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RESUMO 

 

A alta competição de mercado faz com que os clientes tenham à seu alcance inúmeras 

opções de compra, fazendo com que se torne cada vez mais difícil para uma empresa 

manter clientes fiéis. Neste sentido, o presente estudo buscou identificar as ferramentas 

de marketing de relacionamento utilizadas em empresas localizadas no município de 

Jaciara Mato Grosso. Para o desenvolvimento do estudo, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica para identificação das ferramentas de marketing de relacionamento. Na 

sequência desenvolveu-se um questionário que foi aplicado junto a empresas da cidade, 

para a identificação das ferramentas utilizadas. Os dados da pesquisa foram analisados 

através de uma pesquisa quantitativa, que buscou identificar o grau de utilização das 

ferramentas de marketing de relacionamento pelas empresas. Como resultados, 

identificou-se que a promoção de vendas, interação nas redes sociais, banco de dados e 

call Center são as estratégias de marketing de relacionamento mais utilizadas.   

 

Palavras – chave: Marketing, Marketing de relacionamento, Ferramentas  

 

ABSTRACT 

 

High market competition means that customers have numerous purchase options at their 

fingertips, making it increasingly difficult for a company to retain loyal customers. In this 

sense, the present study sought to identify the relationship marketing tools used in 

companies located in the municipality of Jaciara Mato Grosso. For the development of 

the study, bibliographic research was used to identify the relationship marketing tools. 

Subsequently, a questionnaire was developed and applied to companies in the city, to 

identify the tools used. The research data were analyzed through a quantitative research, 

which sought to identify the degree of use of relationship marketing tools by companies. 

As a result, it was identified that sales promotion, interaction on social networks, database 

and call center are the most used relationship marketing strategies. 

 

Keywords: Marketing, Relationship marketing, Tools 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alta competição de mercado faz com que os clientes tenham à seu alcance 

inúmeras opções de compra, fazendo com que se torne cada vez mais difícil para uma 

empresa manter clientes fiéis. Neste sentido, a empresa que queira fidelizar seus clientes, 

deve buscar meios de envolvê-lo com a empresa, o que não depende apenas da área de 

marketing, mas de um trabalho conjunto de toda a organização. 

Neste sentido, Las Casas (2010), descreve que o marketing pode colaborar com o 

atendimento das necessidades dos clientes, englobando todas as atividades referentes às 

relações de troca. Desta forma, com maior opção de produtos, serviços, marcas, preços, 

qualidade e fornecedores, as empresas que pretendem se manter no mercado, precisam 

buscar estratégias capazes de agregar valor a seus produtos e serviços, assim conquistando 

a tão almejada diferenciação de mercado (LAS CASAS, 2010). 

O foco no cliente já não é mais uma forma de diferenciação, mas uma exigência 

para a sobrevivência das empresas no mercado. Hoje, uma empresa só alcança o sucesso 

se antes alcançar a satisfação de seus clientes e, para isso, ela precisa conhecê-los, 

identificando seu perfil, suas necessidades, preferências e desejos e, a partir disso, 

estabelecer um relacionamento com eles (LAS CASAS, 2010). 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar as ferramentas de 

marketing de relacionamento utilizadas em empresas localizadas no município de Jaciara 

Mato Grosso. De acordo com os estudos de Kotler e Keller (2012) com tantas escolhas 

para os clientes, as empresas enfrentam o fim de sua fidelidade. De forma a combater essa 

ameaça as empresas necessitam oferecer um marketing que encontra um modo de integrar 

o cliente á empresa. 

Uma das alternativas para o desenvolvimento de uma maior fidelidade dos 

clientes, pode ser a utilização do marketing de relacionamento, que ocorre por meio da 

informação adquirida junto ao consumidor, que posteriormente se transforma em valor 

agregado (BARRETO; CRESCITELLI, 2013).  

 

2 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Para Mcdonald e Wilson (2013) atualmente o marketing vem evoluindo a cada dia 

que passa, envolvendo um conjunto complexo de atividades. Com frequência, as 
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organizações necessitam reorganizar seu negócio de marketing para responder às 

expressivas mudanças que vêm ocorrendo no ambiente empresarial.  

Em um ambiente complexo, e dinâmico o marketing de relacionamento se torna 

indispensável para melhor compreensão dos clientes. O marketing de relacionamento tem 

que ser uma atividade difundida a partir do trabalho de todos, desde os colaboradores até 

à chefia. Sua tarefa não é enganar o cliente, nem falsificar a imagem da empresa, é integrar 

o cliente a elaboração do produto ou serviço e desenvolver um processo sistemático de 

interação que dará firmeza à relação 

Neste ambiente tão competitivo a sobrevivência das empresas depende da 

qualidade do relacionamento com o cliente. É fundamental o uso correto de novas 

tecnologias para aumentar a habilidade e a capacidade de gerenciar informações com 

softwares aplicativos especializados, que aumentam a eficiência com a qual as atividades 

de marketing podem ser desenvolvidas. 

Las casas (2010, p.25) descreve o marketing de relacionamento como “todas as 

atividades de marketing destinadas a manter um cliente em situações de pós-venda”. 

Então, pode-se dizer que o marketing de relacionamento nada mais é do que a criação de 

um relacionamento entre a empresa e seus clientes, onde, através de estratégias de 

marketing, a empresa consegue atrair o cliente e envolvê-lo com a organização. De forma 

complementar, Gordon (1998), descreve que o marketing de relacionamento tem como 

objetivo identificar e criar novos valores com o cliente, buscando o compartilhamento de 

benefícios durante a parceria.  

 

2.1 FERRAMENTAS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

De acordo com Santos et. al. (2020) a criação de um relacionamento com o cliente 

requer a promoção de sua fidelização, sendo que, para isso, são necessários três aspectos: 

acréscimo de benefícios financeiros (programas de frequência de compras e programas 

de marketing de associação), acréscimo de benefícios sociais (a empresa trabalha para 

aumentar seus vínculos sociais com os clientes, individualizando e personalizando o 

relacionamento com eles) e acréscimo de vínculos estruturais (a empresa pode oferecer 

alguns equipamentos especiais ou links de computadores que auxiliem os clientes a 

gerenciar seus próprios pedidos, folhas de pagamento, estoques). Desta forma, o quadro 

1 demonstra ferramentas de Marketing  de relacionamento que podem ser utilizadas para 

o desenvolvimento de um relacionamento mais próximo ao cliente. 
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Quadro 1: Ferramentas de marketing de relacionamento 

Principais Ferramentas de marketing de relacionamento 

1 Premiação dos melhores clientes com convites de eventos patrocinados pela empresa 

2 Lançamentos de coleções e promoções no ponto de venda 

3 Aniversários dos clientes: aniversariantes recebem um convite para comparecer à loja 

e retirar um brinde. 

4 Programa de Recompensa/Fidelidade: os pontos são convertidos em prêmios 

5 Mala-direta 

6 Call center: ter um canal próprio para o consumidor se expressar quanto a uma 

reclamação, observação, dicas e informações 

7 Carnê: não carrega mensagens dirigidas, mas provoca encontros periódicos entre a 

empresa e seus clientes, independentemente dos segmentos aos quais esses clientes 

pertençam. 

8 Interação em redes sociais 

9 Distribuição de folders e ligações em datas especiais 

10 Criar um banco de dados com informações de todos os clientes para facilitar nos 

negócios da empresa com o cliente 
Fonte: Crescitelli et. al. (2006); Crescitelli e Silva (2015); Junges e Giacomolli(2018); Vassolowski 

(2017). 

 

De acordo com Crescitelli et. al. (2006), as premiações dos melhores clientes 

com convites de eventos patrocinados pela empresa podem ocorrer em situações em que 

a empresa seja patrocinadora de eventos, pois através dessa ferramenta é gerada uma 

divulgação ‘boca a boca’. Como critério para definir quais clientes estarão aptos a ganhar 

os convites, os autores sugerem o volume total de compras nos últimos seis meses e a 

assiduidade no pagamento de crediários.  

Lançamentos de coleções e promoções no ponto de venda, segundo Crescitelli 

et. al. (2006) podem ser utilizados em todas as promoções, como Dia das Mães, Pais, 

Namorados e Natal, assim como em lançamentos de coleções. Nestas situações, os 

principais clientes deverão ser convidados para um pré-lançamento exclusivo.  

Lembrar do aniversário dos clientes é uma estratégia de demonstrar respeito e 

interesse por ele. Os clientes receberão um convite para comparecer à loja e retirar um 

brinde, que deve estar de acordo com a proposta da empresa e que esteja em evidência na 

ocasião, podendo haver versões femininas e masculinas, e também classes, onde os 

melhores clientes devem receber brindes superiores e os clientes que têm menor 

relacionamento devem receber brindes de custo unitário mais baixo (CRESCITELLI et. 

al., 2006).  

Segundo Cobra (2000, p. 62) “a idéia de fidelização surgiu no contexto conceitual 

do Marketing de Relacionamento, uma disciplina que representa a evolução mais recente 
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do pensamento de marketing”. Os programas de fidelização têm como objetivo fazer com 

que o cliente se sinta especial, ou seja, que a empresa reconhece sua importância, assim 

criando uma relação agradável entre as partes, fazendo com que o cliente retorne a 

empresa e que traga consigo ainda mais clientes. Os programas de fidelização são 

importantes aliados, pois diferenciam a empresa na mente dos clientes, desbloqueando da 

percepção seletiva e da retenção seletiva, agregando um componente emocional ao 

relacionamento. Cada recompensa, cada gesto de reconhecimento e cada carta que o 

cliente recebe são sinalizações de que a empresa sabe que ele existe, e que ela se importa 

com ele  (BRETZKE, 2000, p. 126).  

 Gordon (1998) coloca que os programas de fidelidade acabam resultando em uma 

maneira de encorajar os clientes a apoiar as empresas de diversos setores 

incondicionalmente. Vantagens oferecidas de modo à fidelizar os clientes, como brindes, 

promoções e tantos outros, são apenas componentes do marketing de relacionamento, 

porém, não o substituem. 

Ferramentas como o telemarketing e o Call center também são de grande valia 

para o marketing de relacionamento. Segundo Garcia et. al. (2012) ambas possuem o 

objetivo de atender o cliente de forma diferenciada por 

telefone. As empresas normalmente fazem destas ferramentas para atingir um nível de 

atendimento personalizado. Por meio dela é possível se alcançar resultados eficazes, 

porém é extremamente relevante ter atenção à qualidade dos profissionais que estão 

operando nesse serviço.  

O marketing de mala direta também é importante. Garcia et. al. (2012) descrevem 

esta ferramenta como o envio de uma oferta, anúncio, lembrete ou outro item a uma 

pessoa num endereço específico. Ela é conhecida por permitir a seleção de seu mercado 

com facilidade, por isso, o primeiro passo a ser dado pela empresa é estabelecer seu 

mercado-alvo e seus clientes potenciais, pois essa campanha deve chegar a uma pessoa 

que provavelmente terá interesse num produto específico. Ao fazer o marketing 

de mala direta, a empresa consegue informar seus clientes sobre a oferta de produtos e 

serviços, além de ter objetivo o fortalecimento do relacionamento. 

Apesar da popularidade do cartão de crédito entre os consumidores, o carnê ainda 

tem sido utilizado por muitas empresas devido a servir como ferramenta de 

relacionamento. Os carnês permitem que clientes de menor renda possam adquirir 

produtos de maior valor por meio de parcelas que caibam no seu bolso. Todas as vezes 

que o cliente retorna à loja para pagar uma parcela do financiamento, a empresa tem uma 
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nova oportunidade de se comunicar com o consumidor no ambiente da loja e promover 

novas vendas. Ao utilizar o carnê como ferramenta de relacionamento, a empresa pode 

economizar na produção e envio de malas diretas ou chamadas telefônicas (SILVA, 

2008). 

Diante do atual modelo de sociedade em que se vive uma empresa não pode deixar 

de utilizar a internet em seu benefício. Segundo Sulz (2017) atualmente existem mais de 

3 bilhões de usuários ativos nas redes sociais, número que só tende a se elevar. Ainda 

conforme o autor, as redes sociais são plataformas facilitadoras de conexões sociais, onde 

as pessoas podem se relacionar com outros indivíduos baseando-se em interesses e visão 

de mundo em comum.  

A maior parte das ações citadas requer que a empresa tenha informações sobre 

seus clientes, e para isso, um banco de dados se torna essencial, o que pode ser 

viabilizado por meio de soluções de CRM, que envolvem sempre a criação de um banco 

de dados com informações sobre os clientes. Estas informações devem sempre ficar 

arquivadas em um local seguro, um sistema gerencias restrito à empresa e seus 

funcionários. Estes dados, sempre que cabível, poderão ser utilizados em futuras 

promoções que a empresa oferecer. Através deles também é possível que a empresa faça 

um rastreamento sobre os hábitos de consumo de cada cliente, ou de determinado grupo 

de clientes já cadastrados na empresa e, com isso, ela saberá como lhes direcionar futuros 

produtos e serviços. Mantendo um banco de dados completo e atualizado, a empresa 

garante a continuação de sua relação com seus clientes (LIMA, 2007). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para identificar as ferramentas de marketing de relacionamento utilizadas em 

empresas localizadas no município de Jaciara, Mato Grosso, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica para identificar as ferramentas. De acordo com Pizzani et. al. (2012), a 

pesquisa bibliográfica é utilizada para verificar nas literaturas existentes, as principais 

teorias que norteiam o tema.  

A identificação das ferramentas utilizadas pelas empresas ocorreu através da 

pesquisa de levantamento, com a aplicação de um questionário com 14 empresas 

participantes. A pesquisa de levantamento caracteriza-se pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento deseja-se conhecer, solicitando-se informações, e em 

seguida, por análise quantitativa, obtêm-se conclusões correspondentes (STAROSKY, 

https://marketingdeconteudo.com/author/paulino-sulz/
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2009). 

A análise dos dados ocorreu através de uma pesquisa quantitativa, que compilou 

os dados das respostas obtidas com as empresas. A pesquisa quantitativa relaciona uma 

população de objetos de observação comparáveis entre si, descrevendo em números as 

opiniões e informações dos pesquisados. Para a exposição dos dados, utilizou-se a 

pesquisa descritiva para a divulgação dos resultados encontrados. A pesquisa descritiva 

tem como objetivo descrever as características de determinado fato, fenômeno ou 

estabelecimento entre as variáveis (STAROSKY, 2009). 

 

4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa de levantamento realizada junto a empresas do município de Jaciara 

contou a participação de quinze organizações. Destas 27% eram empresas de pequeno 

porte, 40% empresas de médio porte, e 33% empresas de grande porte, como mostra a 

distribuição do gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos participantes pelo porte da empresa 

 

 

 

A pesquisa buscou identificar o grau de utilização, por parte das empresas 

pesquisadas, as diversas ferramentas de marketing de relacionamento estudadas ao longo 

desta pesquisa. O gráfico 2 reflete o nível de utilização das mesmas, contraponto o 

percentual de utilização com o de não utilização. 

Como se verifica no gráfico, a premiação aos melhores clientes é utilizada por 
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apenas 13% das empresas, a promoção de vendas por 87%, reconhecimentos relacionados 

ao aniversário do cliente são utilizados por 40% das empresas, programas de recompensa 

por 53%. A mala direta demonstrou baixa adesão, apenas 20%. A utilização de call center, 

foi apontada por 80% das pesquisadas.  

Os carnês ou cartões de crédito são utilizados por 67% das empresas pesquisas. A 

interação nas redes sociais por 93%. A distribuição de folders é utilizada por 47% e, por 

fim, os bancos de dados demonstram grande adesão, sendo utilizado por 93% das 

empresas pesquisadas. Como se verifica, a maior adesão das empresas do município de 

Jaciara ocorre em relação às estratégias de interação nas redes sociais, utilização de banco 

de dados, promoção de vendas e a utilização de call center. 

 

Gráfico 2 – Grau de utilização das ferramentas de marketing de relacionamento 

 

 

 

As redes sociais têm se popularizado dia após dia, e em tempos de pandemia e 

isolamento social, tem sido um importante canal de comunicação entre as empresas e seus 

públicos. De acordo com Silva et. al. (2015) atualmente existem diferentes tipos de redes 

sociais, citando dentre as mais famosas, o LinkedIn e de relacionamentos como Twitter, 

Myspace, Instagram e Facebook. As empresas e profissionais de marketing utilizam estas 

redes a partir da criação de perfis e páginas ou propagandas em páginas de usuários, 
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chamados de influencers digitais. Diante do significativo número de adeptos às redes 

sociais, surge um cenário convidativo para a prática de ações de relacionamento que 

podem ser utilizadas pela instituição em suas ações de captação, divulgação e retenção de 

usuários. 

Os bancos de dados também têm sido bastante utilizado pelas empresas do 

município. De modo geral, a maior parte das empresas mantém algum tipo de banco de 

dados de seus clientes e de acordo com suas necessidades. Entretanto, conforme Fronza 

(2003), existem bancos de dados que mantém informações sobre os clientes com o 

objetivo de dar suporte ao marketing, sendo que o acesso à informação é um fator 

determinante na barganha pelo poder em qualquer transação comercial. A partir dos dados 

armazenados e analisados as empresas têm a possibilidade de segmentar listas de clientes 

ou clientes potenciais, identificar e prever tendências de compra e personalizar as suas 

comunicações de marketing assegurando o maior índice possível de resposta. 

A promoção de vendas, por sua vez, também mostrou grande adesão por parte das 

empresas investigadas. Segundo Oliveira (2016) a promoção de vendas consiste de um 

conjunto diversificado de ferramentas de incentivo, em sua maioria a curto prazo, e que 

tem como principal objetivo estimular a compra mais rápida ou em maior volume. 

Segundo o autor, entre as principais ferramentas de promoção de vendas direcionadas ao 

consumidor final estão as amostras grátis, cupons, descontos pós-compra, pacotes de 

preços promocionais, prêmios, concursos e jogos, recompensas por preferência, 

experimentações gratuitas, garantias do produto e promoções vinculadas. 

As empresas também afirmam utilizar o call center. Silva e Drumond (2010) 

afirmam que o call center tem o mesmo objetivo do telemarketing que é o de oferecer um 

atendimento personalizado ao cliente. Para os autores, eles só são eficazes se as empresas 

garantirem a boa escolha dos operadores, oferecerem um bom treinamento e incentivos 

de desempenho 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Neste ambiente tão competitivo a sobrevivência das empresas depende da 

qualidade do relacionamento com o cliente. Neste sentido, o presente estudo buscou 

identificar as ferramentas de marketing de relacionamento utilizadas em empresas 

localizadas no município de Jaciara Mato Grosso.  
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Para o desenvolvimento do estudo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para 

identificação das ferramentas de marketing de relacionamento. Na sequência 

desenvolveu-se um questionário que foi aplicado junto a empresas da cidade, para a 

identificação das ferramentas utilizadas. Os dados da pesquisa foram analisados através 

de uma pesquisa quantitativa, que buscou identificar o grau de utilização das ferramentas 

de marketing de relacionamento pelas empresas.  

Como resultados, identificou-se que a promoção de vendas, interação nas redes 

sociais, banco de dados e call Center são as estratégias de marketing de relacionamento 

mais utilizadas pelas empresas localizadas no município de Jaciara, Mato Grosso.  

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BARRETO, Iná; CRESCITELLI, Edson. Marketing de relacionamento: como 

implantar e avaliar os resultados. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

 

BRETZKE, Miriam. Marketing de Relacionamento e competição em tempo real com 

CRM. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

COBRA, Marcos. Marketing: magia e sedução. São Paulo: Cobra, 2000. 

 

CRESCITELLI, Edson; et. al. Marketing de relacionamento aplicado ao varejo: 

uma proposta de programa de fidelização. 2006. Disponível em: 

<http://www.regen.com.br/ojs/index.php/regen/article/view/231>. Acesso em: 02 Nov. 

2020. 

 

CRESCITELLI, Edson; SILVA, Sergio Souza. Marketing de relacionamento para o 

público de baixa renda: estudo exploratório no varejo de eletrodomésticos. 2015. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/286489035_Marketing_de_Relacionamento_

para_o_Publico_de_Baixa_Renda_Estudo_Exploratorio_no_Varejo_de_Eletrodomestic

os>. Acesso em: 02 Nov. 2020. 

 

GARCIA, Isabela Guasti; et. al. Marketing de relacionamento no século XXI. 2012. 

Disponível em: 

<https://www.academia.edu/31952158/Marketing_De_Relacionamento_No_S%C3%A

9culo_XXI>. Acesso em: 01 Nov. 2020. 

 

GORDON, Ian. Marketing de Relacionamento. São Paulo. Futura. 1998. 

 

JUNGES, Vanessa de Campos; GIACOMOLLI, Dyessica. Marketing de 

relacionamento: estudo sobre a ferramenta em empresas dovarejo e da prestação 

de serviços. 2018. Disponível em: 

<https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/article/view/5280>. Acesso 

em: 04 Nov. 2020. 

https://www.academia.edu/31952158/Marketing_De_Relacionamento_No_S%C3%A9culo_XXI
https://www.academia.edu/31952158/Marketing_De_Relacionamento_No_S%C3%A9culo_XXI
https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/article/view/5280


12 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

 

LAS CASAS, A. L Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

LIMA, Ari. Marketing: Como Gerenciar o Relacionamento com Clientes – CRM. 

2007. Disponível em: 

<http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/marketing-e-

propaganda/marketing-%96-como-gerenciar-o-relacionamento-com-clientes-_-crm-

1548/artigo/>. Acessoem: 17 Out. 2020. 

 

MCDONALD, Malcolm; WILSON, Hugh. Planos de marketing. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 

 

SANTOS, Jussara Palmeira dos. Análise das estratégias de Marketing de 

Relacionamento: Um estudo de caso em um mercadinho de bairro. 2020. 

Disponível em: 

<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/381_Analise%20das%20estrategias%20

de%20marketing%20-%20SEGET%20-%20ok!.pdf>. Acesso em: 10 Out. 2020. 

 

SILVA, Sérgio de Souza e. Marketing de relacionamento para o público de baixa 

renda: um estudo exploratório no varejo de eletrodomésticos. 2008. Disponível em: 

<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092008-

111637/publico/Baixa_renda.pdf>. Acesso em: 06 Nov. 2020. 

 

SULZ, Paulino. O guia completo de Redes Sociais: saiba tudo sobre o assunto!. 

Disponível em: <https://marketingdeconteudo.com/tudo-sobre-redes-sociais/>. Acesso 

em: 02 Ago. 2018. 

 

VASSOLOWSKI, Ana Paula. Ações de marketing de relacionamento de 

organizações do setor de alimentos da região sudoeste do Paraná. 2017. Disponível 

em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6eE19CaumvIJ:repositorio.ro

ca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9489+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 

02 Nov. 2020. 
  

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092008-111637/publico/Baixa_renda.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04092008-111637/publico/Baixa_renda.pdf
https://marketingdeconteudo.com/author/paulino-sulz/
https://marketingdeconteudo.com/author/paulino-sulz/
https://marketingdeconteudo.com/tudo-sobre-redes-sociais/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6eE19CaumvIJ:repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9489+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6eE19CaumvIJ:repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9489+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


13 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  
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Fabrício Lenzi 

 

RESUMO  

 

Os 5 Sensos estão relacionado com a satisfação dos indivíduos em trabalhar num 

ambiente limpo, ordenado e harmônico, ou seja, num ambiente saudável em que a palavra 

de ordem seja qualidade de vida que certamente se transformará em qualidade na 

produção dos bens e serviços. Neste sentido, o presente estudo buscou identificar a 

utilização do 5S por empresas localizadas no município de Jaciara, Mato Grosso. Para se 

atingir o objetivo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para a identificação dos 5 sensos 

que fazem parte da estrutura da ferramenta 5s. Na sequência elaborou-se um questionário 

para identificar o grau de utilização do 5s nas empresas. A análise dos dados ocorreu 

através da pesquisa quantitativa. Por fim, os dados foram divulgados através da pesquisa 

descritiva. Como resultado encontrado observou-se que as empresas não possuem 

conhecimento sobre a ferramenta 5s, porém utilizam os sensos, uma vez que o grau de 

utilização ficou em 80%, demonstrando que apesar de não estarem familiarizados com o 

tema, ocorre uma aplicação nos sensos na empresa.   

 

Palavras – chave: Técnicas japonesas, Qualidade, 5 sensos 

 

ABSTRACT 

 

The 5 Senses are related to the satisfaction of individuals in working in a clean, orderly 

and harmonious environment, that is, in a healthy environment in which the watchword 

is quality of life that will certainly become quality in the production of goods and services. 

In this sense, the present study sought to identify the use of 5S by companies located in 

the municipality of Jaciara, Mato Grosso. To achieve the objective, a bibliographic search 

was used to identify the 5 senses that are part of the 5s tool structure. Then, a questionnaire 

was developed to identify the degree of use of 5s in companies. Data analysis took place 

through quantitative research. Finally, the data were disseminated through descriptive 

research. As a result found, it was observed that the companies do not have knowledge 

about the 5s tool, but use the senses, since the degree of use was 80%, demonstrating that 

although they are not familiar with the theme, an application occurs in the senses in the 

company. 

 

Keywords: Japanese techniques, Quality, 5 senses 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade tem ficado cada vez mais exigente com as organizações, sua cultura, 

e o modo como rege a empresa e seus colaboradores. Para sobrevivência neste contexto, 

as empresas necessitam de inovações e melhorias contínuas de forma que apresentem 

vantagem competitiva. Desta forma, elas vêm buscando constantemente novas 

ferramentas de gerenciamento e controle de qualidade direcionando-as para um âmbito 

de produtividade através da manufatura enxuta, tendo como objetivo a redução de custos, 

desperdícios de tempo, matéria-prima e mão de obra, eliminando o que não agrega valor 

ao produto (SANTOS, 2003).  

Os dilemas enfrentados têm sido relacionados ao custo e a qualidade dos produtos 

e serviços prestados, como por exemplo, falta de planejamento, falta de definição de 

metas, falta de treinamento dos colaboradores, falta de padronização dos processos, entre 

outros, fatores principais para melhoria da gestão empresarial (JUNIOR, 2019).  

O processo de trabalho sob o sistema de produção enxuta visa otimizar o processo 

de forma a atender todas as necessidades do cliente dentro do prazo e em menor custo, 

obtendo mais segurança no trabalho e nas funções dos colaboradores, envolvendo 

integridade da manufatura e de todas as partes da empresa. Este sistema conhecido como 

Sistema Toyota de Produção ou Produção Enxuta deu-se início na cultura japonesa e 

através do desempenho nas organizações muitas outras culturas usaram como base para 

executar as funções em seus empreendimentos, dentre elas está a cultura brasileira que 

implementou o sistema enxuto. 

Em decorrência disso, o sistema enxuto trouxe ferramentas que possibilitam o 

melhoramento dos processos tendo como principal finalidade a organização e a divisão 

dos setores seguindo os princípios da produção enxuta. Dentre as ferramentas utilizadas 

na manufatura enxuta, o 5S se tornou uma das opções mais utilizadas, pois seu propósito 

se subdivide em cinco sensos relevantes para aprimoramento da corporação. Desta forma, 

o presente estudo tem como objetivo verificar a utilização do 5S por empresas localizadas 

no município de Jaciara, Mato Grosso. 
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2 TÉCNICAS JAPONESAS DE PRODUÇÃO: ENFOQUE NO 5S 

 

A história do desenvolvimento do modelo japonês iniciou-se nos anos 50 quando 

a economia estava debilitada, e uma empresa de pequeno porte conhecida como Toyota 

administrava um programa de produção de automóveis. No mês, produziam e vendiam 

em torno de 1.000 carros. Com a ideia de vender além da meta mensal sem entrar em 

prejuízo, os principais responsáveis pelo conjunto de técnicas de manufatura que ficou 

conhecido como Sistema de Produção Toyota – O empresário familiar Eiji Toyoda e 

Taiichi Ohno (chefe da engenharia da produção) – A procura pela mudança e melhora da 

empresa concluíram que para a empresa funcionar o sistema Ford não era o mais indicado 

pois era sensivelmente menor e precisavam por soluções mais eficientes e menos 

dispendiosas. Logo, ao longo de 20 anos, Toyoda e Ohno colocaram em prática princípios 

que formam a base do Sistema Toyota de Produção, sendo: eliminação de desperdícios e 

produção de veículos com qualidade, ambos formam a base administrativa 

(MAXIMIANO, 2000). 

