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INTRODUÇÃO 

 

O comportamento do consumidor segundo kotler e keller (2012), pode ser definido como o estudo 
de como os indivíduos, grupos e organizações, selecionam, compram, usam e descartam bens e serviços, 
ideias ou experiências que satisfazem suas necessidades e desejos .  

Com o passar do tempo a forma com que os indivíduos se alimentam vem sofrendo modificando 
devido a influência de fatores como o descobrimento de novas cultivares, o melhor acesso ao transporte e a 
informação acerca dos alimentos, além das questões ambientais, que tem causado forte impacto sobre o 

consumo de produtos agroalimentares, e ainda o crescimento do grau de exigência dos consumidores, 
conscientes de que qualidade não é apenas uma estratégia de Marketing (BARCELLOS, et al. 2013). 

No Rio Grande do Sul, a ovinocultura é tradição e faz parte do histórico-cultural do estado, e estudar 

como é o comportamento de como seus consumidores se relacionam e compram a carne ovina no 
município pode ser de grande importância para futuras intervenções para melhorias na produção pois 
avaliando as percepções dos consumidores e onde os mesmos compram a carne ovina pode-se destinar a 

venda, produtos que atendam às exigências de seus consumidores diminuindo a informalidade de compra.  
Segundo FAO (2007), o consumo brasileiro de carne ovina está entre 0,6 a 0,7 kg per capita ano, 

contudo sobre a ótica do trabalho de Oya (2015), a precisão deste valor de consumo pode ser questionável, 

pois a taxa de abates clandestinos e/ou informais é elevada e acabam não entrando nessas estatísticas.  
No estudo de Bianchini et al (2015), realizada no município de Dom Pedrito sobre a caracterização 

dos consumidores de carne ovina, a carne é consumida por 87% dos entrevistados, e em relação ao local 

onde adquirem o produto, 24,7% dos entrevistados adquirem a carne ovina em “outros lugares”, 
caracterizando-se pela comercialização informal deste produto. O abate informal é considerado um fator 
limitante para o desenvolvimento da cadeia de corte da ovinocultura, uma vez que, esta forma de 

comercialização não traz garantia sanitária ao consumidor.  

Por fim este trabalho tem como finalidade identificar os aspectos que levam os consumidores a  

adquirirem a carne ovina e quais os principais motivos dos consumidores adquirirem a carne de ovinos 
diretamente com os produtores. 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada no município de Dom Pedrito situada na Região da Campanha no Rio 
Grande do Sul e caracteriza-se como uma pesquisa descritiva quantitativa, por meio de dados primários.  

Em primeiro momento se fez uma revisão bibliográfica advinda de pesquisa de dados secundários, 
obtidos através de pesquisa documental de publicações e ainda utilizando de fontes de estatística 
governamentais e não governamentais, onde pode se analisar os pontos mais relevantes para a pesquisa e 

desenvolvimento do presente estudo.  
A captação dos dados primários se deu através da aplicação de questionário em pontos 

estratégicos de venda de carne ovina no município, sejam eles, supermercados, açougues ou butiques de 

carne, bem como a aplicação via formulário eletrônico para aqueles que desejassem participar da referente 
pesquisa, porém não foram abordados nos locais estratégicos de coleta de dados. 

Para a coleta de dados primários se utilizou de uma pesquisa do tipo Survey, que pode ser 

caracterizada pela obtenção de dados ou informações sobre características, ações, ou opiniões de 
determinado grupo de pessoas, através de um instrumento de pesquisa sendo que o questionário é o mais 
utilizado (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993).  
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Para a formulação da ferramenta de pesquisa, buscou-se abordar características de comportamento 
de consumo e de compra baseada em artigos científicos publicados previamente a este estudo em revistas 
cientificas, e assim formulou-se então um questionário estruturado com perguntas fechadas e de múltipla 

escolha. 
Após a elaboração da ferramenta de coleta de dados, realizou-se um pré-teste onde não foram 

verificados nenhum tipo de dificuldades de interpretação, sendo assim, a ferramenta pôde ser colocada em 

prática para a coleta de dados primários sem nenhum ajuste.  
A coleta de dados foi realizada entre os dias 2 de maio de 2017 e 20 de maio de 2017, tanto nos 

pontos estratégicos de venda de carne ovina, quanto para o formulário eletrônico, que foi disponibilizado via 

redes sociais aos munícipes da cidade de Dom Pedrito, onde se totalizou 142 questionários válidos.  
Ao final da aplicação dos questionários os dados coletados foram tabulados em planilhas 

eletrônicas e submetidos à análise estatística descritiva realizada através do programa Excel da Microsoft. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O perfil dos respondentes da amostra que consome carne ovina se caracteriza por predominância 
de pessoas do gênero feminino, entre 21-30 anos de idade com ensino Superior incompleto e 
estudante/estagiário como ocupação. 

Em pesquisa sobre as atitudes do consumidor de carne, Zamberlan et al (2008) obteve como 
resultado para a questão sobre onde os pesquisados costumavam consumir mais carne ovina que os 
mesmos acreditavam que o consumo da carne de ovinos em sua maioria, se dá em datas especiais, o que 

se confirma neste estudo pois quando perguntados em que momento costumam consumir carne ovina 46% 
da amostra respondeu que consome eventualmente e/ou em datas comemorativas. 

Para o local de compra de carne ovina foram levadas em consideração 5 pontos de compra sendo 

eles Açougues, Supermercados, diretamente com o Produtor, Boutiques de carnes e Minimercados. Com 
isso obteve-se as seguintes porcentagens demonstradas no Gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 1 – Local de compra de carne ovina. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Como pôde ser observado no Gráfico 1, 51% dos entrevistados compram a carne ovina diretamente 
com produtores, correspondendo a 72 respondentes da amostra, e os principais motivos que levam os 
mesmos a adquirir carne ovina desta forma são Preço com 31% seguido por Qualidade Reconhecida com 

25%, Propriedade Familiar e/ou Produtor de ovinos/ Proximidade com 15,27%, e outros com 12,50%. 
Em estudo realizado em Maringá – PR, Bánkuti, et al (2013) revelaram que os principais motivos 

que levam os consumidores a adquirirem carne ovina diretamente com os produtores foram Preço, 

Proximidade e Qualidade, sendo que o preço não foi a variável mais relevante, pois os entrevistados 
apontaram a carne adquirida desta forma como de qualidade superior, indicando um aspecto cultural 
importante. 

No presente estudo, o preço da carne foi a variável mais relevante para a compra de carne ovina 
diretamente com os produtores, seguida por qualidade reconhecida, demonstrando que o consumo de carne 
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ovina per capita pode estar sendo, de certa forma, maquiados, devido aos abates informais não serem 
contabilizados no cálculo de consumo per capita, onde praticamente metade dos entrevistados costuma 
adquirir a carne ovina.  

Na cadeia da ovinocultura, a informalidade sempre esteve presente sendo um fator limitante para 
melhorias no encadeamento produtor – indústria, o que interfere diretamente na aquisição de produtos 
provenientes da ovinocultura, pois na falta e mercados adequados as exigências dos consumidores, a 

informalidade acaba se tornando a principal forma de comercialização da carne ovina (SORIO;  RASI, 2010). 
 
CONCLUSÕES 

 
 Em analise realizada para descobrir as razões pelo qual a maioria dos consumidores 

adquire carne diretamente com produtores, esta pesquisa releva a realidade de muitos estudos, que o 

“Preço” é um dos principais motivos pelos quais as pessoas costumam comprar carne diretamente com 
produtores rurais, além de acabar se tornando um impedimento para o consumo mais frequente.  

A partir desse estudo pode-se chegar a algumas conclusões importantes para futuras intervenções 

na cadeia da ovinocultura no município, porém como outro estudo qualquer, o mesmo possui limitações o 
que restringe a uma análise de uma pequena parcela do município, e que não deve servir como alicerce 
para o município inteiro, pois os dados aqui levantados são específicos de um grupo de respondentes, 

porém pode ser ainda ampliado para que em futuras pesquisas tenha-se uma abrangência maior 
contemplando não somente o município de Dom Pedrito, mas também a região como um todo, buscando o 
entendimento e o fortalecimento do mercado da ovinocultura. 

Por fim, estudos como este, que visem o comportamento do consumidor, suas percepções e 
exigências, são extremamente importantes para a cadeia produtiva, pois através destas informações pode-
se melhorar a qualidade dos produtos que chegam até o mercado, fazendo com que a demanda e as 

exigências dos consumidores sejam atendidas, gerando um fortalecimento do mercado da ovinocultura.  
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INTRODUÇÃO 
 

As tecnologias têm estado cada vez mais presentes na rotina da população, seja no ambiente de 
trabalho ou no cotidiano, levando a uma série de benefícios tais como a praticidade (KLINGER et al, 2017). 
Contudo o uso descontrolado traz alguns riscos, as pessoas podem tornarem-se reféns dos aparelhos 
eletrônicos sendo diagnosticadas inclusive como dependentes de internet (YOUNG et al., 2011).  

Logo, a internet é capaz de ocasionar mudança de hábitos, costumes, moldes comportamentais e nas 
dificuldades, é necessária uma medição de todos esses fatores (SANTOS, 2012, p. 18). No momento em que 
a vida pessoal e a profissional dos indivíduos são abaladas devido ao uso compulsivo da web, tende a crescer 
o período de conexão e ocorre diminuição de esforço para desligar-se dessa ferramenta, tornando inútil o 
tempo gasto para tal (ABREU et al., 2013). Os valores possuem importância nas tomadas de decisões quanto 
ao uso ou não desta ferramenta de informação e comunicação no dia a dia das pessoas. 

Os valores pessoais agem sob forma de influenciar as ações, possibilidades e condutas do ser humano, 
modificando a percepção que as pessoas acreditam evidenciar seu olhar sob si e aos outros (GASTALDELLO, 
1999). Com isso, esses valores são efetivamente evidenciados uma vez que interferem diretamente em suas 
atitudes e consequentemente em suas vidas sociais e profissionais (STACKMAN, PINDER E CONNOR, 
2004).  

Com base nessas informações, surge o objetivo geral da pesquisa: analisar o uso da internet e os 
valores pessoais na vida dos colaboradores de uma repartição pública municipal. Como suporte ao objetivo 
geral, tem-se os específicos: (a) verificar o nível de dependência de internet dos colaboradores, (b) identificar 
os principais valores pessoais que os colaboradores prezam; (c) realizar o cruzamento dos valores pessoais 
mais elevados com os níveis de dependência de internet dos colaboradores. 

Este estudo é importante para a academia porque até o presente momento não se tem encontrado 
pesquisas semelhantes relacionando as variáveis como uso de internet e valores pessoais. Ainda, serve como 
base para as organizações, pois ao aprofundar o conhecimento da vida pessoal dos colaboradores dá 
condições da repartição adotar estilos diferentes de trabalho, valorizando o que cada um oferece de melhor, 
de acordo com seus valores e conhecimentos. 
 
METODOLOGIA 
 

O presente estudo tem caráter descritivo e abordagem quantitativa, utilizando a técnica de survey para 
a coleta dos dados. O universo de pesquisa que este estudo abrange são 65 colaboradores, distribuídos em 
12 departamentos da Secretaria da Fazenda de Santana do Livramento. A cidade está localizada na região 
da campanha do estado do Rio Grande do Sul – Brasil e possui cerca de 83 mil habitantes (IBGE, 2015).  

Na coleta de dados da pesquisa foram utilizados dois questionários, o primeiro tem o objetivo de 
identificar o nível de Dependência de Internet (Internet Addiction Test – IAT), está estruturado em 20 perguntas 
fechadas, em que o resultado pode ser classificado em nível leve, normal, moderado ou grave; o segundo é 
o Inventário de Valores de Schwartz (IVS), baseado na aplicação de Tamayo e Schwartz (1993 apud PORTO, 
2005), sendo composto por 61 questões divididas em 2 blocos, substantivos e instrumentais, e sua principal 
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característica é descobrir diferentes aspectos sobre o objetivo motivacional de cada indivíduo. 
Após a coleta, os dados foram organizados e tabulados de acordo com as respostas, relacionando ao 

referencial teórico estudado. O teste IAT foi analisado de acordo com a pontuação pré-estabelecida do 
questionário; já o IVS foi mensurado através da análise das médias de cada variável de valores, que foram 
obtidas por meio dos questionários. Os softwares utilizados para tal foram o Excel e o SPSS. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos 65 colaboradores da Secretaria da Fazenda, participaram desta pesquisa aproximadamente 90%. 
A média de idade dos respondentes é de 36,9 anos, com o mais jovem tendo 17 anos e o mais velho 61; 
54,2% eram mulheres e 45,8% homens. Quanto ao grau de escolaridade, 66,1% têm ou estão cursando nível 
superior e o restante se divide entre fundamental incompleto e ensino médio incompleto. Dos colaboradores, 
42,4% trabalham há pelo menos 4 anos na repartição e 39% há menos de 1 ano.  

Através do Teste de Dependência de Internet (IAT) e com base no intervalo de pontuação, verificou-se 
que nenhum dos entrevistados apresentou características de nível grave da dependência do uso de internet, 
isto é, eles não apresentam sinais de descontrole de impulsos e não têm problemas relacionados ao uso das 
tecnologias digitais (YOUNG, 1996). O segundo nível de intervalo de pontuação, o moderado, apresentou 4 
indivíduos apresentaram sinais de utilizar a internet de forma mais elevada dentre os colaboradores da se-
cretaria e, por fim, 55 indivíduos usufruem da web de forma normal a leve. Não se observou diferença entre 
os gêneros quanto ao nível de dependência. 

Os valores pessoais foram resultados dos questionários aplicados de acordo com o Inventário de Valo-
res Pessoais (TAMAYO E SCHWARTZ, 1993). Os tipos motivacionais que tiveram menores médias foram os 
tipos referentes à estimulação e o poder. Então, é possível afirmar que os colaboradores têm menos abertura 
à mudança e não necessitam tanto de autopromoção, como metas motivacionais para viverem (SCHWARTZ, 
1992). Os colaboradores deram as menores pontuações para os valores dentro do poder, pois não necessitam 
tanto de prestígio e domínio sobre as coisas. Já a estimulação, a mais baixa, está no sentido em que não 
necessitam muito em procurar excitação, novidade ou mudança em suas vidas (TAMAYO e SCHWARTZ, 
1994). 

Os valores que os respondentes mais se identificaram foram o respeito próprio e saudável, com média 
de 6,19 em um total no máximo de 7 em sua pontuação. Estes apresentaram maiores índices de pontuação 
para as pessoas que possuem menores chances de serem dependentes de internet. Deve-se ao sentido de 
prezar mais por sua saúde e tem um “auto- respeito” não se deixando ficar dependente da tecnologia e acre-
ditam muito em si e em seus valores, como também sabem que ser saudável é bom para manter uma saúde 
fisicamente e psicologicamente boa (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993). Nesse sentido, os valores de amizade 
verdadeira, uma vida com sentido e boa educação, também são condicionados em minimizar as oportunida-
des de vício de internet, uma vez que, respectivamente, prezam pelos seus amigos, focam nos objetivos 
traçados em suas vidas e têm boas maneiras (TAMAYO e s SCHWARTZ, 1993). 

Os cruzamentos destas variáveis foram feitos com o propósito de obter conhecimento de acordo com 
os intervalos de pontuação do teste de dependência de internet. O valor “respeito próprio” foi o mais bem 
avistado e é possível observar que estes possuem um nível normal de dependência totalizando trinta e oito 
respostas entre a pontuação número 6 e 7, no nível leve doze pessoas e, no nível moderado, duas. 

O valor “amizade verdadeira”, o maior índice numeração marcado foi o de número 6, por parte dos 
considerados normais. Duas pessoas consideradas com nível moderado de dependência pensam que a ami-
zade verdadeira é de suprema importância para suas vidas e vinte e cinco pessoas consideradas normais e 
com nível leve tem a mesma opinião. Enquanto que três indivíduos considerados normais deram a pontuação 
de número 3, destoando consideravelmente das demais marcações neste nível. 

Pode-se compreender que dentre todos os valores observados, este foi o que possuiu maior número 
de pontuação de suprema importância entre os valores, 20 (normal), 7 (leve) e 2 (moderado), totalizando vinte 
e nove indivíduos que pensam que amabilidade e boas maneiras são necessárias. Enquanto que vinte e um 
respondentes, marcaram a pontuação 6, três respondentes a pontuação 5 e seis respondentes a questão 3. 
Este foi o valor que menos teve diferença entre os níveis de pontuação, marcadas somente os números 3, 5, 
6 e 7. 

Nesses principais valores, observa-se que o item 6 e 7 do inventário de valores pessoais, apresentou 
características, por sua maioria, daqueles entrevistados que possuem o nível normal ou leve de dependência 
de internet. Dentre todos os valores, este foi o que obteve a menor diferença entre os intervalos de pontuação, 
contabilizando 4 frequências. Conclui-se, portanto, que os valores interferem diretamente quanto ao uso da 
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internet e auxiliam nas tomadas de decisões (STACKMAN, PINDER E CONNOR, 2004).  
Dentre os colaboradores da Secretaria da Fazenda, observa-se o quanto os principais valores levam 

as pessoas a acessarem a web de modo menos exagerado sendo incapaz de gerar problemas posteriores. 
Neste caso, os respondentes contrariaram o pensamento de Mendonça (2012), no qual o ser humano tendia 
expandir seu controle sobre as coisas, incorporando possíveis vontades de domínio e tornar-se mais depen-
dente da tecnologia, controlando suas vidas, uma vez que, respectivamente, prezam pelos seus amigos, fo-
cam nos objetivos traçados em suas vidas e têm boas maneiras (TAMAYO e s SCHWARTZ, 1993). 
 
CONCLUSÕES 
 

Atualmente, a internet é parte integrante de nossas vidas, sendo quase impensável viver sem ela. 
Porém, utilizar essa ferramenta de modo excessivo pode trazer perdas de cunho social, poder aquisitivo, 
afetivo e na profissional, pois se torna uma patologia. Logo, os valores pessoais estão diretamente ligados às 
condições de uso da tecnologia, condicionando sentimentos e estilo de vida dos indivíduos. 

O presente estudo atingiu seu objetivo geral de analisar o uso da internet e os valores pessoais dos 
colaboradores da Secretaria da Fazenda de Santana do Livramento. Os membros da organização utilizam a 
internet e seus valores pessoais foram entendidos e observados de acordo com os princípios que guiam suas 
vidas. Nesse sentido, os objetivos específicos também foram alcançados, os respondentes de maneira geral 
apresentam um nível leve a normal de dependência; os valores mais prezados por eles são o respeito próprio, 
“ser saudável”, as amizades e uma boa educação; e, por fim, através dos cruzamentos percebeu-se que 
quanto maior o nível de pontuação dos valores pessoais, menos dependentes de internet eram os indivíduos. 

Não foram encontradas grandes limitações neste estudo, apenas que objetivava-se atingir todos os 
colaboradores da referida repartição, porém 6 não puderam responder. Como sugestão de estudos futuros 
recomenda-se fazer uma etapa qualitativa também relacionando valores e dependência de internet ou 
direcionar esse mesmo questionário para alunos de graduação, por exemplo. 
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INTRODUÇÃO 
 

Produtores da Região da Campanha Gaúcha do estado do Rio Grande do Sul fundaram em 2010, a 
Associação Vinhos da Campanha. A entidade busca melhorias nos resultados de comercialização dos 
produtores e vinícolas a fim de consolidar a imagem dos vinhos da Campanha Gaúcha como referência em 
qualidade de vinhos finos (ASSOCIAÇÃO VINHOS DA CAMPANHA). 

No entanto, para a administração de qualquer organização deve haver exigência de um mínimo de 
habilidades administrativas (HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2005). Não basta apenas ter um produto de 
qualidade é necessário também, que os consumidores saibam de todos os atributos agregados aos 
produtos, e assim, o valor da marca que estão consumindo ou até mesmo que deixam de consumir.  

