4% 38,6% 62,5% 77,1% 68,1% 69,2% 60,9% 38,1% 53,6% 85,8% 14,5% 58,4% 74,4% 77,2% 85,6% 83,8% 83,6% 52,0% 87,4% 84,8%
54,8% 39,6% 76,5% 41,4% 67,4% 29,4% 69,4% 62,5% 22,9% 45,8% 69,2% 60,9% 38,1% 53,6% 67,4% 72,7% 58,4% 38,0% 43,4% 66,6% 66,6% 50,0% 14,4% 50,0% 60,8%
11,3% 76,0% 52,4% 68,0% 44,7% 62,1% 69,4% 62,5% 77,1% 45,8% 42,6% 23,0% 38,1% 53,6% 43,3% 41,0% 58,4% 38,0% 77,2% 42,0% 45,0% 83,6% 14,4% 12,6% 31,6%
0,3%

11,3% 10,9% 2,7%

92,7% 76,0% 91,7% 87,5% 84,9% 87,7% 90,4% 83,1% 77,1% 85,3% 69,2% 90,2% 84,8% 85,8% 85,8% 92,5% 84,0% 74,4% 77,2% 85,6% 83,8% 83,6% 87,8% 87,4% 84,8%
92,7% 76,0% 91,7% 87,5% 84,9% 87,7% 90,4% 83,1% 77,1% 85,3% 88,3% 90,2% 84,8% 85,8% 85,8% 92,5% 84,0% 74,4% 77,2% 20,3% 83,8% 83,6% 87,8% 87,4% 84,8%

10
11
12
13
14
15
16
17

Fonte: Dados da pesquisa

54,8% 39,6% 76,5% 68,0% 67,4% 62,1% 69,4% 62,5% 22,9% 85,3% 42,6% 60,9% 84,8% 85,8% 43,3% 72,7% 58,4% 38,0% 14,1% 20,3% 66,6% 16,4% 87,8% 50,0% 31,6%

1,1%

54,8% 76,0% 10,3% 5,6% 23,7% 62,1% 38,6% 37,5% 77,1% 10,4% 69,2% 23,0% 38,1% 53,6% 21,4% 14,5% 58,4% 74,4% 77,2% 42,0% 24,7% 50,0% 52,0% 50,0% 60,8%

0,9% 16,4% 14,4%

22

0,3%

54,8% 39,6% 76,5% 68,0% 67,4% 62,1% 69,4% 62,5% 22,9% 85,3% 42,6% 60,9% 84,8% 85,8% 43,3% 72,7% 58,4% 38,0% 14,1% 20,3% 66,6% 16,4% 87,8% 50,0% 31,6%

2,3%

21

0,4% 14,5% 28,5% 10,3%

54,8% 76,0% 10,3% 5,6% 23,7% 62,1% 38,6% 37,5% 77,1% 10,4% 69,2% 23,0% 38,1% 53,6% 21,4% 14,5% 58,4% 74,4% 77,2% 42,0% 24,7% 50,0% 52,0% 50,0% 60,8%

0,2% 18,6%

20

0,8% 42,6% 4,0%

92,7% 76,0% 76,5% 87,5% 67,4% 62,1% 69,4% 62,5% 77,1% 85,3% 88,3% 60,9% 84,8% 85,8% 67,4% 92,5% 84,0% 94,7% 77,2% 85,6% 66,6% 83,6% 87,8% 87,4% 84,8%

1,3%

19

0,7% 62,1% 13,9% 0,2%

2,4%

18

1,2%

3,6%

0,2% 52,0% 50,0% 60,8%

2,3% 66,6%

1,3% 14,1% 20,3% 45,0% 50,0% 52,0% 50,0%

1,3% 24,8% 1,2% 23,0% 38,1% 53,6% 21,4% 14,5% 28,5% 38,0%

54,8% 39,6% 27,3% 18,3% 67,4% 87,7% 38,6% 62,5% 22,9% 45,8% 5,9% 60,9% 38,1% 53,6% 85,8% 14,5% 58,4%

9

1,3%

11,3% 0,1%

8

0,4%

92,7% 39,6% 52,4% 41,4% 67,4% 62,1% 38,6% 62,5% 22,9% 10,4% 42,6% 60,9% 38,1% 53,6% 67,4% 14,5% 58,4% 74,4% 43,4% 20,3% 66,6% 50,0% 52,0% 50,0% 60,8%

7
0,1%

11,3% 76,0% 91,7% 87,5% 84,9% 29,4% 69,4% 62,5% 77,1% 85,3% 88,3% 90,2% 84,8% 53,6% 85,8% 92,5% 28,5% 94,7% 77,2% 66,6% 83,8% 83,6% 87,8% 50,0% 84,8%