 

2.1 5 SENSOS 

 

Segundo OPPITZ (1999, p. 31) quando se fala em 5 Sensos ou 5S’s “a 

primeira questão que vem à cabeça é: qual o significado de 5S’s?” Sendo que é 

possível responder dizendo que ao implantar tal programa, busca -se 

fundamentalmente, melhorar as atitudes na organização, que envolvem os sensos 

de utilização, organização, limpeza, asseio e autodisciplina.  

O nome 5S’s tem origem do idioma japonês, mas no Brasil, para 

preservar o nome original do programa, optou-se pelo uso do substantivo senso, 

antecedendo a cada um deles, que ficaram da seguinte forma: senso de 

utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de asseio e senso de 

autodisciplina. 

 

1. Seiri (senso de utilização): princípio de estratificação. Separar o necessário 

do desnecessário no contexto, eliminando o desnecessário; 

2. Seiton (senso de organização): princípio de estocagem funcional. Deixar em 

ordem e identificado tudo o que for necessário. Ter um lugar para cada coisa, 

e cada coisa estar em seu lugar;  

3. Seiso (senso de limpeza): princípio de agir sobre  as causas geradoras de 

sujeira. Adotar a limpeza como um ato de inspeção, mantendo sempre tudo 

em condições de uso; 
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4. Seiketsu (senso de asseio): princípio de gerenciamento visual e padronização 

dos três primeiros sensos. Zelar pela limpeza e conservação da s condições 

físicas e de saúde no local de trabalho;  

5. Shitsuke (senso de auto disciplina): princípio de fazer naturalmente o correto. 

Ter força de vontade para praticar sempre os sensos de utilização, 

organização, limpeza e asseio (OPPITZ, 1999, p. 32).  

 

Os 5 Sensos estão relacionado com a satisfação dos indivíduos em 

trabalhar num ambiente limpo, ordenado e harmônico, ou seja, num ambiente 

saudável em que a palavra de ordem seja qualidade de vida que certamente se 

transformará em qualidade na produção dos bens e serviços. Ao escrever sobre o 

5 Sensos OPPTIZ diz que: 

 

Enfim, quem não gostaria de ter uma organização e nela trabalhar 

com todo o contexto formado, limpo, seguro, onde a moral e a ética 

sejam os valores prioritários das pessoas. Essas conquistas 

proporcionadas pelo Programa 5S’s, com os valores entrelaçados 

por todos os níveis lógicos, interagem entre si ao atingir a meta 

social das organizações, que é a melhoria da qualidade de vida e 

do trabalho (OPPITZ, 1999, p. 30).  

 

O efeito de cooperação criado no desenvolvimento das atividades do 5 

Sensos possibilita a empresa trabalhar de forma que a estrela da organização 

brilhe ainda mais, com um ambiente agradável que proporciona qualidade de 

vida a todos que trabalham nela e que reflete na qualidade dos p rodutos e 

serviços oferecidos aos clientes.  

O 5 Sensos é um programa de administração realizado de forma simples 

pelos japoneses em suas fábricas, descoberto logo após a devastação do Japão 

pela Segunda Guerra Mundial e que trouxe importantes revoluções no  ambiente 

organizacional das empresas na época e são capazes de solucionar diversos 

problemas nas empresas até os dias atuais. Ao escrever sobre isto OSADA 

esclarece: 

 

[...] Se der uma volta pela indústria japonesa, você verá uma série 

de cartazes exaltando as pessoas a se dedicarem-se aos 5S’s, ou 

pelo menos aos três primeiros (organização, arrumação e limpeza). 

Mas o fato dessas exaltações serem uniformemente visíveis não 

significa que todas as empresas estejam obtendo bons resultados de 

forma uniforme. Parece tão simples entender os 5S’s e tão simples 

pô-los em prática. [...] (OSADA, 1992, p. 2) . 

 

As ações dos 5 Sensos, segundo OSADA (1992, p. 3) “são tão simples” 

que parece até impossível dizer que uma empresa possa oferecer produtos e 

serviços de melhor qualidade aos clientes simplesmente porque todos os 

indivíduos que fazem parte dos recursos humanos da organização irão organizar, 

arrumar, limpar e harmonizar o ambiente com ações que até mesmo as donas de 

casas executam diariamente nos seus lares.  
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Todavia, ao serem aplicadas estas atividades todo o grupo percebe que as 

demais atividades produtivas são agilizadas, pois encontrar as ferramentas nos 

lugares certos sempre limpas e prontas para serem usadas ou mesmo saber 

exatamente onde se encontra um produto a ser vendido ou usados são pequenos 

ajustes que fazem do 5S um grande programa.  

Não há dúvidas que as atividades de implantação dos 5 Sensos são 

realmente simples, no entanto, OPPITZ (1999, p. 3) esclarece que “a falta de 

tempo de alguns gestores limita , afasta ou provoca o constante adiamento do 

início das mudanças”, o que torna a organização cada dia mais desordenada e 

dificulta o processo de produção em todos os sentidos.  

Assim, é comum ouvir argumentos de que as mudanças com a 

implantação do Programa 5s são poucas e podem ser adiadas, no entanto, 

quando iniciadas demonstram que o sucesso deste programa está exatamente  na 

simplicidade das ações e na qualidade do ambiente após suas implantações.  

Até mesmo o conceito de 5 Sensos é simples e por isso fáci l de entender, 

assim, muitas vezes parece impossível alguém não os praticar na empresa, 

todavia muitas organizações ainda acham que o importante é produzir e que o 

lucro da empresa tem origem somente na produção de bens de consumo.  

No entanto, a administração moderna vem demonstrando através de 

muitas pesquisas que minimizar custos de produção significa guardar dinheiro 

para ser investido em outros setores da organização com bom retorno financeiro 

e, certamente, o não desperdício de material e tempo faz com que as empresas 

reduzam seus custos e aumente seus lucros.  

 

2.1.1 Primeiro Senso Seiri 

 

Ter senso de utilização é saber mensurar o valor dos materiais e 

instrumentos disponíveis na empresa, que podem no presente ou em tempos 

futuros demonstrar valia. Este senso está diretamente relacionado com a 

correta utilização dos produtos na empresa.É importante ressaltar que a  

utilização é um senso que exige acima de tudo, mudança de hábitos por parte 

de todos os elementos humanos formadores da empresa. Sobre este tema 

Martins e Laugeni ao relatar que:  

 

A experiência demonstra que qualquer programa de melhoria da 

qualidade e produtividade deve iniciar -se com a mudança de 

hábitos dos colaboradores quanto à limpeza, organização, asseio 

e ordem do local de trabalho. Hoje já é usual encontrarmos 

fábricas extremamente limpas, com o chão brilhando, com vasos 

de flores, com salas com sofás, jornal do dia, cafezinho etc.,  tudo 

isso em meio às máquinas em plena produção. Uma empresa dita 

de classe mundial tem, além de outras,  a caracterí stica de limpeza 

acima descrita  (MARTINS; LAUGENI, 2000, p. 314).  
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Ter noção do que é necessário ou desnecessário para a continuidade 

das atividades da empresa, é o ponto culminante deste primeiro senso, como 

revelam Martins e Laugeniao afirmarem que:  

 

Separar os itens em necessários e desnecessários e livrar -se destes 

últimos. Muitas vezes torna -se difícil distinguir o necessário do 

desnecessário. A sugestão dos especialistas é: na dúvida, livre -se 

do item. As desvantagens de armazenar ou de qualquer forma 

guardar coisas desnecessárias são sobejamente conhecidas, pois, 

por exemplo, estoques desnecessários ocupam espaço que custa 

dinheiro, mais gavetas e armários acabam sendo utilizados para 

guardar o desnecessário, máquinas que não mais são necessárias 

atrapalham o layout e o manuseio dos materiais etc. (MARTINS; 

LAUGENI, 2000, p. 314).  

 

Revela-se que o senso de utilização envolve outra dimensão, ou seja, 

ter senso de utilização é preservar consigo apenas os sentimentos valiosos 

como amizade, sinceridade, companheirismo, compreensão, deixando de 

lado, ou seja, descartando os sentimentos negativos e tomando at itudes 

positivas para fortalecer e ampliar a conveniência, tornando o ambiente 

agradável e aumentando a produtividade.  

Ressalta-se que este primeiro senso necessita de mudança de hábito, 

visto que “guardar” se consisti em um impulso espontâneo de todo ser 

humano, e a tomada de decisão de deixar um “vício” para tomar ações mais 

saudáveis, inúmeras vezes necessita de encaminhamento por parte de 

superiores hierárquicos. 

 

2.1.2 Segundo Senso Seiton 

 

No senso de ordenação é preciso que todos os colaboradores da 

empresa saibam acondicionar em local próprio o que tem utilidade.  As 

empresas atuais, que buscam a qualidade total têm consciência que a mesma 

não pode ser alcançada em um ambiente em que a desordem e a improvisação 

vêm em detrimento da “ordem, limpeza e qualidade” OLIVEIRA (1997, p. 20). 

Assim, esses três fatores são fundamentais para o desenvolvimento das 

atividades nas organizações modernas.  

É claro que as pessoas organizadas vivem e trabalham melhor, visto que 

é fácil encontrar os objetos de que precisam, o que torna o desenvolvimento 
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das atividades mais rápidas e a produção de bens e serviços mais qualitativos.  

No entendimento de Queiróz o senso de ordenação constitui:  

 

Refere-se à disposição sistemática dos objetos e dados, bem como 

a uma excelente comunicação visual, para facilitar os acessos e 

fluxos. Local apropriado para cada coisa e cada coisa em seu lugar, 

e ainda encontrar aquilo que se precisa de forma rápida e fácil, são 

os lemas deste senso (QUEIRÓZ, 2004, p. 2).  

 

Para facilitar a localização dos produtos não basta apenas guardar em 

local apropriado, é preciso também fazer um sistema de etiquetação que possa 

diminuir o tempo de busca pelos materiais corretamente acondicionados em 

gavetas ou prateleiras, pois, somente dessa forma, todos os colaboradores 

poderão encontrar os materiais e equipamentos necessários e não somente as 

pessoas encarregadas de guardá-los. Escrevendo sobre as atividades do senso 

de ordenação Oliveira explica: 

 

1. Um nome para cada coisa: evite que um mesmo objeto s eja 

chamado por vários nomes na empresa. Isso facilita a 

comunicação e o controle de estoques;  

2. Cada coisa em seu lugar: objetos com nomes diferentes 

devem ser guardados em locais diferentes. Cada objeto tem, 

também, a forma ideal de ser estocado, de acordo com suas 

características e facilidades de localização, manuseio e 

recolocação; 

3. Retire para organizar: retirar as coisas dos locais em que 

estão contribui para uma organização mais eficiente. [...];  

4. Elimine portas: armários e estantes com portas são ótimo s 

para esconder a desorganização, assim como cômodos 

chaveados, caixas com tranca e outros “tesouros” 

escondidos; 

5. Visualize tudo: com etiquetas, avisos, cartazes, é possível 

informar visualmente tudo o que foi organizado, desde as 

pastas de arquivos nos escritórios, até as instruções mais 

diversas, alertas, quadro de avisos, uso de equipamentos, 

etc (OLIVEIRA, 1997, p. 35).  

 

O segundo senso, como o primeiro é um senso intermediário que inicia 

com a implantação de seu antecessor e finaliza com a implantação de seu 

sucessor. Mas, antes de entrar no terceiro senso é interessante observar as 

vantagens: “Redução de tempo e de custos;  Melhor controle de estoques e de 

documentos; Utilização racional do espaço;Conforto para quem trabalha;  

Redução do risco de acidentes (OLIVEIRA, 1997, p. 12). 

Novamente ao se analisar o contexto que envolve o segundo senso, 

percebe-se que a ordenação é uma ação que torna o ambiente visualmente mais 
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satisfatório e proporciona a todos os envolvidos na produção uma qualidade 

visual e de vida maior, tornando-se assim elemento motivador dos 

colaboradores e possibilitando o aumento da qualidade nos produtos e serviços 

oferecidos aos clientes. 

Não há organização com qualidade total se não existir a ordem e também 

a limpeza, neste momento entra-se para uma nova etapa da implantação do 

Programa 5S, ou seja, a limpeza que se apresenta de grande importância para 

a complementação dos dois primeiros sensos, quais sejam: utilização 

(descarte) e ordenação (organização).  

 

2.1.3 Terceiro Senso Seiso 

 

O senso de limpeza pode ser compreendido em duas fases: a primeira é 

limpar e a segunda é não sujar, fases estas distintas, mas de grande importância 

no ambiente organizacional. Para Queiróz (2004, p. 3) o papel da limpeza no 

ambiente da organização é “consc ientizar todos os colaboradores das 

vantagens de não sujar”; sendo importante que cada um limpe a sua própria 

área. Retirando sujeiras do ambiente de trabalho e conservando materiais e 

equipamentos em condições apropriadas para o uso, sendo estas as 

características do senso de limpeza.  

Muitos são os resultados positivos na organização alcançados através 

da aplicação do senso de limpeza, entre eles o bem-estar de todo o pessoal, a 

manutenção de equipamentos, prevenção de acidentes, além de que um 

ambiente limpo causa boa impressão aos próprios colaboradores e, de forma 

especial, aos clientes.O autor Oliveira (1997) ao escrever sobre o senso de 

limpeza assim afirma: 

 

Uma estratégia adotada, com sucesso, em muitas empresas, para o 

início da fase de Limpeza, é a programação de um dia de trabalho 

exclusivamente destinado à faxina de suas instalações, quando 

todos põem a “mão da massa” para uma primeira limpeza gera, em 

clima de entusiasmo. Se isso for possível em sua empresa, fixe, em 

conjunto com os empregados, na reunião desta fase, a meta para o 

Dia da Limpeza, o que é necessário para o trabalho e tudo o que 

pode facilitá-lo (OLIVEIRA, 1997, p. 41).  
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O senso de limpeza não significa apenas uma faxina periódica 

estipulada pelos administradores (uma vez por mês ou duas), significa sim a 

limpeza periódica e, principalmente a educação de todos os indivíduos de 

manter limpo o ambiente não sujando, o que cer tamente fará com que o “dia 

da limpeza” sejam menos cansativo.  

Assim, como o primeiro e o segundo senso, Oliveira (1997) comenta 

que este terceiro, ou seja, a limpeza tem algumas vantagens que podem ser 

observadas no ambiente da organização: Melhor disposição para o trabalho; 

Motivação à produtividade;Valorização da imagem da empresa;Conquista de 

clientes;Melhor apresentação dos produtos e dos serviços.  

Um local limpo e agradável aos olhos das pessoas que trabalham na 

organização, é limpo e agradável também aos olhos dos clientes, fornecedores 

e demais pessoas que chegam no local, o que demonstra um certo grau de 

harmonia e satisfação à todas as pessoas, por isso, a empresa, em todos os seus 

setores, deve primar pela limpeza e ordenação para conquistar não a penas o 

seu público interno, mas também o externo.  

 

2.1.4 Quarto Senso Seiketsu 

 

O senso de asseio, tratado por alguns autores como higiene e por outros 

como asseio “é na verdade um estágio que consolida os processos obtidos nas 

fases anteriores, além de ser uma etapa em que os três primeiros sensos são 

aperfeiçoados” (OLIVEIRA, 1997, p. 15).O senso de asseio ou seiketsu pode 

ser observado no exemplo oferecido por Queiróz, que afirma:  

 

Manter condições favoráveis para a saúde física e mental, 

identificar e eliminar os agentes agressivos ao trabalho 

(iluminação, ventilação, postura), cuidar da aparência e da higiene 

nos mínimos detalhes. Ex: Um consultório dentário foi totalmente 

remodelado com a instalação de modernos equipamentos, dando ao 

cliente e ao profissional maior comodidade e conforto. (QUEIRÓZ, 

2004, p. 2) 

 

Percebe-se através do exemplo acima que o senso de asseio, assim como 

os três primeiros, podem ser executados em qualquer estrutura organizacional 

produtiva, ou seja, fábrica, loja, consultório, escritório, escolas dentre outras, 

que certamente terão um ambiente mais agradável, com a ausência de acidentes 
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e a redução de doenças, que prejudicam o bom andamento das atividades das 

organizações.Sobre esse senso a UNEB (2004, p. 3) entende que “é preci so 

promover a higiene do corpo e da mente, praticando sempre os 3 primeiros 

‘esses’”. 

O senso de higiene tem como significado a conquista de condições 

favoráveis para o desenvolvimento de todas as atividades produtivas, ou seja, 

a formação de um clima de qualidade com respeito, humildade, confiança e 

humor (OLIVEIRA, 1997). 

É óbvio que qualquer estrutura organizacional que possua um ambiente 

em que o respeito, a humildade, a confiança, o humor e a criatividade façam 

parte, será apropriado para o desenvolvimento de atividades produtivas de 

qualidade, no entanto, é preciso salientar que a conquista de um ambiente 

assim é um trabalho diário que deve ter a participação de todos, 

administradores e colaboradores.  

Existem muitas vantagens na aplicação do senso de asseio ou higiene: 

“Redução de gastos com doenças e acidentes;  Crescimento da auto-estima e 

cuidados com a saúde;Diminuição dos riscos de contaminação;Reflexos 

positivos nos hábitos de higiene pessoal;Condições propícias à produtividade ” 

(OLIVEIRA, 1997, p. 12). 

As vantagens de incentivar um ambiente limpo e ordenado estão 

vinculadas à construção de um ambiente organizacional produtivo e positivo, 

capaz de reduzir problemas com os acidentes e motivar os colaboradores por 

trabalharem num local agradável e harmônico. No entanto, é preciso saber que 

não existe ambiente asseado sem a disciplina ou autodisciplina características 

que devem envolver todos os indivíduos que trabalham na organização.  

 

2.1.5 Quinto Senso Shitsuke 

 

O senso de autodisciplina representa o cuidado consigo mesmo e o seu 

compromisso com os demais sensos. Este quinto, e até poucos anos atrás, 

último senso da implantação de um programa de qualidade conhecido como 5 

esses talvez seja o mais difícil de ser executado, pois não tem iní cio na busca 

pela qualidade no ambiente de trabalho, mas no próprio cotidiano.  
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Para Ribeiro (1994, p. 18) ser disciplinado “é cumprir rigorosamente as 

normas e tudo o que for estabelecido pelo grupo”. É assim, a compreensão de 

que a empresa é um grupo e assim deve ser tratado, não podendo a empresa 

depender somente de um ou dois componentes de sua equipe respeitarem as 

regras, mas sim, de cada um e de todos. Na opinião de LAPA, ter senso de 

autodisciplina é: 

 

[...] desenvolver o hábito de observar e segui r normas, regras, 

procedimentos, atender especificações, sejam elas escritas ou 

informais. Este hábito é o resultado do exercício da força mental, 

moral e física. Poderia ainda ter traduzido como desenvolver o 

“querer de fato”, “ter  vontade de”, “se predispor a” (LAPA, 1998, 

p. 6). 

 

Ter senso de autodisciplina não significa seguir as regras e leis à risca, 

sem questionar, interagir ou fazer críticas construtivas para a melhoria das 

ações. Ter senso autodisciplina significa manter a integridade moral e saber  a 

hora de iniciar ou terminar qualquer ação, sempre buscando colaborar com a 

equipe, para que as atividades possam ser executadas da melhor forma 

possível. 

Ribeiro (1994, p. 45) numa colocação simples, mas de grande valia, 

relata alguns sinônimos encontrados na literatura específica, para o senso de 

autodisciplina, quais sejam: “autocontrole, educação e harmonia”. Fatores 

estes que possibilitarão a execução das demais etapas de implantação dos 5 

sensos. 

O senso de autodisciplina como os demais sensos, de acordo com 

Oliveira (1997, p. 27), “é portador de um clima agradável, especialmente, no 

ambiente de trabalho”. Para o autor a consolidação do comportamento 

cooperativo; a melhoria nos relacionamentos no ambiente de trabalho e a 

própria satisfação dos clientes são algumas das melhorias advindas com a 

implantação do quinto senso. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia serve como parâmetro para analisar e captar os fundamentos e 

pressupostos filosóficos que serão utilizadas no desenvolvimento de cada uma das etapas 
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realizadas da pesquisa, assim como aplicação de ferramentas que irão orientar o alcance 

e interpretação dos dados obtidos.  

 Em vista disso, a presente pesquisa utilizou o método bibliográfico, para o 

levantamento e identificação da forma como são aplicados a ferramenta 5S pelos gestores 

nas empresas.Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

livros e artigos científicos fornecendo um melhor conhecimento a respeito do tema.  

Tendo em vista que as empresas desconhecem as ferramentas que beneficiam a 

empresa como um todo, realizou-se um questionário que foi aplicado nas empresas do 

município de Jaciara, Mato grosso, com o intuito de desenvolver na organização uma 

melhora na administração dos setores, sendo assim, utilizou-se o método de pesquisa 

descritiva. Para Marconi e Lakatos (2001, p. 201) O questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. A divulgação dos dados 

ocorreu através de uma pesquisa descritiva, que buscou demonstrar o grau de utilização 

da ferramenta 5s nas empresas (Gil, 2002, p. 42).  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para atingir o objetivo verificar a utilização do 5S por empresas localizadas no 

município de Jaciara, se elaborou um questionário que foi aplicado em oito empresas. A 

primeira questão abordada buscou identificar se o gestor da empresa tinha conhecimento 

da ferramenta 5S. Oresultado obtido demonstra que a maioria dos gestores, total de 88% 

não conhecem a ferramenta 5s, conforme gráfico 1. A ferramenta 5S torna-se importante, 

pois gera oportunidades de melhorias, maior facilidade no que tange a implementação e 

ótimos resultados, além de promover retornos por tempo indeterminado, dado a mudança 

de atitudes nos funcionários e direção da empresa (OLIANI et al. 2016).  

 

 

 

 

Gráfico 1 – Conhecimento das empresas sobre a ferramenta 5S 
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Ainda sobre as questões abordadas, uma avaliação foi realizada a fim de 

apresentar a forma como são utilizados os cinco sensos, sendo divididos em perguntas 

relacionadas a cada um, sendo:  

1. Nos ambientes de organização é realizado a separação de itens necessários do 

desnecessário, eliminado o desnecessário? 

2. Existe identificação dos itens necessários, bem como um lugar adequado para os 

objetos do ambiente de trabalho? 

3. Os ambientes da empresa são limpos e adequados para o uso? 

4. Os colaboradores procuram zelar pelo ambiente de trabalho mantendo o local 

limpo para execução das atividades? 

5. Todos da empresa estão envolvidos na separação de objetos que não são mais 

utilizados, organização do ambiente, limpeza do ambiente e comprometidos em 

manter o local de trabalho limpo e organizado? 

 

O gráfico 2 demonstra o percentual de utilização dos cincos sensos abordados na 

ferramenta 5S pelas organizações que participaram do questionário. O senso de utilização 

que busca identificar as empresas que realizam a separação entre os objetivos que usam 

dos que não são usados, (OLIANI et al. 2016) os participantes responderam que realizam 

em 88%.Para o senso de ordenação que busca definir local adequado para os objetivos 

que são utilizados na operação, o grau de utilização ficou em 74%. De acordo com Silva 

(2003) ter senso de ordenação é definir locais apropriados e critérios para estocar, guardar 

ou dispor materiais.  

O senso de limpeza se destaca como uns dos sensos mais aplicados nas empresas, 

com maior percentual de 91%. Este senso busca manter os ambientes sempre limpos, 

eliminando as causas da sujeira e aprendendo a não sujar, prevalecendo as informações 

úteis (OLIANI et al. 2016).  

sim; 13%

não; 88%

Você já ouviu falar sobre a ferramenta "5S"
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Por fim, observa-se que o senso de asseio com 75¨% e o senso de disciplina com 

73%, caminham juntos. Segundo Silva (2003) ter senso de asseio significa criar condições 

favoráveis à saúde física e mental, e ter senso de autodisciplina é desenvolver o hábito de 

observar e seguir normas, regras, procedimentos, atender especificações, sejam elas 

escritas ou informais.  

 
Gráfico 2 – Avaliação da utilização dos 5 sensos pelas empresas 

 
 

 

O gráfico 3 demonstra o grau de utilização do 5S pelas organizações, com base 

nas respostas obtidas com os cinco sensos. Neste sentido, pode-se observar que as 

empresas utilizam 80% dos sensos que compõem a ferramenta 5S.  

 

Gráfico 3 – Grau de utilização dos 5 sensos pelas empresas 

 
 

As organizações estão cada vez mais adaptando sua cultura de modo a promover 

um ambiente de trabalho agradável. De acordo com Junior (2019) o programa 5S é uma 
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ferramenta de fácil utilização/implantação e não possui nenhum custo para a empresa. O 

5S tem papel importante como instrumento para a união dos colaboradores. “Seu objetivo 

principal é mudar a maneira de pensar desses colaboradores, a fim de que procurem ter 

um comportamento melhor em toda a vida, tanto profissional quanto familiar” (JUNIOR 

et. al., 2010, p.122). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou verificar a utilização do 5S por empresas localizadas no 

município de Jaciara, Mato Grosso. Neste sentido, utilizou-se a pesquisa bibliográfica 

para a identificação dos 5 sensos que fazem parte da estrutura da ferramenta 5s. Na 

sequência elaborou-se um questionário para identificar o grau de utilização do 5s nas 

empresas. A análise dos dados ocorreu através da pesquisa quantitativa. Por fim, os dados 

foram divulgados através da pesquisa descritiva. 

Como resultado encontrado observou-se que as empresas não possuem 

conhecimento sobre a ferramenta 5s, porém utilizam os sensos, uma vez que o grau de 

utilização ficou em 80%, demonstrando que apesar de não estarem familiarizados com o 

tema, ocorre uma aplicação nos sensos na empresa. 
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RESUMO  

 

O setor de panificação no Brasil é de suma importância e nele há uma complexidade por 

se tratar de transformação de matéria-prima em produtos alimentícios. Neste sentido, o 

presente estudo buscou identificar o custo variável de produção de pão caseiro em uma 

empresa localizada no município de Jaciara, MT. Para o desenvolvimento do estudo, 

utilizou-se a pesquisa ação, que ocorreu com a participação do pesquisador no 

levantamento e identificação do custo variável. Como resultado identificou-se que o custo 

da receita do pão é de R$ 27,28, rendendo 14 unidades de pão produzidas, derivando um 

custo variável por pão de R$ 1,95.  

 

Palavras – chave: Panificação, Sistema de custo, Custo variável 

 

ABSTRACT 

 

The bakery sector in Brazil is of paramount importance and there is a complexity in it 

because it involves the transformation of raw material into food products. In this sense, 

the present study sought to identify the variable cost of producing homemade bread in a 

company located in the municipality of Jaciara, MT. For the development of the study, 

the action research was used, which occurred with the participation of the researcher in 

the survey and identification of the variable cost. As a result, it was identified that the 

cost of the bread recipe is R $ 27.28, yielding 14 units of bread produced, resulting in a 

variable cost per bread of R $ 1.95. 

 

Keywords: Bread making, Cost system, Variable cost 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O setor de panificação no Brasil é de suma importância e nele há uma 

complexidade por se tratar da transformação de matéria-prima em produtos alimentícios. 

No setor artesanal segundo SEBRAE (2017, p. 8) “dos pães consumidos, 86% são 
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artesanais, e 52% é do tipo francês.” isto demonstra um potencial de mercado para os 

empreendedores individuais neste segmento. 

Segundo o artigo técnico do Instituto Tecnológico da Panificação e Confeitaria, 

publicação SEBRAE (2016, p.1) “a maioria das pessoas consome o pão diariamente, em, 

pelo menos, uma de suas refeições. Fonte barata de carboidrato, o pão é fundamental para 

a manutenção da saúde e crescimento do ser humano. Sem o pão, as pessoas teriam que 

comer uma quantidade muito maior de outros alimentos que contém carboidrato”. 

Portanto à mercado, e grandes oportunidades para o segmento artesanal. 

Desde então o setor de panificação vem passando por mudanças para melhor 

atender o seu público, obtendo maior competitividade e inovação. Os empreendedores 

individuais do setor de panificação têm realizado produtos de qualidade e desenvolvido 

estratégias para melhor atender seus clientes com a divulgação dos seus trabalhos na 

internet, grande ferramenta nos dias atuais, o qual possibilitou novas estratégias.  