Por consequência o marketing e branding são questões-chave para o crescimento a longo prazo e 
competitividade de aglomerações produtivas (BOESSO; D’OSORIO; TORRESAN, 2012). Pesquisas 
voltadas para essa temática, contemplando marcas e aglomerações concomitantemente, ainda são pouco 
desenvolvidas no Brasil.  

 Essa pesquisa tenta descobrir como as estratégias de marketing e o branding estão sendo 
desenvolvidas na Associação Vinhos da Campanha. Para isso, tem-se como objetivo geral analisar como as 
estratégias de marketing e o branding estão sendo desenvolvidos na Associação Vinhos da Campanha, 
através do meio de comunicação site. Assim, listou-se dois objetivos específicos: 1º) identificar quais as 
ferramentas de comunicação de marketing a Associação está utilizando para fortalecer a sua marca, e; 2º) 
verificar como a associação utiliza a marca e estratégias de marketing para aumentar a visibilidade do seus 
produtores. 

 
METODOLOGIA 
 

Para desenvolver o estudo, utilizou-se a pesquisa qualitativa descritiva (GIL, 2012). Na fase de coleta 
de dados, primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre branding cluster. Após, seguindo 
a percepção de diferentes autores sobre as estratégias de marketing e comunicação em aglomerações 
produtivas e comunicação em sites, elaborou-se um quadro que serviu de instrumento para coletar os 
dados. Nesse foram listadas questões de investigação, levantadas de acordo com o referencial teórico do 
estudo. Com isso, utilizou-se da análise de dados secundários, a partir do que é exposto no site e da análise 
de conteúdo, que visa ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados (MOZZATO; 
GRZYBOVSKI, 2011). Assim, foi possível comparar a teoria sobre utilização das ferramentas de 
comunicação de marketing e como essa é colocada em prática no site.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Verificou-se que a associação percebe que a marca do cluster única é importante para fortalecer seus 

produtos e/ou serviços e que essa deve estar lincada a imagem do local. Essa percepção se deu porque a 
marca possui como nome a combinação da denominação local (campanha) e do negócio (vinhos), tendo 
assim, uma imagem gráfica única (KAPFERER, 2004; FU ZHENGPING, 2004; BOESSO, D’OSORIO, 
TORRESANO 2012). No entanto, não se percebeu a preocupação em utilizar da história, cultura, sociedade, 
economia local, qualidade de produtos e/ou serviços, para valorizar a marca. Para Kotler e Keller (2012); 
Oliveira et. al. (2015), estratégias que mostram a cultura, história do local, entre outros, servem para 
fortalecer a marca e fazer com que as pessoas associem a marca do aglomerado a ele.  

 No âmbito do atrair força de trabalho qualificada, investidores, recursos para apoiar o 
desenvolvimento do território, transmissão da tecnologia e inovação dos produtos e/ou serviços, interação 
no site entre parceiros e consumidores e promoção dos produtos e/ou serviços da associação, percebeu-se 
uma resistência em explorar esse tipo de comunicação. Observou-se que o site da Associação não é 
interativo e também, não há exploração do marketing de relacionamento com o consumidor. Ainda pode se 
verificar que não ocorre à preocupação em promover o produto e/ou serviço online, como realizar 
propagandas em forma de anúncios, sinalização de pontos de vendas, manuais, folhetos, promoções, entre 
outros. 

 Para Boesso; D’Osorio; Torresan (2012) as aglomerações podem ser reconhecidas pelas suas 
singularidades, podem atrair interesses e recursos externos, como pessoas qualificadas, capital de 
investidores, mobilizar atores locais e potenciais membros em torno de uma visão e estratégias comuns.  

Constatou-se que existe no site da associação um link para redes sociais, nesse caso o facebook, o 
que acaba por ser uma visão inovadora e uma estratégica da aglomeração estudada. Essas novas mídias 
refletem em uma vantagem de comercialização gratuita às organizações, o que pode ajudar a promover o 
marketing regional e formar ou fortalecer a marca do aglomerado (TAO JINGUO, 2003). 

 Ainda pode-se identificar que ocorrem estratégias de relações públicas e publicidade, como 
informações referentes ao terroir, clima da região, rotas para o enoturismo, com endereços de restaurantes, 
hotéis, vídeos e fotos. Essa relação com o público pode criar um clima de confiança e favorecer o 
desenvolvimento do aglomerado (KOTLER; KELLER, 2012; HOOLEY; PIERCY; NICOULAUD, 2011).  
 
CONCLUSÕES 
 

O estudo analisou como as estratégias de marketing e o branding estão sendo desenvolvidas na 
Associação de Vinhos da Campanha, através do site da organização. Para isso, utilizou-se da pesquisa 
qualitativa, do estudo de caso único com caráter descritivo. Através da pesquisa, percebeu-se que a 
associação já possui a marca do cluster única e que essa está lincada a imagem do local. Constatou-se que 
a associação utiliza estratégias de relações públicas e publicidade, além da inserção de link’s para o 
facebook no site. No entanto, outras estratégias devem ser pensadas e organizadas de forma a abranger o 
mix de comunicação, como as relações públicas, marketing de eventos, propagandas, promoção de vendas, 
marketing boca a boca por intermédio de experiências de compras de produtos, chat’s, blog’s, entre outras 
que podem ser inseridas no site da Associação para a realização de uma campanha eficiente de marketing, 
a fim de fortalecer a marca do aglomerado e disponibilizar uma gama de assuntos sobre essa aglomeração 
produtiva.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente as organizações estão inseridas em um ambiente de alta competitividade e constante 
processo de mudanças e inovação. Esse fator torna necessário às organizações a realização de uma 
análise detalhada do ambiente no qual estão inseridas. Só então, se tornará possível realizar projeções 
futuras com uma maior possibilidade de acerto e obter uma maior agilidade no processo de tomada de 
decisão (ALDAY, 2000). 

 Uma ferramenta utilizada para auxiliar a obtenção desses resultados é o planejamento estratégico. 
Segundo Mintzberg et al (2007) o planejamento estratégico é um processo no qual a organização avalia os 
fatores presentes em seu ambiente que a influenciam, para a partir destes, obter informações que sirvam no 
auxílio na tomada de decisões futuras. 

 Através desse processo, seja ele formal ou não (BULGACOV; DOS SANTOS; MAY, 2012), a 
organização tem a possibilidade de definir os seus objetivos, estabelecer estratégias para atingi-los, planejar 
e controlar as suas ações. Fatores que possibilitam um aumento de eficiência, eficácia e competitividade 
(BARBOSA; BRONDANI, 2005). 

 As instituições ensino superior, assim como as demais organizações, também estão presentes 
nesse ambiente mercadológico de incertezas econômicas, políticas e tecnológicas. Situação que exige uma 
capacidade de agilidade no desenvolvimento de respostas frente a novas demandas. Algo que pode ser 
obtido através da realização de um planejamento estratégico (MEYER JR, 2005). 

 No entanto, conforme relatam Neis; Pereira; Costa (2013), ao longo da segunda metade do século 
XX, estudos propuseram a existência de diversas dificuldades com relação à realização e à possível 
efetividade de planejamentos estratégicos em instituições de ensino superior. Relacionando isto a certas 
peculiaridades dessas organizações. Alguns exemplos citados são: modelos de gestão demasiadamente 
burocráticos, objetivos organizacionais ambíguos e a existência de estruturas descentralizadas e 
fragmentadas. 

 Desta forma, o presente artigo tem por objetivo realizar uma análise da produção acadêmica 
nacional acerca do tema. Visando compreender como e de que forma vem sendo abordado o estudo do 
planejamento estratégico dentro do contexto de instituições ensino superior no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

 A presente pesquisa é de natureza teórica, tendo um caráter descritivo (GIL, 2007). Com relação ao 
método, categoriza-se como uma pesquisa bibliométrica. Segundo Araújo (2006, p. 12), as pesquisas 
bibliométricas consistem da “aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da 
literatura”. A partir desse tipo de pesquisa torna-se viável analisar o perfil e a evolução de pesquisas 
científicas de uma determinada área ou meio de publicação (SOUZA; RIBEIRO, 2013). Fator que possibilita 
a análise de tópicos emergentes de pesquisa (CERETTA; REIS; ROCHA, 2016) e a comparação entre a 
produção científica de diferentes áreas temáticas ou regiões geográficas (LAPPE; POLI; MAZZIONI, 2017). 

 O estudo apresenta uma abordagem quantitativa, visto que o mesmo buscou quantificar, através de 
estatística descritiva, algumas variáveis presentes em artigos de produção científica que abordam o 
planejamento estratégico dentro do ambiente de IES. 

 Foram mapeadas publicações científicas provenientes de duas plataformas: os anais da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), e do portal de periódicos SPELL. 
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Sendo desenvolvidos dois grupos distintos de palavras-chaves em decorrência das peculiaridades das 
ferramentas de busca presentes nas duas plataformas. 

 No caso do portal SPELL foram utilizadas as palavras-chaves: “planejamento estratégico e 
universidade”, “planejamento estratégico e faculdade”, e “planejamento estratégico e instituição de ensino 
superior”. 

 Enquanto para a busca realizada nos anais da ANPAD houve a necessidade de uma formulação 
distinta, visto que a ferramenta de busca do site não permitia a utilização de dois temas em conjunto. Em 
decorrência disto foi utilizada apenas uma palavra-chave na referida plataforma: “planejamento estratégico”. 

 Em uma primeira etapa foi realizada uma busca na plataforma SPELL e nos anais da ANPAD, 
posteriormente foi realizada uma análise de títulos e/ou resumos destes resultados como objetivo descartar 
trabalhos que não se enquadrassem com o tema analisado na presente pesquisa. Permanecendo após 
desta segunda etapa 15 resultados em cada uma das bases pesquisadas, ou seja, um universo total de 30 
artigos. 

Como variáveis analisadas no presente estudo estão incluídos: período de publicação, autoria, 
instituição, natureza do estudo, abordagem de pesquisa, método de pesquisa, tópicos estudados e o objeto 
de estudo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quanto ao total dos artigos verificados no presente estudo, estes foram publicados entre os anos de 
2001 e 2016. A figura 1 informa a quantidade de trabalhos publicados por ano: 

 
Figura 1: Número de publicações por ano 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A média de publicação anual girou em torno de 1 a 2 artigos por ano. Posteriormente houve dois picos 
de publicação nos anos de 2013 e 2016, com o número de 4 artigos publicados por ano. Cabe ressaltar que, 
apesar dos anos de 2013 e 2016 apresentarem um acréscimo de 100% no número de publicações, o nível 
baixo de artigos publicados sobre o tema torna esse aumento pouco relevante. Sendo necessário uma 
observação do comportamento do número de publicações ao decorrer dos próximos anos como forma de 
avaliar se realmente está havendo uma tendência de aumento no número de pesquisas acerca do tema. 

 Com relação à autoria, a maioria dos artigos foram confeccionados por três autores (33%), seguido 
por dois autores (23%), um autor (20%) e quatro autores (20%). 

Quanto a questões metodológicas a maior parte dos artigos é categorizada como tendo natureza 
empírica (87%), caráter descritivo (87%) e abordagem qualitativa (70%). As metodologias de pesquisa mais 
utilizadas foram o estudo de caso (57%), a Survey (17%) e o ensaio teórico (10%). Enquanto entre os tipos 
de coletas de dados mais utilizados estão a pesquisa documental (31%), seguida pela entrevista (29%) e o 
questionário (24%). 

De semelhante forma, foi analisada a existência de correlação entre os pesquisadores e os objetos de 
estudo. Para tanto foram separados os estudos de caso único, 16 artigos (53%). Observou-se que 75% 
desses artigos apresentavam pelo menos um autor que possuía vínculo profissional ou estudantil com a 
instituição estudada. De maneira que uma porcentagem relevante dos trabalhos analisados foi desenvolvido 
de forma que poderia gerar conflitos éticos durante o processo de pesquisa. Sendo alguns destes: uma 
narrativa imparcial por parte do pesquisador (DINIZ, 2008), o estabelecimento de uma relação 
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pesquisador/pesquisado não pautada pela pesquisa (PADILHA et al, 2005) e a possibilidade de haver 
constrangimento ao pesquisado durante o processo de coleta de dados (PAIVA, 2005; PADILHA et al, 2005). 
 
CONCLUSÕES 
 A presente pesquisa analisou a produção acadêmica nacional acerca de planejamento estratégico 
dentro do contexto de instituições de ensino superior. Foram coletados artigos de duas plataformas, Anais 
da ANPAD e plataforma SPELL, que foram avaliados a partir de 9 variáveis distintas. A partir disso, foi 
realizado uma análise quantitativa visando descrever as abordagens metodológicas e os objetivos dos 
referidos artigos. 
 Como resultado verificou-se que o tema é recente, apresentando pesquisas a partir do ano de 2001. 
A maioria dos trabalhos categoriza-se como tendo natureza empírica (87%), caráter descritivo (87%), 
abordagem qualitativa (70%), método de estudo de caso (57%) e tipos de coleta de pesquisa documental 
(31%), entrevista (29%) ou questionário (24%). Quanto aos objetos de estudo, a maioria dos artigos 
pesquisaram uma única instituição (57%) e fazia a análise de instituições públicas (43%). 
 Análise da autoria indicou a existência de possíveis conflitos éticos durante o processo de pesquisa 
de parte relevante dos artigos estudados. Visto que, de todos os artigos que estudavam uma instituição 
específica, 75% possuíam pelo menos um autor que apresentava vínculo estudantil ou empregatício com a 
instituição pesquisada. Ao mesmo tempo não existe um grande número de autores especializados no tema, 
já que foi observado que apenas um autor estava presente na confecção de mais de um artigo. Desta 
forma, estes dois dados relativos autoria, podem indicar que grande parte do estudo acerca do tema vem 
sendo realizado por conveniência, graças à proximidade dos autores com o objeto estudo. 
 Em suma, foi observado que o tema não vem sendo tratado com grande relevância na produção 
nacional. Visto que há poucos autores especializados no tema, um grande número de pesquisas 
possivelmente feitas por conveniência e um baixo número de pesquisas que avalia o planejamento 
estratégico como uma ferramenta aplicada a nível institucional. 
 Como sugestão para a realização de pesquisas futuras estão a análise da produção internacional 
acerca do tema e a sua comparação com os resultados nacionais. 
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INTRODUÇÃO 

A importância do agrupamento de empresas e de cooperativas é de tamanha importância que vem 
sendo discutido desde o século XIX (MARSHALL, 1996). Posteriormente houve o desenvolvimento do termo 
cluster e a conscientização de que um grupo de organizações presentes em uma mesma área geográfica, 
atuando entre si, poderia gerar competitividade e trazer benefícios para essas empresas que as formam 
(PORTER, 1998). 

Esse ganho de competitividade tornou os clusters em um assunto relevante para os estudos 
acadêmicos na área de administração (ZACARELLI et al, 2008). Não obstante, o mesmo se apresenta como 
um tema muito amplo. Podendo existir clusters nos mais diversos setores, como na extração vegetal 
(TISOTT, SCHMIDT, WAQUIL, 2017) e mineral (GONÇALVES, CÂNDIDO, 2014), na produção de calçados 
(GEWEHR, DIEHL, 2016) e eletroeletrônicos (SOUSA et al, 2015) ou no varejo (AGUIAR et al, 2017) e 
turismo (SOHN et al, 2017). 

Da mesma forma que existem diversas correntes teóricas pelas quais estes podem ser analisados. 
Sendo alguns exemplos a formação de estratégias, troca de conhecimentos (FIORAVANTI, MACAU, 2017), 
desenvolvimento tecnológico (ROCHA, VIEIRA, 2016) e a própria estrutura da rede de relacionamentos 
(FARINA et al, 2016). 

Desta forma o presente trabalho tem por objetivo analisar a produção nacional de artigos acerca do 
tema. Buscando analisar características como os tipos de clusters estudados e as regiões nas quais estes 
se encontram. 
 
METODOLOGIA 

O presente artigo caracteriza-se como tendo natureza teórica, carácter descritivo e abordagem 
quantitativa (GIL, 2008). Quanto ao método, o mesmo classifica-se como uma pesquisa bibliométrica, onde 
se realiza uma descrição de um tipo de literatura através de uma quantificação de variáveis específicas 
(ARAÚJO, 2006). Podendo assim, ser caracterizado um grupo de publicações científicas conforme um tema 
ou meio de publicação. A fim de observar a evolução das publicações acerca do tema e buscas possíveis 
lacunas de pesquisa (LAPPE; POLI; MAZZIONI, 2017; CERETTA; REIS; ROCHA, 2016). 

Foram analisados artigos provenientes da plataforma de periódicos SPELL. Um indexador de artigos 
científicos gratuito desenvolvido pela Associação Nacional de Pós-graduação em Administração – ANPAD, 
que engloba periódicos acadêmicos das áreas de administração, turismo e contabilidade. Sendo utilizadas 
duas palavras chaves para a realização das buscas dos periódicos. “Cluster” e “Arranjo Produtivo Local”, 
definição nacional utilizada para se referir à clusters (FARINA et al, 2016). 

Ao todo foram abordadas dez variáveis englobadas, conforme seus objetivos, nos grupos: 
Características de publicação, aspectos metodológicos e aspectos de conteúdo. 

Quanto às características de publicação foram analisadas a variável “período de publicação”. Com 
relação aos aspectos metodológicos foram avaliadas: “caráter do estudo”, “abordagem do estudo” e 
“método utilizado”. Enquanto, acerca dos aspectos de conteúdo, foram avaliadas as variáveis “tipo de 
cluster estudado”, “localização do cluster estudado” e “abordagem teórica utilizada”. 

A coleta de dados foi dividido em duas etapas. Na primeira houve a separação de todos os artigos 
resultantes da busca pelas palavras-chaves na plataforma SPELL. Enquanto, em um segundo momento, 
houve a leitura dos títulos e/ou resumos de todos os artigos, verificando se os mesmos envolviam em seus 
objetivos de pesquisa o tema avaliado pelo presente estudo. 
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O número total de retornos obtidos na primeira etapa foi de: 96 artigos para a palavra Arranjo 
Produtivo Local e 250 para a palavra Cluster. Após avaliação dos títulos de resumos permanecerão na 
pesquisa 88 artigos relativos a palavra-chave Arranjo Produtivo Local e 76 para a palavra cluster. 
Totalizando assim um universo de 164 artigos a serem analisados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto a questões relativas a publicação, o universo de artigos analisados foi publicado entre os anos 
de 2000 e 2017. Sendo que a figura 1 apresenta a evolução do número de publicações por ano: 

 
FIGURA 1 – Publicações por ano 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Conforme apresentado na figura 1, havia um baixo número de publicações até o ano de 2004. A partir 
de então, houve um crescimento, mesmo que irregular, no número de publicações, indicando um aumento 
de interesse no tema. Cabe ressaltar que a coleta de dados abrangeu apenas o primeiro semestre do ano 
de 2017, podendo haver mais publicações acerca do tema no segundo semestre, fato que modificaria o 
resultado deste ano apresentado na Figura 1. 

Com relação a aspectos metodológicos, a maior parte dos artigos analisados se caracteriza como 
tendo abordagem qualitativa (49%), caráter descritivo (34%) ou exploratório (18%) e tendo como método o 
estudo de caso (27%) ou ensaio teórico (14%). Cabe ressaltar que uma parte relevante dos artigos não 
informaram qual era a sua abordagem (32%), caráter (33%) e método (37%). 

Com relação ao objeto de estudo, ao total 148 artigos estudavam clisters específicos, sendo que 146 
(99%) estudaram clusters nacionais, enquanto 2 (1%) analisaram cluster internacionais. 

O quadro 1 apresenta a porcentagem de clusters que são analisados em cada região do país em 
comparação com os percentuais regionais acerca do PIB, população nacional e número de Instituições de 
Ensino Superior (IES). 

 
Tabela 1 – Participação por Região Nacional 

 Artigos PIB População IES 
Sudeste 39,73% 55,41% 42,44% 47,89% 
Sul 33,56% 16,51% 14,84% 17,27% 
Nordeste 21,92% 13,46% 28,43% 18,65% 
Centro-Oeste 3,42% 9,29% 6,83% 10,08% 
Norte 1,37% 5,33% 7,46% 6,11% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados da pesquisa e 
em IBGE (2010), IBGE (2000), INEP (2013). 