6
2,7% 18,3% 3,0%

3,1% 43,3% 41,0% 28,5% 38,0% 77,2% 85,6% 83,8% 16,4%

54,8% 76,0% 52,4% 18,3% 44,7% 87,7% 3,0% 83,1% 77,1% 24,8% 19,1% 90,2% 5,1%

5

1,5% 12,6% 31,6%

0,2% 43,3% 72,7% 84,0%

11,3% 39,6% 76,5% 68,0% 67,4% 29,4% 90,4% 83,1% 77,1% 24,8% 88,3% 90,2% 38,1%

4

1,3% 77,2% 85,6% 83,8% 16,4% 87,8% 87,4% 10,9%

7,9% 72,7% 28,5% 38,0% 14,1% 20,3% 10,8% 50,0% 14,4% 50,0% 60,8%

0,0% 38,0% 77,2% 85,6% 24,7% 83,6% 14,4%

Q 10 Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15 Q 16 Q 17 Q 18 Q 19 Q 20 Q 21 Q 22 Q 23 Q 24 Q 25

8,2% 69,4% 83,1% 77,1% 24,8% 1,2% 60,9% 84,8% 53,6% 67,4% 14,5%

11,3% 10,9% 52,4% 68,0% 44,7% 29,4% 69,4% 16,9% 22,9% 68,1% 42,6% 4,0% 38,1% 18,6%

Q5

3

Q4

7,9% 72,7% 28,5% 38,0% 14,1% 20,3% 10,8% 50,0% 14,4% 50,0% 60,8%

Q3

11,3% 10,9% 52,4% 68,0% 44,7% 29,4% 69,4% 16,9% 22,9% 68,1% 42,6% 4,0% 38,1% 18,6%

Q2

2

Q1
54,8% 76,0% 27,3% 68,0% 3,0%

1

Itens
Indivíduos

Tabela C –Normalização da Satisfação no Trabalho
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Fonte: Dados da pesquisa

Tabela D –Normalização da Cultura
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Tabela E –Tabela Compilada da Satisfação no Trabalho por Indivíduo

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Satisfação
Satisfação com Satisfação Satisfação
com a
Satisfação
Satisfação
os colegas de
com o
com a
natureza
com as
média
trabalho
salário
chefia
do
promoções
trabalho
1,22%
38,97%
78,40%
21,11%
43,51%
36,64%
19,06%
12,72%
27,52%
38,56%
56,49%
30,87%
19,06%
12,72%
27,52%
38,56%
56,49%
30,87%
27,41%
76,51%
35,69%
68,33%
68,81%
55,35%
27,41%
71,89%
53,76%
3,39%
43,51%
39,99%
27,41%
84,36%
84,52%
93,33%
90,45%
76,02%
69,16%
66,87%
44,58%
48,61%
20,69%
49,98%
7,69%
4,34%
1,35%
3,39%
16,34%
6,62%
69,16%
66,87%
14,50%
9,43%
20,69%
36,13%
90,76%
44,56%
62,73%
58,75%
83,66%
68,09%
58,91%
80,68%
84,52%
58,75%
50,00%
66,57%
58,91%
80,68%
84,52%
58,75%
50,00%
66,57%
48,00%
66,87%
44,58%
48,61%
62,81%
54,18%
37,25%
44,56%
71,06%
38,56%
50,00%
48,29%
12,49%
0,33%
1,35%
5,81%
0,45%
4,09%
94,53%
87,55%
84,52%
89,34%
92,94%
89,78%
94,53%
87,55%
84,52%
93,33%
83,66%
88,72%
90,76%
66,87%
84,52%
93,33%
90,45%
85,19%
58,91%
23,89%
71,06%
58,75%
9,55%
44,43%
69,16%
61,53%
20,39%
68,33%
68,81%
57,64%
58,91%
23,89%
71,06%
58,75%
9,55%
44,43%
69,16%
61,53%
20,39%
68,33%
68,81%
57,64%

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela F –Tabela Compilada da Tipologia Cultural por Indivíduo
N

Clã

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

17,22%
40,55%
23,89%
62,19%
95,76%
62,19%
86,33%
17,22%
15,29%
23,89%
40,55%
40,55%
62,19%
5,78%
6,75%
82,59%
23,89%
95,76%
40,55%
67,99%
95,76%
67,99%

Empreendedora Mercado Burocrática
95,95%
11,35%
64,88%
22,54%
64,88%
22,54%
47,12%
95,95%
16,33%
64,88%
11,35%
11,35%
22,54%
90,16%
4,82%
90,16%
64,88%
64,88%
79,86%
38,23%
64,88%
38,23%

37,42%
77,50%
73,76%
46,75%
10,08%
46,75%
6,47%
37,42%
95,66%
73,76%
77,50%
77,50%
46,75%
91,20%
94,44%
3,96%
73,76%
10,08%
32,99%
42,03%
10,08%
42,03%

86,55%
62,59%
62,59%
50,28%
2,10%
50,28%
44,05%
86,55%
68,36%
62,59%
62,59%
62,59%
50,28%
68,36%
97,97%
32,15%
62,59%
2,10%
68,36%
32,15%
2,10%
32,15%

Fonte: Dados da pesquisa
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