Portanto não vale de nada ter estratégias de venda se os seus custos não estão bem 

controlados, por este motivo é importante se atentar na gestão de custo dos seus produtos. 

Conforme Yanase (2018, p. 16) “custos é o gasto em bens ou serviços empregados para 

produzir outros bens ou serviços”. Neste sentido o controle destes gastos na organização 

pode trazer ótimos resultados nas tomadas de decisões sobre a rentabilidade da empresa. 

O presente estudo tem como objetivo desenvolver o custo variável de produção do pão 

caseiro produzido em uma pequena empresa, no município de Jaciara, Mato Grosso. 

Conforme Martins (2018, p. 205) “o importante é que o sistema de custos produza 

informações úteis e consistentes com a filosofia da empresa, particularmente com sua 

política de preços.’’A empresa deve se atentar em ser competitiva no mercado a qual a 

mesma estará ingressando, através de seus preços, processos de transformação que agrega 

valor ao cliente, desta forma a empresa constrói a sua política de precificação e ao mesmo 

tempo torna-se mais rival no mercado.  

 

2 GESTÃO DE CUSTO 

 

As empresas tem trabalhado para agregar valor a seus produtos, que para ser 

realizada de forma eficaz necessita do entendimento da gestão de custos. Portanto é 

importante ter o conhecimento dos custos que são empregados nos produtos fabricados e 

quais são os gastos que estão diretamente ou indiretamente ligados com o produto. 
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O conhecimento de como são formados os custos de uma empresa proporciona 

uma melhor alocação e aproveitamento dos custos, que poderá acarretar em uma melhor 

rentabilidade. O resultado de uma rentabilidade maior se traduz em uma melhor formação 

de preço dos produtos ou serviços comercializados e também uma posição superior no 

mercado melhorando sua competitividade em relação aos seus concorrentes (PEREIRA, 

2014). 

Custos são os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros 

bens ou serviços. Só são reconhecidos como custos no momento da fabricação de um 

produto ou execução de um serviço. Correspondem aos valores gastos com a fabricação 

dos produtos. A classificação dos custos vai depender do enfoque que for atribuído a ela, 

podendo ser determinada quanto à natureza, à função, à contabilização, ao produto e à 

formação ou produção (CREPALDI, 2018). 

Devo lembra que também, para se ter uma gestão eficaz no que diz em métodos 

para realizar a gestão dos recursos que estão disponíveis, a de estabelecer metas para tal. 

Portanto a riscos que devemos nos atentar, que basicamente se resumi em dois que são: 

a) riscos internos; b) riscos externos, deixando assim vulneráveis como por exemplo: 

desastre natural, um atentado terrorista, podendo assim comprometer toda cadeia de 

suprimentos (Boostel, 2019).  

 

2.1 SISTEMAS DE CUSTEIO 

 

Um sistema é um conjunto de elementos estruturados que funcionam como um 

organismo para atingir determinado objetivo. Quando se fala de sistema, dentro do 

contexto da contabilidade, imediatamente vêm na mente as rotinas, os fluxos, formulários 

e as pessoas, tudo funcionando de forma ordenada e sistemática (DUBOIS,2019). 

Para Guerra (2011) os sistemas que representam conjuntos de critérios, 

convenções, procedimentos e registros que interagem, de modo coordenados, no sentido 

de atender a determinadas finalidades. Como exemplo medir resultados e avaliar o 

patrimônio, que o mesmo organiza dados reais (históricos, desembolsados, registrados 

contabilmente) através de dois sistemas básicos de custeamento (apuração de custos): o 

sistema de custeamento por ordem de produção e o sistema de custeamento por processo. 

 

2.1.1 Custos fixos 
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Os custos fixos é um gasto que não se altera ao nível de produção. Segundo Dutra 

(2017), os custos fixos como os custos de estrutura que ocorrem período após período 

sem variações ou cujas variações não são consequência de variações do volume de 

atividade em períodos iguais. O exemplo característico é o aluguel de imóvel ocupado 

por indústria, cujo valor mensal é o mesmo em cada período, independentemente do 

volume produzido em cada período considerado. 

 

2.1.2 Custos Variáveis 

 

Para Crepaldi (2018) os custos variáveis vão aumentando ou diminuindo de 

acordo com a quantidade produzida. São aqueles cujos valores alteram-se em função do 

volume de produção ou atividades. Exemplos: matéria-prima consumida; serviços de 

terceiros remunerados por peça aplicada em unidades produzidas; material de embalagem 

nos produtos acabados. 

De forma complementar, Roca (2017) acrescenta que os Custos variáveis estão 

associados à produção do produto. Eles são diretamente proporcionais à produção dos 

produtos. Por exemplo, se você possui uma padaria, seus custos variáveis estão 

vinculados aos ingredientes para fabricação de seus produtos, tal como; farinha, açúcar, 

fermento, etc. 

 

2.1.3 Custo Direto 

 

É a base para que se comece o processo de produção, tudo o que irá envolver o 

produto final, desde matéria prima, como no exemplo do pão caseiro; farinha, leite, 

fermento, açúcar, sal, embalagens. E mão de obra, a qual vai realizar todas as etapas e 

finaliza-la, com um produto de qualidade. 

Segundo Dutra (2017) o custo direto está diretamente apropriado a cada tipo de 

bem ou órgão no momento de sua ocorrência, isto é, está ligado diretamente a cada tipo 

de bem ou função de custo. Desta forma, por custo direto, se entende por aquele que pode 

ser imediatamente apropriado a um só tipo de produto. 

Para Alves (2018) os custos diretos representam os custos apropriados aos 

produtos mediante o consumo, a saber: à matéria-prima e à mão de obra direta. Ou seja, 

quando se for medir o custo do produto, ou mão-de-obra, tem que permitir-se relacionar 
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o tempo e o trabalho realizado pelo funcionário, juntamente com as unidades de produtos 

produzidos.  

 

2.1.4 Custo Indireto 

 

O custo indireto não está relacionado diretamente ao produto, mais faz parte de 

todo o processo para que ele se concretize. Como iluminação adequada para o processo, 

depreciação dos equipamentos utilizados para fabricação do pão caseiro.  

Crepaldi (2017) descreve os custos indiretos com de natureza mais genérica, não 

sendo possível identificá-los imediatamente como parte do custo de determinado produto 

ou serviço. Para serem incorporados aos produtos ou serviços, necessitam da utilização 

de algum critério de rateio. Precisam ser rateados ou alocados entre departamentos ou 

centros de custo, portanto, o custeio é realizado por meio de critérios subjetivos. 

Exemplos: aluguel, iluminação, depreciação, salário de supervisores, etc. 

Alves (2018) acrescenta que os custos indiretos são alocados aos usuários finais 

por meio da aplicação de procedimentos previamente definidos e estão relacionados à 

situação correspondentes, como, por exemplo: a mão de obra indireta, que sofre rateio 

por horas/homem da mão de obra direta, e os gastos com energia, os quais são 

fundamentados em horas/máquinas consumidas.  

 

2.1.5 Despesas 

 

Para Crepaldi (2018) despesas são gastos, como bens e serviços não utilizados nas 

atividades produtivas e consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas 

que provocam redução do patrimônio. Porém é um gasto necessário, para manutenção e 

preservação do negócio, mas, não está diretamente ligada ao produto.  

De forma complementar, Dutra (2017) acrescenta que as despesas são os gastos 

incorridos durante as operações de comercialização. Ela é representada pelo consumo de 

bens e serviços em decorrência direta e indireta da obtenção de receitas. Tecnicamente, a 

parcela ou a totalidade do custo que integra a produção vendida é uma despesa, tenha ela 

ligação ou não com as atividades de elaboração de bens e serviços.  
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2.1.6 Despesa Fixa 

 

Não se varia, com o volume de produção ou venda. É algo cobrado todos os meses, 

independente se a empresa obteve um bom resultado ou não, é um compromisso fixo, que 

terá que ser arcado. Portanto, não apresenta qualquer variação, em função do nível de 

produção. Exemplificando, citam-se: aluguel, IPTU, depreciação e seguros (DUBOIS, 

2019). Segundo Guerra (2011), Custo fixo é constante no total, na faixa de volume 

relevante da atividade esperada que está sendo considerada.  

 

2.1.7 Despesa Variável 

 

Os custos são aqueles cujos valores se alteram em função do volume produzido, 

tais como: matéria-prima consumida, horas extras na produção e mão de obra direta 

(DUBOIS, 2019). Quanto mais produzir, também disporá de recursos para fabricação. 

Para Guerra (2011) Existem diferentes custos variáveis: a) O custo variável 

proporcional decrescente (consumo de energia em KWH, cujo preço unitário se reduz 

quando aumenta a capacidade consumida); b) O custo proporcional constante; c) o custo 

variável proporcional crescente (são horas extraordinária de mão-de-obra pagas em 

dobro).   

 

3 METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo de identificar o custo de produção do pão caseiro produzido 

em uma pequena empresa, no município de Jaciara, Mato Grosso, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica para explicitar as variáveis que devem ser utilizadas no cálculo. A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos (Gil, 2008). 

A execução do estudo ocorreu através da pesquisa ação, que contou com a 

participação do proprietário e do pesquisador na elaboração do custo do pão caseiro. A 

pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é realizada em estreita 

associação com uma ação para resolver um problema (LOZADA, 2007). 

Para a divulgação dos resultados utilizou-se a pesquisa descritiva que demonstrou 

como se realizou o cálculo do custo do pão caseiro. Segundo Gil (2008) a pesquisa 
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descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinado 

tema estabelecendo relações entre variáveis (Gil, 2008). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para identificar o custo variável do pão caseiro produzido na empresa foco do 

estudo, realizou-se o levantamento da matéria prima necessária para a produção do pão e 

seu custo de aquisição, conforme demonstrado na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Custo da matéria prima 

 

 

Como demonstrado na tabela 1, são necessários 9 produtos para a produção do 

pão caseiro. A tabela 2 demonstra a quantidade utilizada de cada produto e seu respectivo 

preço. 

 

 
Tabela 2 – Valor da receita 
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Como demonstrado na tabela 2, após o cálculo dos produtos de forma 

individualizada, com base na sua utilização na receita, observa-se que o custo variável da 

receita foi de R$ 27,28. Na sequência a tabela 3 apresenta o custo variável por unidade 

de pão caseiro produzido. 

 

 

 

 
Tabela 3 – Custo variável do pão caseiro 

 

 

A tabela 3 demonstra que o custo variável para o pão caseiro produzido é de R$ 

1,95, uma vez que a receita analisada rende 14 unidades de pães. Desta forma, para 

melhorar a eficácia do sistema de custo da produção de pão, o proprietário deverá incluir, 

outros componentes a seu sistema, a saber, mão de obra e gás utilizados na produção do 

pão, bem como acrescentar os custos fixos envolvidos na operação. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou identificar o custo variável da produção de pão caseiro 

em uma pequena empresa localizada no município de Jaciara, Mato Grosso. O 

desenvolvimento do estudo ocorreu através de uma pesquisa ação, onde o pesquisador 

atuou na elaboração e levantamentos dos custos envolvidos na produção do pão. 

Após a realização do levantamento dos custos, bem como da tabulação das 

variáveis envolvidas na produção do pão, identificou-se que o custo variável da receita 

do pão é de R$ 27,28, rendendo 14 unidades de pães produzidos, derivando um custo 

variável por pão de R$ 1,95. Como estudos futuros recomenda-se que o proprietário 

acrescente os demais custos variáveis envolvidos no processo de produção, bem como os 

custos fixos envolvidos na operação.  
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JACIARA-MT 

 

Erinaldo da Silva e Silva 

Diego Campos Pereira 

Fabrício Lenzi 

Rafael Sebastião Cicero 

 

RESUMO 

 

Nesta nova dinâmica de mercado encontrada pelas organizações, a gestão de custos se 

torna indispensáveis, uma vez que pode mudar o rumo da empresa no mercado em que 

atua. Neste sentido, o presente estudo buscou identificar o custo variável da cama 

conjugada de casal padrão em uma fábrica de estofados localizada no município de 

Jaciara, MT. Desta forma, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para identificação dos 

conceitos relacionados à gestão de custo. Na sequência utilizou-se a pesquisa ação, para 

juntamente com o proprietário identificar as matérias primas envolvidas na fabricação do 

produto foco. Após a identificação das matérias primas e dos custos relacionados a 

produção do produto, utilizou-se a pesquisa quantitativa para realizar a alocação e 

identificação do custo variável do produto. A divulgação dos dados ocorreu através da 

pesquisa descritiva, que demonstrou os custos variáveis para a produção da cama 

conjugada padrão. Como resultado, identificou-se que para produzir o produto foco do 

estudo a empresa tem um custo variável de R$ 163,00. 

 

Palavras chave: Produção, Gestão de custo, Custo variável 

 

ABSTRACT 

 

In this new market dynamics found by organizations, cost management becomes 

indispensable, since it can change the direction of the company in the market in which it 

operates. In this sense, the present study sought to identify the variable cost of the standard 

double bed in an upholstery factory located in the city of Jaciara, MT. Thus, bibliographic 

research was used to identify concepts related to cost management. Then, the action 

search was used, with the owner to identify the raw materials involved in the manufacture 

of the focus product. After identifying the raw materials and costs related to the 

production of the product, quantitative research was used to allocate and identify the 

variable cost of the product. The dissemination of data occurred through descriptive 

research, which demonstrated the variable costs for the production of the standard 

bedding. As a result, it was identified that the company has a variable cost of R $ 163.00 

to produce the focus product of the study. 

 

Keywords: Production, Cost management, Variable cost 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização as empresas necessitam se adaptar constantemente a realidade 

imposta por mercados mais competitivos. Neste sentido, as organizações precisam 

maximizar a utilização da sua estrutura, bem como utilizar os recursos disponíveis na 

hora certa e com assertividade. Esta realidade impõe as empresas um novo pensamento 

sobre a dinâmica da gestão dos custos de seus produtos.  

Segundo Silva (2019) os custos podem influenciar diretamente no lucro da 

organização, no controle de suas ações, na tomada de decisão, na produção e no 

planejando. Desta forma, para que se tenha sucesso e longevidade às empresas devem se 

atualizar conforme a realidade do mercado em que atuam, possuindo uma visão e 

conhecimento especificados dos custos, que aparecem em diferentes pontos na empresa. 

Segundo Santos (2019) todos os valores investidos em um produto ou serviço para 

a produção de outros bens e serviços são chamados de custos de produção; ou seja, tais 

custos abrangem todos os gastos compreendidos na fase de desenvolvimento dos itens.  

Desta forma, em todos os processos que compõem a estrutura da empresa, deve-se dispor 

de atenção e cuidado para a compra de insumos, matéria prima e contratação de mão de 

obra.  Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar o custo variável da 

cama conjugada de casal padrão em uma fábrica de estofados localizada no município de 

Jaciara, MT. 

O custo de fabricação do produto ou serviço pode ser determinado com base em 

três elementos: materiais, mão de obra, gastos gerais de fabricação. Esses são os custos 

fáceis de perceber, pois estão relacionados diretamente ao produto, ficando sobre a 

responsabilidade do gestor Identificá-los e classificá-los para melhor compreensão dos 

custos envolvidos na produção do produto. Existe uma grande diferença entre as despesas 

e os custos fundamentais na produção. A despesa com os bens e serviços adquiridos vai 

para o resultado da organização, enquanto os custos são inclusos no artigo finalizado. 

Saber diferenciar os vários tipos de gastos que acontecem em toda empresa, não somente 

na área de produção, impacta os resultados da empresa (SANTOS, 2019). 

Nesta nova dinâmica de mercado encontrada pelas organizações, a gestão de 

custos se torna indispensáveis, uma vez que pode mudar o rumo da empresa no mercado 

em que atua. Identificando as variáveis de custos envolvidas na produção de seu produto, 
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bem como tendo pleno controle dos seus gastos, a empresa conseguirá atender as 

demandas de forma competitiva. 

 

2 SISTEMAS DE CUSTO 

 

Um sistema de gestão de custos tem por objetivo atribuir valores aos produtos. 

Para atribuir valores, o gestor necessita entender os custos diretos e indiretos envolvidos, 

bem como os gastos que ocorrem na operação da empresa. Neste sentido, os custos 

ajudam na tomada de decisão das organizações, pois demonstram qual o custo do produto, 

e os gastos que a empresa possui para manter a operação funcionando.  

As informações sobre a gestão de custos podem ser utilizadas para dois fins: 

Controle: monitoramento para garantir que a empresa está trabalhando conforme o plano 

traçado.  Planejamento: processo decisório das ações a serem realizadas no futuro. A 

utilização das informações se justifica, pois possibilita a identificação de custos, bem 

como a execução do planejamento estratégico (LIMEIRA , 2012). 

O uso dos custos permite que a empresa tenha conhecimento sobre os gastos que 

foram realizados e, a partir desse controle, consiga aumentar sua lucratividade de modo 

sustentável em curto, médio e longo prazo. Nas organizações em que há profissionais de 

diferentes áreas, as palavras gastos, custos e despesas podem remeter ao mesmo 

significado. Sabemos que para ter controle e sabe gerenciar é preciso saber identificá-los 

e separá-los, para não criar despesas desnecessárias para as empresas sem alguns fins ou 

retornos de ativos (IUDICIBUS, 2013 e MELLO, 2013). 

 

2.1 CUSTO FIXO 

 

Os custos fixos se referem aos custos que se mantêm constantes dentro de uma 

capacidade instalada, desconsiderando a variação da quantidade de produção, isto é, a 

empresa terá o mesmo custo se aumentar ou reduzir a produção. Então são 

independentemente do tamanho da produção e ampliação da estrutura no processo fabril, 

na instalação o custo fixo sempre existira (IUDICIBUS, 2013 e MELLO, 2013). 

Independentemente do volume de produção, os custos fixos totais permanecerão 

iguais; como exemplo podemos citar: a depreciação das máquinas da fábrica, o seguro da 

fábrica, o aluguel do espaço, o salário dos supervisores etc. tais exemplos nos afirma que 
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esse tipo de custo não tem como evitá-los e sim traça estratégias que terá resultado 

suficiente com o tamanho da estrutura da empresa (GUAZZELLI, 2019). 

Quando é feita a análise de custo unitário de um produto, a fração do custo fixo 

que é destinada a este produto diminui à medida que o volume de produção aumenta 

(UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL, 2009). Desta forma, o comportamento 

dos custos fixos não se altera independentemente das variações de produção de uma 

empresa. 

 

2.2 CUSTOS VARIÁVEL 

 

O custo variável tem valor diretamente proporcional à quantidade de produto ou 

serviço gerado. Para um custo ser variável, deve variar em relação a algo, que é sua base 

de atividades. O custo dela mostra o valor de acordo com a produção ou a quantidade de 

trabalho (GARRISON, NORREN, BREWER, 2012). 

Todavia, Fontoura (2013) salienta que, mesmo que os custos variáveis mudem 

conforme o volume de serviço ou produção, o custo unitário continuará sendo fixo, 

Exemplo: embalagens, insumos, fornecedores e impostos diretos de venda. Desse modo 

quantos mais vendas maiores serão as despesas das empresas.  

Os custos variáveis poderão aumentar ou diminuir, dependendo do aumento ou da 

diminuição da quantidade de serviços exercidos ou itens fabricados; ou seja, eles vão 

variar conforme as atividades desempenhadas ou o volume de produção. 

 

2.3 DESPESAS FIXAS 

 

 Segundo Antoni (2017) a principal característica de uma despesa fixa é a sua 

periodicidade, não o seu valor fixo. Assim, as despesas fixas são as geradas mensalmente, 

mas sem relação com volume de atividades. Ou seja, as despesas fixam são aquelas que 

não apresentam relação com o custo do produto, e nem com as compras de mercadorias 

ou mesmo produção. 

Tipos de Despesas Fixas incluem: aluguel, taxas bancárias, seguros e outros, são 

despesas incorridas mesmo se a empresa não vender nada em um mês ou ficar no prejuízo. 

Isso faz sentido, já que o valor de aluguel, por exemplo, não depende do que a organização 

produziu no mês. 
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2.4 DESPESAS VARIÁVEL 

 

As despesas variáveis são despesas com relação direta com o volume de atividade 

da empresa. Conforme o volume aumenta a tendência de crescimento das despesas 

sempre vão variar. A vários serviços relacionados com esse tipo de despesa dentro da 

empresa, gastos com o marketing, comissões entre outras que alteram os valores e 

planejamentos, dentro das operações das empresas, para este custo se transforma em 

apenas frações do custo total é necessário estudar as características das empresas para ser 

um dos menores sem muito impactos no caixa da empresa (ANTONI, 2017). 

 

2.5 CUSTO DIRETO 

 

Custos diretos são de fácil mensuração, pois são atribuídos diretamente ao produto 

ou serviço, como matéria-prima e mão de obra direta. É um custo bem objetivo e 

transparente para lidar com suas informações no âmbito empresarial (UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO BRASIL, 2009). 

Os custos diretos são aqueles que podem ser identificados diretamente dos 

produtos, o que significa que sua medida é precisa O controle de identificação desse tipo 

de custo facilita o gerenciamento preciso e dar uma maior agilidade nos processos de 

produção (SILVA, 2019). 

 

2.6 CUSTOS INDIRETO 

 

Os custos indiretos não têm relação direta com o produto, sendo difícil mensurar 

sua atribuição a uma unidade de produto ou serviço, como lubrificação de máquinas ou 

energia elétrica. São custos mais difíceis de calcular requer atenção e se altera conforme 

a fabricação e que está relacionada com as variações de demanda também. Este curto é 

por muitas empresas são estimadas, mediante a coletarem de informações e trabalham em 

cima de estimativa de valores dos custos indiretos (UNIVERSIDADE LUTERANA DO 

BRASIL, 2009). 

Os custos indiretos são caracterizados pelo fato de não demonstrarem de forma 

direta a quantidade que foi usada. Os custos indiretos necessitam de referência para tornar 
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a sua identificação de mais facial compreensão. Como o critério de rateio adequado, a 

empresa poderá utilizar o custo indireto com maior precisão (SILVA, 2019). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para identificar o custo variável da cama conjugada de casal padrão em uma 

fábrica de estofados localizada no município de Jaciara, MT, se utilizou a pesquisa 

bibliografia para entender as varáveis relacionadas ao custo a serem levantadas. A 

pesquisa bibliográfica é um tipo específico de produção cientifica:  é feita com base em 

textos, como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, 

jornais, revistas, resenha e resumo, tendo como objetivo levantar informações sobre o 

tema pesquisado (MARCONI e LAKATOS, 2017). 

O levantamento das informações referente ao custo do produto foco do estudo 

ocorreu através da pesquisa ação, que pode ser caracterizada como uma pesquisa social 

com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativo da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo (THOLLENT, 2005). 

Os dados coletados foram compilados e analisados através da pesquisa 

quantitativa que utiliza instrumentos matemáticos, tanto na coleta como no tratamento 

dos dados, tendo como finalidade medir relações entre variáveis (ZANELLA, 2013). 

Por fim a divulgação dos dados ocorreu através da pesquisa descritiva, que 

demonstrou o custo variável do produto foco do estudo, bem como os componentes que 

fazem parte do produto estudado. Segundo Trivios (1987) visa conhecer a realidade 

estudada, suas características e seus problemas, descrevendo com exatidão os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. 

 

4 ANÁLISE DO RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Após as observações feitas com o proprietário da fábrica de estofados situada em 

Jaciara MT, iniciou uma análise para identificar e avaliar os custos variáveis da cama de 

casal conjugada padrão, como demonstrado na tabela 1 e 2. 
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Na tabela 1, vemos os valores da matéria-prima comprada para a produção das 

camas de casal conjugada padrão, os itens são: madeira, tendo 32 unidade com o custo de 

R$ 115,00 sendo a unidade por R$ 3,59. Espuma sendo 56 KG, com custo de R$ 303,00, 

e a unidade por R$ 5,41. Cola com10 litros com custo de R$ 430,00, e a unidade por R$ 

43,00. Tecido sendo 80 metros com o custo de R$ 2.800, sendo a unidade R$ 35,00. A 

chapa de compensado comprado 5 unidades, saindo a unidade por R$ 56,00. O TNT foi 

comprado 50m, com o custo de R$ 220,00, saindo R$ 4,40 o metro. O grampo foi 

adquirido 1.100 unidades saindo R$8,15 a unidade. Os pés foram comprados 120 

unidades sendo o custo unitário R$ 3,33. 

 

Quadro 1 – Valor da matéria-prima comprada 

Matéria-prima Quantidade 
Unidade 

Medida 
Preço custo 

Preço por 

unidade 

Madeira 32 unid. R$ 115,00 R$ 3,59 

Espuma 56 kg R$ 303,00 R$ 5,41 

Cola 10 lt R$ 430,00 R$ 43,00 

Tecido 80 m. R$ 2.800 R$ 35,00 

Chapa de 

compensado 5            unid. R$ 280,00 R$ 56,00 

TNT 50 m. R$ 220,00 R$ 4,40 

Grampo 1.100 unid. R$ 135,00 R$ 8,15 

Pés 120 unid. R$ 400,00 R$ 3,33 

 

Na tabela 2, vemos os custos variáveis envolvidos na produção do produto foco 

do estudo.  A madeira utilizada forma 12 unidades, que custou de R$ 43,08, a espuma 

utilizada foi  2kg, custou R$10,82, a cola utilizada  30ml, custou R$ 1,29, o tecido  

utilizado foi 2m, custou R$ 70,00, chapa de compensado, utilizado foi 1unidade, custou 

R$ 56,00, TNT utilizado foi 2m, custou R$8,80, grampo utilizado 50 unidades custou R$ 

6,13, pés foram utilizados 7unidades, custou R$23,00. 

Quadro 2 - Custo variável cama conjugada de casal padrão 

Matéria-prima Quantidade Unidade Medida Preço custo 

Madeira 12 unid. R$ 43,08 

Espuma 2 kg R$ 10,82 

Cola 30 ml R$ 1,29 

Tecido 2 m. R$ 70,00 
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Chapa de 

compensado 1 unid. R$ 56,00 

TNT 2 m. R$ 8,80 

Grampo 50 unid. R$ 6,13 

Pés 7 unid. R$ 23,00 

Total de custo direto R$ 163,00 

 

Como observado, após a identificação das matérias primas que estão relacionadas 

à produção da cama conjugada de casal padrão, e a sua respectiva alocação, identificou-

se que o custo variável do produto é de R$ 163,00. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou identificar o custo variável da cama conjugada de casal 

padrão em uma fábrica de estofados localizada no município de Jaciara, MT. Neste 

sentido, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para identificação dos conceitos relacionados 

à gestão de custo. Na sequência utilizou-se a pesquisa ação, para juntamente com o 

proprietário identificar as matérias primas envolvidas na fabricação do produto foco.     

Após a identificação das matérias primas e dos custos relacionados a produção do 

produto, utilizou-se a pesquisa quantitativa para realizar a alocação e identificação do 

custo variável do produto. A divulgação dos dados ocorreu através da pesquisa descritiva, 

que demonstrou os custos variáveis para a produção da cama conjugada padrão. 

Como resultado, identificou-se que para produzir o produto foco do estudo a 

empresa tem um custo variável de R$ 163,00. Como estudo futuro sugere-se uma 

abordagem que contemple os custos fixos, o demais custos variáveis, e o calculo do ponto 

de equilíbrio. 
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RESUMO 

 

Existem diversas formas de se comunicar com os clientes ou públicos-alvo das empresas. 

Estas formas são divididas em tipos de estratégias, e podem variar em formato, conteúdo 

e abordagem. Em um mundo ideal, as empresas podem combinar diversas estratégias, 

atacando em múltiplas frentes. Neste sentido, o presente estudo buscou identificar quais 

foram às estratégias de marketing digital utilizadas pelos lojistas do município de Jaciara-

MT durante pandemia. Desta forma, para atingir o objetivo utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica para se identificar as estratégias de marketing digital que podem ser 

utilizadas. Na sequência se aplicou um questionário junto às empresas, para identificar as 

estratégias mais utilizadas. Os dados foram divulgados através da pesquisa descritiva que 

demonstrou as estratégias que foram utilizadas pelos empresários na pandemia. Como 

resultados, identificou-se que 73% das empresas utilizam o marketing de conteúdo, 

enquanto as 27% restantes não o utilizam. Já o marketing de mídias sociais é utilizado 

por 91% das pesquisadas, o e-mail de marketing por 45% delas, o marketing viral também 

por 45%, a publicidade online por 82% e a pesquisa online também por 82% 

 

Palavras - chave: Marketing, Estratégia, Marketing Digital. 