 
Conforme apresentado no quadro 1, a ocorrência dos estudos sobre clusters no Brasil coincide com 

as participações das regiões acerca da população, PIB e número de IES a âmbito nacional. No entanto, 
observa-se que existe uma menor participação de pesquisas sobre clusters nas regiões Norte e Centro-
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Oeste, comparando a porcentagem de estudos realizados nestas regiões com os demais dados 
apresentados. 

Relativo ao tipo de cluster, a maioria se classifica como estando no 2
o
 Setor (47%), seguido por 

clusters do 3
o
 Setor (33%) e do 1

o
 Setor (20%). Mais especificamente, entre o 1

o
 setor foram mais 

estudados clusters da indústria vitivinícola (23%), fruticultura (10%) e apicultura (10%). Entre os clusters do 
2

o
 setor foram mais estudados arranjos ligados à produção de vestuário e Confecções (25%), Móveis (17%) 

e Indústria Têxtil (13%). Enquanto entre o 3
o
 setor foram mais analisados os clusters turísticos (40%), de 

Comércio (13%) de tecnologia (13%) e biotecnologia (10%). 
Entre as diversas classificações de tipos de clusters estudados observou-se uma tendência no estudo 

de empresas de pequeno e médio porte. Ao todo foram observados 36 tipos diferentes de clusters 
estudados sendo que apenas 4 desses envolviam em sua maior parte empresas de grande porte (petróleo, 
extração mineral, Agroindustrial e serviços de transportes marítimos). 
 
CONCLUSÕES 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a produção nacional de artigos acerca dos clusters. 
Buscando analisar características como os tipos de clusters estudados e as regiões nas quais estes se 
encontram. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliométrica como o universo total de 165 artigos. 

Como principais resultados observou-se esse ser um tema recente e em evolução, visto que os artigos 
sobre o tema iniciaram a ser publicados nos anos 2000 e apresentam uma crescente desde então. Quanto 
aos tipos de clusters analisados observa-se uma predominância de estudos envolvendo clusters nas 
regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Sendo que a produção no Norte e no Centro-Oeste aparece como sendo 
baixa, principalmente se comparado a outros dados das regiões. 

Houve uma predominância de estudos de clusters do 2
o
 Setor (47%) e em empresas de pequeno e 

médio porte. Cabe ser observado se essa predominância se constitui em razão de um maior número de 
clusters no Brasil que tenham essa característica ou se por escolhas pessoais dos pesquisadores com 
relação a facilidade na aplicação da pesquisa. O presente trabalho tem como limitação a utilização de 
apenas uma base de dados. Apresentando como sugestão para próximas pesquisas a extensão dessa  
abrangência para outras bases nacionais e internacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os lugares se tornaram uma fonte de vantagem competitiva, capazes de atrair turistas, residentes, 
profissionais, organizações e mercados, proporcionando desenvolvimento e sustentabilidade (KOTLER; 
GERTNER, 2004). Com essa visão, gestores públicos aliados com a sociedade e entes privados têm 
somado forças para a criação e adoção de estratégias de marketing de lugares, para reconstruir ou 
promover imagens que ressaltem as tipicidades territoriais, tornando-as mais atrativos em âmbito nacional e 
internacional (GÓMEZ; LOPEZ; MOLINA, 2015). 

Dentre as táticas de marketing de lugares adotadas, destacam-se a criação de uma marca 
consistente, sua promoção e divulgação de imagens que transpareçam a essência local (ZENKER; 
MARTIN, 2011). A comercialização conjunta entre produtos e lugares também se tornou um recurso 
estratégico, principalmente no que tange aos vinhos, devido a relação existente entre o lugar de origem e a 
composição de um terroir superior ao produto (GÓMEZ; LOPEZ; MOLINA, 2015). Nesse âmbito, a utilização 
de imagens de produtos locais que possuam influência junto aos consumidores, auxiliam a criar, ressaltar e 
influenciar a identidade do lugar, mediante a percepção do produto, convencionando a construção de um 
marketing e marca forte para o território, de modo que a relação inversa também pode ocorrer (KOTLER; 
GERTNER, 2004). 

Diante do exposto, o estudo tem como objetivo discutir como as estratégias de marketing de lugares 
podem atuar como promotoras de desenvolvimento nos territórios do vinho. 
 
METODOLOGIA 
 

O estudo se caracteriza por ser de natureza teórica, caráter descritivo e abordagem qualitativa. Com 

método de revisão bibliográfica, utilizou-se da representatividade dos dados secundários para a compilação 

das informações. A técnica de análise dos dados adotada foi o levantamento bibliográfico, valendo-se da 

análise descritiva dos dados (GIL, 2012). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A escolha de um produto adequado que auxilie na valorização territorial, torna-se essencial na 
definição de estratégias de marketing de lugares e no alcance da competitividade global (KOTLER; 
GERTNER, 2004). A implantação de ações de marketing ao território é realizada por meio de ferramentas 
como a composição de uma marca para o lugar e a sua devida promoção, pressupondo uma maior 
visibilidade do espaço, auxiliando na construção de uma identidade e imagens positivas, favorecendo o 
desenvolvimento territorial (ZENKER; MARTIN, 2011). 

As estratégias de marketing de lugares geram valor agregado aos territórios, por meio de ações que 
consideram e envolvem as necessidades governamentais, dos cidadãos, empresas e turistas, como a 
manutenção de serviços e infraestrutura básica, criação de um programa de imagem e comunicação, capaz 
de transmitir a identidade local (KOTLER; GERTNER, 2004), e captação de investimentos para contribuir 
com a expansão e desenvolvimento da região (ZENKER; MARTIN, 2011). Com isso, viabiliza-se o 
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fortalecimento cultural, devido à valorização da identidade do território; aumento de empregos, renda e 
níveis educacionais, pelo fomento da atividade turística e necessidade de pessoas capacitadas para 
acompanharem o crescimento e desenvolvimento territorial. 

Devido as características singulares dos territórios dos vinhos, incluindo seus processos, 
especificidades e produtos finais, eles tornaram-se excelentes apostas para o foco do marketing de lugares, 
considerando a ligação do vinho com o lugar, auxiliando a desenvolver não somente o território rural, mas 
toda a economia local. Dentre as estratégias de marketing, as marcas territoriais constituem-se elementos 
relevantes no universo dos vinhos, identificando e diferenciando os lugares que produzem a matéria-prima, 
podendo ser estimulada a criação de vínculos emocionais entre os consumidores e o lugar (GÓMEZ; 
LOPEZ; MOLINA, 2015). Ademais, as marcas atribuídas aos lugares expressam a identificação daquele 
território, visando a construção de uma reputação no mercado (KOTLER; GERTNER, 2004).    

A identificação regional dos vinhos agrega valor aos produtos, diferenciando-os no mercado pelo seu 
processo produtivo, qualidade e local de origem (THODE; MASKULKA, 1998). Os consumidores tendem a 
buscar peculiaridades do lugar de origem da oferta nas características dos produtos, estejam presentes nos 
rótulos, no sabor ou na textura. Tal relação tende a estimular a curiosidade dos consumidores, fomentando a 
possibilidade e atratividade turística, de novas empresas e investidores ao território, além de criar novas 
oportunidades mercadológicas aos produtos, em virtude do aumento de demanda no próprio destino ou nos 
pontos de venda, haja vista o aumento do seu reconhecimento ou da expressividade do local de origem do 
produto (KOTLER; GERTNER, 2004). 

Um exemplo positivo de associações entre produtos e lugares podem ser representados através das 
regiões de Borgonha, Bordéus e Champagne, que devido a excelência em produção de vinhos e 
espumantes, são constantemente relacionadas à produtos finos de qualidade superior, viabilizando a 
atração e retenção de negócios com potencial de desenvolvimento para seus destinos (THODE; 
MASKULKA, 1998). No Brasil, essa associação é realizada com a região da Serra Gaúcha do estado do Rio 
Grande do Sul, onde a vitivinicultura surgiu de um processo histórico e cultural, gerando resultados e 
desenvolvimento ao território até os dias atuais (PIEROZAN; MANFIO; MEDEIROS, 2015). 

A utilização de símbolos, artefatos visuais e eventos são meio de impulsionar as imagens do território, 
criando ações que estimulem positivamente investidores, turistas e a própria sociedade local, fomentando o 
conhecimento sobre o lugar (KOTLER; GERTNER, 2004). Devido ao engessamento da máquina pública e 
orçamentos restritos para ações de marketing, é importante contar com o apoio de agentes privados ao 
longo do processo, tanto para auxiliar no planejamento e execução das ações nas quais serão igualmente 
beneficiários, como para transmitir índices comerciais como dados sobre o aumento ou queda de pernoites 
relacionado aos turistas, informações e perspectivas da imprensa (ZENKER; MARTIN, 2011) e quantidade 
de pessoas acessando as rotas e roteiros locais. 

O contingente de informações recolhidas com agentes privados como hotéis, restaurantes, postos de 
gasolina, imprensa e agências turísticas receptivas, auxiliará a dimensionar a eficiência das atividades 
promovidas, possibilitando a construção em termos quantitativos dos resultados das estratégias e 
ferramentas de marketing de lugares adotadas, servindo ainda de base para o poder público apresentar a 
decorrência do valor investido dos contribuintes. A verificação do conhecimento e reconhecimento da marca 
do lugar e dos elementos que compõe sua imagem como a força, favoritismo e propensão a exclusividade 
em meio ao público-alvo do lugar, também apresentam possibilidades de mensuração do impacto das 
estratégias de marketing de lugar (ZENKER; MARTIN, 2011). 

Nos territórios com potencial de exploração vitivinícola, é possível investir na realização de visitas às 
vinhas e vinícolas; festivais que podem ser relacionados ao vinho e aos processos da uva (como plantação, 
colheita e poda); mostras e seções de degustação motivando o aumento da visibilidade para o território e o 
produto; construção de roteiros e rotas enoturisticas, podendo incorporar distintas áreas da região em um 
mesmo itinerário; eventos que alinhem a gastronomia e vinhos locais (GÓMEZ; LOPEZ; MOLINA, 2015). 
Assim, quando se adota a relação “território – vinho” como o objeto central de divulgação e atração pública, 
deve-se explorar as mais diversas fontes de concretização dessa imagem, fornecendo estímulos suficientes 
para fixar a identidade na mente dos consumidores e deslocar o público até o local. 

Em suma, as ações de marketing de lugares servem como ferramentas para auxiliar na criação e 
consolidação de uma imagem capaz de promover relações socioeconômicas sustentáveis e a captação de 
recursos necessários para incitar o desenvolvimento territorial, mediante a utilização das peculiaridades 
locais, como é o caso do vinho, como forma de persuadir a atenção do público-alvo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da necessidade de desenvolvimento territorial, um contingente de ações e ferramentas de 
marketing tem sido direcionados para atrair a atenção de consumidores, investidores, moradores e 
empresários para os mais distintos lugares, tornando a competitividade entre esses lugares e seus produtos 
ainda mais acirrada. As estratégias adotadas dizem respeito ao marketing de lugares, que tem por objetivo, 
a partir do uso de suas ferramentas, construir e promover uma marca, identidade e imagens positivas de um 
determinado lugar, utilizando suas características como a flora, fauna, clima ou atrações construídas para o 
seu desenvolvimento. 

As peculiaridades locais enquanto alternativa de diferenciação e destaque de uma região devem se 
concentrar nos aspectos que a torna única, assim como os produtos que advém de sua origem, carregando 
um conjunto de saberes e significados do território, sendo praticamente impossível de reproduzi-lo da 
mesma forma em outro ambiente. Tais aspectos podem ser percebidos nos vinhos, como sendo um produto 
altamente relacionado com o seu lugar de origem, caracterizado pelos aromas, cores, sabores e texturas 
das uvas cultivadas em um território, em sintonia com o saber e os costumes de um determinado povo que 
o produz. 

Características tão peculiares como as dos vinhos, instigam as pessoas a querer conhecer mais sobre 
o lugar capaz de “produzir sabores”, abrindo a possibilidade para a exploração turística em forma de rotas e 
roteiros enoturísticos, como o itinerário do Vale dos Vinhedos na Serra gaúcha e o Roteiro turístico da 
Ferradura do Vinhedos na cidade de Santana do Livramento, ambos no estado do Rio Grande do Sul - 
Brasil. Deve-se mencionar também a eficácia de festivais e eventos, como o Festival Bincional de 
Enogastronomia e Produtos do Pampa, realizado em parceria entre o Brasil e o Uruguai, e a Festa do Vinho 
de Bordéus, uma das maiores da França, os quais são frutos da divulgação da identidade e imagens 
vinculadas às potencialidades locais, ou seja, resultados das ações e ferramentas de marketing. 

Deste modo, os vinhos enquanto objeto das ações, interações e peculiaridades relacionadas aos 
territórios tornaram-se um recuso estratégico para as regiões produtoras, possibilitando associar a 
qualidade dos produtos com o lugar de origem. Por fim, percebe-se que a relação entre o vinho e o seu 
lugar de origem é capaz de influenciar a percepção dos consumidores, auxiliando a construir uma marca 
sólida e memorável ao território, melhorando sua atratividade e desenvolvimento socioeconômico.  
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INTRODUÇÃO 

 
Desde o século XX, estudos são feitos ao longo dos anos sobre Cluster, dando origem ou sendo 

identificados diversos tipos de Arranjos Produtivos Locais (APL), e passam a ver as empresas como um 
conjunto de competências tecnológicas, sendo capazes de ter um caráter diferenciado e com isso ser 
competitivas. 

Por sua vez o turismo é uma atividade que engloba diversos setores da economia contribuindo para 
o desenvolvimento sócio econômico das regiões onde ele é desenvolvido. O turismo pode ser visto como 
uma forma especial de consumo pois reúne diversos bens e serviços elaborados por setores interdependes 
desenvolvidos especialmente para atender às necessidades dos viajantes. 

É claro, que o turismo é uma atividade que engloba diversos setores contribuindo significativamente 
para o desenvolvimento econômico proporcionando o interesse de investimentos públicos e privados sendo 
assim, diversas características do turismo estão atreladas aos vários conceitos sobre APL que por meio de 
cooperação se articulam a fim de prestar serviços mais eficientes tornando todos os agentes envolvidos 
mais eficientes. 

Há uma dificuldade em mapear os APLs, pois não existe um padrão único de surgimento e desen-
volvimento desses arranjos. Assim, o autor ressalta que os estudos, geralmente, buscam identificar a 
natureza do relacionamento entre as empresas e instituições no seu entorno, o que requer pesquisas 
empíricas. Uma alternativa apresentada para mapeamento dos arranjos é a identificação da concentração 
de empresas em determinada localidade, de um setor particular, que consiste como base de uma 
metodologia desenvolvida pelo autor para identificação de APLs (PUGA, 2003). 

Já sobre as diferenças entre clusters e APLs, Figueiredo e Di Serio (2007) afirmam que, nos 
clusters, há maior intensidade de vínculos entre as empresas e maior participação das empresas privadas 
que estão aglomeradas para o desenvolvimento do agrupamento, com menor envolvimento do governo, 
enquanto no APL há maior atuação do poder público e de agências de fomento. 

Diante do exposto, percebeu-se a necessidade em analisar a produção científica nacional sobre 
Clusters Turísticos, verificando em quais regiões do país este tema está sendo estudado, será que apenas 
fatores de pesquisa acadêmica influenciam nestes estudos? Quais são os temas mais abordados 
nacionalmente? Como está sendo tratada a produção cientifica sobre o tema nos últimos anos? 

 
METODOLOGIA 
 

Este estudo foi caracterizado como uma revisão da bibliométrica produzia nos últimos 10 anos, pois 
se trata da produção científica nacional. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, levantando as 
características da produção científica sobre Cluster Turístico analisando artigos publicados neste período 
(HAIR JR. et al 2005; Martins; Theóphilo, 2009). 

Juntamente com esta pesquisa descritiva, foi realizado um levantamento bibliográfico, desenvolvida 
com base nos artigos publicados. Para esta seleção, foi usada a base de dados SPELL pesquisada no 
período de 2007 à 2017. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas, sendo a primeira em periódicos das áreas de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo valendo-se do sistema Qualis (CAPES, 2016) nos estratos A1, 
A2, B1, B2 e B3. Foram selecionadas as revistas com base online e que apresentava em seu resumo os 
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termos Cluster, Turismo, Aglomerados, Arranjo Produtivo Local e Cluster Turístico. 
No estrato A1, não foi encontrado nenhum artigo na base SPELL, no entanto o estrato A2 resultou 

em 14 artigos, no B1 34 artigos, no B2 foram 47 artigos e B3 40 artigos totalizando 135 artigos. Logo após, 
foi realizada uma análise em cada artigo para verificar se algum estudo não se adequava à proposta desta 
pesquisa ou estavam em duplicidade. No estrato A2 não se obtiveram artigos válidos uma vez que tratavam 
apenas do tema Aglomerados sem relação alguma com o turismo ou fugiam do período proposto neste 
estudo. No estrato B1, 14 artigos foram validados. No estrato B2, 4 artigos estavam de acordo com a 
proposta e no estrato B3 encontrou-se 2 artigos válidos. A quantidade final de artigos nacionais analisadas 
foi de 20 artigos 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com o propósito de analisar os dados, foi realizada uma análise de conteúdo (BARDIN, 1977), para 
entender como Cluster Turístico é estudado em termos de referencial teórico e metodologia que foi utilizada, 
considerando como fator de desenvolvimento local/inovação.  

Os artigos foram analisados, em relação ao tipo de abordagem e foram classificados em teórico-
empírico, empírico e teórico. Constatou-se que a maioria dos artigos publicados no período foram trabalhos 
exclusivamente teóricos, com um total de 9 artigos, seguidos e 7 artigos teórico-empírico e apenas 4 artigos 
empíricos. 

Um total de 25% dos trabalhos analisados teve como temática a Estratégias, ou seja, a formação de 
aglomerados como estratégia de desenvolvimento local ou estratégias individuais das empresas nos 
aglomerados produtivos. Já 20% dos artigos dedicaram-se à Identificação, caracterização de um Cluster ou 
APL, por meio de estudos de caso onde se verifica se o objeto de estudo se enquadra ou não em um 
aglomerado, outros 20% à Competitividade e Cooperação nos APL’s, no entanto 35% dos demais estudos 
foram direcionados à temas diversos e nenhum estudo foi realizado acerca do tema Inovação e Tecnologia. 

Com base nos dados coletados, constatou-se que o uso da técnica qualitativa foi a mais utilizada 
nos estudos realizados no período deste levantamento, sendo que este tipo de estudo, normalmente é 
levado em consideração aspectos comportamentais ou as relações para que então possa ser formulada 
proposições teóricas de um determinado grupo alvo. Porém cabe ressaltar que os estudos quantitativos 
diminuíram consideravelmente no mesmo período. 

Mapeando as produções científicas à cerca de Cluster Turísticos, pode-se observar que há uma 
maior concentração na região litorânea do país, nas regiões Sul e Sudeste, sendo que os autores destas 
publicações são em sua grande maioria vinculados à universidades públicas federais ou estaduais, sendo 
que um autor manteve vínculo com uma universidade de fora do país. 
 
CONCLUSÕES 
 

A análise dos dados apresentados fornece um conjunto de indicadores da produção científica, 
publicada em periódicos nacionais no período de 2007 à 2017. Percebe-se que, contudo, que poderiam ser 
feitos outros estudos com base nos dados coletados para identificar questões que não foram respondidas 
com este trabalho, percebe-se que as instituições públicas são as que mais fomentam pesquisas em Cluster 
Turístico, mesmo assim, é relevante as publicações de autores oriundos de instituições privadas. 

Percebe-se que a maior parte dos estudos são voltados à identificação e caracterização dos 
Clusters Turísticos, da mesma forma que os temas competitividade, cooperação e estratégias dominam as 
pautas de pesquisas, no entanto nada foi pesquisado sobre inovação e tecnologia e poucas foram as 
contribuições das instituições públicas como fomentador de um APL. 