 

ABSTRACT 

 

There are several ways to communicate with customers or target audiences of companies. 

These forms are divided into types of strategies, and can vary in format, content and 

approach. In an ideal world, companies can combine different strategies, attacking on 

multiple fronts. In this sense, the present study sought to identify which were the digital 

marketing strategies used by storeowners in the municipality of Jaciara-MT during a 

pandemic. Thus, to achieve the objective, bibliographic research was used to identify the 

digital marketing strategies that can be used. Then a questionnaire was applied to the 

companies, to identify the most used strategies. The data were disseminated through 

descriptive research that demonstrated the strategies that were used by entrepreneurs in 

the pandemic. As a result, it was identified that 73% of companies use content marketing, 

while the remaining 27% do not use it. Social media marketing is used by 91% of 

respondents, email marketing by 45%, viral marketing also by 45%, online advertising 

by 82% and online research also by 82%. 
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Keywords: Marketing, Strategy, Digital Marketing. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 tem se concretizado como um grande marco na história da 

humanidade, tendo reflexos tanto na vida das pessoas quanto das empresas. Além da crise 

sanitária, se instala também uma grande crise econômica, que se iniciou com a 

necessidade de distanciamento social, assim como a suspensão total ou parcial de 

determinadas atividades econômicas. Para sobreviver, muitas empresas precisaram se 

reinventar.  

As vendas e comercialização de produtos e serviços que anteriormente eram 

realizadas majoritariamente em lojas com pessoas atendendo aos clientes (meio físico) 

teve que migrar para o ambiente virtual valendo-se de sites hospedeiros, sites próprios 

(marketplace), redes sociais e Whatsappquase instantaneamente. 

Segundo informações SEBRAE (2015) o varejo está em constante mudança e nos 

próximos anos os varejistas continuarão a surpreender a todos com sua capacidade de 

inovação e criação de experiências. O que não muda é o cliente, que sempre será o foco 

da empresa, mas mudam suas necessidades, desejos e preferências. Com o intuito de gerar 

experiências inspiradoras e emocionantes dentro da loja, para que os clientes divulguem 

o negócio e queiram voltar, os varejistas inovadores estão mudando a forma de integrar o 

virtual e a loja física. Trata-se de uma fusão entre invenções de alto impacto emocional e 

experiências centradas no cliente.  

Muitos negócios já possuíam sites, voltados apenas para informação e 

propaganda, mas tiveram que ser readequados para suportar as vendas virtuais. Essa nova 

situação impõe a todos estes atores do processo a repensarem sobre as estratégias mais 

eficientes para manter as engrenagens da economia em funcionamento. Ou seja, inovar, 

desenvolver e ampliar canais que permitam realizar vendas de forma eficiente, cômoda e 

segura aos consumidores para que o fluxo financeiro da empresa possa se manter e 

garantir a existência das empresas no período pós-pandemia. 

O presente estudo surge com o objetivo de identificar quais foram às estratégias 

de marketing digital utilizadas pelos lojistas do município de Jaciara-MT durante 

pandemia. O estudo será realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, aliada a um 
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estudo de campo efetivado por meio da aplicação de questionários aos lojistas do 

município.  

A estratégia de marketing é um assunto primordial para a sobrevivência e 

crescimento das organizações, pois é através dela que poderão atingir e manter uma 

vantagem competitiva no mercado em que atual, ofertando algo que supere os 

concorrentes, o que em tempos de crise pode significar a própria sobrevivência da 

organização.  

 

2 ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

O termo estratégia tem sua origem na área militar e referia-se à arte do general em 

comandar o exército, com foco em habilidades psicológicas e comportamentais. Com a 

evolução dos tempos essas habilidades ganharam conceitos gerenciais, administrativos, 

de liderança, de poder, seguidos do uso da força para sobrepujar os opositores, criando 

assim um sistema unificado de influência e controle. Entende-se, portanto, que, na área 

militar, estratégia era a maneira pela qual os generais aplicavam suas habilidades e forças, 

em grande escala, contra um inimigo (SANTOS, 2011). 

Toaldo e Luce (2006) definem a estratégia de marketing como o desenvolvimento 

de atividades e tomadas de decisões capazes de construir e manter uma vantagem 

competitiva sustentável, o que ocorre devido a sua contínua interação com o meio externo, 

interagindo com diferentes públicos, mas principalmente os consumidores, buscando 

informações e respondendo ás demandas existentes. As estratégias de marketing 

contribuem para a entrega de valor aos mercados, uma vez que o indivíduo compõe sua 

opção de compra comparando os benefícios oferecidos com os custos de aquisição da 

oferta, e em seguida, confrontando o valor dessa oferta com o valor de outras ofertas, para 

ao final fazer a sua escolha.  

Para Taveira (2017) a estratégia é um caminho escolhido para se chegar a 

determinado lugar. Então, assim como ocorre em uma viagem, para se desenhar o plano 

estratégico de uma organização é preciso primeiro verificar aonde a organização está (sua 

situação competitiva), definir para onde ela vai (objetivos) e depois quais caminhos irá 

seguir (estratégias). Para sabe como a organização está se saindo em sua caminhada são 

definidas metas.  
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2.1 Tipos de Estratégia de Marketing  

 

Existem diversas formas de se comunicar com os clientes ou públicos-alvo das 

empresas. Estas formas são divididas em tipos de estratégias, e podem variar em formato, 

conteúdo e abordagem. Em um mundo ideal, as empresas podem combinar diversas 

estratégias, atacando em múltiplas frentes.  

O advento da internet tem grande importância no marketing, tanto de serviços 

quanto de produtos, pois permitiu a expansão e divulgação de informações, além de 

permitir maior interação entre as pessoas, mesmo que elas estejam distantes 

geograficamente. Essa transformação viabilizada pelo ambiente digital permite observar 

que tanto a sociedade, quanto o mercado e o consumidor mudaram, o que fez com que o 

próprio marketing tivesse que passar por mudanças. Por meio do marketing digital, as 

empresas buscam estabelecer uma conexão com o seu público, identificar seus desejos e 

necessidades, para posteriormente oferecer soluções mais direcionadas, aumentando suas 

vendas e lucratividade (SILVA, 2018). 

Torres (2009) relaciona as estratégias do marketing tradicional a seis estratégias 

do marketing digital, que são: marketing de conteúdo, marketing nas mídias sociais, e-

mail marketing, marketing viral, publicidade on-line e pesquisa on-line. Cada uma destas 

estratégias permite definir ações táticas e operacionais a partir de tecnologias a serem 

utilizadas, criando um planejamento eficaz. Elas são detalhadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Estratégias de marketing digital 

Estratégia de 

marketing 

Estratégia de 

marketing digital 
Ações táticas e operacionais 

Tecnologias e plataformas 

empregadas atualmente 

Comunicação 

corporativa 

relações 

públicas 

Marketing de 

conteúdo 

Geração de conteúdo e 

Marketing de busca 
Blogs; SEO/SEM 

Marketing de 

relacionamento 

Marketing nas 

mídias sociais 

Ações em redes sociais; Ações 

com Blogueiros 

Orkut; Twiter; Facebook; 

Youtube, Linkedln, etc 

Marketing 

direto 
E-mail marketing 

Newsletter; Promoções; 

lançamentos 
E-mails; SMS; MMS 

Publicidade e 

propaganda; 

marketing de 

guerrilha 

Marketing viral 

Postagem de vídeos, 

animações e músicas; 

publicação de widgets 

Redes sociais; Youtube; 

Widgets virais 

Publicidade e 

propaganda; 

Brandling 

Publicidade on-

line 

Banners; Podcast e videocast; 

Widgets; Jogos online 

Sites e blogs; Mídias sociais; 

Google Adwords 
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Pesquisa de 

mercado; 

Branding 

Pesquisa on-line 

Buscas e clipping; 

Monitoramento de marcas; 

monitoramento de mídias 

Google; Redes sociais; 

Clipping 

Fonte: Silva (2018) 

 

2.1.1 Marketing de Conteúdo 

 

O marketing de conteúdo ainda é um termo novo, que surge como evolução de 

ideias precedentes do campo de marketing direto, marketing de relacionamento, internet 

marketing e relações públicas. Sua forma motriz é a produção de conteúdos educativos, 

informativos ou de entretenimento, visando a criação de uma relação pessoal e engajadora 

com os consumidores atuais e potenciais. 

Conforme Assad (2016), o marketing de conteúdo também é conhecido 

como Content Marketing, e envolve o processo de planejamento, criação e 

compartilhamento de conteúdo que tenha como foco o usuário enquanto cliente potencial. 

Como exemplos de conteúdos a autora cita: artigos, posts, notícias, e-books, vídeos, 

imagens, webinars, eventos e diversas outras formas de se propagar informação. Estas 

estratégias têm como objetivo posicionar uma marca como referência de mercado com 

base no que ela entende e tem de melhor: seu conteúdo e o relacionamento que ele pode 

gerar.  

Ferreira e Chiaretto (2016), marketing de conteúdo é uma aplicação estratégica 

para a criação e distribuição de conteúdo relevante e valioso para um público, por meio 

de canais de comunicação diversos, com o objetivo de atrair, conquistar e envolver este 

público, estabelecendo uma relação que possa vir a ser rentável. Trata-se, portanto de uma 

estratégia de aproximação cujo interesse primordial não é impactar ou persuadir, mas 

informar, engajar e entreter.  

A proposta do marketing de conteúdo pode orientar a produção de conteúdo para 

a assimilação e o fortalecimento da marca, pois permite a compreensão de que a aplicação 

cria um ambiente colaborador, sem intenções perceptíveis de benefício próprio, 

propiciando a transparência e empatia com a marca (FERREIRA; CHIARETTO, 2016).  

 

2.1.2 Marketing nas Mídias Sociais 

 

A utilização de mídias sociais tem sido uma das grandes tendências de marketing 

digital utilizadas pelas empresas nos dias atuais. De acordo com Révillion (2019), os a 
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ótica do marketing, as redes sociais ou sites de relacionamento estão inseridas no contexto 

das mídias sociais.  As redes sociais são ambientes que tem por objetivo reunir pessoas, 

são os chamados sites de relacionamento, como é o caso do Facebook, Instagram, 

MySpace, entre outros. Já as mídias sociais são os sites construídos para oferecer um 

espaço de criação colaborativa de conteúdo, interação social e compartilhamento de 

informações em diversos formatos (RÉVILLION, 2019).  

Para Macedo (2019) as redes sociais podem ser definidas como um lugar de 

exibição, onde os indivíduos se comunicam de forma direta entre si, originando uma rede 

de relacionamentos. Redes sociais são um exemplo de mídias sociais, onde cada pessoa 

se torna criador de seu próprio conteúdo, atuando como meio de comunicação para todos 

os usuários presentes em sua rede. O autor cita três das redes sociais mais populares na 

atualidade: Facebook, Twiter e Instagram.  

O Facebook foi criado no ano de 2004 e funciona através de perfis e comunidades. 

Um importante fatores nesta rede social é a possibilidade de criação de fanpage, uma 

página planejada justamente para o uso de empresas, negócios, ou empreendimentos, 

permitindo que ela seja utilizada como ferramenta estratégica de marketing e publicidade 

(MACEDO, 2019).  

O Twiter foi criado no ano de 2006 e é composto por seguidores e pessoas a seguir, 

de forma com que casa usuário possa escolher quem deseja seguir e também pode ser 

seguido pelos outros usuários. Também tem a possibilidade de mensagens de modo oculto 

para outros membros. Otwitter é um ambiente moderno, inovador; rápido, ágil, jovem, 

informal. Esse deve ser o espaço em que seus consumidores se sintam mais próximos de 

sua marca, tenham vontade de interagir, tenham a sensação de serem seus amigos e, por 

serem seus amigos, terem até um sinal positivo de status social (MACEDO, 2019).  

Já o Instagram, foi criado em 2010 e em um pequeno espaço de tempo tornou-se 

o maior site de compartilhamento, utilizado intensamente pelas empresas com o intuito 

de promover sua marca com baixo custo. Neste espaço, o conteúdo fotográfico chama 

mais atenção do que as postagens baseadas em textos. Empresas de todos os tamanhos 

utilizam essa ferramenta com a finalidade de divulgar seus produtos ou serviços aos 

seguidores, instigando a interação entre os usuários e lhes permitindo maior conectividade 

entre as empresas e consumidores. Para fins comerciais, o objetivo do Instagram é 

transformar visitas em vendas e seguidores em clientes através de fotos e imagens que 

despertem a atenção do cliente (MACEDO, 2019). 
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2.1.3 E-mail Marketing 

 

De acordo com Turchi (2019) o e-mail marketing é um dos instrumentos mais 

antigos e mais utilizados em campanhas de comunicação. A autora observa, no entanto, 

que seu envio deve ser feito de forma adequada, por ferramentas especializadas, 

notadamente para comunicação com clientes tradicionais e potenciais, e ainda com 

fornecedores e demais parceiros de negócios. Sua principal característica é a agilidade, 

tanto para envio quanto para resposta e também pela facilidade de medir o retorno, o que 

pode ser feito através de estatísticas que irão indicar quantas pessoas receberam a 

mensagem, quantas visitaram o site e fizeram algum tipo de interação e quantas 

solicitaram não receber mais esse tipo de comunicação. 

O e-mail de marketing pode ser utilizado para diferentes finalidades, como o envio 

de boletins informáticos periódicos (newsletters), e também como uma maneira criativa 

e não invasiva das empresas serem lembradas por seus clientes, atualizando-os sobre 

novidades e inovações. Além disso, pode ser utilizado para pesquisas, para oferecer 

descontos ou preços especiais, ou para campanhas específicas que contam com a 

participação de empresas parceiras (TURCHI, 2019). 

 

2.1.4 Marketing Viral 

 

O marketing viral é definido por Turchi (2019) como a consequência de 

estratégias que levam as pessoas a retransmitir mensagens para amigos, conhecidos e 

demais contatos de suas redes sociais. A classificação viral está relacionada ao poder de 

repassar as mensagens com rapidez e para um grande número de pessoas. A autoria 

destaca ainda que, oferecer prêmios para quem retransmitir uma mensagem não é 

marketing viral. O que caracteriza o marketing viral é o fato das pessoas repassarem 

aquele conteúdo como o tradicional boca a boca, sentindo algum tipo de satisfação por se 

sentirem prestigiadas por ter descoberto algo antes de seus colegas de rede. Turchi (2019) 

cita alguns ingredientes que costumam levar à viralização de campanhas como o uso, por 

exemplo, de bebês falando em línguas impróprias, animais fazendo papel de humanos e vice-

versa, aliar acidentes ao humor ou dublar filmes clássicos trocando as falas originais. 
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2.1.5 Publicidade On-Line 

 

Atualmente, quando se deseja comprar qualquer produto, basta o cliente acessar 

um site de busca ou sites especializados em pesquisas de preço. Além disso, consegue 

pesquisar o que está sendo dito sobre aquele produto pelos compradores, e assim obter 

mais segurança antes de tomar sua decisão de compra. É neste contexto que a publicidade 

on-line ganha relevância.  

Segundo Turchi (2019), o Google já é o segundo maior veículo de mídia no País, 

ficando atrás apenas da Rede Globo. Entre as diversas possibilidades oferecidas por estes 

meios estão os banners ou mídia display, são a forma mais simples e direta 

de publicidade na Internet. Neste modelo de publicidade, ao acessar um portal o cliente 

vê o banner e recebe a mensagem publicitária. Ao clicar sobre o banner o cliente é 

direcionado ao site do anunciante. 

Santos (2014) acrescenta que muitas marcas utilizam banners dentro de blogs que 

possuem conteúdo de interesse de seu público alvo, e não por sua popularidade. Como 

exemplo, o autor cita um banner de anúncio do Giraffas, rede de restaurantes, no blog de 

humor “São Salvo”, onde o link direciona os usuários para um vídeo de campanha no 

canal da marca no Youtube.  

Figura 1 – Publicidade online da marca Giraffas no blog Não Salvo 

 

Fonte: Santos (2014) 

 

Santos (2014) explica ainda que os banners podem variar de tamanho e forma, 

podem ser estáticos, animados ou interativos. Além deles, existem outros recursos que 

podem permitir a interação com o público para a promoção de marcar ou venda de 

produtos e serviços, a exemplo dos sidekick, que são uma aba ao lado direito do site que 
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se expande ao passar o mouse; o pushdown, que também se expande quando acionado, 

mas fica na parte superior da página; os pop-ups, janelas independentes que se abrem 

automaticamente quando determinadas páginas são acessadas, entre outros.  

 

2.1.6 Pesquisa On-Line 

 

A pesquisa é o alicerce das atividades de marketing, sendo que a pesquisa on-line 

pode ser apoiada por programas de computador ou celulares. A pesquisa online é a 

procura de um produto na internet. Neste momento, é essencial que as empresas utilizem 

ferramentas que a posicionem nos primeiros campos de busca trazendo a solução de 

compra almejada, sendo que, para isso precisam e investir em estratégias que melhorem 

a sua posição no ranking das ferramentas de pesquisa/busca, como o Google, Yahoo, Bing 

e outros (MAZZINGHY, 2018). 

Como exemplo desta ferramenta Mazzinghy (2018) cita o Google Adwords, onde 

as empresas compram palavras que desejam associar ao conceito da sua marca.  Na Figura 

1, a autora apresenta o exemplo da empresa Hellmanns, pois ao pesquisar alimentação 

saudável no Google, um anúncio da Hellmanns é ativado, direcionando o internauta, que 

clicar, para sua página da marca no Facebook.  

 
Figura 1: Exemplo do Google Adwords 

 
Fonte: Mazzinghy (2018) 

 

A pesquisa online permite que a empresa se torne acessível ao consumidor, pois 

ao pesquisar determinado assunto, ele receberá os sites destas empresas como sugestões. 

Esta estratégia é muito utilizada por grandes empresas. Por exemplo, ao utilizar a 
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ferramenta Google para pesquisar a palavra eletrodoméstico, empresas como o Magazine 

Luiza, Ricardo Eletro e Lojas Americanas serão as primeiras opções.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a consecução do objetivo de identificar quais foram as estratégias de 

marketing e vendas utilizadas pelos lojistas do município de Jaciara/MT, durante a 

pandemia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para identificação das estratégias de 

marketing digital. Segundo Lozada e Nunes (2018) a pesquisa bibliografia propicia o 

exame de um tema para que o pesquisador construa uma nova abordagem, com o objetivo 

de chegar a conclusões inovadoras e que componham a sua gama conceitual. 

Após a identificação das estratégias de marketing digital que podem ser utilizadas, 

realizou-se a elaboração de um questionário para a aplicação juntos aos comerciantes do 

município foco do estudo. O desenvolvimento desta etapa ocorreu através de uma 

pesquisa de levantamento que busca informações sobre uma realidade específica através 

da coleta de dados da realidade (LOZADA; NUNES; 2018). 

Após a aplicação dos questionários, utilizou-se a pesquisa quantitativa, para 

realizar a tabulação e descrição dos dados.  A pesquisa quantitativa utiliza instrumentos 

de coleta de dados estruturados, os resultados são analisados com o uso preponderante de 

métodos quantitativos, como o método estatístico (LOZADA; NUNES; 2018). Por fim, 

os resultados foram apresentados através de uma pesquisa descritiva, que busca descrever 

características do assunto estudado (LOZADA; NUNES; 2018). 

 

4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Visando identificar quais foram às estratégias de marketing e vendas utilizadas 

pelos lojistas do município de Jaciara/MT, buscou-se informações junto a onze empresas 

do município, das quais 18% atuam na área de serviços e 82% no comércio, conforme o 

gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Segmento das empresas participantes 
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Com relação ao porte das empresas pesquisadas, constatou-se que 27% eram 

empresas de pequeno porte, 55% empresas de médio porte, e 18% de grande porte, 

conforme elucida o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 – Porte das empresas participantes 

 

 

O Gráfico 3 representa a adesão das empresas analisadas em relação ás principais 

estratégias de marketing digital. A pesquisa mostrou que 73% das empresas utilizam o 

marketing de conteúdo, enquanto as 27% restantes não o utilizam. Já o marketing de 

mídias sociais é utilizado por 91% das pesquisadas, o e-mail de marketing por 45% delas, 

o marketing viral também por 45%, a publicidade online por 82% e a pesquisa online 

também por 82%  

 

Gráfico 3 – Estratégia de marketing digital utilizada pelas empresas 
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Como se verifica, as empresas foco da pesquisa, no município de Jaciara/MT 

demonstram preferência na utilização do marketing de conteúdo, marketing de mídias 

sociais, publicidade online e pesquisa online. 

De acordo com Dandolini (2018) o marketing de conteúdo já vem sendo utilizado 

a muitos anos. O autor cita o caso da Michelin, fabricante de pneus, que ainda no ano de 

1900 começou a utilizar a estratégia através do “Guia 7 Michelin”, um livreto de 

aproximadamente 400 páginas com instruções práticas de como fazer manutenção do 

carro, dicas de viagens, orientações para chegar em postos de gasolina e afins. A intenção 

do guia não era vender pneus, mas incentivar que as pessoas viajassem mais, usando seus 

pneus e os gastando rapidamente. 

Dandolini (2018) explica que, com a adoção de marketing de conteúdo, as vendas 

precisam ocorrer de forma natural, ocorrendo o que se chama de jornada de compra ou 

funil de vendas, caminho que o cliente passa até ter total confiança em sua marca. Para a 

autora, a linha editorial deve facilitar o trabalho do conteúdo na jornada, tornando-a 

atraente ao consumidor. Por meio do marketing de conteúdo é possível passar 

informações e despertar o interesse do cliente sobre o negócio. Trata-se, portanto, de um 

tipo de marketing que não parece marketing. 

As mídias sociais também estão evidencia nos últimos anos. Melo e Pereira (2016) 

se referem a elas como um acontecimento cultural que está em constante ascensão e 

transformação e provocam no consumidor a sensação de proximidade com todos. Novas 

ferramentas vêm sendo desenvolvidas a todo o momento, como sites criativos, aplicativos 
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para smartphones até redes sociais e blogs, todos com o objetivo de alcançar de maneira 

direta e pessoal os consumidores. Para os autores, as mídias sociais tornam o cliente 

produtor e também consumidor de informação, além de estarem totalmente abertas ao 

público, que pode ler, ouvir ou ver o conteúdo e interagir com as pessoas que o criaram. 

A internet vem dando novos moldes à publicidade, que pode lançar mão de 

recursos tradicionais, como a divulgação de panfletos ou poluição visual de vias públicas.  

A internet possibilita um acervo de publicidade em um clique, de forma simples e 

tentável, principalmente por meio da utilização de banners como publicidade online, que 

tem um formato semelhante ao de anúncio de jornais e revistas, porém o consumidor que 

está acessando a página vê o banner e recebe a mensagem publicitária. Ao despertar seu 

interesse, basta clicar sobre o banner que o consumidor será direcionado ao site do 

anunciante (GONZALES; SERIDÓRIO, 2019). 

Por fim, cita-se a pesquisa e monitoramento online, como estratégia para conhecer 

o público-alvo e pensar em maneiras de melhorar a produção de conteúdo e o 

relacionamento com o internauta.  A pesquisa auxilia também a na determinação da 

relevância de conteúdo no ciberespaço. Utilizando as ferramentas de busca é possível 

obter resultados da colocação do site na pesquisa do Google, quantas citações em outros 

sites e quais palavras-chave estão relacionadas ao site da empresa e marcas (GONZALES; 

SERIDÓRIO, 2019). 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A estratégia de marketing é um assunto primordial para a sobrevivência e 

crescimento das organizações. Neste sentido o presente estudo buscou identificar quais 

foram às estratégias de marketing digital utilizadas pelos lojistas do município de Jaciara 

/MT durante pandemia. 

Desta forma, para atingir o objetivo utilizou-se a pesquisa bibliográfica para se 

identificar as estratégias de marketing digital que podem ser utilizadas. Na sequência se 

aplicou um questionário junto as empresas, para identificar as estratégias mais utilizadas. 

Os dados foram divulgados através da pesquisa descritiva que demonstrou as estratégias 

que foram utilizadas pelos empresários na pandemia. 

Como resultados identificou-se que 73% das empresas utilizam o marketing de 

conteúdo, enquanto as 27% restantes não o utilizam. Já o marketing de mídias sociais é 

utilizado por 91% das pesquisadas, o e-mail de marketing por 45% delas, o marketing 
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viral também por 45%, a publicidade online por 82% e a pesquisa online também por 

82%  
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PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS MOTORISTAS DE CARGA 

PESADA AUTÔNOMOS QUE RESIDEM NA CIDADE DE 

JACIARA PARA EXERCER SUA PROFISSÃO 
 

Grazyella Alves Barbosa 

Daniela da Silva Oliveira 

Diego Campos Pereira 

Fabrício Lenzi 

 

RESUMO 

 

A profissão de motorista de caminhão vem sendo cada vez mais evidenciada após 

longas e duras manifestações acerca de como é seu cotidiano e suas necessidadespara 

se obter uma boa condição de trabalho. O presente artigo destacou os principais 

problemas enfrentados pelos motoristas autônomos que residem no município de 

Jaciara- MT, citando alguns dos principais problemas como, condições das rodovias, 

roubos, preço do combustível, preço dos fretes e o medo da própria profissão e suas 

ameaças. O artigo teve como método de pesquisa, a pesquisa bibliográfica, com um 

questionário aplicado com 10 motoristas autônomos de Jaciara-MT, com a utilização 

da pesquisa descritiva e com uma análise quantitativa dos dados. Por meio da 

aplicação do questionário foi possível compreender que a realidade dos motoristas 

alvo da pesquisa não se difere do restante do país, pois por meio da obtenção dos 

dados e confronto com outras pesquisas realizou-se essa constatação. Os dados 

mostram que as dificuldades enfrentadas pelos motoristas autônomos são reais e que 

cada vez isso afeta o meio de se trabalhar, com destaque para asquestões do roubo, 

preço dos fretes dos combustíveis afetando consideravelmente o meio do transporte, 

pois cada vez mais fica difícil de obter um lucro ou até mesmo a própria 

sobrevivência na profissão. 

 

 

Palavras-chave: Motoristas Autônomos. Dificuldades. Transporte Rodoviário. 

 

ABSTRACT 

 

The profession of truck driver has been increasingly evidenced after long and hard 

demonstrations about how is your daily life and your needs to obtain a good working 

condition. This article highlighted the main problems faced by autonomous drivers 

who live in the municipality of Jaciara-MT, citing some of the main problems, such 

as road conditions, theft, fuel prices, freight prices and the fear of the profession 

itself and its threats. The article had as a research method, bibliographic research, 

with a questionnaire applied to 10 autonomous drivers from Jaciara-MT, with the 

use of descriptive research and with a quantitative analysis of the data. Through the 

application of the questionnaire, it was possible to understand that the reality of the 

drivers targeted by the survey is not different from the rest of the country, as this 

data was obtained through comparison with other surveys. The data show that the 
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difficulties faced by self-employed drivers are real and that each time this affects 

the way of working, with emphasis on theft issues, the price of fuel freight, 

considerably affecting the means of transportation, as it is increasingly difficult to 

make a profit or even survive in the profession. 

 

Keywords: Self-employed drivers. Difficulties. Road transport 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O transporte é um dos meios mais usados para qualquer tipo de movimentação 

tanto pessoal como profissional, segundo Albano (2016) pode-se entender que 

transporte é o deslocamento ou o movimento de pessoas ou de coisas de um lugar 

para outro. Esta definição está alinhada com a origem da palavra transporte 

emlatimtrans(de um lado para outro) eportare(carregar).  

O transporte ocorre através dos modais que podem ser definidos como: 

ferroviário, rodoviário, aéreo, aquaviário e duto viário. No Brasil o modal rodoviário 

é um dos mais usado, com 61,1% de acordo com a Confederação Nacional de 

Transportes (CNT) 2020b. Pelavasta extensão territorial, o transporte rodoviário 

pode chegar a lugares que outros tipos não teriam acesso, e pelo seu custo pode-se 

tornar mais vantajoso.  