Com isso, ficam alguns questionamentos: por que os autores têm apenas uma publicação sobre o 
tema proposto? Será que os estudos sobre Cluster Turístico não são considerados relevantes pela 
comunidade acadêmica? 
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INTRODUÇÃO 

 
O empreendedorismo é um instrumento importante que contribui para o aumento da produtividade, 

competitividade e na geração de novos postos de trabalho (AHMAD; HOFFMAN, 2008). Por este motivo, 
mais organizações começaram a executar programas de educação para o empreendedorismo. Nas 
universidades nos Estados Unidos, o número de programas de educação empreendedora aumentou 
consideravelmente na virada do século (KURATKO, 2005). 

De acordo com Kuratko, Ireland e Hornsby (2001), ocorreu uma revolução ao longo das décadas de 
1980 e 1990 sobre o valor das ações empreendedoras como contribuinte para o desempenho das 
empresas. Cabe ressaltar que o valor empreendedor está muito pautado na atuação dos indivíduos, que no 
qual podem se beneficiar aprimorando a sua capacidade empreendedora, habilitando-os a resolver 
problemas, adaptando-se mais prontamente a mudanças, tornando-se mais autoconfiante e desenvolvendo 
sua criatividade e imaginação (JONES; ENGLISH, 2004). Para que isto ocorra, Estado e universidades 
podem assumir um papel ativo e influenciador (DOLABELA, 1999; AGUIAR, 2003; GONÇALVES; CÓSER, 
2014) facilitando com que pessoas pratiquem mais o empreendedorismo. 

No Brasil, essa demanda por cursos superiores e de pós-graduação que foquem ou abordem o 
empreendedorismo pode ocasionar a falsa consciência de que seu ensino é importante apenas para as 
instituições de ensino superior e centros especializados. Mas, de acordo com Dolabela (1999), a inclusão do 
ensino de empreendedorismo nas universidades brasileiras é apenas um pequeno passo, pois se faz 
necessário criar uma cultura empreendedora na sociedade, e para isso o tema precisa ser apresentado e 
discutido desde os primeiros níveis da educação.  

Gonçalves e Cóser (2014) mencionam que as universidades brasileiras ainda não assumiram 
inteiramente a missão de empreendedoras, mas alguns passos foram dados nessa direção, por meio de 
mecanismos e regulamentações governamentais. Outra forma de oferecer empreendedorismo aos 
estudantes é oferecer disciplinas de empreendedorismo em cursos de graduação (DOLABELA, 1999; 
JONES; ENGLISH, 2004). 

Mediante as evidências apresentadas nas quais apontam para o relevante papel das universidades 
na formação empreendedora, pouco ainda se sabe se de fato, universidades têm contribuído para o 
desenvolvimento de capacidades empreendedoras. Buscando preencher esta lacuna, surge a seguinte 
indagação: alunos que já realizaram a disciplina de empreendedorismo possuem capacidade 
empreendedora superior aos que não realizaram? 

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo verificar se alunos que já realizaram a disciplina de 
empreendedorismo possuem capacidade empreendedora superior aos que não realizaram. 

 
METODOLOGIA 

 
O presente trabalho tem como metodologia um estudo empírico de natureza quantitativa e descritiva, 

contendo dados primários, coletados entre os meses de maio e setembro de 2017. Os questionários 
estruturados foram elaborados com base no trabalho de Ferreira et al. (2003), os quais validaram um 
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instrumento para a mensuração da capacidade empreendedora por meio de 7 itens: (1) conhecimento de si 
mesmo, (2) apreender com a própria experiência, (3) dedicação, motivação, (4) espírito para inovar, (5) 
análise de mercado, (6) Correr risco calculado e (7) planejamento empresarial. Estes 7 itens foram mantidos 
e cada um deles foram avaliados por escala Likert de 5 pontos (discordo totalmente... concordo totalmente). 

Juntamente com os 7 itens de mensuração da capacidade empreendedora, foi inserida uma pergunta 

para saber se o aluno já teria feito disciplina de empreendedorismo. Foram convidados a responder o 

questionário alunos da Universidade Federal do Pampa (Campus Dom Pedrito) na qual possui cinco cursos 

de graduação: Ciências da Natureza, Enologia, Educação do Campo, Gestão Ambiental e Zootecnia. 

Antes de disponibilizar o questionário, realizou-se um pré-teste com dez alunos. Os questionários 

foram impressos e após visualização do mesmo, realizou-se a digitalização das questões no formato Google 

Forms. Não houve dúvidas em relação às questões, portanto, a versão inicial foi mantida e disponibilizada 

na plataforma já mencionada. Todos os alunos da universidade foram convidados a responder por e-mails. 

Os e-mails dos alunos foram disparados na lista de alunos, no qual contém o e-mail de todos os 

matriculados. Ao final, 109 alunos responderam à pesquisa. 

Após o encerramento da pesquisa, os dados foram exportados para o SPSS versão 21, ao qual, 

utilizou-se análise de médias e Teste-T para análise dos resultados.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Primeiramente será apresentada a quantidade de alunos que realizaram  
 

Gráfico 1 - Alunos que já realizaram a disciplina de Empreendedorismo 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
O Gráfico 1 demonstra que a maioria dos alunos da Unipampa (Campos Dom Pedrito) que participa-

ram da pesquisa ainda não realizaram disciplina de empreendedorismo. 
Na sequência verificou-se a média da capacidade empreendedora entre os alunos que cursaram ou 

não a disciplina de empreendedorismo. 
 

Tabela 1: Capacidade Empreendedora entre alunos que cursaram Empreendedorismo 
 

Realização da Disciplina 
de Empreendedorismo 

Media Desvio padrão t Significância 

Sim 4,08 0,944 
0,631 0,530 

Não 3,96 0,932 
Fonte: dados da pesquisa 

 



 

Anais do 2º Simpósio em Estratégia e Desenvolvimento – Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade Federal do Pampa 

A Tabela 1 apresenta a média de quem já realizou ou não a disciplina de empreendedorismo, 
juntamente com o resultado do Teste-T de amostras independentes. Apesar de quem já ter realizado a 
disciplina de empreendedorismo ter uma média superior a quem não realizou, esta diferença não é 
significativa (Sig. < 0,05). Isto quer dizer que de forma geral, não se pode afirmar que alunos que cursam a 
disciplina de empreendedorismo possuem mais capacidade empreendedora de quem não cursa. 

Os resultados de certa forma não reforçam as crenças de Dolabella (1999), Jones e English (2004), 
os quais enfatizaram a necessidade de oferecer disciplinas de empreendedorismo aos graduandos. Embora 
disciplinas de empreendedorismo em tese despertem e aprimorem o perfil empreendedor, neste trabalho, 
ela apresentou uma capacidade empreendedora distinta em relação a alunos que não cursaram a mesma.  
 
CONCLUSÕES 

 
O objetivo deste trabalho foi verificar se alunos que já realizaram a disciplina de empreendedorismo 

possuem capacidade empreendedora superior aos que não realizaram. Os resultados demonstram que a 
capacidade empreendedora tente a ser a mesma, tanto para alunos que realizaram a disciplina como para 
os que não realizaram a disciplina de empreendedorismo. 

Este resultado aponta para duas evidências que podem ser investigadas na sequência. 
Primeiramente a disciplina de empreendedorismo de repente não contribuía de forma expressiva para 
aumentar a capacidade empreendedora dos alunos, ou a disciplina de empreendedorismo dos cursos do a 
universidade de Dom Pedrito não foi eficaz para melhorar a capacidade empreendedora de alunos, o que 
remete a um olhar pedagógico relevante para este contexto. 

Desenvolver a capacidade empreendedora torna-se relevante para que organizações tenham maior 
sucesso no mercado, visto que o empreendedorismo tente a facilitar a capacidade de geração de problemas 
e inovação (JONES; ENGLISH, 2004). 
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INTRODUÇÃO 

 
A soja representa mundialmente a função de principal oleaginosa produzida e consumida no cenário 

do agronegócio devido a sua importância tanto para a alimentação de animais com o farelo da soja, quanto 
para o consumo humano, através do óleo. No Brasil, no início da década de 70, realizou-se uma pesquisa 
sobre a expansão de áreas cultivadas no país e isso também permitiu a implantação de novas tecnologias 
complementando a produtividade e também fazendo com que a produção desta commodity obtivesse uma 
relevância significativa no agronegócio (SILVA; DE LIMA; BATISTA, 2011).  

A produção mundial de soja chegou aos 312.362 milhões de toneladas com uma área plantada de 
33,109 mil hectares, desse total produzido EUA e Brasil juntos representam 65% da produção total. No 
Brasil os 3 estados com maior produção são respectivamente Mato grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, 
responsáveis por 61% da produção do país (IBGE, 2015). 

A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 
49% da área plantada em grãos do país. Cultivada especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, 
a soja se firmou como um dos produtos mais destacados da agricultura nacional e na balança comercial. O 
complexo soja (grão, farelo e óleo) é o principal gerador de divisas cambiais do Brasil, e em 2019, a 
produção nacional deve representar 40% do comércio mundial do grão e 73% do óleo de soja (MAPA, 
2017). 

O território brasileiro se classifica como o segundo maior produtor de soja do mundo, perdendo 
apenas para os Estados Unidos. Na safra 2015/2016, a cultura ocupou uma área de mais de trinta e três 
milhões de hectares somando uma produção de noventa e cinco milhões de toneladas. Dentre as regiões 
produtoras da cultura, o Rio Grande do Sul está em terceiro lugar com mais de dezesseis milhões de 
toneladas em produção e também está na segunda posição em área plantada (EMBRAPA, 2017). 

No estado do Rio grande do Sul, os primeiros registros do cultivo da soja pela Conab são do ano de 
1976, onde havia uma área plantada de 3.490 hectares com uma produção de 5.650 mil toneladas de soja e 
hoje estima-se que a safra de 2016/17 para o estado é de uma área plantada de 5.569 mil hectares com 
uma produção de aproximadamente 18.714 mil toneladas, que serão destinadas em sua grande maioria 
para a exportação, seguindo também para a formulação de ração animal em menor escala que a da 
exportação. 

Junto a este relevante quadro que a produção de soja apresenta perante o mercado mundial e 
também destacando o Rio Grande do Sul, este trabalho tem por objetivo analisar e discutir os dados da 
produção de soja no município de Dom Pedrito comparando com as demais regiões do sul do estado 
através da análise do Market Share que consiste na análise da parcela de participação que a cultura da soja 
ocupa no mercado. 

  
METODOLOGIA 

O trabalho em questão foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, por meio de fontes 
estatísticas públicas consistentes, na busca por dados relevantes que demonstrem com clareza os objetivos 
deste estudo. Tem-se como meio a utilização e a construção de Market Share sendo esta um termo em 
inglês onde Market significa em português Mercado e Share significa Divisão ou Quota, formando então 
Divisão ou Quota de Mercado para analisarmos a participação do municipio no mercado da soja. Este tipo 
de pesquisa objetiva buscar e analisar a fatia que um determinado produto ou serviço ocupa no mercado, 
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muito utilizado por empresas de pequeno e grande porte averiguando o seu posicionamento perante o 
mercado, e que permite a visualização de porcentuais para avaliá-los e elaborar novos planejamentos e 
estratégias para atingir a fatia de mercado desejável. 

Dentro do que este estudo procura investigar, empregou-se então desta ferramenta para obtenção de 
dados que demonstrem qual posicionamento do cultivo da soja no município de Dom Pedrito-RS em 
produção e em mercado bem como o seu cenário atual comparando com algumas regiões do sul do estado.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A soja no município de Dom Pedrito é umas das principais commodities produzidas se consolidando 
em uma cultura de suma importância para esta região, entrando em circuito com a produção de arroz. Ape-
sar dos hectares de arroz serem inferiores, a produção arrozícola predomina como o principal produto do 
município chegando a cinquenta mil hectares ocupados, porém a produtividade média da orizicultura é uma 
das mais elevadas em nível nacional chegando a 8.300 kg por hectare. 

Tabela 1 – Comparação de quantidade produzida e valor da produção entre o município de 
Dom Pedrito com as demais regiões da metade sul do estado no ano de 2011. 

Municípios da metade sul do 
estado. 

Quantidade de soja produzida 
(toneladas) 

Valor total da produção 
(mil reais) 

Dom Pedrito 32. 520 22.973 

Santana do Livramento 21. 600 15.563 

Caçapava do Sul 16. 415 11.854 

Lavras do Sul 14. 528 10.503 

Bagé 10. 650 7. 668 

Candiota 4.500 3.251 

Hulha Negra 2. 976 2.152 

Fonte: Elaborado pelos autores/ IBGE 2011. 

Como demostrado na Tabela 1, em comparação com as cidades da metade sul do estado, Dom Pe-
drito possui maior quantidade produzida em toneladas e consequentemente gerou um valor de total de sua 
produção em alta escala no ano de 2011.  Na Tabela 2 é possível visualizar em porcentagem a participação 
da produção de soja em Dom Pedrito fazendo um comparativo também com a participação em nível nacio-
nal em um período de 10 anos 

Tabela 2- Participação da soja no total de produção agrícola municipal e do país de 2000/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores/ Ipea, 2010. 

 

Ano 
Participação de Dom 

Pedrito (%) 
Participação Nacional 

(%) 

2000 1,86% 19,17% 

2001 5,66% 20,38% 

2002 7,99% 23,14% 

2003 11,70% 28,64% 

2004 13,25% 29,33% 

2005 4,54% 22,77% 

2006 2,92% 18,66% 

2007 26,47% 22,11% 

2008 10,18% 26,26% 

2009 15,41% 26,84% 

2010 14,71 24,23% 
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Podem-se observar na Tabela 2 que a contribuição do município com o cultivo da soja no seu total 
de produção nos anos de 2000 até 2010, ocorreu muitas oscilações na participação da produção de Dom 
Pedrito em relação a produção nacional de Soja. No ano de 2006, a atuação do município com o cultivo de 
soja estava em baixa, todavia, no ano seguinte a contribuição de Dom Pedrito obteve um superávit na 
produção, o que elevou também na produção total do país. Os dados apresentados mostram e constatam 
que Dom Pedrito possui uma fatia de mercado (Market Share) considerável e uma participação significativa 
em produção regional e nacional. As condições climáticas e do solo no município favorecem a produção do 
grão em grande escala e também a adoção de tecnologias compatíveis que ajudam para o posicionamento 
positivo da cultura no mercado.  

Vale ressaltar que no Brasil a produção de soja cresce a cada ano, porém a área plantada não 
acompanha este crescimento, ou seja, a produção supera a cada ano as expectativas, mas a área não 
cresce na mesma proporção, apontado um indício do quão eficiente às tecnologias e investimentos em 
pesquisa têm influenciado na produtividade do país.  

 
CONCLUSÕES 

Por fim, podemos concluir que o mercado da soja está consolidado no Brasil e em amplo 
crescimento, pois a cada ano as expectativas produtivas aumentam e dessa forma mantendo a balança 
comercial do Brasil positiva devido à sua ampla exportação.  

Diante da análise do Market Share da cultura da soja no município de Dom Pedrito, pode-se dizer que 
a região vem se consolidando com o cultivo do grão e apresenta grandes produções em comparação com 
os demais municipio citados, e apresenta grande influência na produção nacional. A perspectiva desta 
commodity é de crescimento, tendo em vista que muitos produtos são derivados do grão, sendo também 
muito benéfica em aspectos nutricionais tanto para a produção animal quanto para a alimentação humana, e 
dentre outras contribuições positivas. 
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INTRODUÇÃO 

 
Com a ascensão do meio técnico-cientifico-informacional, observado nas últimas décadas do século 

XX, o desenvolvimento de capacitações e de conhecimento passam a ser fatores de extrema importância. 
Quando estes dois fatores se intensificam levam as empresas a um processo de inovação e 
consequentemente aumento de competitividade (LEMOS, 1999). 

O conhecimento também se torna importante quando ocorre a formação de empresas em clusters 
ou aglomerados produtivos. Este ambiente muitas vezes se mostra propício, dentre outras coisas, para a 
disseminação de conhecimento. Configurando-se em vantagens, incentivando desse modo a organização 
das empresas em certos espaços geográficos. Marshall (1982) já trazia essa percepção, observada a partir 
dos distritos industriais ingleses. Para o autor, a proximidade geográfica das empresas configurava-se em 
diversas vantagens, sendo uma delas a disseminação do conhecimento ocasionando em melhoramentos na 
produção das empresas. Nesse ambiente o conhecimento era tido como um fator coletivo, ou seja, comum 
a todos. Por isso poderia ser dito que era facilmente disseminado.  

Já autores como Ruffoni e Suzigan (2015) acreditam que a proximidade geográfica não se mostra 
como um fator determinante para a disseminação de conhecimento em cluster. Dando-se isto devido aos 
elementos que o compõe, ou seja, ao conhecimento tácito e codificado. O conhecimento tácito não se 
mostra de fácil disseminação para os autores, visto que derivam de características e capacidades 
intrínsecas de cada empresa ou indivíduos podendo não ser absorvido pelas demais empresas que 
compõem o cluster. Portanto, mostram que se não houver capacidade de absorção pelas demais empresas 
no mesmo cluster, o fator proximidade geográfica não será suficiente para a disseminação do 
conhecimento, o que vem a contestar a hipótese de Marshall (1982).  

Este trabalho tem por objetivo identificar os métodos utilizados em estudos sobre clusters para medir 
o transbordamento de conhecimento nos mesmos. Para chegar a este fim a metodologia utilizada será um 
levantamento bibliométrico a partir dos periódicos encontrados na plataforma de pesquisa Spell. Além desta 
introdução, será apresentada a metodologia utilizada, seguida dos resultados e discussões obtidos. 

 
METODOLOGIA 
 

Como proposta de metodologia este estudo traz um levantamento bibliométrico feito a partir da base 
de dados da plataforma de pesquisa Spell.  Foram utilizados os seguintes termos de busca: clusters, 
conhecimento; clusters, conhecimento, transbordamento; clusters, transmissão, conhecimento; clusters, 
conhecimento, disseminação; clusters, difusão, conhecimento; clusters, conhecimento, spillovers; clusters, 
conhecimento e inovação; clusters, gestão do conhecimento, aglomerado, conhecimento; arranjos 
produtivos, conhecimento.  

Foram encontrados na plataforma 21 artigos que apresentaram relação com o tema. Os periódicos 
selecionados abrangeram o período de publicação de 2006 a 2014.  Como filtro para a pesquisa utilizou-se 
o “resumo”, em que analisou a relação dos termos acima citados com o resumo de cada periódico 
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selecionado. Dentre os analisados, três foram selecionados e utilizados para as análises organizadas neste 
estudo, dada a relevância definida a partir da maior aderência aos termos de busca dentro da plataforma de 
pesquisa.    
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir dos dados obtidos, buscou-se identificar a metodologia utilizada pelos autores dos 
periódicos selecionados, com vistas a compreensão de como medir a existência ou não do transbordamento 
ou disseminação de conhecimento em clusters.  

Portanto, após a análise dos resultados obtidos pode ser constatado que nos três artigos que se 
mostraram mais relevantes valeram-se de abordagem de pesquisa distintas. Quanto a técnica de coleta 
dados estas mostraram-se voltadas para a utilização de questionário e entrevistas. Como o conhecimento, 
bem como seu transbordamento, configuram-se como fatores subjetivos, para análise dos dados coletados 
na abordagem quantitativa foram utilizados ferramentais estatísticos como: cálculo da moda, teste de 
significância, comparação de médias e estatística descritiva. Já, para análise dos dados de abordagem 
qualitativa observou-se o uso de técnica de análise do discurso e análise comparativa dos clusters. Na 
abordagem mista a análise com técnicas estatísticas, análise de discurso e análise comparativa. 

Estes resultados foram apresentados na tabela 1. 
 