Apesar da grande parcela do transporte ocorrer pelo modal rodoviário, em 

2018 foi realizada uma das maiores paralizações de motoristas autônomos no Brasil, 

reivindicando melhorias com relação ao alto custo do diesel, pedágios exorbitantes, 

e outras melhorias. Neste períodovárias cidades ficaram sem nenhum tipo de 

abastecimento tanto alimentício como o próprio combustível que por alguns dias 

ficou escasso. Foi a partir daí que a sociedade teve outro olhar para  classe de 

motoristas. Aquele foi o momento de os motoristas mostrarem sua força perante a 

sociedade. 

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo identificar as principais 

dificuldades encontradas por motoristas autônomos que residem no município de 

Jaciara, Mato Grosso. De acordo com pesquisa realizada pela CNT em 2020a com 

motoristas, os problemas mais comuns enfrentados são: roubos, assaltos, preço do 

combustível, preço dosfretes, medo da profissão ser ameaçada, baixos ganhos, falta 

de infraestrutura e a ausência de qualificação especializada no ramo dos transportes.  
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Os problemas identificados na pesquisa são algumas das dificuldades 

passadas pelos motoristas no transporte de vários tipos de cargas de ponta a ponta 

no Brasil. Mesmo com tantos entraves o motorista não pode parar,  

O estudo se justifica por explanar a realidade dos profissionais que atuam no 

ramo de transporte rodoviário, tendo conhecimento de suas principais dificuldades 

para atuarem com qualidade e satisfação, com o objetivo de obter  maior qualidade 

de vida e retorno financeiro.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

O transporte rodoviário é de extrema contribuição para a movimentação de 

mercadorias o que vem contribuir para todos os setores da economia. Sem um bom 

planejamento desse modal não chegaria nossos produtos as mãos dos consumidores, 

porque também não chegaria às mercadorias até as indústrias para o 

desenvolvimento contínuo das suas produções. 

Segundo Ballou (2001, p.124), “o modal de transporte rodoviário é aquele 

realizado através de rodovias por caminhões, carretas, entre outros”. O modal 

rodoviário se destaca como o principal meio de transporte realizado no Brasil.  

Mesmo com suas desvantagens em relação a outros modais, o modal 

rodoviário sofreu mudanças com o passar dos anos, e essas ações mudam sua 

participação na matriz do modal. Ele acaba propiciando aos outros modais contribuir 

mais eficientemente para o transporte de passageiros e de cargas no Brasil.  

O transporte rodoviário tem se destacado como uma das principais atividades 

logísticas, favorecendo na redução de custo, não só da matéria prima, bem como do 

produto acabado 

Conforme o Caixeta-Filho e Martins (2014, p. 148):  

 

O modal rodoviário entende que a vantagem desse modal está na 

possibilidade de transportes integrado porta a porta e de adequação aos 

tempos pedidos, assim como na frequência e disponibilidade dos 

serviços. Apresenta como desvantagem a possibilidade de transportar 

somente pequenas cargas. 
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Fica evidente que o modal rodoviário geralmente atende rotas mais curtas 

devido a sua flexibilidade, propondo uma entrega mais ágil, e confiável para os 

produtos de cargas menores. Tornando se assim, mais competitivo. As atividades 

rodoviárias no pais é grande e alcança uma ampla parte do território nacional. 

Acompanhe o mapa das malhas rodoviárias disponíveis no Brasil, conforme o 

ministério dos transportes. 

Figura1: Mapa Rodoviário Regional 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura (2020, p. 1).  

O modal rodoviário dispõe de uma versatilidade maior que os outros modais, 

pois não necessita de toda a infraestrutura que os demais, utilizando as malhas 

rodoviárias como objetivo de atender os principais critérios da logística que objetiva 

conseguir colocar o produto certo, no lugar certo, com o valor compatível. 

 

2.2 MOTORISTAS AUTÔNOMOS NO BRASIL 

 

No Brasil a vários tipos de formas de se trabalhar como motorista, seja ele 

como funcionário de uma empresa, como cooperado ou como autônomo, trabalhando 

em seu próprio caminhão. De acordo com a CNT (2020d) no Brasil a cerca de 

546.499 profissionais autônomos trabalhando como motoristas de cargas seja ela 

como cargas de grãos, vivas, secas e até perigosas.  
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O motorista autônomo, que possuiveículo próprio, pode estar fazendo seu 

próprio horário, rotas e até mesmo escolher qual frete deseja transportar de acordo 

com a capacidade que seu caminhão possa transportar, tornando o fato de ser dono 

uma vantagem perante a motoristas que estão vinculados a uma transportadora. Esta 

vantagem se limita aos aspectos citados, uma vez que todos os custos da viagem, 

como combustível, pedágios, manutenção do veículo e até sua alimentação, são 

custeados pelo motorista autônomo. 

No Brasil para que o motorista autônomo possa desenvolver suas atividades, 

ele necessita estar regularizado e ter a inscrição realizada no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) (Passaglia; Novaes e Vieira, 2016). Com o registro 

realizado, o motorista garante maior segurança para quem está transportando como 

para o cliente que está precisando da movimentação de sua carga, disponibilizando 

informações que podem ser úteis no caso de possíveis problemas no decorrer do 

trajeto, como acidentes e roubos. 

 

2.3 PRINCIPAIS PROBLEMAS NA ATIVIDADE DE CAMINHONEIRO 

 

Existem vantagens de se trabalhar de caminhoneiro, mais mesmo assim o 

caminhoneiro passa por alguns problemas no decorrer do seu trajeto, tornando cada 

vez mais desafiador essa profissão, uma pesquisa feita pela CNT (2020a) constatou 

que os motoristas acham a profissão insegura, desgastante, e ainda ter o convívio 

familiar comprometido por ter que ficar por longos períodos fora de casa.  Ser 

motorista não e apenas subir no caminhão e dirigir por longas horas, e sim ter vários 

cuidados e atenção redobrada. São muitos problemas na atividade de caminhoneiro, 

mais alguns tem um destaque maior são rodovias em condições precárias, roubos, 

custo do combustível elevado, valor do frete que com todas as condições anteriores 

torna o mais difícil, o medo da profissão e suas ameaças.  

 

2.3.1 CONDIÇÕES DAS RODOVIAS 

 

De acordo com Cunha e Feix (2020) O problema principal vivenciado pelos 

caminhoneiros são as más condições de trafegabilidade das estradas brasileiras. 
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Dificultando ainda mais o tráfego e fazendo com que a mercadoria carregada demore 

mais tempo em transito.  Dados da CNT (2020c) mostram que o Brasil tem cerca de 

1.720.700 km de rodovias em todo o território nacional, porém cerca de 78,5% 

dessas rodovias nãosão pavimentadas, denominadas como estradas de chão e apenas 

12,4 % das rodovias são pavimentadas e 9,1 % ainda estão em fase de planejamento. 

Isso demonstra que mesmo o Brasil tendo o modal rodoviário como uma grande 

parcela de contribuição, mostra a falta total de estrutura nas rodovias brasileiras, 

trazendo transtornos e inseguranças para os motoristas.  

O centro oeste conta com um percentual de 17,5% de estradas federais 

pavimentadas, estando em terceiro lugar por região CNT (2020c), e um percentual 

bastante significativo pela extensão territorial da região, mostra que ainda existem 

muitos lugares não pavimentados. 

De acordo com o boletim estatístico feito pela CNT (2020b) mostra que a 

frota de caminhões tem cerca de 2.766.097 veículos, com isso os fluxos de veículos 

nas rodovias são intensos, trazendo maior danos para a pavimentação, tornando um 

grande problema para os motoristas, pois as viagens se tornam mais longas e 

cansativas e os riscos de acidentes e de quebrar o caminhão se tornam mais 

rotineiras. E muitas dessas rodovias estão a muitos anos sem nenhum tipo de 

manutenção, e não tem uma estrutura adequada como acostamentos, saídas de 

descansos, pois foram feitas em tempos de menor movimento, e no decorrer dos anos 

os caminhões vão ganhando maior espaço de transporte e as rodovias não 

acompanharam essa modernização, fazendo com que haja mais buracos e condições 

de trafegabilidade quase nulas.  

Considerando esse problema a CNT (2020c) mostrou que a alternativa do 

governo em melhorar essas rodovias e conseguir obter um maior alcance de 

pavimentação, e a transferência das operações, manutenções e adequação da 

capacidade das rodovias para o setor privado. Com isso os motoristas terão que pagar 

para trafegar naquele determinado lugar. Repassar as rodovias para concessões 

privadas, torna a trafegabilidade melhor pois o dinheiro destinado para a sua 

manutenção será usado de maneira adequada, com isso a viagem ficara mais rápida 

e caso haja algum imprevisto com o caminhão a concessionária estará lá para dar 

assistência até chegar em um local seguro e apropriado. No Mato Grosso a 

concessionária que administra a rodovia que corta o estado e a Rota do Oeste.  
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2.3.2 ROUBOS 

 

Em qualquer ramo, existe a exposição para roubos, assaltos, e com os 

motoristas não é diferente. De acordo com oPortalntc.org(2020) em 2019 teve mais 

de 18 mil ataques aos motoristas nas rodovias brasileiras, trazendo um prejuízo para 

o ramo de transporte no valor estimado em R$ 1,4 bilhões de reais. Com isso torna 

cada vez mais perigoso se trabalhar como motoristas, carregar em seu caminhão 

cargas valiosas, atraem a mira dos assaltantes tornando inevitável a ação. De acordo 

com oGomes (2019) o setor fica, portanto, vulnerável a ações articuladas de 

organizações. Com isso vem a falta de aparato de resposta da segurança pública e as 

penalidades brandas. 

Com isso os motoristas pedem por mais segurança nas rodovias, para se 

trabalhar com mais tranquilidade, trabalhar com medo de ser pego de surpresa ser 

exposto a agressões e ainda perde seu instrumento de trabalho torna cada vez mais 

a realidade dos motoristas tensa. 

OPortalntc.org(2020) afirma que a região do centro-oeste tem 1,69% das 

ocorrências realizadas em todo território nacional, e que a grande parte das 

ocorrências estão na região sudeste com 84,26%, onde a um maior fluxo de cargas 

com valores altos. Isso mostra o quão arriscado é ter que viajar para a região sudeste, 

estará vulnerável para a ação das organizações. E muito dos motoristas autônomos 

não tem condições de pagar um seguro para seu caminhão, ficando ainda mais 

vulnerável.  

Além disso existem algumas cargas que são mais visadas que outras, umas 

pelo seu valor atribuído ser alto, outras pela facilidade de venda ilegal ser viável 

para as organizações, o Portalntc.org(2020) divulgou uma lista de produtos mais 

visados na hora do roubo, que são eles produtos alimentícios, combustíveis, produtos 

farmacêuticos, autopeças, têxteis, confecções, cigarros, eletroeletrônicos, 

defensores agrícolas e bebidas. Com isso, torna a viagem do motorista um pouco 

mais cautelosa, tendo que planejar antes mesmo de carregar, programando os  lugares 

das paradas, para que não haja imprevistos.   

 

2.3.3 CUSTO DE COMBUSTÍVEL 
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O combustível éum dos recursos para rodar o transporte rodoviário, com sua 

variação os motoristas ficam reféns dos preços do combustível para abastecerem 

seus veículos e até mesmo na hora de se escolher qual frete irá transportar. De acordo 

com a Agência CNT Transporte Atual(2020) o diesel representa 35% do custo 

operacional do transporte de carga. É o componente que mais pesa no preço do frete 

e, portanto, o que tem maior impacto nas cadeias produtivas, atingindo diretamente 

o controle inflacionário e a vida de todos os brasileiros. Com o alto valor dos 

combustíveis, muitas vezes os motoristas tendem a escolher cargas mais curtas para 

que sobre um valor a mais para o lucro do caminhão. 

2.3.4 PREÇO DOS FRETES 

 

O preço do frete influencia muito na hora de se escolher para onde carregar, 

e desse valor que sairá a renda final do caminhão, escolher um bom frete e 

indispensável, porém a algum tempo está ocorrendo grandes variações no preço, 

chegando a nem ser viável transportar aquele produto,  

De acordo com a Pianegonda (2020) no primeiro semestre de 2019 houve 

uma defasagem no custo do frete de cerca de 16%, sendo um valor maior do que o 

semestre anterior que foi de 13%, com o frete em defasagem os motoristas 

autônomos ficam sem ter recursos para manutenções, e readequação de suas 

ferramentas de trabalho, já que o preço não condiz com o aumento de outros 

componentes para que se possa viajar.   

Com tanta insegurança por não saber de onde retirar um lucro melhor para 

cumprir com as obrigações em 2018 foi feita a Lei 13.703 onde inst itui o piso 

mínimo do frete rodoviário de carga no Brasil., a lei veio para garantir uma qualidade 

melhor para os motoristas e condições mínimas de se transportar carga em território 

nacional de forma que o preço seja de acordo com suas especificações como a 

distância, produto transportado e peso. Caso haja irregularidade em questão dos 

preços e contratos a ANTT e a responsável por verificar e acompanhar se as 

transportadoras e contratantes estão cumpridas o que de fato está na lei.  

De acordo com uma pesquisa feita CNT (2020a) cerca de 27,3% dos 

motoristas entrevistado, reivindicaram pelo aumento do valor do frete e com a 

implementação da lei houve sim uma elevação do preço do frete praticados até então. 

Isso mostra a importância de existir leis que aparam o motorista em todos os 
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aspectos, pois se o frete não está em um preço correto, terá muito problemas no 

decorrer do trajeto. 

 

2.3.5 MEDO DA PROFISSÃO E SUAS AMEAÇAS 

 

A profissão de motorista não e nada fácil, exige conhecimentos e técnicas 

para melhor atuação, e com a modernização e automação de caminhões tem sido um 

grande divisor de aguas para os motoristas, com o avanço da tecnologia o caminhão 

cada vez mais vem sendo automatizado, requerendo uma atenção e aprendizagem 

maior para se trabalhar, além do uso de aplicativo para realizar pedidos de cargas e 

pagamentos dos fretes. 

De acordo com a pesquisa realizada pela CNT (2020a) cerca de 43,6% dos 

motoristas autônomos entrevistados não fazem uso de tecnologia em seu dia de 

trabalho. A tecnologia vem para trazer maior comodidade, porém muitos não se 

adaptam por questão cultural onde sempre trabalharam com caminhões antigos e ao 

se deparar com novas tecnologias se sentem ameaçados, ou até mesmo pela falta de 

tempo para se organizar e fazer cursos, especializações, tornando o uso da tecnologia 

inviável, porém precisa, pois quanto maior o tempo passar novos conceitos de se 

trabalhar de caminhão virá.  

Além do avanço das tecnologias á também o avanço de outros modais de 

transporte como forma de substituir o modal rodoviário, como o modal ferroviário 

chegando cada vez mais forte no centro oeste, onde terá uma mudança gradativa da 

forma de se trabalhar para o transporte rodoviário, fazendo com que os trajetos sejam 

mais curtos e o preço do frete menor. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia serve como parâmetro para classificar as ferramentas e 

diretrizes que serão utilizadas no desenvolvimento de cada uma das etapas realizada 

da pesquisa, assim como a aplicação de métodos específicos que irão nortear o 

alcance e interpretação dos dados obtidos.  

Neste sentido, a presente pesquisa utilizou o método bibliográfico, para o 

levantamento e identificação dos principais problemas enfrentados pelos motoristas. 
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Segundo GIL (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais 

como livros e artigos científicos fornecendo um melhor conhecimento sobre o tema 

pesquisado.  

Após a identificação dos principais problemas enfrentados pelos motoristas, 

realizou-se um questionário que foi aplicado no município de Jaciara, Mato Grosso, 

junto aos motoristas autônomos que são moradores da região do desenvolvimento 

da pesquisa. Com o objetivo de identificar os principais problemas enfrentados pelos 

motoristas, utilizou-se a pesquisa descritiva. 

Para Marconi e Lakatos (2001, p. 201), o questionário “é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador [...]”.  

De acordo com Gil (2002). As pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Para a análise dos dados utilizou-se o método quantitativo, que buscou 

evidenciar quais são os maiores problemas enfrentados pelos motoristas, com base 

nos dados encontrados com a aplicação dos questionários.  

A respeito da análise dos dados essa se apresentou como sendo quantitativa, 

uma vez que ela quantificou informações acerca de uma amostragem. Nesse sentido, 

Gil (2002, p. 90) revela que nos estudos de “natureza quantitativa, após o tratamento 

estatístico dos dados, têm-se, geralmente, tabelas elaboradas manualmente ou com 

o auxílio de computadores”. 

Neste sentido acrescenta-se que os questionários foram recolhidos, tabulados, 

quantificados, transformados em gráficos e posteriormente analisados realizando um 

confronto da realidade encontrada referente ao tema, assim como os conceitos 

abordados no referencial teórico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para obtenção de informações referentes ao tema em estudo e conforme 

metodologia foi aplicada uma pesquisa junto a motoristas autônomos da cidade de 

Jaciara. Buscando esclarecer o modo como a análise da pesquisa foi realizada no 

primeiro momento os questionamentos realizados visaram traçar o perfil do público-
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alvo, por conseguinte foram realizadas questões que abordam a temática e o contexto 

bibliográfico do presente artigo. 

Dando início a análise dos dados o primeiro questionamento buscou 

identificar o gênero do público da pesquisa. Assim sendo, evidencia-se que a 

profissão de motorista ainda é ocupada por grande parte de homens, a questão 1 do 

questionário aplicado mostrou que entre os 10 motoristas todos são do sexo 

masculino conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Gênero 

 

Fonte: elaborada pela autora com base na pesquisa aplicada (2020) . 

 

De acordo com uma pesquisa realizada CNT (2020a) mostra que o mercado 

de trabalho dos caminhoneiros é essencialmente masculino. A pesquisa revela que 

99,5% desses profissionais são homens. Isso mostra que mesmo com o avanço das 

mulheres em determinadas profissões que antes eram para o sexo masculino, no setor 

de transporte ainda a predominância e masculina. 

Já na questão 2 relacionada a faixa etária houve uma divisão significativa, 

entre as destacadas, a faixa etária com maior marcação foi entre 42 a 47 anos tendo 
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um percentual de 40% de marcação. Confirmando o índice obtido vale destacar o 

dado da CNT (2020a) a média de idade “dos motoristas é de 44,8 anos”.  

 

Tabela 1 – Faixa etária 

 
Fonte: elaborada pela autora com base na pesquisa aplicada (2020) . 

 

Na questão 3 foi indagado a respeito do nível de escolaridade, com uma 

divisão bem significativa. Os motoristas por terem longas jornadas de trabalho, e 

por não estarem todos os dias em casa, prejudica o seu nível de escolaridade, muitos 

têm apenas os primeiros anos de ensino e pela profissão não conseguiram continuar 

e até mesmo terminar seus estudos. A tabela abaixo demonstra a divisão de 

percentuais para melhor entendimento. 

 

Tabela 2 – Escolaridade. 

 

Fonte: elaborada pela autora com base na pesquisa aplicada (2020) . 

 

Conforme mencionado anteriormente na primeira parte da análise seria 

realizado uma estruturação do perfil do público-alvo, assim sendo, pode-se destacar 

que a maioria são homens com idade entre 42 e 47 anos, com nível de escolaridade 

entre o 2 ano incompleto (anos finais 6º e 9º ano) e superior completo.  

Nesta etapa dos resultados serão demonstrados, argumentados e descritos 

dados sobre o tema do presente artigo. A questão 4 foi pedido para que os motoristas 

FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL

entre 24 a 29 anos 0%

entre 30 a 35 anos 20%

entre 36 a 41 anos 20%

entre 42 a 47 anos 40%

acima de 48 anos 20%

TOTAL 100%
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classificassem os 3 principais problemas que os mesmos consideram críticos sendo 

motorista autônomo, com uma classificação numérica sendo 1 mais crítico, 2 

intermediários, 3 menos crítico.  

Dos 10 entrevistados 6 assinalaram o ponto mais crítico a falta da família 

correspondendo assim a um percentual de 60%, evidenciando que mesmo 

trabalhando em horários flexíveis, a falta da família ainda predomina.  

 

 

 

 

Gráfico 2 – Itens críticos pela visão do motorista 

 

Fonte: elaborada pela autora com base na pesquisa aplicada (2020) . 

 

Diferentemente do obtido com os motoristas que responderam ao 

questionário voltado para os motoristas autônomos da cidade de Jaciara, de acordo 

com a pesquisa realizada pela CNT (2020a) o convívio familiar está “comprometido 

em 28,9%”. 

A questão 5 foi relacionado o grau de preocupação que o motorista tem com 

sua vivência na estrada, foi destacado três itens que são presentes no dia a dia do 

motorista, sendo eles roubos, condições das rodovias e manutenção. Nela o motorista 

tinha que classificar de acordo com grau de preocupação sendo 1 mais preocupante, 

2 intermediários, 3 menos preocupante. 
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Dos 10 motoristas que fizeram a pesquisa todos assinalaram que acham 

preocupante a opção referente a roubos, por ser uma questão que envolve dinheiro, 

bens materiais e até mesmo a própria vida.  

De acordo com a CNT (2020a)o roubo e amaior dificuldade deencontradapor 

64,6% dos caminhoneiros entrevistados.“Cerca de 7% deles relataram que já tiveram 

o veículo roubado pelo menos uma vez nos últimos dois anos. Além disso, 49,5% 

desses profissionais recusaram a viagem por conta do risco de roubo/assalto durante 

o trajeto”. 

Cerca de 80% dos motoristas assinalaram que as condições das rodovias são 

um fator intermediário de preocupação. E 80% assinalaram que a manutenção e um 

fator menos preocupante. A Agência CNT Transporte Atual (2020) indica que, 

“sozinha, a má qualidade do pavimento causa um aumento médio de 26,7% do custo 

de manutenção dos veículos”. 

 

Gráfico 3 – Grau de preocupação 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base na pesquisa aplicada (2020) . 

 

Já na questão 6 foi classificado o grau de importância com relação aos 

ganhos, o que é mais importante na hora de se obter o lucro do caminhão, os itens 

para a classificação foram o preço do frete, combustível e qualificação. 

Classificando de 1 a 3 sendo 1 mais importante, 2 intermediários e 3 menos 

importante.  

Na pesquisa ficou destacado que o preço do frete (80%) e o combustível 

(80%), são itens que tem total relação com o ganho final do caminhão, pois são dois 
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fatores de extrema importância para o transporte, por um lado o combustível que é 

a forma de movimentar as cargas, pois sem combustível não tem como transportar, 

e já por outro lado o preço do frete, para qual se refere o lucro do caminhão em si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Grau de importância 

 
Fonte: elaborada pela autora com base na pesquisa aplicada (2020) . 

 

É válido discutir a respeito dos percentuais acima destacados na análise que 

se o preço do combustível estiver alto, automaticamente a lucratividade será menor, 

pois terá mais custos de locomoção. Com isso, o preço do frete tem que estar em 

equilíbrio com os demais fatores para se obter um lucro favorável. Para a Agência 

CNT Transporte Atual (2020) mais grave do que “aumento de preço é a falta de 

estabilidade e de previsibilidade no custo do combustível”.  

Por fim, a última questão foi referente a vida pessoal dos motoristas, 

mostrando quais eram suas principais dificuldades em não estar em casa todos os 

dias, por ser uma profissão que exige alguns períodos fora de casa para concluir o 

ofício. Com uma classificação de 1 mais difícil, 2 intermediários, 3 menos difícil.  
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Na pesquisa ficou destacado que o que é menos difícil para os motoristas 

relacionado com sua vida pessoal, e ausência nas datas comemorativas por estarem 

longe de casa com um percentual de 80%. Já 60% dos motoristas afirmaram que a 

distância da família e mais difícil. A falta da família e de não poder estar com seus 

parentes em datas comemorativas se torna um ponto negativo que compromete o 

bem-estar e o emocional dos motoristas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Referente à vida pessoal 

 
Fonte: elaborada pela autora com base na pesquisa aplicada (2020).  

 

De acordo com a estrutura de analise com os dados mais relevantes da 

pesquisa, observe que a predominância do sexo entre os motoristas e o sexo 

masculino com 100%, e com a faixa etária entre 42 a 47 anos de idade com um 

percentual de 40%, já no nível de escolaridade ficou bem divido entre os níveis de 

segundo grau ao nível superior. 

Os dados da pesquisa revelaram que o item mais crítico enfrentado pelos 

motoristas com 60% foi a falta da família em seu cotidiano, também com 60% o 

preço do frete, evidenciando a importância de se obter mais tempo com a família e 

melhores preços no frete. Já na questão sobre a preocupação vivenciada nas estradas 

o roubo ficou em disparada com 100%, já que é um item que preocupa bastante os 

motoristas autônomos por se trata de seu instrumento de trabalho, o item de 
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manutenção teve 80% de marcação como item menos preocupante e o item 

condições das rodovias teve 80% de marcação como intermediário.  

A pesquisa destacou que o grau de importância relacionado aos ganhos do 

caminhão ficou em um percentual de 80% mais importante para preço do frete, 80% 

intermediário para combustível, e 60% qualificação ficando como item menos 

importante como grau de importância. Já no âmbito familiar a pesquisa questionou 

os motoristas o que de fato e mais difícil em questão de estar longe de casa por 

questões do trabalho e 60% dos motoristas assinalaram que a maior dificuldade e 

não poder ter a convivência diária com seus familiares. De forma complementar, 

80% assinalou que o menos difícil e não estar em casa em datas comemorativas.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Por meio do desenvolvimento da pesquisa foi possível obter uma série de 

entendimentos acerca da realidade e de conceitos referentes ao transporte rodoviário 

e a vida dos motoristas autônomos com enfoque para aqueles que residem no 

município de Jaciara-MT. Assim sendo, o tema em estudo foi mostrar asprincipais 

dificuldades dos motoristas de carga pesada autônomos que residem na cidade de 

Jaciara para exercer sua profissão. 

De acordo com o que foi descrito no artigo sobre os principais problemas 

enfrentados pelos motoristas, as condições das rodovias é de extremo impacto na 

vida dos motoristas, sem uma boa rodovia não á condições de se trabalhar de uma 

maneira tranquila, os roubos de cargas e dos veículos vem sendo um dos grandes 

problemas,  pois a falta de segurança torna a profissão perigosa.  

Concluiu-se ainda que outro fator que pode-se observar por meio da pesquisa 

refere-se ao custo do combustível sendo umagrande parcela dos custos operacionais 

do transporte, tornando cada vez mais difícil a obtenção de um lucro, ainda mais 

com o preço dos fretes que vem caindo constantemente, até que os motoristas 

reivindicaram pelos os seus direitos e estão em busca de melhorar essa questão, com 

todos esses itens de dificuldade o motorista ficam ameaçado pela sua profissão pois 

existem  mudanças que norteiam o meio do transporte como novas tecnologias e 

novos meios de se transportar cargas com o uso de outros modais de transporte.  

As principais dificuldades encontradas pelos motoristas autônomos que 

residem em Jaciara - MT, foia falta da família por ser uma profissão que precisa 
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estar viajando constantemente, o roubo como um dos itens mais preocupantes e 

também as condições das rodovias que cada vez mais estão precárias e com falta de 

manutenções preventivas. Mesmo com essas questões o preço do frete ainda é um 

fator relacionado aos ganhos com maior importância, pois se ele estiver baixo, 

automaticamente os gastos serão maiores, e com o preço do combustível em 

constante variação torna umfatorde grande relevância quando se trata da 

lucratividade final. 
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RESUMO 

 

Os problemas relacionados à segurança no trabalho se fazem presentes na falta de 

instrução e capacitação que podem ser ofertadas pela empresa para o colaborador, pois o 

não cumprimento das normas exigidas pela empresa estabelecidas através das 

normatizações trabalhistas gera perigo ao trabalhador e transtornos para a empresa.  Neste 

sentido, o presente estudo buscou analisar a gestão de segurança do trabalho da 

distribuidora energia no pólo de Jaciara - MT. Para desenvolver a avaliação, realizou-se 

uma pesquisa bibliográfica para identificação das NRs pertinentes as atividades realizadas 

na empresa foco do estudo. Na sequência ocorreu a avaliação em loco dos da execução 

das NRs identificadas. Após a realização de levantamento, ocorreu o tratamento das 

informações obtidas na empresa, que ocorreu através da pesquisa quantitativa. A 

divulgação dos resultados foi realizada pela pesquisa descritiva, demonstrando o 

percentual de atendimento da empresa com relação às NRs. Como resultado encontrado 

observou-se que das NRs avaliadas a empresa apresentou um percentual de eficiência de 

90%, demonstrado que a organização busca cumprir com as normas regulamentares 

referentes a segurança no trabalho. 

 

Palavras-chaves: Segurança no trabalho, Normas regulamentadoras, Distribuidora de 

energia 

 

ABSTRACT 

 

The problems related to safety at work are present in the lack of education and training 

that can be offered by the company to the employee, as the non-compliance with the 

standards required by the company established through labor regulations creates danger 

to the worker and inconvenience to the company. In this sense, the present study sought 

to analyze the work safety management of the energy distributor at the Jaciara pole - MT. 

To develop the evaluation, a bibliographic search was carried out to identify the NRs 

pertinent to the activities carried out in the company that is the focus of the study. Then, 

the on-site assessment of the execution of the identified NRs occurred. After conducting 

a survey, the information obtained in the company was processed, which occurred 

through quantitative research. The disclosure of the results was carried out through a 

descriptive research, showing the percentage of service provided by the company in 

relation to the NRs. As a result found, it was observed that of the evaluated NRs the 
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company presented an efficiency percentage of 90%, demonstrating that the organization 

seeks to comply with the regulatory norms regarding safety at work. 

 

Keywords: Safety at work, Regulatory standards, Energy distributo 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A revolução industrial potencializou a exposição de pessoas em acidentes 

ocorridos em ambiente de trabalho, sendo necessário estabelecer normas de segurança no 

trabalho baseadas em legislações, protegendo os trabalhadores evitando danos em sua 

saúde (BRISTOT, 2019).A inspeção do trabalho no Brasil foi regulamentada no ano de 

1965 obteve-se a criação do departamento nacional do trabalho, sendo desta forma 

aprovada a primeira lei que obrigava o empregador a realizar indenizações aos 

trabalhadores acidentados durante a execução de suas atividades trabalhistas (REIS, 

2016).  

No Brasil acidentes no trabalho ocorrem com frequência e empresas precisam 

responsabilizar-se pelo funcionário acidentado e em caso de óbito ressarci os familiares 

dependentes através do INSS. Mediante as divergências relacionadas ao trabalho 

ocorridas no dia – a – dia as empresas priorizam através da lei a segurança e bem estar 

dos trabalhadores fornecendo equipamentos de segurança individuais, infra-estrutura 

adaptada para situações emergenciais, dependendo da periculosidade do trabalho 

realizado pelo empregado algumas empresas fornece seguros de vida, planos de saúde e 

entre outros benefícios (SILVA et al; 2015). 

Os problemas que estão relacionados à segurança no trabalho se fazem presentes 

na falta de instrução e capacitação que podem ser ofertadas pela empresa para o 

colaborador, pois o não cumprimento das normas exigidas pela empresa estabelecidas 

através das normatizações trabalhistas gera perigo ao trabalhador e transtornos para a 

empresa mediante a falta de informação e comprometimento dos empregados, sendo 

assim de grande importância a elaboração de capacitações, entregas EPIS e entre outros 

(PAULA, 2016). 

O auto índice de acidentes ocorrido no Brasil é proveniente da falta de informação, 

qualificação e capacitação dos funcionários diante da execução das atividades 

trabalhistas, acidentes muitas vezes com gravidade elevada (BRISTOT 2019). A 

implantação de norma regulamentadora proporcionou grande mudança mediante ao papel 

da segurança no trabalho, passando a possuir papel importante para o desenvolvimento 



84 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

de técnicas ligadas aos gerenciamentos e controle de riscos nas empresas evoluindo de 

medidas corretivas para medidas preventivas (KULKAMP, 2014).  

Sabe-se que no Brasil o trabalho com a rede elétrica requer muito preparo e 

treinamento, sendo indispensável o conhecimento de todos os riscos que envolve o setor, 

é necessário informar-se sobre os equipamentos de proteção a serem utilizados e a 

aplicação de práticas de segurança, garantindo a proteção do funcionário e demais 

colaboradores pois os acidentes de trabalho ocasionam consequências graves para a 

empresa e para o funcionário de maneira geral provocando traumas no acidentado e 

redução de produção para a empresa (OLIVEIRA, 2019). Baseado nas informações 

expostas o presente estudo tem como objetivo analisar a gestão de segurança do trabalho 

da distribuidora energia no pólo de Jaciara - MT. 

 

2 GESTÃO DA SEGURANÇA NO TRABALHO  

 

 A segurança do trabalho é considerada um conjunto de medidas preventivas e são 

utilizadas para a execução de qualquer atividade trabalhista, tendo como principal 

finalidade evitar a criação de condições de risco nos locais ou meios de trabalho (AVILA 

NETO et al, 2016). As empresas no Brasil possuem uma resistência quando a adoção das 

normas regulamentadas pelo ministério do trabalho, desta forma, enfrenta grandes 

burocracias antes de consumá-las, comumente as restrições são sobre materiais, 

equipamentos, maquinas e diversos métodos de trabalhos considerados inseguros e não 

regulamentados (GONÇALVES FILHO, 2015). 

Para uma empresa a valorização dos seres humanos está fortemente ligada á 

resultados, perante a lei são obrigadas a adotar medidas preventivas para os seus 

funcionários, com o interesse de promover proteção e segurança da saúde do trabalhador 

(BRISTOT, 2019). A gestão do meio ambiente do trabalho, responsabilidade primeira e 

central do empregador, é posta em destaque ao longo desta obra, tanto do ponto de vista 

sociológico, quanto jurídico. Numa sociedade em que o trabalho assalariado hegemoniza 

a produção da riqueza social, os empregadores são necessariamente os protagonistas na 

gestão da saúde e segurança do trabalho, já que impõem, de fato, as condições em que 

opera o processo de trabalho, portanto, de adoecimento ou preservação da saúde daqueles 

que trabalham (KULKAMP, 2020). 

A ocorrência de acidentes adversos no ambiente de trabalho indica uma má gestão 

em relação a segurança no trabalho, porém visa em verificar onde houve falhas mediante 
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a segurança do trabalhador e como ajusta-las. Tratando-se de uma boa gestão os acidentes 

no trabalho podem ser previsíveis e prevenidos através do enfoque em informatização dos 

colaboradores (GONÇALVES FILHO,2015). 

Mediante a informatização dos trabalhadores utilizam-se as normas técnicas para 

a regulamentação da segurança correspondendo às necessidades dos colaboradores 

considerando as conformidades e burocracias trabalhistas, com intuito de estabelecer 

mais segurança e bem estar ao trabalhador e evitar problemas jurídicos para as empresas. 

A qualidade de vida no trabalho é mensurada mediante a segurança estabelecida no local, 

pois é de extrema importância que o trabalhador de sinta seguro diante da realização de 

suas atividades diárias, pois a insegurança do colaborador pode ser visualizada como um 

estressor no ambiente considerando que a instabilidade emocional proporciona maiores 

complicações (REIS, 2016).  

A gestão da segurança do ambiente de trabalho é de responsabilidade central do 

empregador visando os pontos de vistas jurídicos e sociológicos ambos descritos nas 

normas reguladoras da consolidação de leis trabalhistas, portanto se opõem as condições 

gerais dos colaboradores, regulamentando através de medidas preventivas todos os 

fatores que possam negligenciar a segurança, bem estar do contratado. Considerando-se 

que a ampla dimensão dos acidentes e mortes ocorridas no ambiente de trabalho estão 

diretamente associadas aos padrões de gestão trabalhista adotadas pelos empregadores no 

qual realiza todas as operações gerenciais (SILVAet al, 2015).  

Desta maneira, pode-se observar que os acidentes ocorridos em ambiente de 

trabalho atingem vários componentes e ambos acabam perdendo com a situação, seja o 

Estado ou iniciativas privadas ou o colaborador, pois manter a segurança no trabalho está 

interligada em uma boa gestão, no qual a empresa está comprometida buscando sempre 

medidas preventivas para melhorar a segurança do funcionário garantindo bem estar 

mediante em relação a execução de suas atividades diárias (GONÇALVES FILHO,2015).  

Pode se considerar que a análise dos riscos no trabalho derivam da realização bem 

desenvolvidas sob medidas preventivas de acordo com as atividades que o trabalhador 

poderá exercer em deu expediente, a identificação dos riscos de acidentes e a correção 

deve ser realizada e adaptada de acordo com as normas de regulamentações 

(VASCONCELOS et al,2015). O setor preventivo é incentivado a minimizar atividades 

de risco regulamentando-as e proporcionando ao seu empregado um ambiente mais 

propício à produtividade sem prejudicar a segurança laboral do trabalhador tanto física 

quanto mental (AMARANTE et al, 2016). 
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Atualmente possuímos 37 normas regulamentadoras com o intuito de privar os 

trabalhadores de acidentes ocasionados durante a execução de suas atividades trabalhistas 

entre elas a NR 12 responsável por definir quais os parâmetros mínimos que devem ser 

utilizados quando se trata de utilização de maquinas e equipamentos, NR6 que trata da 

obrigatoriedade de utilizar e situa a relação do uso de EPI com os riscos presentes nos 

diversos locais de trabalho, porém a responsabilidade permanece mesmo após a entrega 

destes material aos funcionários, pois o risco de acidentes não é 100% eliminado, pois a 

responsabilidade é do empregado e empregador, ambos precisam se negligenciar quanto 

as situações diárias  (SILVA et al, 2015). 

O gestor deve proporcionar os equipamentos de segurançae treinar seus 

funcionários para conscientizá-los sobre a prevenção quanto ao seu uso correto, 

higienizar, armazenar e substituir, NR10 instituída pela portaria 3214/1978 do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), defini os principais requisitos que deveram ser adotado 

pelo colaborador ao executar atividades que envolvam a manutenção ou contato com 

energia elétrica (GONÇALVES FILHO, 2015). O investimento em segurança baseada 

nas NR’s proporciona no aumento maior comprometimento do trabalhador com a sua 

própria segurança (REIS, 2016). 

As NR’s auxiliam os empregadores o cumprimento das exigências legais que 

devem serexecutadas na empresa considerando que éum direito que os empregados 

possuem mediante a segurança do trabalho durante a execução das atividades diárias, 

porém nem todas essas as normas se aplicam a todas as empresas, isto éa empresa não 

possui atividades em especifico no qual está situada nas normas regulamentadoras 

(ZAVOROCHUKA, 2015) 

As empresas no Brasil possuem uma resistência quando a adoção das normas 

regulamentadas pelo ministério do trabalho, desta forma, enfrentam grandes burocracias 

antes de consumá-las, comumente as restrições são sobre materiais, equipamentos, 

maquinas e diversos métodos de trabalhos considerados inseguros e não regulamentados 

(GONÇALVES FILHO, 2015), pois demanda tempo e custos específicos para o 

empregador. Para a identificação do acidente de trabalho é necessário considerar os 

seguintes aspectos: o evento causador do acidente, a existência do dano pessoal, 

estabelecer o nexo causal entre o dano e o evento (AVILA NETO et al, 2016). 

A NR 05 explana que a comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), 

objetiva-se em informar as condições de riscos nos diversos ambientes de trabalho e 

possui a responsabilidade de solicitar as medidas para reduzir ou até mesmo excluir os 
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riscos presente nos locais frequentados por trabalhadores durante a execução de suas 

atividades diárias, falar sobre acidentes que já ocorreram na empresa com o intuito de 

prevenir novos acidentes no local, também faz o uso de palestras informativas 

(ZAVOROCHUKA, 2015). 

Consideram-se como falhas humanas as causas acidentais em ambiente de 

trabalho como, por exemplo, esquecimento da utilização de algum EPI, deslizes ou 

quando a ação do trabalhador não ocorre conforme a maneira desejada e por consequência 

todo o planejamento sob o intuito de segurança no trabalho pode ser perdido (PAULA, 

2016). 

Em relação às falhas humanas cometidas a insegurança no trabalho também gera 

diversos fatores negativos ligados ao bem estar e saúde emocional do trabalhador e até 

mesmo influenciando em sua permanecia no emprego, pois a satisfação do trabalho está 

diretamente ligada ao bem estar, segurança e prevenção da saúde do colaborador, isto é, 

as empresas contratantes precisam oferecer todo o suporte de segurança para que o 

colaborador tenha segurança e produtividade em suas funções (BOAS, 2016).Há uma 

abordagem entre as questões referentes à segurança e saúde no trabalho, atualmente a 

cultura e o ambiente no qual o trabalhador está inserido é um grande desafio para o 

empregador, pois torna-se um paradigma nas organizações trabalhistas (PAULA, 2016).  

A dimensão social em um sistema considerado de produção não sustentável, pois 

uma boa qualidade de vida social entre colaboradores na empresa dependerá das 

informatizações e normatização que receberem de acordo com a atividade e setor no qual 

trabalham, a cultura de organização e segurança no trabalho principalmente me áreas que 

oferecem riscos é de extrema importância econômica.  A prevenção é a melhor maneira 

para reduzir o numero de acidentes ocorridos em ambientes de trabalho, pois as 

prevenções contra acidentes provem das atitudes dos funcionários e empregadores, 

independente de seus anseios culturais, ambos devem andar lado a lado para garantir 

segurança e bem estar (ANTUNES, 2018). 

Considerando que a prevenção de acidades é a atitude correta a se utilizar através 

do uso legal das normas de regulamentações e deve ser inserida para atuar diretamente 

com todos os processos produtivos pelo qual as empresas se comprometem, sabendo que 

a conscientização do trabalhado em exercer suas funções mediante as NR’s, pois a NR 35 

cita que a empresa é obrigatória a desenvolver analises de riscos de acordo com a 

atividade exercida (KULKAMP, 2015). 
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A Energisa segue todos os parâmetros exigidos mediante as normas de 

regulamentações e obrigatoriedade de exercê-las, onde visa à prevenção de acidentes no 

ambiente de trabalho, tornando obrigatório o uso de EPIs e demais equipamentos de 

segurança, todas as NRs que tratam da prevenção sobre a saúde e segurança dos 

trabalhadores (RABELO et al.; 2016). 

 

2.1 NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

As principais normas estabelecidas são NR 10, NR 6, NR 35 e NR 12, todas tratam 

da segurança do trabalhador. A NR 10 especificamente para prevenção de acidentes 

durante atividades voltadas para a manutenção e ajuste de energia elétrica. A NR 6 

explana sobre a obrigatoriedade da utilização de EPIs e sua importância mediante a 

prevenção de acidentes.A NR 12 estabelece os parâmetros a serem respeitados quando 

manuseando equipamentos e maquinas durante as atividades trabalhistas. A NR 35 

estabelece normas sobre a obrigatoriedade da instalação de proteção coletiva resistente 

em locais que possam ocorrer quedas de trabalhados mediante as aditividades realizadas 

em alturas elevadas (SILVA et al.; 2018). Os atributos que devem ser verificados com 

relação ao atendimento da NR10 são: 

 

1. Medidas de controle: em todas as intervenções e instalações elétricas é necessário 

ser adotado medidas preventivas para o controle de risco elétrico e demais 

possibilidades de riscos, mediante as técnicas de análise de risco com o intuito de 

garantir a segurança no trabalho; 

2. Medidas de proteção coletiva: em instalações elétricas devem ser previstas e 

aderidas de maneira prioritária medidas de proteção a coletiva, considerando as 

atividades trabalhistas a serem exercidas pelo colaborador; 

3. Medidas de proteção individual: quando as medidas de proteção a coletiva forem 

inviáveis diante da atividade exercida no qual proporcionam riscos ao trabalhador, 

deve-se adotar equipamentos de proteção individual conforme descrito na NR6. 

 

Os atributos que devem ser verificados com relação ao atendimento da NR6 são: 
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1. Obrigatoriedades: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco de acordo com as suas funções, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias; 

2. Cabe ao empregador quanto ao EPI: acatar as normatizações e fazer o uso 

adequado dos equipamentos de proteção individual e também colaborando para a 

conservação do material; 

3. Para atender a situações de emergência: os equipamentos de segurança são 

utilizados pelos colaboradores com a intenção de contribuir e atender as situações 

de emergência tornando os acidentes com menor índice de fatalidades.  

 

Os atributos que devem ser verificados com relação ao atendimento da NR12 são: 

 

1. Arranjo físico e instalações: Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, 

as áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas em conformidade com 

as normas técnicas pra a prevenção de acidentes; 

2. Instalações e dispositivos elétricos: Todos os circuitos elétricos de comando e 

potência das máquinas e equipamentos devem ser projetados e mantidos de modo 

a prevenir qualquer incidente que venha colocar os trabalhadores em risco; 

3. Sistemas de segurança: Todas as zonas de perigo das máquinas e equipamentos 

devem possuir sistemas de segurança. 

 

Os atributos que devem ser verificados com relação ao atendimento da NR35 são: 

 

1. Responsabilidades: empregador e empregado devem manter uma relação convicta 

e social estabelecidas pelas normas de regulamentação mediante a situações de 

riscos e a prevenção dos mesmos; 

2. Capacitação e treinamento: é extremamente importante a capacitação dos 

colaboradores e treinamentos mediantes as atividades de riscos que iram 

desenvolver para que possam realizar os procedimentos de prevenção de acidentes 

corretamente; 

3. Planejamento, organização e execução: todos os trabalhos que possuam algum 

risco ao colaborador precisam ser antes planejados, organizado mediante as 

normatizações de segurança no trabalho para posteriormente ser executado, caso 
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as atividades não ocorram como previsto os colaboradores precisam saber como 

proceder em meio a fatores de riscos.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para analisar a gestão de segurança do trabalho da distribuidora energia no pólo 

de Jaciara – MT utilizou-se a pesquisa bibliográfica para identificar as normas 

regulamentadoras que afetam o trabalho desenvolvido na distribuidora de energia. A 

Pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado desenvolvido através de materiais 

publicados em livros e artigos, acessível ao público de maneira geral, para entender de 

forma clara o tema estudado (SOARES, 2018). 

A aplicação do estudo ocorreu através da pesquisa ação, onde pesquisador e 

empresa buscaram identificar como está a execução da segurança no trabalho na unidade 

de Jaciara. A pesquisa ação supõe intervenção participativa na realidade social, no caso é 

uma forma de investigação ação que utiliza técnicas de pesquisa para informar a ação que 

se decide tomar para melhorar a prática (WAINER, 2017). 

A análise dos dados ocorreu através da pesquisa quantitativa que buscou 

identificar o grau de eficiência da empresa na execução das normas regulamentadores. A 

pesquisa quantitativa utiliza técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações 

para um determinado estudo, auxiliando na compreensão do raciocínio lógico (WAINER, 

2017). 

A divulgação dos resultados ocorreu através da pesquisa descritiva, que 

demonstrou o grau de eficiência da empresa com relação às normas regulamentadoras. A 

pesquisa descritiva possui o objetivo de descrever as características de um estudo 

(SOARES, 2018).  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a avaliação da eficiência na execução das normas de segurança na empresa 

foco, foram analisados doze atributos relacionados a quatro NRs diferentes como 

demonstrado no gráfico 01. 

 

Gráfico 1 – Eficiência na execução das normas regulamentadoras 
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A primeira avaliação foi feita da NR10 que visa verificar as medidas de controle. 

Com relação a esta medida ocorreu uma eficiência de 90% na entrega por parte da 

empresa. As medidas de controle são importantes em todas as instalações elétricas no 

qual deve-se adotar medidas preventivas para o controle de riscos elétricos. Continuando 

com relação a NR10 observou-se as medidas de proteção coletiva neste atributo, a 

empresa manteve 90% de eficiência. Em todos os serviços de instalações elétricas 

compreende prioritariamente procedimentos e atividades a serem desenvolvidas, 

mediante a forma de garantir segurança e saúde aos trabalhadores.  O ultimo atributo 

relacionado à NR 10 buscou avaliar as medidas de proteção individual. Neste atributo a 

empresa manteve 90% de eficiência. Os trabalhos em instalações elétricas também 

devem-se adotar medidas de proteção individual, específicos e adotados conforme a 

atividade a ser exercida em atendimento disposto na NR6. 

A segunda avaliação foi realizada com base na NR6, que visa avaliar a 

obrigatoriedade e responsabilidades mediante ao uso de EPI. Com relação à 

obrigatoriedade ocorreu uma eficiência de 80% na entrega por parte da empresa. Quanto 

aos EPIS ocorreu uma eficiência de 100% na entrega por parte da empresa, demonstrando 

que a organização oferta EPIS aos funcionários para o desenvolvimento das atribuições 
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pertinentes a sua atividade. Continuando com a NR6, em relação a situações de 

emergência ocorreu uma eficiência de 90% na entrega por parte da empresa, pois a 

utilização de EPIS proporciona maior segurança ao trabalhador, evitando quedas de alto 

risco, lesões graves e aderindo principalmente papel preventivo contra acidentes. 

Sobre arranjo físico e instalações mencionadas na NR12 que visa em segurança 

nas instalações de maquinas e equipamentos, ocorreu uma eficiência na entrega por parte 

da empresa de 90%. Em locais específicos para instalações de maquinas e equipamentos, 

as áreas de circulação de maquinas e pessoas devem estar de acordo com as normas 

técnicas. Instalações de dispositivos elétricos mencionado na NR12 ocorreu uma 

eficiência na entrega por parte da empresa de 80%, pois a potência das máquinas e 

equipamentos devem ser projetados e mantidos de modo a prevenir os perigos de choque 

elétrico e entre outros acidentes que podem ser fatais em alguns casos. Com relação ao 

sistema de segurança sobre a NR12, apresentou uma eficiência de 100% na entrega por 

parte da empresa, os locais considerados perigosos devido a máquinas e equipamentos 

devem possuir sistemas de segurança, com proteções fixas, proteções móveis e 

dispositivos de segurança interligados, que resguardem proteção à saúde e à integridade 

física dos trabalhadores desta forma prevenindo acidentes. 

As responsabilidades mencionado na NR35 que demonstram as obrigatoriedades 

da empresa perante aos funcionário, ocorreu uma eficiência na entrega por parte da 

empresa de 90%, sendo que as responsabilidades para garantir a segurança e bem estar 

no ambiente de trabalho provém tanto empregador quando dos empregados, cumprindo 

termos e disposições legais perante as atividades exercidas.  

Sobre as capacitações e treinamentos conforme citado na NR35, ocorreu uma 

eficiência na entrega por parte da empresa de 100%, pois é importante que o empregador 

providencie treinamentos e capacitações mediante as atividades de riscos de cada setor 

com o intuito de prevenção de acidentes. 

A NR35 também menciona sobre planejamento, execução e controle, no qual a 

avaliação proporcionou uma eficiência na entrega por parte da empresa de 80%, é 

importante todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por 

profissionais capacitados. O gráfico 2 demonstra a eficiência geral da empresa com 

relação ao atendimento as NRs.  

 

Gráfico 2 – Grau de eficiência na execução por NRs e eficiência global 
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O grau de eficiência de na execução de todas as NRs pela empresa foi de 90%, 

apresentando uma eficiência geral de 90%, o que demonstra que a organização está 

cumprindo com as normas regulamentadoras referentes à segurança no trabalho. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou avaliar a cumprimento das normas regulamentadores 

em uma empresa de distribuição elétrica no município de Jaciara-MT. Para desenvolver 

a avaliação realizou-se uma pesquisa bibliográfica para identificação das NRs pertinentes 

as atividades realizadas na empresa foco do estudo. Na sequência ocorreu a avaliação em 

loco dos da execução das NRs identificadas. Após a realização de levantamento, ocorreu 

o tratamento das informações obtidas na empresa, que ocorreu através da pesquisa 

quantitativa. A divulgação dos resultados foi realizada pela pesquisa descritiva, 

demonstrando o percentual de atendimento da empresa com relação às NRs. 

Como resultado encontrado observou-se que das NRs avaliadas a empresa 

apresentou um percentual de eficiência de 90%, demonstrado que a organização busca 

cumprir com as normas regulamentares referentes a segurança no trabalho. 
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RESUMO  

 

A gestão de estoque consiste em um conjunto de ações pra facilitar o processo de estocagem, 

que inicia na aquisição, passando pelo armazenamento e finalizando na saída e aquisição da 

mercadoria pelo cliente. Neste sentido, o presente estudo buscou identificar as ferramentas de 

gestão de estoque utilizadas pelas empresas no município de Jaciara, Mato Grosso. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, com perguntas aplica a 7 empresas no município 

de Jaciara com alternativas sobre o segmento das empresas, seu porte e as ferramentas 

utilizadas e o grau de usabilidade. Como resultados encontrados, identificou-se que o segmento 

predominante foi o comercio atividade predominante na cidade. Com relação às ferramentas, 

se observou que todas as empresas utilizam a maioria das ferramentas de forma continua. 

 

Palavras-chave: Controle de estoque, Gestão de estoque, Ferramentas de gestão. 

 

ABSTRACT 

 

Inventory management consists of a set of actions to facilitate the stocking process, which starts 

at the acquisition, goes through storage and ends at the exit and acquisition of the goods by the 

customer. In this sense, the present study sought to identify the inventory management tools 

used by companies in the municipality of Jaciara, Mato Grosso. The methodology used was 

descriptive research, with questions applied to 7 companies in the municipality of Jaciara with 

alternatives on the segment of companies, their size and the tools used and the degree of 

usability. As results found, it was identified that the predominant segment was the predominant 

trade activity in the city. With regard to tools, it was observed that all companies use most tools 

on an ongoing basis. 

 

Keywords: Inventory control, Inventory management, Management tools. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O controle de estoque em uma organização se faz necessário à medida que os produtos 

adquiridos para atender as necessidades dos clientes devem estar organizados e expostos de 

forma que o consumidor possa comprar os produtos. Desta forma, manter os estoques de 
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mercadorias organizados permite ao gestor controlar de forma eficaz os produtos que entraram 

e saíram da empresa, seu giro, e a quantidade de estoque que deve ser mantida para atender 

as demandas dos clientes. 

Como a maioria dos bens ou serviços que compõem a empresa está presente para gerar lucro e 

alguns custos, o estoque não seria diferente, pois, se controlado de forma correta, o giro de 

estoque ocorrera de forma eficaz, fazendo com que a empresa tenha a receita desejada para 

aquele período, podendo realizar investimentos em inovações para seu mix de produtos. 

O controle de estoque exerce influência muito grande na rentabilidade da empresa. Os estoques 

absorvem capital que poderia estar sendo investido de outras maneiras, desviam fundos de 

outros usos potenciais e têm o mesmo custo de capital que qualquer outro projeto de 

investimento da empresa. Aumentar a rotatividade do estoque libera ativo e economiza o custo 

de manutenção do inventário (CHING, 2010, p.17) 

Para que não haja prejuízo em grande escala, precisa-se manter um estoque mínimo que nada 

mais é do que estoque suficiente para suprir necessidades de demanda ou alguns eventuais 

acontecimentos até a reposição total das mercadorias. Paoleschi (2014, p.39) afirma que ‘’O 

estoque mínimo é a garantia da estabilidade do processo produtivo, mas seu custo é 

permanente, portanto, deve ser calculado com muito critério para não onerar muito o 

inventário e o custo do produto ou serviço.’’ 

Neste contexto, o objetivo do estudo é identificar as ferramentas de gestão de estoque 

utilizadas pelas empresas no município de Jaciara, Mato Grosso, aplicando um questionário em 

diversos segmentos para posteriormente se realizar o mapeamento das ferramentas e a 

frequência dessas utilizações. 

 

2 GESTÃO DE ESTOQUE 

 

A gestão de estoque ajuda a organização a manter um bom funcionamento, e colabora para a 

geração de receitas.  De acordo com Dias (2010, p.15) a função dos estoques é realizar feedbacks 

de vendas e controlar o planejamento e a programação da produção, diminuindo o 

investimento. O objetivo da gestão de estoque corresponde a atender os clientes de forma que 

não faltem mercadorias. Como os clientes possuem necessidades diferentes, cabe a empresa 

ter um mix de produto em seu estoque, evitando que haja perda de clientes à concorrência.  