TABELA 1 – Resultados do levantamento bibliométrico 

Autor Título Abordagem Técnica de 
coleta de 

dados 

Análise de 
Dados 

Principais modos 
de 

transbordamento 
de conhecimento 

Sohn et 
al (2014) 

Aprendizagem 
interorganizacional: 
estudo sobre os canais 
de transmissão de 
conhecimento em 
clusters têxteis e de 
vestuário no Brasil e em 
Portugal 

Mista -Entrevista  
-Questionário 
 
 

-Cálculo da 
moda,  
-Técnica de 
análise de 
discurso                                 
-Análise 
comparativa 
dos clusters  

-Formação de 
recursos humanos;  
-Imitação; 
-Relacionamento 
com fornecedores. 

Silva e 
Hoffmann 
(2006) 

Transferência de 
conhecimento entre 
empresas: um estudo na 
indústria calçadista 
aglomerada 
territorialmente na 
Região do Vale do Sinos 
- RS 

Quantitativa -Questionário -Teste de 
Significância 
-Comparação 
de médias 

-Interações entre 
as empresas;                    
-Instituições de 
apoio as entidades 
empresariais. 
 

Franco e 
kretzer 
(2008) 

Micro e pequenas 
empresas em arranjos 
produtivos locais: um 
estudo de caso do 
aglomerado de 
confecção - bordado 
infantil em Terra 
Roxa/PR 
 

Qualitativa -Entrevista -Estatística 
Descritiva 

-Internet                        
-Área de venda         
-Serviço de 
atendimento ao 
cliente                      
-Área dentro da 
empresa                 
-Empresas de 
consultoria 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Para tanto, os autores dos artigos analisados chegaram a resultados positivos em suas pesquisas, 

demonstrando através do método utilizado a ocorrência de transbordamento de conhecimento nos clusters 
estudados.  Dentre os resultados encontrados acerca do transbordamento de conhecimento obtiveram a 
formação de recursos humanos e as instituições de apoio às atividades empresariais. Estes dois tipos de 
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conhecimento podem ser configurados como conhecimento codificado que é levado e transbordado 
intencionalmente para o interior da empresa, com o intuito de melhorar e aprimorar as relações produtivas.  

No entanto, obteve-se também como resultado de transbordamento de conhecimento fatores como: 
imitação, relacionamento com fornecedores, interações entre as empresas, internet, área de venda, serviço 
de atendimento ao cliente e empresas de consultoria. O conhecimento contido nessas relações de 
transbordamento assemelha-se ao que foi observado na teoria, ou seja, o transbordamento de 
conhecimento tácito visto de forma empírica nas diversas relações sociais e econômicas diárias que 
envolvem a convivência em cluster, os quais resultam em aumentos de competitividade e inovação. 

 
CONCLUSÕES 
 

Como resultados principais podem ser destacado as técnicas de coleta questionário e entrevistas 
como meios de se chegar a resultados de transbordamento de conhecimento em clusters. Já as técnicas de 
análise dos resultados mostraram-se distintas e modeladas de acordo com o discernimento de cada autor. 

Ao avaliar os estudos houve a percepção de que os transbordamentos de conhecimento estão mais 
relacionados ao conhecimento tácito dentro dos clusters, vistos por meio de fatores como: imitação, 
relacionamento com fornecedores, interação entre as empresas, internet, áreas de venda, serviço de 
atendimento ao cliente e área dentro da empresa. De acordo com a teoria apresentada estes eram fatores 
previstos de realização. 

Portanto, devido a poucos resultados encontrados na plataforma Spell sugere-se um melhoramento 
para este trabalho, dando-se através do aumento no número de artigos a serem analisados com vistas a 
encontrar novas formas e quem sabe mais eficazes de se medir o transbordamento de conhecimento, 
buscando não só em clusters materiais relacionados a temática, mas em outras áreas do conhecimento, 
visto que, configura-se um tema multidisciplinar.   
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INTRODUÇÃO 
 

A natureza da inovação da internet não é apenas tecnológica: tem alcance antropológico, afeta as 
experiências, alteram convicções e referências sobre a comunicação, distâncias geográficas e percepção 
do tempo. A internet permite o início de uma nova ordem da informação e da interação, que proporciona 
reforço e recompensas sociais ilimitadas (PERCURSO, 2009; GREENFIELD, 2011). 

A democratização da informação e a amplitude da acessibilidade tecnológica que se vivencia, torna 
pertinente a inquisição sobre o comportamento e mudanças nos hábitos das pessoas em função da 
presença e uso da internet, tanto em aspectos positivos como os supracitados quanto em aspectos 
negativos. Um aspecto negativo, de acordo com Greenfield (1999), ocorre quando o uso de internet torna-se 
abusivo, causando transtornos ou prejuízos em alguma área importante da vida do indivíduo e 
estabelecendo uma relação de dependência, chamada de dependência de internet. Os efeitos do uso 
excessivo de internet trazem consequências ao cotidiano do usuário dependente, como a depressão, 
ansiedade, isolamento, disfunção social, insônia, problemas acadêmicos, disfunção sexual, baixa 
autoestima e pensamentos negativos constantes (CLAY, 2000; MORAHAN-MARTINS, 2000; YOUNG, YUE 
e YING, 2011; CARBONELL et al., 2012; PONTES, 2013). 

Embora sejam observados comportamentos de dependência de internet em pessoas de diferentes 
idades e segmentos da sociedade, a verificação do comportamento excessivo de internet em grande parte 
dos estudos referenciados é aplicada a jovens ou universitários (PALFREY e GASSER, 2011). Pereira e 
Piccoloto (2012) alegam a existência de certo consenso entre estudiosos do tema quanto à predisposição 
de estudantes ao uso excessivo de internet em função da necessidade do uso para fins acadêmicos, onde a 
troca de conhecimento pode fazer com que estes passem muito tempo online, em vários momentos, de 
maneira dispersa. 

Sendo assim, o presente estudo apresenta o seguinte problema de pesquisa: Quais os impactos 
causados pelo uso excessivo de internet na vida acadêmica e pessoal de universitários? Sendo assim o 
objetivo geral da pesquisa é analisar os impactos causados pelo uso excessivo de internet na vida 
acadêmica e pessoal de universitários. O estudo justifica-se pela pertinência do tema na sociedade 
contemporânea e foi motivado pela percepção empírica das pesquisadoras acerca do uso crescente de 
tecnologias móveis e da internet pelos universitários em questão.  
 
METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa apresenta caráter descritivo, abordagem quantitativa e qualitativa e método 

misto, constituída por duas etapas. Na etapa quantitativa do estudo, utilizou-se como amostra 307 
estudantes de uma Universidade Federal no Rio Grande do Sul. Com base em amostragem não 
probabilística, os respondentes foram selecionados de forma aleatória.  A técnica de coleta de dados 
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adotada foi um questionário estruturado com 31 questões objetivas e 3 subjetivas (de caracterização), com 
perguntas sobre o perfil do acadêmico e o Teste de Dependência de Internet (Internet Addiction Test - IAT), 
versão brasileira adaptado por Conti et al. (2012). Do total de questionários respondidos 261 foram 
considerados válidos, sendo 46 questionários descartados pela ausência de dados essenciais ou questões 
em branco. A análise de dados dessa etapa se deu a partir da estatística descritiva e de acordo com os 
critérios indicados pelo teste do IAT para o reconhecimento do nível de dependência demonstrado pelo 
respondente, são eles: normal até 30 pontos; leve de 31 a 49 pontos; moderado de 50 a 79 pontos; e grave 
de 80 a 100 pontos, do total de pontos marcados na escala Likert.  

Na etapa qualitativa da pesquisa, adotou-se como grupo de respondentes os cinco estudantes que 
apresentaram grau de dependência de moderado a grave e se dispuseram a participar da continuação do 
estudo, apontando seus endereços de e-mail ao final do questionário. Sendo assim, utilizou-se como 
instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevistas semiestruturado contendo 35 questões que se 
basearam em modelos utilizados por Nicolaci-da-Costa (2002) e Dal Cin (2013), este último apoiado nos 
diagnósticos de tratamento de Young (2011). Foram dividas as perguntas em 4 blocos sobre hábitos do 
usuário, sentimentos, problemas causados pela internet no cotidiano e transformações ocorridas na vida do 
usuário. Os dados coletados nessa etapa foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A amostra foi composta por 144 mulheres (55,17%), e 117 homens (44,83%), com idades entre 17 e 

65 anos, em média, 25,7 anos, sendo que 58% estudam e trabalham. As ferramentas mais utilizadas pelos 
usuários para acessar a internet foram o computador (que incluía desktops, notebook e netbook) nas 
respostas de 209 universitários, seguido pelo smartphones, assinalado por 184 respondentes. Mais da 
metade da amostra confirmaram como prioridades online o uso de e-mail ou a participação em algum tipo 
de rede social, seguido da leitura de jornais e revistas virtuais. 36% dos universitários não possuem acesso 
ou utilizam muito pouco a internet no trabalho. Já para lazer, entretenimento, e outras atividades pessoais, o 
percentual de pessoas que não utilizam ou utilizam muito pouco a internet no cotidiano cai para 8%. O local 
“casa” foi escolhido por 75% dos respondentes como o ponto onde mais utilizam a internet, seguido pela 
opção “trabalho”, com 18%. 

Dentro do intervalo de pontuação que indica a existência ou não da dependência de internet, 139 
respondentes apresentaram nível de envolvimento normal, 84 leve, 36 moderado e apenas 2 sujeitos 
atingiram nível considerado grave. Realizando testes estatísticos, verificou-se que a moda dos resultados do 
teste foi de 42 pontos, o que um grau leve de envolvimento com a internet. O grupo de entrevistados na 
segunda etapa da pesquisa foi composto por 4 mulheres e 1 homem, com grau de dependência moderado e 
idades entre 20 e 31 anos. Os dois respondentes que apresentaram nível de dependência grave optaram 
por não participar da entrevista. 
 Em seu tempo livre, os entrevistados disseram realizar atividades de rotina como por exemplo 
arrumar a casa. Contudo, em paralelo às atividades, acessam a internet conforme vão terminando as 
tarefas ou filhos e companheiros se afastam. Ainda, afirmaram ter passado horas seguidas na internet, ou 
mesmo ter virado a noite navegando. Lembrando que o número de horas caracteriza apenas o uso 
excessivo, mas, conforme Young (2011) não é o suficiente para definir a dependência, que deve estar 
associada a ainda outros fatores. 

Indagados sobre algum acontecimento em que outras pessoas se queixaram do uso excessivo, três 
indivíduos responderam positivamente, sendo que a mãe, o namorado e/ou amigos reclamam quando o uso 
da internet interfere no relacionamento. Já sobre ter o tempo de internet controlado por outra pessoa, outros 
três estudantes afirmaram que o marido ou namorado exercem o papel de figura moderadora: “Meu 
namorado, quando ele chega à minha casa, me faz desligar o Wi-Fi na mesma hora. *risos*”. 

Entre alguns dos problemas percebidos e relatados pelos entrevistados estão a perda de sono, o 
abandono da vida social e os conflitos em relacionamentos familiares. “(...) muitas pessoas da minha família 
(...) reclamam que passo muito tempo na internet. Eu não converso. Eu chego em casa cansada e vou pra 
internet, e ali consigo relaxar melhor do que conversando com eles”. Tais características evidenciam o 
comportamento abusivo dependente, porém, os benefícios da internet parecem anular a percepção de 
dependência.   

Apenas um dos estudantes disse não perceber o abuso do tempo na internet, os demais relatam a 
interferência do uso excessivo na rotina através da procrastinação de atividades, definindo o tempo gasto 
como perdido. Questionados sobre o que seria a dependência de internet e se consideravam-se como tal, 
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apenas o sujeito “P. 31 anos” se autodeclarou como usuário abusivo. Neste caso, a percepção dos demais 
entrevistados pareceu estar diretamente relacionada com aspectos sabidos sobre o significado da palavra 
dependência de um modo geral. “É aquela pessoa que está 100% (...) conectada utilizando a internet. Que 
passa nos corredores com a cabeça baixa, né! E não fala”. Por fim, o anteriormente descrito corrobora com 
as características negativas ou impactos de dependência de internet mencionadas por Young, Yue e Ying 
(2011), Carbonell et al. (2012), Pontes (2013) e outros autores. Além disso, todos esses comportamentos 
são indícios da dependência, dito por Greenfield (1999). 
 
CONCLUSÕES 
 

Tendo em vista os resultados da pesquisa, pode-se concluir que objetivo de analisar os impactos 
causados pelo uso excessivo de internet na vida acadêmica e pessoal de universitários, foi alcançado. Os 
entrevistados com grau de dependência de internet moderado têm conhecimento dos problemas causados 
em sua rotina pelo uso excessivo de internet. Foi relatado desgaste em relacionamentos familiares em 
função do comportamento abusivo, distúrbios de sono, falta de percepção do tempo quando online, 
ansiedade e baixo rendimento no trabalho quando ausente a internet.  

Apesar de benefícios terem sido percebidos pelos usuários, é preciso que se tenha uma atenção 
especial aos efeitos negativos de seu uso desregrado. Sua popularidade e naturalização de uso mascaram 
os comportamentos abusivos, onde o usuário perde o controle sobre a sua rotina, dedicando-se cada vez 
mais ao mundo virtual. Entre os impactos do uso excessivo de internet encontrados aqui, cabe ressaltar o 
não reconhecimento da maioria dos entrevistados em ser dependentes de internet, mesmo que por diversas 
vezes reconheçam alterações comportamentais e problemas causados pelo uso excessivo desta em suas 
rotinas, a não aceitação é sentimento comum mesmo a sujeitos que apresentam outras dependências. 

Como limitações da pesquisa acredita-se que o número de respondentes poderia ser maior tanto na 
etapa quantitativa quanto na qualitativa para resultados mais profundos. Sugere-se para estudos futuros a 
análise do uso excessivo e dependência de internet relacionada com questões como o tecnoestresse e a 
distração digital. 
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INTRODUÇÃO 

Os anos 90 testemunharam o surgimento e um significativo desenvolvimento dos sistemas de 
informação ERP (Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais) no mercado 
de soluções de informática (CORRÊA, 1997). Desde então, de maneira crescente, as organizações 
possuem grandes expectativas em relação à implementação de sistemas ERP, almejando o melhoramento 
de seus processos internos. O ERP torna-se conveniente pelo fato de ser composto de módulos utilitários 
que podem ser adaptados às necessidades inerentes a cada organização, com o objetivo de sustentar a 
maior parte de seus processos, contribuindo na simplificação das atividades (MÜLBER; AYRES, 2005). 
Entretanto, o processo de implementação dos sistemas ERP é complexo e extenso e necessita do apoio e 
comprometimento de seus usuários e principalmente da alta gerência. Para que o processo tenha o sucesso 
esperado, é necessário realizar um levantamento de requisitos do sistema, definição do escopo do projeto, 
análise de alternativas, projeto do sistema, codificação, testes, conversação de dados e manutenção 
(SOUZA E ZWICKER, 2000). Para os mesmos autores, esse processo se dá em três etapas: decisão e 
seleção, implementação e utilização do sistema.  

 O sistema integrado de gestão foi projetado para o setor privado, entretanto, em virtude da 
administração pública brasileira estar enfrentado diversos desafios no aperfeiçoamento da gestão de seus 
processos, esta tem buscado o sistema ERP como forma de redesenho de seus processos-chave para 
atingir seus objetivos (TRICATE, 2014). Um exemplo é a Secretaria da Fazenda de Santana do Livramento / 
RS (SEFAZSL), objeto de estudo da presente pesquisa. A SEFAZSL, durante o período da investigação, 
encontrava-se em processo de implementação de um novo sistema de informação, migrando de um sistema 
independente para um Sistema Integrado de Gestão (ERP) onde o banco de dados é único, permitindo 
acesso a qualquer informação de todos os setores. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral analisar o processo de implementação de um novo 
Sistema de Informação ERP na Secretaria da Fazenda de Santana do Livramento / RS. Tendo em vista a 
crescente demanda por ferramentas de gestão integradas no setor público, considera-se relevante um 
estudo acerca do processo de implementação dessa ferramenta, visto que se trata de um processo 
complexo e que deve ser realizado cuidadosamente para que sua utilização aconteça de forma eficiente. 
Assim sendo, a presente pesquisa justifica-se pelo fato de haver pouca bibliografia e baixa confluência de 
pesquisas acadêmicas acerca da implementação do ERP no setor público (FERREIRA et al, 2012). A 
relevância desta pesquisa está pontualmente ligada aos objetivos da Administração Pública, pois o sistema 
de ERP integra as informações de toda a organização em apenas um banco de dados, deferindo agilidade e 
eficiência aos registros governamentais, o que gera informações de qualidade e em tempo hábil para o 
auxílio à tomada de decisão dos gestores. 

METODOLOGIA 

Almejando o alcance do objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo e caráter 
descritivo, adotando o método estudo de caso. Como técnica de coleta de dados utilizou-se do roteiro de 
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entrevista semiestruturado e da observação participante. O roteiro foi elaborado pelas autoras 
fundamentado nos conceitos do referencial teórico, sendo eles: Decisão e Seleção, Implementação e 
Utilização de sistemas ERP. Na aplicação das entrevistas, os respondentes foram divididos em dois grupos 
distintos, grupo A, a qual foram feitas perguntas acerca da decisão e seleção do sistema, composto por dois 
servidores responsáveis pelas licitações e que participaram de todo processo de compra do novo sistema a 
ser implementado; e o grupo B, o qual respondeu questões sobre a implementação e a utilização do 
sistema, composto por nove servidores usuários do sistema. Apresenta-se os entrevistados no quadro 1: 
Quadro 1: Perfil dos Entrevistados  

Grupo Entrevistado  Idade Sexo Tempo na organização Cargo/Função Setor/Departamento 

A 
A1 41 F 11 anos Escriturário Licitação 

A2 52 F 20 anos Inspetor Tributário Licitação 

B 

B1 27 M 6 meses Escriturário Arrecadação 

B2 51 M 21 anos Inspetor tributário Dívida Ativa 

B3 37 F 4 anos Escriturário Arrecadação 

B4 52 M 25 anos Inspetor tributário Dívida Ativa 

B5 56 F 25 anos Escriturário Contabilidade 

B6 44 F 11 anos Contadora Contabilidade 

B7 20 M 2 anos Estagiário Contabilidade 

B8 27 F 2 anos Escriturário Tesouraria 

B9 56 F 18 anos Inspetor tributário Fiscalização tributária 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados da pesquisa. 
Em relação a observação participante, as pesquisadoras integraram-se, até certo ponto, como 

membras do órgão público, fazendo uso dos sentidos para a compreensão de determinados aspectos da 
realidade. Como técnica de análise dos dados fez-se uso da análise de conteúdo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da implementação do sistema de informação ERP na Secretaria da Fazenda de Santana do 
Livramento foi feita pela ótica das três etapas propostas por Souza e Zwicker (2000): Decisão e Seleção, 
Implementação e Utilização.  

Em relação à primeira etapa, percebe-se que o processo de decisão e seleção do sistema não seguiu 
uma metodologia nem houve ajuda externa para auxiliar na decisão do sistema. O processo foi conduzido 
apenas pelas duas servidoras entrevistadas responsáveis pela realização da licitação. Contrariando a teoria, 
que indica à criação de um comitê de decisores e também a participação dos funcionários no tocante a 
apreciação de cada módulo do sistema (LOZINSKY, 1996). Lima (2000), afirma que há três requisitos que 
devem ser levadas em consideração no processo de decisão e seleção do sistema: funcionais 
(compatibilidade de processos de negócio entre o sistema e a organização), técnicos (alinhamento das 
características tecnológicas do sistema com as diretrizes de TI da organização) e mercadológicos (aspectos 
comerciais relativos ao fornecedor e seus produtos). Segundo os entrevistados, nenhum desses requisitos 
foi levado em consideração no momento de compra do sistema: “O sistema foi escolhido por meio de 
licitação, então nós só fizemos o processo e a empresa que atendeu os critérios do edital ganhou. Então 
não teve nenhum estudo pra ver se o novo sistema seria bom ou se ele iria ser compatível com os 
processos da secretaria” (Entrevistado A2); “Essas trocas de sistema são complicadas pra todo mundo nós 
já passamos por uma em 2008. Então quem trabalha sabe a falta que faz a comunicação e a ajuda da 
chefia nesse momento, mas, o que a gente percebe é que eles não estão nem um pouco comprometidos só 
querem saber dos resultados” (Entrevistado A1). 

Na etapa da implementação, considerada a mais crítica, novamente os resultados encontrados 
divergem do sugerido pela teoria. A chefia não foi atuante no processo, segundo os entrevistados estes 
deveriam ser mais ativos e presentes. Percebe-se também a falta do treinamento efetivo que deveria ser 
fornecida aos servidores de forma eficiente e eficaz. Devido à falta de treinamento e o desinteresse da 
chefia os usuários se sentem desmotivados e sem maiores perspectivas de melhoria na implementação do 
novo sistema de informação: “Não recebemos um treinamento especifico dos funcionários da empresa que 
forneceu o sistema. Apenas iam explicando assim bem informal e nos íamos tirando dúvidas com eles, mas 
faltou um treinamento mais profundo e também uma exposição assim de como ia funcionar o sistema” 
(Entrevistado B2); “O treinamento que tivemos foi dado em horário normal de trabalho, o que dificultou muito 
o aprendizado porque tínhamos que fazer o nosso trabalho e ao mesmo tempo aprender a usar o novo 
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sistema” (Entrevistado B9). Por meio da observação, constatou-se ainda que a etapa de implementação 
durou mais tempo além do planejado, devido a falta de assistência e treinamento. 

Por fim, a etapa de utilização, da qual o sistema ERP passa a funcionar na rotina da organização, 
devido aos problemas supracitados, ainda não foi concluída. Estavam sendo feitas adaptações em alguns 
módulos do ERP, o que acaba influenciando o uso do sistema. A maioria dos entrevistados afirmou que 
após toda a adaptação dos módulos do ERP seria possível observar mais nitidamente as utilidades do 
sistema. Nota-se que a aparição de inúmeros problemas nesta etapa tem preocupado os usuários, já que a 
parametrização ainda não está completa, bem como a migração dos dados, apresentando diversos sinais 
de inexatidão na consulta de dados, os usuários ainda afirmam que a utilização do novo sistema é mais 
complexa que o anterior, assim acumulando cada vez mais trabalho e causando desmotivação: “Muitos 
problemas têm surgido a cada dia, erros simples mesmo, de cadastros diferentes, informações 
incompatíveis e também o sincronismo do sistema antigo pra esse novo, quanto a isso estamos enfrentando 
bastantes dificuldades e os serviços vão se acumulando cada vez mais” (Entrevistado 9). 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista os resultados da pesquisa, constata-se que implementação de um novo sistema ERP 
na Secretaria da Fazenda de Santana do Livramento / RS se deu de acordo com as três etapas: Decisão e 
seleção; Implementação e Utilização (SOUZA E ZWICKER, 2000). Entretanto, percebe-se através da 
análise que nenhuma das etapas ocorreu conforme sugerido pela teoria, visto que cada uma delas contou 
com diversos fatores que foram determinantes para o insucesso da implementação. Os fatores tecnológicos 
aliados ao novo sistema não proporcionaram os maiores problemas no processo de implantação na 
percepção dos usuários, mas sim o descaso com os fatores humanos, que interferiram diretamente no 
resultado final do processo. 

Quanto aos benefícios advindos com a implementação do novo SI, comprovou-se que os usuários 
ainda operam o sistema de forma prematura, o que acaba inviabilizando a percepção dos benefícios do 
ERP. Entretanto, o fator Integração, característica presente nos sistemas ERP é elencado pela maioria dos 
entrevistados, visto que esse tem integrado os departamentos da organização, proporcionando assim maior 
agilidade e confiabilidade das informações circuladas dentro da organização. 

Sendo assim considera-se que o presente trabalho contribui teoricamente no que diz respeito à 
exposição prática das consequências negativas da implementação de um sistema ERP de maneira errônea. 
Pressupõe-se que essas consequências se agravam quando relacionadas ao setor público do qual os 
desfavorecidos nesse processo não são somente os gestores públicos que utilizam o sistema, mas também 
a sociedade em geral. Sugere-se para pesquisas futuras o estudo acerca da implementação de sistemas 
ERP em outras organizações públicas para fins de comparação e a análise relacionada com a resistência a 
novas tecnologias. 
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Palavras-Chave: Marketing de Relacionamento, Marketing Direto, Fidelização, Varejo farmacêutico. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A fidelização de clientes demonstra ser um tema de relevância para as organizações, tendo em vista 
que constitui uma das principais formas de fortalecimento e reconhecimento da marca, muitas vezes sendo 
um fator determinante na escolha  de produtos e/ou empresas pelos consumidores. Consumidores estes, 
cada vez mais exigentes devido à grande variedade de produtos e serviços disponibilizados em ambientes 
diferentes (PEREIRA; BASTOS, 2009). Neste contexto, as estratégias de marketing buscam adicionar valor 
percebido ao cliente, em especial as estratégias de marketing de relacionamento, que contribuem no 
desenvolvimento de relações duradouras entre cliente e empresa, tendo em vista que clientes fiéis além de 
consumirem produtos com maior frequência, exercem o papel de defensores da marca, divulgando-a para 
pessoas próximas.  

O marketing de relacionamento, para Kotler (2000), auxilia as empresas a conhecer melhor seus 
clientes de valor e atendê-los melhor. Bogmann (2000, p. 29) define marketing de relacionamento como “a 
tentativa da organização de desenvolver ligações a longo prazo com seus clientes, que sejam efetivas em 
termos de custo, com vista à consecução de benefícios mútuos”. Nesse sentido, a fidelização de clientes 
compõe o processo de manutenção da lealdade. No contexto empresarial o cliente fiel é o que se envolve e 
está presente frequentemente, aquele que não muda de fornecedor ao optar por uma empresa em particular 
sempre que é necessário adquirir um determinado produto (BOGMANN, 2000).  

Neste cenário, devido ao aumento na participação de mercado, o setor farmacêutico tornou-se um 
segmento de mercado de grande concorrência entre novas e tradicionais redes de farmácias, sendo 
importante a existência de relacionamento para a personalização de pedidos e retenção de clientes. O 
mercado do varejo farmacêutico brasileiro nos últimos anos se tornou um dos setores de maior crescimento 
e ascensão entre as economias nacionais, trazendo com isso maior interesse por parte dos investidores em 
abrir novas lojas e ampliar as grandes redes de farmácias. Este fato torna relevante que se compreenda o 
quanto são efetivas as ações de fidelização promovidas por grande parte dos concorrentes do setor 
(PEREIRA; BASTOS, 2009). Assim, em busca de maior entendimento sobre o tema, o foco desta pesquisa 
consiste no estudo destas estratégias neste segmento, e sua atuação durante o processo de fidelização. 

Partindo do contexto de concorrência, onde farmácias e drogarias se sobrepõem umas às outras, 
como ocorre no município de Santana do Livramento, torna-se pertinente o estudo de caso sobre a farmácia 
Panvel, pela sua grande abrangência na região sul e por compor três lojas situadas em pontos centrais da 
cidade. Nesta perspectiva, esta pesquisa objetiva de modo geral analisar a influência do marketing de 
relacionamento na fidelização e retenção de clientes em uma das filiais da Farmácia Panvel de Santana do 
Livramento-RS. Os objetivos específicos compreendem: (i) identificar as ferramentas de marketing de 
relacionamento empregadas pela Farmácia Panvel; (ii) apontar dentre as estratégias empregadas, quais 
são percebidas pelos clientes; e (iii) verificar a existência de fidelização a partir do uso das ferramentas de 
marketing de relacionamento utilizadas pelos clientes. 
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METODOLOGIA 
 

A pesquisa caracteriza-se por ser descritiva, de abordagem qualitativa. O método escolhido foi o de 

estudo de caso em uma filial da Farmácia Panvel no município de Santana do Livramento. A coleta dos 

dados foi realizada através da triangulação, por meio de pesquisa documental  no site, nos folders e nas 

mídias sociais da empresa, como Facebook e Twitter e utilização de entrevistas. Foram elaborados dois 

roteiros de entrevistas. O primeiro foi direcionado a gestora da filial, de forma a identificar as estratégias de 

marketing de relacionamento empregadas pela empresa. O segundo foi direcionado a dez clientes da 

farmácia no momento da compra, no intuito de avaliar como estas estratégias estão sendo percebidas na 

visão do cliente e quais são consideradas relevantes para o consumidor ao optar pela fidelização. Como 

técnica de análise dos dados realizou-se a análise de conteúdo, sendo estabelecidas categorias de análise 

com base no referencial teórico utilizado para o estudo, considerando os elementos nos relatos dos 

entrevistados pertinentes a categoria à medida que vão sendo encontrados, para posteriormente serem 

interpretados à luz de teorias explicativas.  

     

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram definidas três categorias de análise: Estratégias de marketing de relacionamento efetuadas 
pela organização; Percepção do investimento em marketing de relacionamento por parte dos clientes; e 
Fidelidade dos clientes. 

 
Estratégias de marketing de relacionamento efetuadas pela organização 

No intuito de compreender como são ministradas as estratégias de marketing de relacionamento, de 
onde partem e se existem incentivos para que seus consumidores se tornem leais, esta categoria contou 
com o relato da gestora da filial pesquisada, a qual possui 32 anos, é graduada no curso de Farmácia, 
atuando há nove anos, cinco deles na empresa Panvel e há dois, ocupando o cargo de gerente.  

A gestora relatou sobre os benefícios do cartão fidelidade da empresa, entre eles, descontos e 
acúmulo de pontos (Programa Multiplus) os quais podem ser resgatados em produtos de perfumaria, bem 
como o uso de softwares no direcionamento de informações sobre produtos e promoções a seus clientes. O 
sistema de fidelidade identifica o perfil dos clientes fidelizados, havendo direcionamento por segmento de 
consumo de informações de interesse ao perfil de cada consumidor. Além disso, a gestora demonstrou 
bastante preocupação com o bem estar de seus frequentadores e relatou que, constantemente, efetua 
orientações de forma a capacitar melhor seus colaboradores no trato com os clientes. 
 
Percepção do investimento em marketing de relacionamento por parte dos clientes 

Quanto as percepções dos clientes em relação às estratégias de marketing de relacionamento 
efetuadas pela farmácia, foi possível notar de acordo com as entrevistas, que as ferramentas de marketing 
direto pelo qual são mantidos os relacionamentos contínuos com os clientes e transmitidas informações 
sobre a farmácia Panvel, são percebidas principalmente por meio do catálogo adquirido presencialmente na 
farmácia. No catálogo é possível se inteirar sobre novidades em produtos de beleza, medicamentos, 
descontos, promoções e também receber sugestões de kits presenteáveis em datas festivas. As demais 
ferramentas mencionadas podem ser vistas no quadro 1. 
 
                 Quadro 1 – Ferramentas de maior preferência 

 1º 2º 3º 

R1 Catálogo Tv Boca boca 

R2 Catálogo Venda pessoal Boca boca 

R3 Catálogo Anúncio em jornais Marketing interativo / redes sociais 

R4 Catálogo Marketing Interativo/ redes sociais Marketing interativo/ sites 

R5 Catálogo Venda pessoal Boca boca 

R6 Catálogo Tv Venda pessoal 

R7 Mala direta Catálogo Venda pessoal 

R8 Catálogo Venda pessoal Boca boca 

R9 Marketing interativo/ site Marketing interativo/ e-mail Mala direta 

R10 Catálogo Boca boca Venda pessoal 

                     Fonte: Elaborado pelos autores. 
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As outras formas de contato com o cliente mencionadas pela gerente e contidas no regulamento do 

programa de fidelidade como o mobile marketing (envio de SMS pelo celular) e marketing direcionado por 

segmentação visando atender preferências individuais, também não foram percebidas pelos entrevistados. 

Sendo que entre os respondentes apenas um conhecia o programa Multiplus. 

 

Fidelidade dos clientes 

Buscou-se, ainda, compreender o envolvimento ou fidelidade dos clientes em relação à Farmácia 
Panvel, como consequência da utilização de ferramentas de relacionamento com o cliente. Todos os 
entrevistados disseram conhecer a organização há bastante tempo; três deles disseram comprar 
semanalmente; cinco afirmaram efetuar compras mensais nesta farmácia; ao passo que um entrevistado 
disse efetuar compras mais de uma vez durante a semana. Oito do total afirmou frequentar muito raramente 
outras farmácias, indo apenas quando não encontram os produtos que procuram na Farmácia Panvel.  

Oito dos clientes entrevistados relataram fazer recomendações a parentes ou amigos, o que significa 
que a boa referência que os clientes tem da marca não fica restrita a eles e ainda pode ser expandida, caso 
seus amigos comentem com outras pessoas. Sobre a questão referente à importância considerada na 
escolha por uma farmácia, a confiança na organização foi considerada de maior importância para os 
respondentes, pois seis dos entrevistados alternaram suas escolhas entre a importância da disponibilidade 
de produtos e qualidade no serviço de atendimento prestado e preço. 

Diante das informações apresentadas, constata-se que grande parte dos entrevistados, seis deles 
podem ser classificados em relação ao nível de fidelidade como clientes regulares. E três do grupo de 
respondentes podem ser classificados como defensores da marca elogiando as qualidades encontradas. 
 
CONCLUSÕES 
 

Com relação ao primeiro objetivo específico “identificar as ferramentas de marketing de 

relacionamento empregadas pela Farmácia Panvel”, foi observada a priorização da empresa por manter a 

relação com o cliente por meio da pessoalidade. Para tanto, é realizado o direcionamento de informações 

sobre produtos por segmentação e o contato com o cliente através de marketing interativo, efetuado por 

meio do site da empresa, envio de e-mail e de redes sociais como Facebook e Twitter. Além disso, é 

proporcionado aos clientes fidelizados descontos e benefícios como acúmulo de pontos que podem ser 

trocados por produtos da linha de perfumaria ou por produtos de empresas parceiras da Multiplus.  

Em relação ao segundo objetivo “apontar dentre as estratégias empregadas, quais são percebidas 

pelos clientes” foi constatada a relação de confiança por parte dos clientes, sendo o catálogo, a estratégia 

de marketing mais percebido pelos clientes. 

Em relação ao terceiro objetivo específico “verificar a existência de fidelização a partir do uso das 

ferramentas de marketing de relacionamento utilizadas pelos clientes” foi notada a existência de fidelidade 

em decorrência do tratamento empregado pelos atendentes e qualidade de serviços e produtos 

proporcionados. Além do incentivo transmitido por meio do programa de fidelidade que é visto pelos clientes 

como uma vantagem ao se manter leal. 

As principais contribuições do trabalho estão ligadas à efetividade das ações empregadas pela 
organização na visão dos consumidores sobre relacionamento e possibilidades de contato com clientes por 
empresas de varejo, como a farmácia estudada. 
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INTRODUÇÃO 

Para que os recursos financeiros sejam “bem utilizados” é necessário apreender a planejar como 
gastá-lo, com isso o planejamento financeiro pessoal torna-se algo importante para conseguir ter disciplina 
com relação aos gastos, despesas e ganhos (MEDEIRO; LOPES, 2014), assim é possível ter um controle 
dos mesmos e, a partir disso, estabelecer objetivos, tanto de curto quanto de longo prazo. 

Segundo Kruger (2014), quem é alfabetizado financeiramente tem claro aonde quer chegar, lidando 
com situações adversas no seu dia a dia e, principalmente, sabe como lidar com dinheiro. O planejamento 
financeiro pessoal evita alguns erros que levam ao endividamento. Conforme a Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor – PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo - CNC (2016), 57,7% das famílias possuíam algum tipo de dívida entre cheque pré-
datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo, prestação de carro e seguro.   

É evidente que muitas pessoas possuem problemas em relação ao gerenciamento de suas finanças 
pessoais, seja por seu descontrole de gastos, liberações de créditos cada vez mais acessíveis ou por 
influência do consumo, sendo este por fatores internos (psicológicas) ou externos (propagandas, 
promoções, etc.), segundo o Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil (2015) 41% dos brasileiros que 
compram por impulso estão endividados. A questão a ser analisada é o fato de que as pessoas não sabem 
de que forma administrar seus recursos financeiros. Cerbasi (2009), afirma que assim como nas empresas é 
necessário manter um controle de receitas e despesas, no qual deve haver um controle de gastos, ou seja, 
deve haver um equilíbrio entre receitas e despesas, para que nunca as despesas sejam maiores que as 
receitas.  

 Dado a importância deste tema e as consequências que a má gestão dos recursos financeiros pode 
gerar para as pessoas afetando suas relações pessoais e de trabalho, surge a seguinte pergunta de 
pesquisa: Como os colaboradores de uma cooperativa médica, situada no município de Santana do 
Livramento, gerenciam suas finanças pessoais? 

Para auxiliar na resolução do problema de pesquisa elencou-se os seguintes objetivos: Geral: 
Verificar como os colaboradores de uma cooperativa médica, situada em Santana do Livramento, gerenciam 
suas finanças pessoais. E específicos: Verificar o conhecimento que os colaboradores possuem sobre 
educação financeira; Analisar quais as ferramentas utilizadas para o gerenciamento das finanças pessoais; 
 
METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza por ser do tipo descritivo, com uma abordagem quantitativa. Em relação ao 
método, optou-se pelo método survey. A pesquisa foi realizada com os colaboradores de uma cooperativa 
médica situada no município de Santana do Livramento. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o 
questionário, composto por 13 perguntas fechadas aplicado ao universo de colaboradores da sede adminis-
trativa de uma cooperativa médica, totalizado em 37 colaboradores, entre os setores de Faturamento, Ca-
dastro, Atendimento ao Cliente, TI – Tecnologia de Informação, Gerência, Vendas e Marketing, Contabilida-
de, Serviços Geral e Financeiro. Roesch (2010) destaca que o instrumento mais utilizado em uma pesquisa 
quantitativa é o questionário, ele possui um conjunto de questões listadas sem muita reflexão, é um instru-
mento de coleta de dados que busca mensurar alguma coisa. Cervo (2007) ressalta que o questionário pos-
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sibilita medir com mais exatidão o que se deseja, e explica que “perguntas fechadas são padronizadas, de 
fácil explicação, simples de codificar e analisar”. 

Este questionário foi entregue impresso, aplicado aos colaboradores de uma cooperativa médica, em 
uma data combinada com a gerência da cooperativa. O questionário aplicado é uma adaptação com base 
no instrumento elaborado pela autora Fernanda Kruger, no ano de 2014, no trabalho de conclusão de curso 
intitulado “Avaliação da Educação Financeira no orçamento familiar” na Faculdade de Tecnologia Pedro 
Rogério Garcia (FATTEP).  

A análise dos dados foi realizada pela técnica de Estatística Descritiva com os dados coletados atra-
vés do questionário de perguntas fechadas aplicado ao universo de colaboradores de uma cooperativa mé-
dica. Segundo Bruni (2007) análise estatística descritiva tem como principal função resumir os dados e in-
formações que foram investigados, expondo-os de maneira mais prática e simples possível. Esta técnica 
está presente em diversas situações do nosso cotidiano, como por exemplo, as pesquisas eleitorais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O total do universo de colaboradores/respondentes foi de 37 pessoas. Todos os colaboradores res-
ponderam ao questionário sem oposição. E todos os questionários foram considerados válidos. Em relação 
a faixa etária dos respondentes, pode-se observar que o maior percentual é de pessoas com idade a cima 
de 40 anos (43%), 30% dos colaboradores têm de 31 a 40 anos, 27% de 21 a 30 anos e nenhum respon-
dente tem idade até 20 anos. No que se refere ao gênero, 57% dos colaboradores são do sexo feminino, 
38% do masculino e 5% definem o gênero como outros. O grau de escolaridade que prevalece é o ensino 
superior completo com 49%, seguido por ensino superior incompleto 27%, ensino médio completo 19%, e 
ensino médio incompleto 5%. Também foi questionado a respeito da renda mensal, a qual 54% responde-
ram ter renda de R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00,  19% dos colaboradores tem renda de R$ 2.500,01 a R$ 
4.000,00, 11% possuem renda acima de R$ 4.000,00. No entanto, outros 11% tem renda de R$ 1.000,01 a 
R$ 1.500,00. Logo 5% dos colaboradores tem renda de R$ 500,00 a R$1000,00. 