Desta forma uma gestão de estoque eficaz busca o dimensionamento e controle de estoques 

adequado para que não falte produto, bem com um sistema de armazenamento e 

movimentação que atendam as necessidades dos clientes. 
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2.2 DIMENSIONAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE 

 

Para ter sucesso no controle de estoques deve-se seguir alguns princípios pois, sem eles a 

empresa pode ter sérios problemas e levar ao prejuízo irreparável. Segundo Dias(2010, p. 21) os 

princípios são:  

a) Determine "o que" deve ser mantido no estoque: número do item;  

b) Determinar “quando” reabastecer o estoque: periodicamente;  

c) Determine "quanto" o estoque é necessário em um período pré-determinado: 

quantidade de compra;  

d) Ligue para o departamento de compras para a compra de estoque: Requisitos de 

compras;  

e) Receber, armazenar e armazenar materiais de estoque de acordo com os seguintes 

regulamentos exigem;  

f) Controlar o estoque em quantidade e valor, fornecer informações sobre o status do 

estoque;  

g) Manter um inventário regular para avaliar a quantidade e o status Material de inventário 

h) Identificar e remover itens obsoletos e danificados do estoque. 

 

Neste sentido para seguir estes princípios de gestão podem ser utilizadas ferramentas 

de gestão de estoque, a saber: previsão de estoque, custo de estocagem, classificação ABC, e 

avaliação de estoque. 

 

2.2.1 Previsão Para os Estoques 

 

A previsão de estoque auxilia na identificação da quantidade a ser adquirida e evita que o 

processo seja prejudicado e o cliente saia insatisfeito sem o seu produto. Dentro da previsão 

existem os métodos qualitativos, métodos de projeção histórica e métodos causais a serem 

seguidos. 

No método qualitativo se utiliza o julgamento, intuição, pesquisa ou técnicas  comparativas para 

fazer estimativas quantitativas do futuro. Informações sobre fatores de influência normalmente 

não podem ser quantificados. A natureza científica desses métodos torna difícil padronizar ou 

mesmo verificar sua precisão. No entanto, em alguns casos, esses métodos podem ser usados 

O sucesso de novos produtos, mudanças nas políticas governamentais ou o impacto de novas 

tecnologias. É melhor escolhê-los na previsão média longa distância (BALLOU, 2007). 
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O método de projeção quando uma quantidade razoável de dados históricos está disponível e 

as tendências e mudanças sazonais das séries temporais são estáveis e bem definidas, as 

previsões futuras desses dados podem representar um método de previsão de curto prazo 

eficaz. A premissa básica é que o padrão de tempo futuro é, pelo menos em grande parte, uma 

repetição do passado. A natureza quantitativa das séries temporais incentiva o uso de modelos 

matemáticos e estatísticos como a principal fonte de dados estatísticos predição. Uma precisão 

muito alta geralmente pode ser alcançada em menos de seis meses. Devido à estabilidade 

inerente das séries temporais no curto prazo, esses modelos funcionam bem. 

 

2.2.2 Custos de Estoque 

 

Os custos de estoque englobam a parte do armazenamento, depreciação, seguros, tributações 

entre outros que devem ser bem administrados, uma vez quepode desencadear uma falência 

ou mais gastos a empresa. Dentro desses custos eles são classificados como, variáveis e fixos. 

Os variáveis são custos relacionados a produção que varia em função da quantidade produzida, 

já os custos fixos são os que a empresa tem que cumpri todosos meses como exemplo, água, 

luz, aluguel, etc.  

 No custo de armazenagem, são levados em consideração os custos em adquirir bens e sua 

movimentação dentro do local que se aloca as mercadorias. O Custo de pedido é o valor gasto 

pela empresa para que determinado lote de compra possa ser solicitado ao fornecedor e 

entregue na empresa compradora. Se o custo de armazenagem está diretamente ligado à área 

de armazenagem, o custo de pedido refere-se aos custos administrativos e operacionais da área 

de Compras (FRANCISCHINI; GURGEL, 2017). 

No âmbito do estoque gera-se custo de falta de estoque, que acopla custos com vendas perdidas 

e custos com atrasos. Na venda perdida, se perde a margem de contribuição daquela 

mercadoria, já no caso dos atrasados implica no atraso de fornecedores e possíveis faltas de 

insumos e matérias-primas dependendo do seguimento.   

 

2.2.3 Classificação ABC 

 

Curva ABC é uma ferramenta utilizada para denominar produtos e organizar as saídas dos 

estoques quanto ao grau de importância. Segundo Maseiro (2012) em termos de valor e 

demanda, certos estoques são de baixa importância e não requerem um monitoramento muito 

rígido. Além disso, todo estoque ou gerenciamento de produção geralmente deve ser baseado 

na prioridade. Nesse sentido, a maioria das empresas utilizou com sucesso um procedimento 
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muito simples denominado sistema de classificação ABC. Envolve a classificação de itens de 

estoque com base em seu valor dentro de um determinado período (geralmente um ano).  Isso 

acontece em sistemas e áreas de marketing onde um grande número de itens é armazenado, 

onde um pequeno número de clientes representa o maior volume de vendas. Esse tipo de 

sistema é comumente usado em atividades onde a quantidade e o valor podem ser classificados 

em uma determinada ordem de prioridade. A classificação do ABC segue as diretrizes abaixo:  

A: itens de alto valor: 15% a 20% dos itens respondem por 75% a 80% do valor anual do estoque;  

B: itens médios: 30% a 40% dos itens representam cerca de 15% do valor do estoque; 

C: Itens de baixo valor: 40% a 50% dos itens representam 10% a 15% do valor do estoque anual.  

 

2.2.4 Avaliação dos Estoques 

 

Para Rennó (2014) a avaliação do estoque é realizada pelo valor dos materiais presentes 

no estoque. Isso pode ser feito de três maneiras diferentes: pelo custo médio, pelo método PEPS 

(primeira entrada é a primeira saída) e pelo método UEPS (última entrada é a primeira saída). 

O método do custo médio é muito simples. É o resultado da alocação entre o custo total 

de um item no estoque e a quantidade desse item no estoque. Portanto, a empresa calcula todos 

os itens adquiridos e altera o custo médio desses itens. Cada item em falta terá esse valor médio 

de entrada. Este método tem como característica reduzir as alterações de custo (RENNÓ, 2014). 

O método PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) ou FIFO (FirstIn,First Out) é 

propício para a sequência temporal de entrada do material no estoque, ou seja, o primeiro 

material a entrar no estoque será o primeiro a sair. Portanto, os itens removidos do estoque 

serão sempre os itens que estão em estoque há mais tempo e o preço é mais antigo. Os bens 

em falta serão vendidos pelo valor unitário. Este método tem como característica manter o valor 

do estoque atualizado (RENNÓ, 2014). 

O método UEPS (último que entra, primeiro que sai) ouLIFO (Last In, FirstOut)o último 

material que entrar no estoque será o primeiro a sair, e seu valor é o valor que será utilizado 

para chegar ao custo total. (RENNÓ, 2014). A Avaliação de estoque é muito importante uma vez 

que todos os produtos vão sair de forma correta, sem prejudicar o primeiro produto que chega 

e nem o último. 

 

2.3 ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 

 

Inúmeras empresas ignoram uma armazenagem de materiais de qualidade, deixando que colher 

seus benefícios, como melhora no desempenho logístico da empresa, aumento da lucratividade 
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e redução custos. Entre os aspectos que devem ser monitorados na armazenagem está o layout 

e as embalagens utilizadas na movimentação e armazenamento dos produtos.  

 

2.3.1 Layout 

 

Objetivo principal do layout é garantir um fluxo suave e de qualidade na movimentação das 

mercadorias, evitando a perca de tempo.O arranjo físico procura uma combinação ótima das 

instalações industriais e de tudo que concorre para a produção, dentro de um espaço disponível. 

Visa harmonizar e integrar equipamento, material, áreas de movimentação, estocagem, 

administração, mão de obra direta e indireta, enfim, todos os itens que possibilitam uma 

atividade industrial(PAOLESCHI, 2014). 

 

2.3.2 Embalagem 

 

As embalagens são removíveis ou não, destinados a cobrir, empacotar e proteger 

quaisquer tipos de mercadorias, e no processo de armazenagem evitam que o produto chegue 

ao cliente danificado. Embalagem é um envelope, recipiente ou se existe alguma forma de 

embalagem removível destinada a cobrir, embalar, encher, proteger, manter ou promover a 

comercialização do produto. O produto receberá inicialmente um contêiner de embalagem e 

depois uma embalagem de demonstração, que é embalada junto no ponto de venda. Este 

pacote de apresentação é resumido em várias formas para formar um pacote de 

marketing(GURGEL, 2015). 

Existem vários tipos de embalagens que podem ser usados: as primárias, secundárias, 

terciárias, quaternárias ou de quinto nível.As primárias são as que permanecem em contato 

direto com o produto, como o plástico que envolve o frasco de um xampu. A embalagem 

secundária armazena a embalagem primária e pode ou não ser usada durante o transporte. Um 

exemplo muito comum desse tipo de embalagem é uma caixa de papelão envolvendo uma 

embalagem de medicamentos. O terceiro tipo de embalagem é aquele cujo objetivo é embalar 

mercadorias para transporte. Por exemplo, podemos nos referir a uma grande caixa cheia de 

muitas caixas de saquinhos de chás.A embalagem quaternária pode ser usada para embalar um 

grande número de unidades, simplificando as operações logísticas de manuseio e transporte. 

Esse é o caso dos paletes. Finalmente, existem pacotes de software de quinto nível, na maioria 

das vezes, eles são usados para entrega de longa distância. Um bom exemplo desse tipo de 

embalagem é o container utilizado para transporte fora do Brasil (Goulart, 2019). 
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2.4 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 

A movimentação de materiais é uma atividade indispensável a qualquer sistema de produção, e 

visa não somente ao abastecimento das seções produtivas, mas também à garantia da sequência 

do próprio processo de produção entre as diversas seções envolvidas. A movimentação de 

materiais pode ser horizontal ou vertical. É horizontal quando se dá ́dentro de um espaço plano 

e em um mesmo nível. É vertical quando a empresa utiliza um edifício de vários andares, ou 

níveis de altura (CHIAVENATO, 2014). 

 

2.4.1 Equipamentos de Movimentação 

 

Existem vários equipamentos que com o layout ajuda em todo o processo de estocagem, com 

cinco principais equipamentos utilizados no processo. 

Veículos industriais: são equipamentos utilizados para movimentar materiais entre pontos sem 

restrições fixas ou pré-definidas, ou seja, a movimentação de materiais em trajetórias variáveis 

e áreas diferentes. Eles são os dispositivos mais versáteis e não têm restrições fixas de 

movimento. 

1. Transportadores contínuos: Eles são usados quando o material se move continuamente 

entre dois pontos pré-determinados. É o caso da mineração, docas de carga, armazéns 

de granéis, docas de recebimento e embarque, etc. A maior aplicação na indústria são 

as linhas de montagem de produção em massa. Em sistemas de produção contínua - 

como fábricas de refrigerantes, cerveja, óleo comestível, etc. - A correia transportadora 

contínua é controlada e integrada por equipamentos eletrônicos e para em certas 

posições; 

2. Guindastes, guinchos e elevadores: Nesse tipo de equipamento de movimentação de 

cargas, agrupam-se todos os equipamentos de movimentação específicos utilizados em 

áreas restritas e restritas, onde a carga se movimenta de forma constante e ininterrupta. 

Este equipamento é quase sempre utilizado para transportar e elevar cargas. Eles são 

amplamente utilizados na área de armazenamento de ferro para construção, na linha 

de produção de construção pesada, no recebimento e envio de cargas pesadas e 

pesadas, metalurgia e siderurgia, portos, etc.; 

3. Contentores e estruturas de suporte: Fazem parte desta categoria contentores (cofres), 

tanques, vasos, suportes e plataformas, paletes, suportes de bobinas, equipamentos 

auxiliares de embalagem, etc. Não possuem mobilidade própria e dependem de outros 

equipamentos para serem puxados ou movidos. Nesse sentido, são equipamentos 
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auxiliares ou de apoio na movimentação de materiais. Eles não movem materiais, mas 

servem de suporte para outros equipamentos de manuseio para mover e transportar; 

4. Equipamentos e plataformas diversos: Esta categoria inclui equipamentos de 

posicionamento, pesagem e controle, plataformas fixas e móveis, rampas, 

equipamentos de transferência de material, etc. Quase sempre, sua função é auxiliar na 

colocação e posicionamento do material, pesagem, controle e movimentos menores 

(CHIAVENATO, 2014). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa que tem com objetivo identificar as ferramentas 

de gestão de estoque utilizadas pelas empresas no município de Jaciara, Mato Grosso, se utilizou 

a pesquisa descritiva, que buscou demonstrar quais são as ferramentas de gestão de estoques 

que as empresas foco do estudo utilizam. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva busca 

descrever características de determinada população.  

A identificação das ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de estoque ocorreu 

através de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Lakatos (2019) busca por meio da consulta 

em livros e artigos científicos o que há de mais moderno em conhecimento científico. A 

execução da pesquisa ocorreu através de método de levantamento, que buscou identificar 

informações sobre as ferramentas de gestão de estoque que são utilizadas por empresas no 

município de Jaciara, Mato Grosso.  Para Flowler, Floyd (2011), a pesquisa de levantamento tem 

como objetivo, produzir estatísticas sobre aspectos de uma população. 

Para a tabulação e análise dos resultados, utilizou-se a pesquisa quantitativa, que busca 

através de diferentes técnicas estatísticas, quantificar o ponto de vista e as informações de da 

pesquisa (CRESWELL, 2010, p. 130). 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Depois de conhecer importantes ferramentas da gestão de estoque, foi realizado uma pesquisa 

descritiva e quantitativa em 7 empresas no município de Jaciara para identificar quais 

ferramentas são utilizadas pelas empresas e a sua intensidade. Com perguntas sobre o 

segmento, o porte e o balanço de utilização das ferramentas citadas no referencial teórico.   

 

Gráfico 1 – Segmento das empresas participantes da pesquisa 
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O gráfico 1, representa o segmento de cada empresa, com 100% predominou-se o comercio 

pois, é o segmento pioneiro que esta a frente de toda a economia da cidade. Industria e Serviços 

ficaram com 0% porque são de pequeno exercício.  

 

Gráfico 2 – Porte das empresas participantes da pesquisa 

 

 

 

O gráfico 2, mostra a classificação entre pequena, media e grande porte e seus porcentagens. 

De pequeno porte são 57% das empresas participantes da pesquisa, 43% ficaram em médio 

porte e grande com nenhuma, pois a pesquisa foi realizada em um município de pequena escala. 

 
Gráfico 3 – Ferramentas de gestão de estoque utilizadas pelas empresas participantes da pesquisa 
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O gráfico 3 mostra todas as ferramentas com suas porcentagens de usabilidade.Na previsão de 

estoque que auxilia na produção para que a mesma não pare e para que os clientes não saiam 

insatisfeitos, 86% das empresas participantes afirmaram que utilizam de forma que seu negocio 

se torne mais promissor. Os outros 14% não utilizam, possivelmente por não saber da existência 

ou falta de investimento nesta ferramenta. 

O custo de estoque auxilia no desenvolvimento de toda a empresa na parte financeira logo, toda 

empresa precisa otimizar seus custos para pagar seus dividas e gerar um lucro final. E com essa 

ferramenta, 86% das empresas utilizam e 14% não fazem uso. 

A classificação ABC é uma forma de se controlar os produtos que mais saem e os que mais dão 

lucro ajudando o empresário a investir de forma consciente e com toda a demanda nos 

estoques.  Para está ferramenta, 43% afirmaram que utilizam e 57% disseram que não utilizam. 

A avaliação de estoque PEPS e UEPS ajuda os custos e no preço final dos produtos pois, se baseia 

no que entra e sai do estoque. Sobre a usabilidade com 71% e os que não usam ficam na base 

de 29%. 

 

Gráfico 4 – Grau de maturidade com relação à utilização das ferramentas de gestão de estoque 
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O layout diz sobre o espaço utilizado para estocagem, que nesse caso deve-se ter cautela pois 

um espaço muito grande para pouca mercadoria gera custos e tempo de manuseio. Essa 

ferramenta esta presente em 57% das empresas pesquisas e 43% faltam essa ferramenta. 

Para proteção das mercadorias e facilitar o manuseio das mesmas, se utiliza as embalagens que 

no gráfico mostra 86% de utilização e 14% que não utilizam pois o comercio pode ser pequeno. 

E os equipamentos de movimentação são de pequenas e grandes proporções que ajudam no 

manuseio, economizando tempo e gastos com mão de obra. E no gráfico 3, as empresas utilizam 

57% desta ferramenta contra, 43% que não utilizam.  

O gráfico 4, mostra o grau de utilização das ferramentas de estoque demonstrados em todo o 

referencial teórico. Na previsão de estoque 1 está implantando e 5 utilizam rotineiramente. Os 

custos 1 implantando e 5 utilizam rotineiramente, classificação somente utilizado 

rotineiramente na soma de 3 empresas. A avaliação de estoque com 1 implantando e 4 já 

utilizando. Layout com 1 implantando e 3 já utilizando, embalagens com 1 implantando e a já 

em utilização e finalizado com equipamentos de movimentação que 4 já utilizam esta 

ferramenta.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

O objetivo deste trabalho é transmitir quais são as ferramentas da gestão de estoque, suas 

particularidades, vantagens e a importância de se utilizar dentro das empresas. Se iniciando com 

uma breve explanação sobre a gestão de estoque no geral e passando para um desbravamento 

mais profundo sobre as ferramentas da gestão de estoque. 
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Assim, se utilizou o sistema de pesquisa descritiva logo, foi realizada perguntas como, qual era 

o segmento, o porte e colocado uma tabela com todas as ferramentas mencionadas no 

referencial teórico, se distribuiu para 7 empresas onde as mesmas responderam e foi feito a 

tabulação dos resultados.  

E foi encontrado que todas as empresas eram somente de um segmento mencionado, que em 

torno de 57% era de pequeno porte e o restante de médio porte. Sobre as ferramentas 

mencionadas, a previsão de estoque em sua maioria utiliza e rotineiramente, os custos de 

estoque se segue da mesma maneira. 

Na classificação ABC se destacou a não utilização pois, muitos não a conhecia ou não demandam 

investimento a ela. Avaliação de estoque PEPS e UEPS com 71% de utilização e com sua maioria 

em utilização se mostrando empresas que se preocupa com todos os custos. O layout, as 

embalagens e os equipamentos de movimentação tiveram porcentagens positivas por se 

utilizarem e estar rotineiramente fazendo esse uso.    

 

REFERÊNCIAS  

 

CHING, Hong Yuh. Gestão de estoque na cadeia de logística integrada: supply ching. 4° ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

PAOLESCHI, Bruno. Almoxarifado e Gestão de Estoques. 2° ed. São Paulo: Érica, 2014. 

 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: uma abordagem logística. 5° ed. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

 

BALLOU, Rond H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/ Logística Empresarial. 5° ed. 

Bookeman, 2007.  

 

FRANSCISCHINI, Paullino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de Matérias e 

Patrimônio. 2° ed. São Paulo: Cengage, 2017. 

 

MASEIRO, Gilmar. Administração de empresas. 3° ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

RENNÓ, Rodrigo. Administração de Recursos Materiais para Concurso. Elsevier, 2014. 

 

GURGEL, Floriano do Amaral. Administração da Embalagem. 2° ed. Cengage, 2015. 

 

GOULART, Leandro Jekimim. Conheça os tipos de embalagens na logística. Promtec Bobinas e 

Etiquetas, 2019. Disponível em: <https://www.promtec.com.br/embalagens-na-logistica/>. 

Acesso em: 15 de out. 2019.  

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de materiais: uma abordagem introdutória. 3° ed. São Paulo: 

Manole, 2014.  



107 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6° ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, métodos quantitativos e misto. 

3° ed. Porto Alegre: Artmed, 2010 

 

YIN, Roberto K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Penso, 2016. 

 

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Ciêntifica. 

8° ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

 

FLOWLER, Jr.; FLOYD, J. Pesquisa de levantamento. 4° ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

 

  



108 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

ANALISE DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM FAMÍLIAS RESIDENTES EM 

JACIARA - MT 

 

Laís Gabriele Lima Souza 

Diego Campos Pereira 

Rafael Sebastião Cicero 

Camila Krauspenhar 

 

RESUMO 

 

Estabilidade financeira é um objetivo de muitas famílias. No entanto alcançar esse 

objetivo torna-se um grande desafio. Devido à grande parte das famílias brasileiras não 

ter uma base em gestão financeira de como administrar o que ganha. Neste sentido, o 

presente estudo buscou identificar como está à educação financeira de famílias que 

moram no município de Jaciara, Mato Grosso. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu 

através de uma pesquisa bibliográfica para ampliar os conhecimentos sobre educação 

financeira. A busca pelas informações ocorreu através da aplicação de questionários, com 

20 famílias. A análise dos dados ocorreu através de uma pesquisa quantitativa para avaliar 

o nível da educação financeira das famílias pesquisadas, os resultados foram expostos 

através de uma pesquisa descritiva que mostra como as famílias lidam com suas financias. 

Como resultados, identificou-se que as famílias pesquisadasdemonstraram que a maioria 

das famílias está consciente sobre a educação financeira a aplicam o seus conceitos, uma 

vez que das variáveis analisadas, todas apresentam respostas superiores a 50%. 

 

Palavras – chave: Educação financeira, Investimento, Orçamento familiar 

 

ABSTRACT 

 

Financial stability is an objective of many families. However, achieving this goal 

becomes a major challenge. Because most Brazilian families do not have a base in 

financial management of how to manage what they earn. In this sense, the present study 

sought to identify how is the financial education of families living in the municipality of 

Jaciara, Mato Grosso. The development of the research took place through a bibliographic 

search to expand the knowledge about financial education. The search for information 

occurred through the application of questionnaires, with 20 families. The analysis of the 

data took place through a quantitative research to evaluate the level of financial education 

of the researched families; the results were exposed through a descriptive research that 

shows how the families deal with their finances. As a result, it was found that the families 

surveyed demonstrated that most families are aware of financial education and apply their 

concepts, since of the variables analyzed; all have responses above 50%. 

 

Keywords: Financial education, Investment, Family budget 

 

1INTRODUÇÃO 
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Estabilidade financeira é um objetivo de muitas famílias. No entanto alcançar esse 

objetivo torna-se um grande desafio. Devido à grande parte das famílias brasileiras não 

ter uma base em gestão financeira de como administrar o que ganha. Na realidade falar 

sobre educação financeira não é apenas sobre o dinheiro, e sim sobre conhecer seus 

próprios valores, sobre suas necessidades mais essenciais e só assim podemos observar 

de que maneira o dinheiro pode potencializar tudo isso. 

A maneira como as famílias lidam com o dinheiro pode variar de caso para caso. 

Visto que existem famílias que dividem as questões financeiras por integrantes da família, 

e outras que não aceita interferir no assunto, impossibilitando-as de chegar a um 

consensomelhor do que precisa ser analisado e revisto. Sem uma boa educação financeira 

dificilmente o ser humano vai chegar a ter uma independência bem sucedida. Desta forma, 

aqueles que desejam ser independentes financeiramente necessitam saber quanto ganham, 

e quais são seus gastos, para que não fechem no vermelho. Neste sentido, o presente 

estudo tem como objetivo identificar como está à educação financeira de famílias que 

moram no município de Jaciara, Mato Grosso.   

A busca pela satisfação e desejo por produtos e serviços, contribui para o 

descontrole orçamentário das famílias. O fato é que as pessoas nunca estão satisfeita e 

passam, então, a consumir novamente trazendo consequências desagradáveis na vida 

financeira. Infelizmente pessoas chegam a gastar e consumir além de suas possibilidades 

para obter aprovação dos outros. Isso porque a cada dia que passa as pessoas são cada vez 

mais admiradas pela aparência. 

Uma das decorrências do não entendimento sobre educação financeira familiar, e 

a busca descontrolada por produtos e serviços, é o endividamento, que no Brasil, é 

agravado pelo desemprego, mau uso do cartão de crédito, cheque especial, empréstimo 

bancário, compras compulsivamente, o que ocasiona o comprometimento do salário no 

final do mês, contribuindo para o acúmulo de dividas 

Portanto, ter controle de suas ações em relação ao dinheiro, pode trazer grandes 

benefícios na vida financeira: o indivíduo compra mais consciente e melhor, sabendo o 

que pode e o que não pode adquirir; a pessoa se conhece mais no processo da 

transformação na educação financeira; o indivíduo se sente mais confortável em ter uma 

estabilidade caso enfrente uma crise financeira; e a pessoa consegue planejar com mais 

segurança seus sonhos e projetos. 



110 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Quando falamos de educação financeira é muito mais do que só guarda, e sim 

tornar um indivíduo ciente de todas suas ações em relação ao dinheiro, ou seja, que ele 

esteja consciente na forma que administra seus recursos.Segundo a organização para 

cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE)a educação financeira é um processo 

mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação 

aos conceitos e produtos financeiros de maneira que, com informação, formação e 

orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessárias, para se 

tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e então, poderão 

fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que 

melhorem o seu bem estar (OCDE, 2005). 

Sendo assim uma pessoa que tem conhecimentos em educação financeira é aquela 

que está preparada para fazer boas escolhas com seu dinheiro e usar corretamente os 

produtos financeiros. A finalidade da boa gestão financeira é mostrar a melhor forma de 

utilizar o dinheiro, tendo em vista a realidade social, os gastos mensais, os gastos futuros 

e melhor forma para fazer uma reserva ao longo do tempo sem comprometer o presente. 

Saber ganhar, economizar e investir os recursos é de suma importância para garantir uma 

vida financeira com mais segurança e proteção sem ter que preocupar. 

Atualmente no Brasil grande parte dos brasileiros, não tem o hábito do controle 

financeiro, resultando em endividamento, descontrole. Hoje vivemos em uma nova 

realidade, na qual independente do quanto se ganha, é possível viver bem, principalmente 

se houver planejamento financeiro pensando no futuro. A consciência que o dinheiro 

precisa ser gasto com planejamento transforma a vida de qualquer pessoa que está ciente 

do bem que precisa acontecer, seja a aquisição da casa própria, a compra de um carro 

novo, melhor educação aos filhos, viagens almejadas, ou seja, essatranquilidade é o sonho 

de muitas famílias para alcançar, independentemente de renda mensal, sendo que tudo 

isso é apenas uma mudança no comportamento financeiro do indivíduo. Neste sentido, 

independentemente da classe social da família é fundamental o controle das financias para 

uma vida saudável.  

 

2.1 ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 



111 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

A estrutura da educação financeira pode ser dividida em orçamento pessoal e 

familiar, uso do credito e administração das dívidas, consumo planejado e consciente, 

poupança e investimento, prevenção e proteção. 

 

2.1.1 Orçamento Pessoal ou Familiar 

 

O orçamento pessoal e familiar é uma ferramenta financeira que possibilita o 

indivíduo fazer um diagnóstico das suas receitas e despesas, bem como se organizar 

usando estratégias para conquistar os seus objetivos.Dentro do orçamento deve constar 

todas as receitas e despesas de todos os membros que faz parte da família, pois é uma 

forma de se observar o que está sendo gasto, como também planejar as despesas de forma 

antecipada, para não gastar mais do que ganha. Segundo Frankenberg (2002), quanto 

maior o nível de detalhamento do orçamento, mais ele permite um controle acurado. 

Dentro de um orçamento, deve existir três tipos de despesas: as fixas, as variáveis 

e eventuais. As despesas fixas são aquelas que ocorrem de forma constantes uma ou várias 

vezes ao mês, como a água, luz, aluguel, supermercado entre outras que pode ter uma 

variação de valor, por isso são chamadas de despesas fixas, pois são despesas que 

acontece todo os meses. As despesas variáveis são aquelas que não ocorrem diariamente, 

como por exemplo, vestuário, lazer, artigo de beleza etc. As despesas eventuais são 

despesas que ocorrem com menos frequências, são imprevistos da vida como por 

exemplo, consultas medicas, cirurgias, reforma de um imóvel. 

Depois de fazer o levantamento de todas as receitas e despesas seja numa planilha 

eletrônica  em um computador ou num caderno simples de anotações, é necessário 

organizar e analisar as informações da melhor forma possível para se ter o controle de 

todos os ganhos e gastos ao longo do mês, como por exemplo identificar os gastos a 

eliminar, identificar quais são os gastos indispensáveis que poderão ser minimizados, 

compreender se tem capacidade financeira para adquirir mais uma dívida de credito são 

formas de mapear o orçamento familiar com toda transparência. 