Dos 37 entrevistados, apenas 30% possuem o hábito de controlar os gastos diariamente, 35% res-
ponderam que às vezes fazem o controle diário dos gastos, 32% dizem que não fazem o controle diário dos 
seus gastos, 3% responderam outros, tendo uma das respostas como o controle dos gastos mensais. Essa 
questão é importante para que as pessoas consigam visualizar detalhadamente os recebimentos e seus 
gastos, podendo identificar os gastos supérfluos onde pode economizar e poupar para eventuais necessi-
dades. Segundo Filho (2003), com o planejamento financeiro é possível construir uma independência finan-
ceira que garanta, na aposentadoria, renda suficiente para uma vida tranquila e confortável. Sendo assim o 
Planejamento financeiro e o controle de gastos são fatores essenciais para alcançar a independência finan-
ceira. Quando questionado aos respondentes quais possíveis fatores que dificultam a vida financeira dos 
colaboradores, pode-se observar as seguintes respostas: 35% dos respondentes afirmam a falta de conhe-
cimento em educação financeira para administrar seu dinheiro, 22% dos respondentes afirmam que o moti-
vo das dificuldades financeiras é o baixo salário, outros 16% assumem que gastar mais do que ganham é 
um dos motivos das dificuldades financeiras. No entanto, outros 22% não possuem nenhuma dificuldade 
financeira e 5% marcaram a alternativa outros. Para Filho (2003) rico é aquele que possui muitos bens e 
coisas de valor. No entanto, algumas pessoas possuem muitos bens de valor e alto padrão de vida à custo 
de um alto endividamento. 

Em relação as reservas dos respondentes, foi perguntado se eles procuram reservar uma quantia 
mensal de seus rendimentos tanto para casos emergências, quanto alcançar objetivos (carro, imóveis, via-
gens, etc.). Então, ao analisar as respostas dos respondentes observa-se que 43% responderam que sim, 
que procuram reservar mensalmente um valor na poupança. 38% responderam às vezes reservar algum 
valor e 19% não conservam nenhum rendimento para eventuais emergências ou realização de objetivos. 
Para Cerbasi (2009) investir é um caminho para garantir ou melhorar tudo que se conseguiu até hoje. 
 
CONCLUSÕES 

De acordo com os dados coletados pode-se perceber que os entrevistados apresentam, de maneira 
geral, alguma dificuldade de controlar seus gastos, seja por falta de interesse em manter o controle ou por 
acreditar não ser necessário este acompanhamento. Foi aplicado aos colaboradores da cooperativa médica 
um questionário de perguntas fechadas onde primeiramente foi analisado o perfil dos colaboradores sendo 
percebido que a maioria dos funcionários tem idade a partir de 40 anos, que o quadro de mulheres na 
empresa é superior ao de homens, o grau de escolaridade que prevalece é o ensino superior completo 
(49%), a renda de 54% dos colaboradores varia entre R$1.500,01 a R$2.500,00 e 41% dos funcionários 
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vivem em residências com até duas pessoas. Sobre o conhecimento dos colaboradores sobre educação 
financeira verificou-se que a maioria (49%) não possui o hábito de anotar os gastos e despesas mensais, 
com isso, não costumam utilizar ferramentas para gerenciar suas finanças. Logo ao serem questionados 
sobre a situação em relação ao conhecimento de educação financeira, 54% dos colaboradores 
responderam que estão razoavelmente seguros do seu conhecimento sobre educação financeira. 51% dos 
colaboradores dizem ter adquirido conhecimento sobre gerenciar suas finanças com experiência própria. 
Em relação as dificuldades financeiras, 35% respondeu que acredita que suas dificuldades financeiras estão 
ligadas a falta de conhecimento em educação financeira, sendo as outras opções alternativas como ganhar 
pouco e gastar mais do que ganha. No entanto, 57% dos colaboradores pensam que o melhor investimento 
para a prevenção em caso de desemprego uma aplicação financeira do tipo poupança. Enfim, questionou-
se se procuram conservar uma quantia mensal de seus rendimentos tanto para casos emergências, quanto 
alcançar objetivos (carro, imóveis, viagens, etc.) 43% dos colaboradores respondeu afirmativamente.  

Com isso, sugere-se que pequenos cursos ou palestras sejam oferecidos pela empresa aos 
colaboradores - que tenham interesse - que não possuem ou possuem pouco conhecimento na área da 
educação financeira pessoal, para que estes possam adquirir mais confiança e equilíbrio em lidar com suas 
finanças. Esta sugestão, também poderia ser implantada em instituições de ensino dos diversos níveis, visto 
que pelos dados apresentados nesta pesquisa pode-se compreender a falta de controle das finanças 
pessoais como problema social que pode influenciar diretamente nas relações sociais dos indivíduos. Houve 
dificuldades em encontrar material/cursos/folderes/panfletos explicativos e/ou de orientação financeira 
disponível para a comunidade, o que causa um empobrecimento social devido à falta de conhecimento e 
informação, e ainda, falta de acessibilidade de meios eletrônicos para pessoas menos favorecidas. Contudo, 
percebeu-se uma oferta bastante diversificada de trabalhos acadêmicos que demonstram o interesse sobre 
o assunto de finanças pessoais. 
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INTRODUÇÃO 

O marketing é uma ferramenta que pode ser utilizada pelas empresas, pois se divide em diferentes 
áreas de atuação, trazendo diversos benefícios para as organizações. A relação entre o marketing e as 
micro e pequenas empresas (MPEs) parece ser pouco estudada, ainda que essas organizações 
representem cerca de 99% das empresas do país, de acordo com pesquisas do Sebrae (2015). 

Parte-se do princípio de que quando uma empresa é criada, existe naturalmente a ambição e desejo 
por parte de seus fundadores, de que ela cresça e gere boa lucratividade. Entretanto, para que isso ocorra é 
preciso estar atento aos fatores que afetam a organização, seja de forma positiva ou negativa. Neste 
sentido, dentre as inúmeras temáticas e ferramentas de gestão disponíveis, é importante atentar para as 
ações de marketing, uma vez que a conquista e fidelização de longo prazo com os clientes, representa um 
dos fatores primordiais para a sobrevivência das organizações. 

Deste modo, considera-se relevante para as micro e pequenas empresas a possibilidade de utilizar 
corretamente as ações de marketing, para que sobrevivam no competitivo mercado do país, mesmo em 
tempos de crise. De acordo com Kotler e Keller (2012, p.17), “o marketing envolve a identificação e a 
satisfação das necessidades humanas e sociais e uma das mais sucintas e melhores definições de 
marketing é a de suprir necessidades gerando lucro”. 

Deve-se levar em consideração o fato de que as técnicas do marketing tradicional, normalmente não 
se adaptam à realidade das pequenas empresas, pois requer recursos que as mesmas não possuem e por 
este motivo, as ações de marketing usadas por essas organizações devem ser diferentes das utilizadas 
pelas grandes empresas (RESENDE; LIMONGI, 2014). Conscientemente ou não, as pessoas e as 
organizações se envolvem em inúmeras atividades relacionadas ao marketing. Na visão de Kotler e Keller 
(2012, p.16) “nos dias atuais, um bom marketing, no sentido de abrangente e cumpridor do seu papel, pode 
ser considerado fundamental para o sucesso de qualquer tipo de ação”. 

Em termos teóricos, levando-se em consideração a representatividade das micro e pequenas 
empresas na cidade, que são cerca de 2.500, de acordo com dados do IBGE (2016), e a escassa literatura 
com este foco, pois em uma busca no site do Periódicos CAPES encontrou-se apenas 131 artigos sobre a 
temática, o presente estudo apresenta-se relevante para a academia. Acrescenta-se ainda que, em termos 
práticos, espera-se que esta análise possa servir para que gestores vislumbrem oportunidades que 
influenciam diretamente no crescimento de um empreendimento, para que assim possam tomar atitudes 
para corrigir possíveis disfunções. 

Neste cenário, o presente estudo se propõe a analisar as ações de marketing desenvolvidas nas 
micro e pequenas empresas de comércio na cidade de Sant’Ana do Livramento/RS.  

 
METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza por ser do tipo descritivo, com uma abordagem quantitativa. Em relação ao 
método, optou-se pelo método survey. A população desse estudo refere-se as micro e pequenas empresas 
do setor de comércio estabelecidas na cidade de Santana do Livramento-RS, sendo que o número de em-
presas atuantes correspondem a cerca de 2.500 (IBGE, 2016). No que se refere a amostragem, optou-se 
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pelo método não-probabilístico por conveniência, Os dados foram coletados por meio de questionário, ela-
borado pelos autores desta pesquisa, baseando-se inicialmente no proposto por Aaker (2001). Segundo o 
autor, existe uma sequência de etapas que o pesquisador deve seguir para desenvolver um questionário, 
descritas a seguir, e que foram seguidas no presente estudo: 1. Planejar o que vai ser mensurado; 
2.Formular as perguntas para obter as informações necessárias; 3.Definir o texto e a ordem das perguntas 
e o aspecto visual do questionário; 4.Testar o questionário, utilizando uma pequena amostra; e 5. Caso 
necessário, corrigir o problema e fazer novo teste.  

 Após a elaboração do questionário, o mesmo foi pré-testado com 5 empresários, a fim de verificar se 
havia alguma alteração a ser sugerida no sentido de melhorar a compreensão deste instrumento. 

O questionário foi estruturado com questões abertas, fechadas e de múltipla escolha, e organizado 
em dois blocos, contendo no total 44 questões. No bloco I buscou-se caracterizar o perfil das empresas 
estudadas, enquanto que no bloco II foram abordadas questões referentes à aplicação do marketing prati-
cados nas empresas. Os autores que apoiaram a elaboração do questionário foram: Kotler (2012), Sampieri 
(2006), Lakatos e Marconi (2009), Cobra (1992), Gil (2008) e Aaker (2001). A análise dos dados e o seu 
tratamento pôde ser obtido por técnicas estatísticas (Sampieri, 2006), mais especificamente através de es-
tatística descritiva, que neste estudo envolve cálculos de média, mediana, desvio-padrão, porcentagem e 
frequência, e o software utilizado para produzir as estatísticas foi o SPSS versão 20.0. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram aplicados 65 questionários, sendo que destes, obteve-se 59 questionários válidos. Empresas 
de diferentes ramos de atuação foram pesquisadas, abrangendo desde organizações do gênero alimentício 
e de vestuário até cosméticos e papelaria. Percebe-se que apenas cerca de 6% das empresas atuam a 4 
anos ou menos, enquanto que mais de 90% estão no mercado há 5 anos ou mais. Cerca de 54% das 
empresas são de pequeno porte, enquanto que cerca de 36% são micro empresas. No que tange o número 
de funcionários, observa-se que 17% das empresas possuem mais de 8 colaboradores, 22% de 4 a 7 e 
61% possuem até 3 colaboradores. Referente ao número de gestores, percebe-se que 62,5% das empresas 
possuem apenas 1 gestor. De modo geral, esse dado indica que é provável que haja uma centralização no 
processo de tomada de decisão e da gestão em si, na pessoa do proprietário. Já no que tange à formação 
dos gestores, verifica-se que 37,5% dos respondentes possuem ensino superior completo. Por fim, cerca de 
60% das empresas são familiares. Outro ponto avaliado no questionário está relacionado às ações de 
marketing praticadas nas empresas. Neste quesito, 74,6% responderam que praticam ações de marketing, 
enquanto que 25,4% afirmaram não praticar. A importância do marketing para uma empresa está 
diretamente ligada à geração de vantagem competitiva no mercado (PEREIRA; FONSECA, 2015), assim 
sendo, esses ¼ das empresas que não praticam ações de marketing, possivelmente desconhecem a 
importância das mesmas. Por meio da pesquisa observaram-se uma grande quantidade de ações distintas 
citadas pelos respondentes, que foram divididas em blocos para melhor visualização, conforme a tabela 01:  

 

Tabela 1 – Ações de Marketing Praticadas 

BLOCO ESPECIFICAÇÕES FREQUÊNCIA 

Publicidade e  
propaganda 

Marketing Digital, rádio, TV, jornal, panfleto, revista, placar e 
moto propaganda. 

68 

Fidelização de 
clientes 

Cartão Fidelidade, bom relacionamento, brindes, cartão, 
aniversário e promover a satisfação de clientes. 

16 

Eventos Desfile, eventos, feiras, patrocínio de eventos.  8 

Precificação Preço baixo e descontos. 8 
Fonte: elaborado pelos autores.  

 
Observou-se que houve 68 citações referente a itens relacionados a publicidade e propaganda, onde 

foram destacados o marketing digital, rádio, TV, jornal, panfleto, revista, placar e moto propaganda. Por 
conseguinte, tem-se a fidelização de clientes, citada 16 vezes, através de diferentes meios como cartão 
fidelidade, brindes, cartão aniversário, promover a satisfação de clientes e principalmente através do bom 
relacionamento entre cliente-empresa. Como ferramenta de promoção das empresas tem-se os eventos, 
citados 8 vezes, divididos entre desfile, eventos, feiras e patrocínio de eventos. Essa é uma ação executada 
em lugares onde há um aglomerado de pessoas, entretanto, isso não significa que essas pessoas reparem 
nesse tipo de exposição. Por último, a precificação também foi listada 8 vezes, seja no sentido de utilizar-se 
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a estratégia de preços baixos ou descontos esporádicos. O preço faz parte do composto de marketing util i-
zado para atingir o mercado-alvo, conforme afirma Giuliani (2006), já explicitado neste estudo. Entretanto, 
segundo Kotler (2000, p. 15) “ter baixos preços não é suficiente para se construir um empreendimento viá-
vel”, de acordo com o autor é preciso para que o cliente sinta que está comprando com base no valor, e 
para isso é necessário utilizar as demais estratégias de marketing. 

Em suma, os gestores parecem acreditar na importância das ações de marketing para as empresas, 
entretanto, é necessário que haja um melhor entendimento na aplicação das ferramentas disponíveis para 
que essas organizações desenvolvam o marketing com mais eficiência.  

 
CONCLUSÕES 
 

Mesmo com a maioria dos respondentes afirmando saber o que é marketing, quando perguntado 
quais palavras na visão deles, referem-se ao conceito de marketing, a maioria citou a propaganda. Outro 
aspecto que teve destaque, foi o fato de as empresas concordarem que é importante investir em marketing 
para se diferenciar no mercado, ao mesmo tempo em que afirmaram que a margem de lucro não 
possibilitava investir em marketing, o que não faz sentido. Assim sendo, essa divergência implica em uma 
contradição por parte dos gestores. As análises realizadas no estudo, indicaram certo descompasso entre a 
visão e as ações dos gestores. A contribuição deste estudo está relacionada principalmente a reflexão sobre 
a aplicação das ações de marketing, bem como esclarecer o sentido conceitual e prática do marketing nas 
organizações, buscando verificar a percepção dos gestores de empresas de pequeno porte. Além disso, foi 
possível retratar a realidade das MPEs do comércio de Santana do Livramento. Como limitações deste 
estudo pode-se destacar a resistência dos gestores para responder o questionário, assim como o limitado 
conhecimento dos gestores a respeito do tema. Cita-se também a escassa literatura de estudos com o foco 
em organizações de menor porte, apesar da importância dessas organizações para a economia. Para 
finalizar, apesar de o principal objetivo do estudo ter sido alcançado, e ter-se chegado a uma resposta ao 
problema de pesquisa proposto, para estudos futuros sugere-se que o processo de amostragem seja 
probabilístico, pois cada elemento da população tem uma chance de ser selecionado para compor a 
amostra. Propõe-se também a realização de um estudo em empresas que tenham melhor entendimento do 
assunto, para que se tenha maior aprofundamento do tema. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se remete a uma das formas mais antigas de comercialização de produtos agrícolas, as 
feiras livres se destacam por esta atividade, desenvolvendo até os dias atuais um importante papel 
econômico, social e cultural (ÂNGULO, 2003; SALES; REZENDE; SETTE, 2011). Os autores ainda 
destacam que, quando entendida como um negócio, este canal de comercialização se torna um forte 
instrumento de políticas públicas e um grande gerador de emprego e renda para o município. Ainda, o 
espaço onde localiza-se a feira livre, representa um local de socialização, carregada de narrativas e 
símbolos sociais. Ângulo (2003) destaca que estas feiras são o vínculo comercial que o produtor tem com a 
sociedade dos centros urbanos e que lhe permitem a obtenção de uma renda. 

Ainda, para Ângulo (2003), o ambiente da feira livre fornece informações que dizem respeito às 
condições de trabalho, organização e consumo, origem e destino dos produtos potenciais de 
comercialização, nível de satisfação e quais os outros segmentos sociais envolvidos no processo – 
feirantes, clientes e organizações locais.  

 A partir deste contexto, é importante conhecer o funcionamento das feiras livres e as estratégias 
utilizadas para atrair potenciais clientes, além de compreender o comportamento do consumidor deste local. 
Logo, o comportamento do consumidor pode ser definido como um conjunto de atividades que estão 
envolvidos de maneira direta com o objetivo de obter, consumir e dispor de produtos e/ou serviços, incluindo 
também todos os processos de decisão que antecedem e sucedem tais ações. (ENGEL; BLACKWELL; 
MINIARD, 2001). 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) explicam que o comportamento do consumidor analisa as 
pessoas, grupos ou organizações em que se inserem e ainda, os processos que utilizam para escolher, 
adquirir e utilizar produtos e serviços, além de experiências e as novas necessidades que poderão surgir. A 
partir deste prisma, em diversos casos, fatores como os situacionais exercem influências importantes no 
comportamento do consumidor, e isto acontece simplesmente porque o comportamento de compra sempre 
ocorre dentro de algum contexto situacional. Para mais, destaca-se que o local onde as feiras estão 
inseridas podem influenciar as escolhas dos consumidores, através de fatores situacionais como o tempo 
para realização de compras, aparência dos produtos, local de venda, entre outros motivos. 

Neste contexto, procura-se responder à questão acerca das principais estratégias praticadas pelos 
feirantes livres de Dom Pedrito para influenciar clientes a comprar no seu estande. Para isso, o principal 
objetivo deste estudo é identificar as principais estratégias realizadas pelos feirantes livres de Dom Pedrito 
para atrair clientes e assim, enfrentar a concorrência. 
 
METODOLOGIA 
 

Quanto a metodologia, o método utilizado foi de caráter descritivo, tendo sua abordagem de 
natureza quantitativa. Referente a técnica de coleta de dados utilizada para a realização desta pesquisa, 
aplicou-se aos feirantes um questionário semiestruturado baseado em Souza et al. (2015), composto por 10 
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perguntas, sendo 6 delas referente ao perfil sociodemográfico dos feirantes (idade, gênero, grau de 
escolaridade, se possui o negócio formalizado, razões para trabalhar no local e tempo de trabalho na feira 
livre) e 4 questões específicas sobre o ambiente onde comercializam os seus produtos (questões acerca 
das influências situacionais e questões observadas a partir do roteiro de análise) – estas, apresentadas no 
presente trabalho. O campo de estudo foi a feira livre de Dom Pedrito, localizada na região da Campanha – 
segundo a Fundação de Economia e Estatística (2017), do estado do Rio Grande do Sul, local onde ocorre 
ofertas de vários produtos oriundos da produção da agricultura familiar . 

Os participantes das entrevistas foram interpelados em seus estandes de trabalho quando 
observado que não estavam realizando atendimento a algum cliente – e caso a entrevista iniciasse e um 
consumidor chegasse, a conversação era interrompida e depois retomada, quando se encontravam sem 
atendimento a algum cliente novamente. O estudo foi brevemente explicado e foi feito um convite para que 
eles (feirantes) participassem da pesquisa. Os dados quantitativos obtidos com o levantamento foram 
tabulados no software estatístico IBM SPSS 20. A análise das respostas dos sujeitos respondentes deste 
estudo foi realizada através de estatística descritiva simples conveniente aos dados coletados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A princípio, buscou-se conhecer os feirantes, e a partir deste intento foi possível aferir que a maioria 
dos que ali estão oferecendo os seus produtos são mulheres e a maioria na faixa-etária de 50 a 60 anos ou 
idade superior (57,1%), praticando a atividade de trabalhador autônomo já há muitos anos e também fora do 
local da feira e nos dias que a mesma não ocorre. Através das informações obtidas nas entrevistas, 
identificou-se que a maioria dos feirantes estão ali desde o início da feira livre, idealizada pela 
Emater/ASCAR junto a Prefeitura Municipal, cujo as organizações realizaram convites aos trabalhadores 
para fortalecer a feira do munícipio.  

Posteriormente indagou-se aos feirantes sobre o mix de marketing: produto, preço, praça/ponto e 
promoção. A primeira questão era referente as razões da escolha do produto comercializado pelos feirantes, 
e as respostas em 52,4% das vezes indicaram o seguinte: “gosto de vender esse produto/serviço (afinidade 
com o negócio)”, enquanto que outras variáveis como: conhecer bem o produto, surgiu a oportunidade de 
trabalhar com o produto; atingiram o índice de 14,3%. 

A partir da perspectiva apresentada, encara-se a afinidade que os feirantes possuem com os 
produtos comercializados como um ponto positivo para as suas estratégias, pois está associado ao fato de 
conhecerem os mesmos, e tendo em vista esta relação, conhecer os itens comercializados tornam as 
tomadas de decisões dos consumidores mais concretas, possibilitando através do desenvolvimento de 
táticas adequadas as situações do mercado, atingindo maior eficácia aos resultados mercadológicos. Além 
de que, ao disponibilizar o produto para apreciação e futura aquisição, uso e consumo, esta oferta está 
visando a satisfação de um desejo ou uma necessidade do consumidor (CHURCHILL; PETER, 2000; 
DOYLE, 2000; LAS CASAS, 2006; KOTLER; LEE, 2011; BRETTEL; STRESE; FLATTEN; 2012). 

Analisando o fator preço, a partir de todas as respostas recebidas, mensurou-se a metodologia 
aplicada para o estabelecimento de preços dos produtos ofertados pelos feirantes na feira livre de Dom 
Pedrito. Observou-se que 71,4% dos feirantes entrevistados estabelecem o preço dos seus produtos com 
base no custo de produção dos mesmos, incluindo no final do processo uma porcentagem de lucro.  

A estratégia utilizada pelos feirantes, em que está baseada no custo dos produtos ofertados, possui 
grande dependência ao valor dos materiais utilizados na confecção ou produção dos mesmos. Este tipo de 
estratégia muitas vezes ignora variáveis como margens de lucro, capital de giro e retorno, convertendo a 
tática em uma estratégia frágil (CHURCHILL; PETER, 2000; LINS et al., 2010). Mas por outro lado, o preço 
deve ser estabelecido através de um diagnóstico acerca do cliente, entendendo suas intenções de compra 
que englobam preços e produtos, isto é, os preços estabelecidos devem estar de acordo com o valor que os 
consumidores estarão dispostos a pagar (CHURCHILL; PETER; 2003, LAS CASAS, 2006). 

Dom Pedrito é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, tendo uma população de 39,853 
pessoas (IBGE, 2017). E como muitas cidades interioranas, o ponto de encontro das pessoas para lazer são 
as praças e no município gaúcho não é diferente, sendo a praça General Osório o ponto de referência para 
encontros, local que cede espaço ao maior cartão postal da cidade e nos últimos dois anos, as sextas-
feiras, pela manhã, abriga também a feira livre, local de comercialização de produtos naturais, artesanatos e 
outros. 

Quando perguntados, os feirantes apontaram, 71,4% das vezes que a “proximidade dos potenciais 
clientes” como um fator extremamente importante para escolha do local de trabalho. Muitos destacaram que 
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a organização da feira já havia tentado o seu funcionamento em outros locais da cidade, mas somente na 
praça que deu certo, e isto se dá pelo fato do local ser no centro do município onde a circulação de pessoas 
é constante e muitas das vezes crescente. 

O último ponto analisado durante a entrevista, visou verificar a maneira como os feirantes 
realizavam a sua abordagem junto ao cliente, e o destaque dentre as respostas foi o fator ‘qualidade’. 
Muitos feirantes enfatizaram que não necessitam realizar nenhuma forma de estratégia quando o produto 
apresenta tudo o que o consumidor deseja. Ainda, quanto a promoção, eles incluíam em suas respostas 
variáveis como preço e aparência dos produtos expostos para venda.  

A maioria das respostaram apontaram que a “demonstração do produto/serviço” (57,4%), é um 
importante fator de promoção para os feirantes. Quando se falava em demonstração, várias variáveis eram 
incluídas na resposta, como a exposição do produto e a degustação do mesmo. Para Kotler e Lee (2011) e 
Kulkarni, Kannan e Moe (2012), parafraseados por Souza et al. (2015), a demonstração do produto é um 
elemento fundamental para potencializar a venda do mesmo, estando relacionado com a questão que 
envolve chamar a atenção do cliente para o produto que está sendo comercializado. 

 
CONCLUSÕES 
 

Como foi evidenciado ao longo de toda a pesquisa, os fatores mais destacados acerca da 
comercialização dos produtos dentro da feira-livre são: preço e qualidade. Os feirantes acreditam que haja 
uma sensibilização por parte dos consumidores quanto a qualidade dos produtos e posteriormente o preço, 
pois muitas vezes os consumidores não pesquisam preços antes de realizar uma compra. No entanto, ainda 
foi apontado que o preço é um ponto que não incentiva a competição na feira, pois em quase todas as 
entrevistas foi apontado que ali há um consenso entre os feirantes, pois cada um tem o seu diferencial, 
atraindo diferentes consumidores.  

Ressalta-se quanto a escolha do produto, que assim como o ponto de comercialização, diversas 
vezes foi indicado como uma oportunidade de obter renda ou complementar outra fonte de renda. Os 
produtos comercializados pelos feirantes carregam uma história de vida e dão um suporte ao aspecto 
econômico e social de cada um dos que ali estão trabalhando. Foi destacado por alguns, que a escolha do 
ponto e a organização da feira foi uma iniciativa da Emater/ASCAR juntamente com a Prefeitura Municipal 
de Dom Pedrito e que estas organizações motivavam e traziam segurança para a atividade ali realizada.  

Convém assentar, referente à promoção, incluindo especialmente a exibição de produtos, que a sua 
utilização é feita de maneira simplória e em quase todos os casos, sem um planejamento específico. 
Quando questionados, os feirantes relataram que apenas expor os produtos aos frequentadores da feira é o 
bastante, pois, após a primeira compra, o retorno deste consumidor é quase fatídico, pois a qualidade é 
importante para todos. 

 
REFERÊNCIAS 
 
ÂNGULO, J. G. Mercado local, produção familiar e desenvolvimento: estudo de caso da feira de Türmalina, vale do 
Jequitinhonha, MG. 2002. 138 f. Dissertação (Mestrado em Administração), Universidade Federal de Lavras, 2002. 
BRETTEL, M.; STRESE, S.; FLATTEN, T. C. Improving the performance of business models with relationship marketing 
efforts – An entrepreneurial perspective. European Management Journal, v. 30, n. 2, p. 85-98, 2012. 
CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
ENGEL, J.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W. Comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: LTC, 2001.  
HAWKINS, D.; MOTHERSBAUGH, D.; BEST, R. Comportamento do consumidor: construindo a estratégia de 
marketing. Rio de janeiro: Editora Campus, 2007. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Cidades, 2017. Disponível em: < 
https://goo.gl/iE2zKp>. Acesso em: 26 de junho de 2017. 
CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
KOTLER, P.; LEE, N. Marketing social: influenciando comportamentos para o bem. 3ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
LAS CASAS, A. L. Marketing: conceitos, exercícios e casos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
LINS, H. dos S.; SILVA, M. do N.; ABREU, H. J. L. F. M. de; COSTA, A. C. Estratégias de marketing utilizadas por 
comerciantes informais: o caso do churrasquinho. In: XXX ENEGEP – Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 
ABEPRO, Anais..., São Carlos/SP, Brasil, 2010. 
SALES, A. P.; REZENDE, L. T.; SETTE, R. S. Negócio feira livre: um estudo em um município de Minas Gerais. In: III 
Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, João Pessoa, 2011. 
SOUZA, G. S. et al. Estruturas de comercialização: ações de marketing informal por microempreendedores em uma 
feira-livre. In: XI Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 2015. 



 

Anais do 2º Simpósio em Estratégia e Desenvolvimento – Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade Federal do Pampa 

PRÁTICAS DE GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO EM UMA 

PEQUENA EMPRESA DO SETOR AGROINDUSTRIAL 
 

Eixo de Pesquisa: Estratégia e Sistemas 
 

Leonardo Caliari(1), Thadeu José Francisco Ramos(2) Silvia Amélia Mendonça 

Flores(3) 

 (1) Mestrando em Administração; Universidade Federal do Pampa; Santana do Livramento, RS; 

leonardocaliari95@gmail.com.  (2)  Docente na Universidade Federal do Pampa; Santana do Livramento, 

RS; thadeuramos@unipampa.edu.br (3)  Docente na Universidade Federal do Pampa; Santana do 

Livramento, RS; silviaflores@unipampa.edu.br   

Palavras-Chave: Finanças de Curto Prazo; Ferramentas de Gestão; Pequena Empresa; Agroindústria. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

O papel financeiro nas empresas tem evoluído positivamente, sendo que os empresários estão 
começando a dar mais atenção para a gestão do ativo, ao invés de se interessar apenas com o pagamento 
de contas, visto que os recursos financeiros que a empresa dispõem devem ser administrados 
corretamente, para assim ela alcançar melhores resultados (COUTO; FABIANO; RIBEIRO, 2011). A 
administração dos fluxos financeiros é tão importante para a sobrevivência e sucesso empresarial quanto a 
capacidade produtiva ou de vendas que a empresa possui, do qual, para cumprir suas obrigações 
financeiras, o fluxo de caixa precisa apresentar liquidez (SILVA, 2010).  

Elaborar planejamentos de curto prazo trazem resultados que refletem as condições financeiras da 
empresa diante do mercado, focando nos ativos e passivos circulantes e utilizando como referência o nível 
de capital de giro e o orçamento de caixa (SOUSA; MENEZES, 1997). Com isso, de acordo com Herling et 
al. (2013), se as empresas brasileiras aplicassem ferramentas de controle de capital de giro em conjunto 
com outras técnicas de gestão, os níveis de mortalidade apresentariam uma redução significativa. 

A análise financeira pode se dar através de indicadores financeiros, do qual os índices de liquidez, 
atividade e lucratividade mensuram o desempenho empresarial no curto prazo, e neste sentido, segundo 
Gitman (2010), se a empresa não consegue sobreviver no curto prazo então não há necessidade de se 
preocupar com as perspectivas de longo prazo. Famá e Grava (2000) complementam ressaltando que os 
administradores só se dão conta dos problemas referentes à insolvência quando começam a surgir os 
sintomas da liquidez baixa, o que prejudica a sua solução. 

Apesar de ser um dos temas mais antigos em finanças, o tema liquidez ainda não possui estudos 
conclusivos, sendo alvo de contradições (FAMÁ; GRAVA, 2000). Além disso, Herling et al. (2013) 
constataram que são poucos estudos no formato de artigos científicos referentes à gestão financeira nos 
últimos dez anos, sendo que estes poucos estudos são, em sua maioria, com uma abordagem quantitativa. 

Para Santos, Ferreira e Faria (2009) a correta gestão das finanças ainda está longe de ser unânime 
no mercado empresarial, seja pela falta de conhecimento ou pelo descaso por parte de muitos dos 
pequenos empresários. Sendo assim, este estudo buscou analisar a gestão financeira de curto prazo de 
uma pequena empresa do interior do Rio Grande do Sul pertencente ao setor agroindustrial, denominada 
nesta pesquisa como empresa Alfa. Com isso, traçou-se como objetivo geral analisar as ferramentas de 
administração financeira de curto prazo adotadas pela empresa Alfa a fim de sugerir melhorias.  

 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, a partir de uma abordagem qualitativa, do qual se 
utilizou como método a pesquisa-ação. Optou-se pela pesquisa-ação por tratar-se de um estudo 
proveniente de um relatório de estágio realizado na empresa em questão, do qual o pesquisador presenciou 
o seu dia-a-dia e pode analisar a gestão financeira de curto prazo com a finalidade de sugerir melhorias. 
Além disso, neste estudo a pesquisa ação pressupõe uma relação entre o pesquisador e a empresa, do 
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qual as sugestões de melhorias podem ser compreendidas como uma proposta de mudança elaborada a 
partir da interação desenvolvida durante o período de estágio. 

A coleta de dados foi realizada de quatro maneiras: a) Entrevista com o gerente administrativo; b) 
Questionário aplicado à proprietária; c) Observação participante; d) Análise de documentos (Planilhas de 
controle de caixa, de estoques, das contas a pagar, dentre outros relatórios, com exceção do DRE e do 
Balanço Patrimonial). Após coletados os dados foi executada a análise das finanças de curto prazo da 
empresa no que tange aos planejamentos e controles que são ou não realizados, para que posteriormente 
fosse possível propor sugestões de melhorias para os proprietários e administradores da empresa.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

a. Práticas de Gestão Financeira de Curto Prazo realizadas pela empresa 
 

A gestão financeira de curto prazo, também conhecida como administração do capital de giro, é 
fundamental para o bom andamento das empresas, sendo que refletem a condição da empresa a partir da 
análise dos ativos e passivos circulantes (SOUSA; MENEZES, 1997). Quando questionado sobre a 
relevância da administração financeira para a empresa, com foco na gestão do capital de giro, o 
entrevistado ressaltou que as finanças são fundamentais no processo administrativo e exigem grande parte 
do seu tempo de trabalho. Quanto aos relatórios de vendas, a empresa realiza um controle em planilhas do 
qual contabiliza as médias de vendas mensais, o que apresenta a sazonalidade das vendas durante o ano, 
e proporciona uma noção de quais períodos em que deve manter um maior ou menor valor em caixa. 

Conforme informações obtidas no questionário com a proprietária, a empresa não faz orçamentos e 
projeções de longo prazo, porém baseia-se em seus controles de dados passados para monitorar o 
andamento do negócio e as possíveis necessidades de capital que venham a ocorrer. No entanto o ano de 
2016 foi considerado um ano de transição e restruturação na administração da empresa, visto que, o antigo 
gerente administrativo deixou a empresa no final de 2015, e apenas em abril de 2016 que o atual 
administrador (entrevistado) assumiu a gestão. Neste período sem um gestor administrativo, a proprietária 
direcionou a empresa de modo mais simplificado, visto que ela reside em outro município. Durante este 
período alguns controles acabaram não sendo feitos, além de que no ano de 2015 os controles já não eram 
tão rígidos e alguns estavam atrasados, o que gerou algumas dificuldades para reorganizar as finanças. 

Referente às contas a receber, a empresa não possui nenhum controle específico em relação à 
inadimplência dos clientes, pois, segundo o entrevistado, é rara a sua ocorrência visto que a empresa 
possui um público-alvo específico e com um maior poder de compra. Em relação às contas a pagar, estas 
são organizadas mensalmente e repassadas do gerente à proprietária da empresa, do qual esta realiza os 
pagamentos, sendo sua maioria via internet. No entanto, pelo fato da empresa estar localizada na zona rural 
do município, parte das contas (as que não são recebidas via internet) é entregue na caixa postal localizada 
na zona urbana, fazendo com que o gerente tenha que se deslocar periodicamente, e em horário comercial, 
o que, na opinião do gerente administrativo, é considerado um entrave.  

O controle dos estoques de materiais de embalagem é realizado a partir de planilhas eletrônicas 
utilizando uma metodologia denominada Kardex, que retrata todas as movimentações realizadas nos 
estoques, quantidades, compras efetuadas, vendas, etc. A empresa adota uma estratégia de comprar a 
quantidade certa de matérias-primas e insumos, busca possuir um estoque mínimo e utiliza o procedimento 
“primeiro a entrar e primeiro a sair”, para evitar perdas referentes a prazo de validade vencido. Além disso, 
não há um ponto de reposição, pois, segundo o entrevistado, por não ter produção em larga escala, no caso 
dos materiais de embalagem, e de que os insumos agrícolas utilizados variam de acordo com a época do 
ano, faz com que não haja esta necessidade. 

Referente aos insumos agrícolas e aos demais materiais utilizados no campo, de acordo com o 
entrevistado é realizado um orçamento com no mínimo três fornecedores, do qual são comparados os 
quesitos preço, qualidade e prazo de entrega. A empresa possui uma boa rede de contatos com os 
fornecedores destes insumos e com isso consegue boas negociações no que se refere à forma e prazos de 
pagamento, o que traz certa folga financeira para as contas mensais da empresa. 

Após analisada a administração financeira de curto prazo, o próximo tópico irá apresentar algumas 
sugestões de melhorias que a empresa poderá adotar para aperfeiçoar sua administração financeira. 

 
b. Sugestões de Melhorias 
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A primeira sugestão é elaborar uma planilha de controle de todas as entradas e saídas para 
posteriormente realizar a projeção dos fluxos de caixa da empresa. Esta sugestão provém do fato da 
empresa não realizar orçamentos que pré-determine a alocação de recursos financeiros disponíveis, além 
de que não há um controle do somatório das contas a pagar, do qual este é realizado apenas pela 
contabilidade terceirizada e posteriormente adicionada ao Balanço Patrimonial.  

Já a segunda sugestão de melhoria é realizar os cálculos de indicadores para analisar a atual 
condição financeira da empresa e projetar ações futuras. Esta sugestão decorre da não aplicação destes 
indicadores de desempenho por parte da empresa, o que possibilitaria uma melhor avaliação das condições 
financeiras da empresa e apresentar se ela está apta a realizar novos investimentos. 
 
CONCLUSÕES 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar as ferramentas de administração financeira de curto 
prazo adotadas pela empresa Alfa a fim de sugerir melhorias. Ressalta-se que o objetivo foi alcançado, 
sendo que foi possível perceber que a empresa realiza controles rígidos com planilhas do Excel para 
monitorar o caixa, as contas a pagar e a receber, e os estoques disponíveis, porém não utiliza ferramentas 
específicas de gestão do capital do giro mencionadas na literatura, tais como a projeção do fluxo de caixa, 
orçamentos de caixa, ferramentas de gestão do estoque, indicadores de liquidez, dentre outros. 

Sendo assim, foram propostas duas sugestões de melhorias: elaborar uma planilha de controle de 
todas as entradas e saídas para posteriormente realizar a projeção dos fluxos de caixa da empresa, e 
realizar os cálculos dos indicadores financeiros. Tais sugestões foram elaboradas após ser descrita a forma 
como se dá a administração financeira de curto prazo, e posteriormente foram apresentadas aos 
responsáveis da empresa para sua possível implantação futuramente. 

Como limitações do estudo pode-se destacar o fato de não ter acesso a certos dados financeiros da 
empresa, como o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, sendo que seria 
possível calcular os indicadores financeiros, para fazer uma analise completa da administração financeira de 
curto prazo, e também realizar as projeções do fluxo de caixa que foram sugeridas nesta pesquisa. 

Para futuros estudos sugere-se realizar pesquisas semelhantes em outras empresas, principalmente 
nos casos em que o pesquisador vivencia o dia-a-dia da organização. Baseia-se esta sugestão no fato de 
que são poucas as pesquisas sobre gestão financeira de curto prazo, e que muitas vezes não permitem a 
generalização dos seus resultados. Neste sentido, se houver um crescimento nos estudos sobre o tema, 
será possível ter resultados mais conclusivos, o que proporcionará a adoção de medidas para diminuir a 
mortalidade de empresas causadas por problemas de liquidez e má gestão do capital de giro. 
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