Para Schenini (2004) fazer previsões de gastos, poupar e saber investir são 

condições essenciais para o crescimento profissional e para conquista de uma melhor 

qualidade de vida. É por meio do orçamento familiar que se identifica melhor os ganhos, 

além de aprender a poupar, a gastar com consciência e controlar o dinheiro par atingir os 
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objetivos.Portanto é através do planejamento financeiro dentro do orçamento que 

idealizamos nossos sonhos de forma clara com objetivos de curto, médio e longo prazo. 

 

2.1.2 Uso do Credito e Administração das Dívidas 

 

Crédito é uma substituição de consumo futuro pelo presente, ou seja, o ser humano 

antecipa recursos para consumir no presente. Hoje no mercado existe várias modalidades 

de credito, como por exemplo, cheque especial, cartão de credito, empréstimo 

consignado, empréstimo pessoal, financiamentos imobiliários e entre outros que são 

diferentes modalidades de credito.Sendo assim: 

 

A facilidade ao credito tem levado as pessoas a consumirem mais, sem avaliar 

a necessidade da compra, as taxas de juros e a capacidade de pagamento, 

considerando as demais despesas que tem a pagar mensalmente. Isso tem 

desencadeado sérios problemas para muitas pessoas e famílias, pois a 

deterioração do aspecto financeiro traz consigo a queda na qualidade de vida e 

perda do poder aquisitivo. Para quitar as dívidas, os indivíduos recorrem a 

empréstimos com taxas de juros abusivas e muitas vezes a situação de tornar 

irreversível (Bugarin, et al.,2012,p.24). 

 

Desde modo ao adquirir esses diferentes tipos de credito o indivíduo acaba 

pagando juros, que pode ser tanto juros simples quanto juros compostos. Os juros simples 

são aqueles pago somente sobre o capital principal, já os juros compostos é aquele que 

cada período de capitalização são incorporados ao capital principal chamados juros sobre 

juros ou juros capitalizados. 

A primeira desvantagem com a antecipação do consumo ao uso do credito é o 

pagamento de juros, ou seja, ao adquirir um produto de credito no mercado seja um 

empréstimo ou outro qualquer produto acabara pagando juros por essa operação, outra 

desvantagem é o endividamento pois a falta de planejamento e consciência na hora de 

adquirir um credito pode levar a dividas e comprometer toda vida financeira de uma 

pessoa ou família, até mesmo a  perda de patrimônio redução do consumo futuro, se a 

dívida virar inadimplência, o indivíduo pode passar a ter o seu nome escrito em um ou 

mais cadastro de restrição ao credito como Serasa, podendo  trazer descontrole emocional, 

problemas de saúde e desentendimento familiar. Desta forma, tomar cuidado para não 

entrar no endividamento é de suma importância para evitar transtorno financeiro e morais. 

Portanto, para quem tem o controle consciente, o crédito pode trazer várias 

vantagens, como antecipar consumo por um produto se não dispor de recursos no 
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momento. Atender as emergências,como por exemplo, consulta médicas, acidentes com 

o veículos. 

 

2.1.3 Consumo Planejado e Consciente 

 

Consumir de forma planejada e consciente não é se restringir,mas priorizar as 

coisas importantes em detrimentos das menos importantes. Neste sentido, deve-se buscar 

um equilíbrio, deixando o prazer imediato para buscar um objetivo de longo prazo com 

planejamento e consumo adequados com a renda.Segundo Engel (2000), o consumismo 

possui um lugar fundamental na economia capitalista passando a impressão de gerar 

prazer e satisfação, tendo como realidade a insatisfação. 

Desta forma, as famílias que analisam com consciência e planejam 

adequadamente o consumo, conseguem obter benefícios,controlamo endividamento 

pessoal, pois sabem do fluxo de receita, o quantoentra e sai, preservam e aumentam o 

patrimônio, uma vez que possuem a capacidade de administrar parte de sua renda para 

poupança. Utilizam os juros de forma correta e com consciência, otimizando o uso do 

crédito, reduzindo o pagamento de juros, evitando pagamento de multas por falta de 

organização. 

O planejamento financeiro possibilita consumir mais e melhor, consumir mais por 

meio da potencialização do dinheiro e melhor através da eliminação dos desperdícios. 

Manter as finanças organizadas e controladas é um fator fundamental para adotar o 

consumo consciente no dia- a dia, pois a partir do controle, o indivíduo consegue 

identificar para onde o dinheiro está indo e verificar o quanto pode ser destinado para 

futuras aquisições. 

 

2.1.4 Poupança e Investimento 

 

A poupança na sua essência remite o ato de poupar, ou seja, quando o indivíduo 

guarda uma parte do salário que pode ser para diversas finalidades, sendo uma delas, 

formar uma reserva de emergência caso ocorra algum imprevisto. A reserva precisa ser 

algo de fácil acesso eestar disponível para atender algum evento emergencial que 

aconteça,como por exemplo: adoecer, sofrer um acidente, ser roubado, perder o emprego 

ou atravessar uma crise financeira.Sendo assim poupar envolve mudanças de hábitos, pois 
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requer uma redução nos gastos pessoais e familiar, exigindo uma avaliação das despesas 

(KEYOSAKI, 2000, p.60). 

De forma complementar, o processo de investir se refere ao ato de aplicar uma 

parte do dinheiro poupado, afim de que ele se multiplique, mais que a inflação e os 

impostos, garantindo uma rentabilidade melhor. Segundo Reilly eBrown (2003) um 

investimento é o comprometimento de dinheiro por um período de tempo, visando 

pagamentos futuros que irão compensar o processo decorrido.  Neste sentido,ao realizar 

um investimento financeiro é necessário que o ser humano identifique quais são suas 

metas.   

Portanto os investimentos bem trabalhados são investimentos que estejam 

alinhados com as necessidades especificas: uma aposentadoria, a construção de uma casa, 

uma viajem.São investimentos específicos para cada sonho, pois caso ocorrer algum 

imprevistos, não será necessário desfazer dos projetos. 

 

2.1.5 Prevenção e Proteção 

 

Falar de prevenção e proteção é a busca por segurança, está relacionado com o 

habito de se planejar para o futuro e garantir uma proteção financeira familiar, pois a vida 

é repleta de imprevistos seja eles bons ou ruins e muitos deles exigem recursos financeiros 

para solucionar certas situações como por exemplo: ficar doente, um acidente, perder 

emprego entre outros.  

A melhor forma de se prepara para os imprevisto é se proteger contra o risco, 

possuindo atitudes que minimizem um evento indesejado. Uma das alternativas para se 

proteger, é se preparando formando uma poupança para eventualidades, no caso uma 

reserva de emergência,que consiste nodeposito de certas quantias todos meses destinada 

a eventualidades caso ocorra, tendo uma reserva de emergência ajuda a diminuir o 

transtorno emocional ao lidar com essas situações inesperada. 

Outra forma de se proteger é por meio da contratação seguros. Segundo a 

superintendência de seguros privados (SUSEP), órgão do governo que controla e fiscaliza 

as empresas seguradoras, seguro é um contrato pelo qual uma das partes se obriga, 

mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de determinados 

eventos ou por eventuais prejuízos previstos nas condições contratuais. Sendo assim o 

seguro é responsável por indenizar o segurado caso aconteça qualquer dano ou ocorrência 

a pessoa assegurada proporcionando mais estabilidade no futuro para evitar imprevistos 
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Planejar para aposentadoria são formas de prevenção e proteção, uma vez que a 

dependência do sistema de aposentadoria pública pode não ser a melhor alternativa. 

Portanto, o ideal é analisar uma combinação de previdência pública e privada e a 

formação de uma reserva com um valor definido mensalmente e calculado para garantir 

um futuro tranquilo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para realizar uma análise do nível de educação financeira de famílias que moram 

em Jaciara, Mato Grosso, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica para ampliar os 

conhecimentos sobre o tema. A pesquisa foi realizada em livros e artigos, Gil (2002), que 

serviram de base para a identificação das áreas que contemplam a educação financeira, a 

saber: orçamento pessoal ou familiar, uso do credito e administração das dívidas, 

consumo planejado e consciente, poupança e investimento, prevenção e proteção. 

Para a aplicação dos questionários junto às famílias, utilizou-se a pesquisa de 

levantamento (PINSONNEAULT; KRALMER, 1993). A tabulação e análise dos 

resultados ocorreram através de uma pesquisa quantitativa, que utilizou os métodos 

estatísticos para demonstrar o nível de educação financeira das famílias pesquisadas. Os 

resultados foram expostos através de uma pesquisa descritiva, que demonstrou com as 

familiar se comportam com relação das dimensões da educação financeira. 

 

4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada com vinte famílias residentes no município de Jaciara-

MT, com o objetivo de identificar como está à educação financeira em famílias. O gráfico 

1 demonstra o grau de instrução dos participantes, com relação a sua escolaridade, onde 

45% tem ensino médio completo 20% ensino médio incompleto 15% ensino superior 

completo, 15% ensino superior incompleto e 5% ensino fundamental completo. 

 

Gráfico 1 – Escolaridade dos participantes 
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O gráfico 2 demonstra a divisão dos participantes por classe social, onde 50% é 

da classe C com renda entre R$ 2.005,00 a R$ 8.640,00, 40% da classe D com renda entre 

R$ 1.255,00 a R$ 2.004,00 e 10% da classe E com renda de até R$ 1.254,00. 

 

Gráfico 2 – Divisão por classe social 

 

 

O gráfico 3 demonstra, a análise das variáveis sobre educação financeira, para a 

amostra estudada com relação a orçamento familiar. 

Com relação à variável que verifica se a família realiza o orçamento familiar e 

pessoal, 80% dos participantes afirmaram que realizam algum tipo de orçamento familiar. 
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Desde modo, o orçamento familiar é importante para ter uma visão clara das receitas e 

despesas em casa, para manter o equilíbrio das contas e atingir os objetivos. 

Com referência ao uso do crédito de forma adequada, 75% responderam que usam 

de forma certa e 25% que não utiliza de forma adequada, a utilização de forma consciente 

do crédito ajuda antecipar o consumo por um produto, caso o indivíduo não disponha de 

recursos no momento da demanda. Com relação ao controle das dívidas, 85% 

responderam que estão com as dívidas organizadas, e 15% responderam que não. O 

controle das dívidas evita o endividamento, e traz autoconhecimento sobre seus hábitos 

de consumo.  

Com referência aao consumo adequado por parte da família, 65% das pessoas 

disseram que sim e 35% das pessoas disseram que não. O consumo adequado possibilita 

manter as finanças organizadas e controladas sendo fundamental para adotar o consumo 

consciente no dia a dia. 

 

Gráfico 3 - Análise das variáveis sobre educação financeira familiar 

 

 

Com relação ao planejamento para compra de produtos ou serviços, 75% disseram 

que ocorre planejamento e 25% disseram que não ocorre. Planejar na hora de adquirir um 

produto é de suma importância para não se endividar e ter o controle do orçamento. Com 
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referência a poupançafamiliar, 75% responderam que sim e 25% disseram que não 

possuem uma popança.Ter uma poupança é muito importante caso aconteça uma 

eventualidade fora do programado. Com relação aos investimentos realizados pela 

família, 65% responderam que sim e 35% responderam que não. Investir é muito 

importante, pois se refere o ato aplicar uma parte do dinheiro poupado, afim de que ele 

se multiplique de acordo às necessidades específicas. 

Com referência a reserva de emergência, 55% respondeu que possui e 45% 

responderam que não possuí. A reserva de emergência auxilia a família nas emergências 

que possam acontecer no dia a dia. Com relação à segura o plano de saúde, 85% respondeu 

que sim e 15% respondeu que não. Os seguros e planos de saúde podem auxiliar na 

proteção contra os riscos e um evento indesejados. Como observado com os dados 

apresentados, podemos afirmar que as famílias estão conscientes da importância da 

educação financeira, e a sua utilização, uma vez que dos dados analisados, todos 

apresentaram percentual de utilização acima de 50%.  

5 CONCLUSÃO 

 

A maneira como as famílias lidam com os recursos financeiros pode variar, 

tornando a educação financeira necessária para conscientizar o indivíduo sobre as suas 

ações com relação a administração de suas fontes de renda. Neste sentido, o presente 

estudo buscou analisar e identificar como está a educação financeira de famílias que 

moram no município de Jaciara, MT.  

Para realizar a análise desse artigo foi utilizado uma pesquisa bibliográfica para 

ampliar os conhecimentos sobre educação financeira. Desta forma para aplicação dos 

questionários, utilizou-se uma pesquisa de levantamento com 20 famílias, a análise dos 

dados ocorreu através de uma pesquisa quantitativa para avaliar o nível da educação 

financeira das famílias pesquisadas, os resultados foram expostos através de uma pesquisa 

descritiva que mostra como as famílias lidam com suas financias. 

Desde modo,os resultados encontrados nas famílias pesquisadasdemonstraram 

que a maioria das famílias está consciente sobre a educação financeira a aplicam o seus 

conceitos, uma vez que das variáveis analisadas, todas apresentam respostas superiores a 

50%. 

 

REFERÊNCIAS 

 



119 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

SANTOS, L. R. Boletim responsabilidade social e ambiental do sistema financeiro. 

Banco Central do Brasil. Ano 4, n 39, fevereiro 2009. 

 

Banco Central do Brasil. Caderno de educação financeira gestão de financias pessoais. 

Brasília: BCB,2013. 

 

CEZANA, D. P. OLIVEIRA, O. M. COTTA,T. R.Pesquisa do tipo levantamento versus 

pesquisa do tipo estudo de caso. 19 p. Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Florestais. Universidade Federal Espírito Santo, 2011. 

 

SOARES, J. B. M. LEMOS,E. L. A Importância do Planejamento do Orçamento 

Familiar: Uma Proposta de Questionamento. Programa de Apoio a iniciação científica 

(PAIC), 1-22, 2013. 

 

ARAÚJO,B. FRANCISCO,M. PADILHA,F. MECHI,R. Educação financeira.Revista 

Científica Unilago. v.1, n.1, 2018. 

 

 

LUZ,E. J. F. AYRES,M. A. C. MELO,M. A. S. Orçamento familiar: uma análise acerca 

da educação financeira.Revista Humanidades e Inovação v.6, n.12, 2019 

 

TORRES, I. A. BARROS,F. S. Investimentos financeiros: uma análise dos alunos 

investidores de uma Instituição de ensino superior de Brasília – DF. Universitas Gestão e 

TI, Brasília, v. 4, n. 1, p. 39-53, jan./jun. 2014. 

 

PIANA,M. C. A construção da pesquisa documental: avanços e desafios na atuação do 

serviço social no campo educacional. São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

 

 

  



120 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

 

 

 

 

  



121 
Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283 

   DOSSIÊ DO CURSO DE  ADMINISTRAÇÃO   DA FACULDAD EDUVALE /JACIARA –MT/ 2020  

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE EM UMA LOJA DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM JACIARA – MT 
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RESUMO  

 

A qualidade no atendimento é um dos fatores que o cliente mais valoriza. Neste sentido 

o presente estudo, buscou avaliar a qualidade no atendimento em uma loja de materiais 

de construção localizada no município de Jaciara, Mato Grosso. A pesquisa foi 

desenvolvida em uma loja de materiais de construção localizada no município de Jaciara-

MT. A execução da pesquisa ocorreu através de uma pesquisa bibliográfica para 

identificar as dimensões a serem avaliadas, uma pesquisa de levantamento, que ocorreu 

com a aplicação de um questionário junto aos clientes da loja, e da pesquisa descritiva, 

que demonstrou o percentual de avaliação dos clientes para cada dimensão. Com 

resultados encontrados, observou-se que para as dimensões de aspecto físico da loja, 

confiabilidade, interações pessoais, solução de problemas e à política interna da empresa, 

os clientes avaliaram que a empresa atende com percentual superior a 80%, demonstrando 

que a organização está atingindo seu objetivo de ter um bom atendimento ao cliente. 

 

Palavras – chave: Varejo, Atendimento, RSQ. 

 

ABSTRACT  

 

The quality of service is one of the factors that the customer values most. In this sense, 

the present study sought to evaluate the quality of service in a building materials store 

located in the municipality of Jaciara, Mato Grosso. The research was carried out in a 

building materials store located in the municipality of Jaciara-MT. The research was 

carried out through a bibliographic search to identify the dimensions to be evaluated, a 

survey survey, which occurred with the application of a questionnaire with the store's 

customers, and the descriptive survey, which demonstrated the percentage of customer 

evaluation for each dimension. With the results found, it was observed that for the 

dimensions of the physical aspect of the store, reliability, personal interactions, problem 

solving and the company's internal policy, customers evaluated that the company serves 

with a percentage higher than 80%, demonstrating that the organization is reaching its 

goal of having good customer service. 

 

Keywords: Retail, Customer Service, RSQ. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ramo das construções, reformas e reparos é amplo, e para atender as 

necessidades dessa área, existem as chamadas loja de materiais para construção. Esse 

setor é um dos que mais crescem no país, devido as pequenas e grandes construções que 

vem ocorrendo. 

 O setor conta com o apoio da Associação Nacional dos Comerciantes de 

Materiais de Construção (ANAMACO), que é uma entidade sem fins lucrativos. De 

acordo com a entidade o setor de materiais de construção conta com cerca de 134 mil 

lojas em todo o país, além de representar 9,1% do PIB brasileiro. A (ANAMACO) tem 

como missão Contribuir para a valorização da atividade das empresas do comércio de 

material de construção, representando o setor na busca de soluções para prestar serviços 

com alto valor agregado, visando apoiar o desenvolvimento sustentável da economia 

brasileira. 

O setor de construção não conta somente com indústria de fabricação, mas com o 

comercio varejista.No Brasil há muitas lojas de construção, logo nos municípios de médio 

e pequeno porte as lojas varejistas de construção são mais identificadas pelos clientes, 

pois estes buscam com mais frequência soluções para problemas que ocorrem no dia a 

dia. No município de Jaciara, Mato Grosso, existem em média cinco lojas de materiais de 

construção, que estão à disposição da população, que busca alguns atributos para entrar 

na loja e finalizar o pedido. 

 A qualidade no atendimento é um dos fatores que o cliente mais valoriza, além é 

claro do preço e de outros atributos, a qualidade pode variar de um cliente para outro, pois 

o entendimento de qualidade difere-se de pessoa para pessoa. No entanto, existem 

princípios básicos que a grande maioria dos vendedores entende e que se chama educação, 

ou seja, ao atender um cliente tem que haver um bom dia, boa tarde, obrigado(a), o que o 

senhor ou senhora deseja e o principal de todos entender que cada cliente é único(a). 

Neste sentido o presente estudo busca avaliar a qualidade no atendimento em uma loja de 

materiais de construção localizada no município de Jaciara, Mato Grosso. 

Por muito tempo o atendimento ao cliente foi negligenciado por diversas 

empresas. Mas com o passar dos anos comprova-se que o modo como o cliente é tratado 

resulta na compra do produto/serviço, ou a não aquisição destes. O cliente ao entrar em 
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uma loja busca uma solução para seu problema, seja uma roupa para uma festa, um móvel 

para um local da casa ou mesmo um sifão para acabar com um vazamento na pia. 

 

 

2 VAREJO 

 

O comercio de produtos e serviços tornou-se uma forma de comunicação entre as 

pessoas, pois através da aquisição de um ou mais produto/serviço as pessoas 

comunicavam suas intenções, o que lhe interessa, o que precisa no momento ou 

futuramente. Se analisarmos mais afundo veremos os seres humanos se relacionando no 

contexto mercantil até mesmo antes de Cristo, mostrando que o comercio é 

imprescindível para as pessoas que vivem em comunidades. 

Com a Revolução Industrial cresceu o número de indústrias no mundo, também 

houve mudanças de localidade das pessoas, onde parte que moravam no meio rural 

passaram a residir nos centros urbanos. Do mesmo modo que houve aumento da 

população urbana, comércios pequenos e médios começaram a surgir para a 

comercialização dos produtos fabricados nas fabricas e de produtos/ serviços que a 

própria população exerciam. 

 A palavra varejo remete a comércios que disponibilizam produtos e serviços 

finais ao cliente, é nesta parte que há o maior contato entre o cliente e o comércio.O 

Varejo consiste nas atividades de negócios envolvidas na venda de qualquer produto ou 

prestação de qualquer serviço a consumidores finais, para utilização ou consumo pessoal, 

familiar ou residencial, englobando um conjunto de atividades de negócios que adiciona 

valor a produtos e serviços vendidos, sendo o último estágio do processo de distribuição 

(MATTAR, 2011). 

De acordo com Czinkota (2001) apud Claro, Lima, Mariano, Oliveira, & Ribeiro, 

(2009) o varejo é composto por alguns tipos de sistemas como: lojas de departamentos; 

lojas de especialidades; supermercados; supercenters; especialistas por categorias e lojas 

de conveniência. Segundo Claudio Conz, ex- presidente da ANAMACO, existem no 

mínimo cinco tipos de lojas de materiais para construção que são: material básico, 

elétrica; hidráulica; home centers e de tintas, para ele é impossível ter tudo no mesmo 

lugar devido, ao estoque, reposição e controle. 

O modo de operar das lojas de materiais de construção tem que ser compatível 

com as necessidades dos clientes. Buscando a agregação de valor, o varejista do segmento 
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da construção civil buscar ofertas uma ambientes com um mix que consiga atender os 

clientes em todas as fases da sua construção. Desta forma, quando o cliente entra na loja, 

ele busca por um estabelecimento onde ele possa encontrar todos os produtos e serviços 

para a execução de sua obra.  

 

2.1 ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

O mercado se tornou imparcial, não há espaço para indecisões por parte dos 

comerciantes ou dos clientes; há necessidade da economia girar, principalmente em 

cidades pequenas. Um preço alto ou um possível bom atendimento pode ser o que define 

a concretização da compra do produto ou serviço por parte do cliente, mas para a empresa 

saber se posicionar é necessário que além de saber seu segmento, modo como vai operar, 

como funcionará seu estoque, a empresa precisa saber o que é o cliente. 

Para Albrecht e Bradford apud Costa (2015) o cliente é uma parte essencial do 

negócio, não podendo ser considerado descartável. Não se pode considerar que os clientes 

como somente a questão financeira, deve-se observar o lado humano, que tem 

sentimentos, e precisa ser tratado com todo o respeito. O cliente merece toda atenção e 

cortesia possível. Ele é o sangue de qualquer pessoa. É ele que paga o seu salário. Sem o 

cliente você fecharia as suas portas.  

A empresa tem o papel de oferecer produtos e serviços de qualidade, incluindo a 

forma de atendimento ao cliente. Neste sentido, para atender e entender seus clientes, a 

empresa precisa conhecê-lo. Se uma organização almeja por clientes fiéis, primeiro 

precisa saber quem são eles e quais são as suas necessidades. Esse fato não é uma tarefa 

fácil, porém, é preciso que exista um entendimento de todos da empresa para a fidelização 

do cliente.   Os desafios de mercado exigem que as empresas, adotem uma postura 

estratégica com relação aos negócios, compreendendoque o conhecimento dos clientes é 

fundamental para o crescimento das organizações, assim as mesmas, tendem a vender 

mais, conquistar novos consumidores e oferecer produtos, serviços e atendimentos de 

qualidade (COSTA, 2015). 

Qualidade é uma das palavras que atualmente se ouve bastante, principalmente no 

mercado varejista. Para uma maior compreensão se faz necessário que haja um 

entendimento do que venha ser qualidade, segundo Kotler apud Costa (2015) qualidade 

é a totalidade de atributos e características de um produto ou serviço que afetam sua 

capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou implícitas. 
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O atendimento de qualidade não envolve somente o cargo da venda, mas também 

o cargo de caixa, o cargo de expedição, de entrega, além de proporcionar ao cliente 

soluções para possíveis problemas que possam acontecer depois da compra, ou seja, todos 

os setores da empresa devem procurar atender o cliente da melhor forma possível. 

Segundo Alvarez (2015)a manutenção dos clientes exige que haja uma concentração não 

apenas na atividade de vendas, mas no atendimento contínuo concentrado na atividade de 

pós-venda. 

Ser tratado com respeito e educação é uma das prerrogativas importantes, mas não 

é somente isso, receber um bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa e assim por diante é 

bom, no entanto a empresa deve estudar mais seus clientes e colocar em pratica medidas 

que aumentem o grau de satisfação por parte do cliente. O atendimento inadequado ao 

público constitui em um dos principais motivos pelo qual as empresas perdem clientes 

(COSTA, 2015). 

 

2.2 ESCALAS PARA A MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO (RETAIL SERVICE 

QUALITY) 

 

Procurar identificar o grau de satisfação dos clientes perante a loja é um dos 

objetivos do comércio varejista. Satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de 

um produto em relação as expectativas do comprador. Buscar a satisfação do cliente é 

amplo, já que cada cliente busca uma satisfação em particular (KOTLER apud BORGES, 

2012). 

 

Quadro 1 – Cinco dimensões para mensuração da qualidade no varejo 

Dimensão Subdimensão Definição operacional 

 

Aspectos físicos 

Aparência 

Diz respeito à limpeza, a aparência geral, tanto da loja 

como dos ambientes de apoio, disposição dos 

departamentos e corredores. 

Conforto 
Facilidade em localizar o produto desejado, facilidade 

de mover-se pelos corredores e climatização da loja 

 

Confiabilidade 

Compromissos 

Honrar os compromissos e prazos negociados com os 

clientes e manter no sortimento produtos de boa 

qualidade. 

Assertividade Esforçar-se para fazer o certo na primeira vez. 

 

Interações Pessoais 
Inspiração de confiança 

Os funcionários da loja devem inspirar confiança aos 

clientes. Os clientes devem ter confiança nos 

esclarecimentos prestados pelos funcionários da loja. 
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Auxilio e cortesia 

Os funcionários precisam demonstrar boa vontade e 

cortesia quando os clientes necessitam de auxilio ou 

quando possuem dúvidas. 

 

Solução de problemas 
 

Diz respeito aos procedimentos adotados pelos 

varejistas relativos ás devoluções e trocas de produtos 

e como as queixas são registradas e tratadas pelo 

varejista. 

 

Políticas internas 
 

Política de aceitação de cartões de crédito e concessão 

de crédito através de cartão próprio, horário de 

atendimento ao público, disponibilidade de vagas nos 

estacionamentos. 

Fonte: (Júnior, Lopes, Silva, & Moretti, 2012) 

 

Os comércios devem identificar dentro dos atributos que oferecem, quais são os 

que mais se sobressaem, e aqueles que precisam passar por mudanças para chegarem a 

um grau melhor e satisfação. Para que se possa ter uma percepção da satisfação do cliente 

ao entrar, consumir o produto/serviço e ao sair da loja, foi elaborado as escalas para 

medição da satisfação a Retail Service Quality (RSQ). 

Antes da escala RSQ, a escala mais utilizada era a Servqual, esta escala foi 

apresentada por Parasuraman, Zeithaml e Berrey (1985) a escala leva em consideração as 

expectativas dos clientes em relação a um determinado serviço recebido. No modelo 

Servqual a escala possui 22 pares de itens que podem ser agrupados em cinco dimensões 

da qualidade, aspectos tangíveis, confiabilidade, presteza, segurança e empatia como 

demonstrado no quadro 1 (Barbosa, Neto, Bizarria, & Almeida, 2016). 

Com o passar dos anos houve algumas mudanças, e a escala de medição precisou 

ser alterada em alguns pontos, devido a percepção que a escala Servqual tinha em relação 

a qualidade de serviços. O modelo Retail Service Quality (RSQ) foi elaborado para sanar 

algumas dúvidas que se tinha em reação as escalas anteriores, o modelo Servqual não foi 

deixado de lado, no entanto na busca para melhores resultados de acordo com o segmento, 

o modelo RSQ é o que vem sendo mais utilizado (BARBOSA, NETO, BIZARRIA, 

ALMEIDA, 2016). 

O RSQ foi desenvolvido por Pratibha Dabholkar, Dayle Thorpe e Joseph Rentz 

em 1996. Os autores acreditavam que o ambiente competitivo no varejo está em constante 

mudança e que os varejistas de hoje devem implementar estratégias de diferenciação, 

embasando suas ações no entendimento das necessidades e expectativas de seus clientes. 

Foram analisados os dados que revelaram sete dimensões para mensuração de qualidade 

no varejo: atendimento, variedade de produtos; confiabilidade nas transações comerciais; 
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disponibilidade de pessoal para atendimento; aspectos tangíveis, confiabilidade na 

política de serviços da loja e preço (JÚNIOR, LOPES, SILVA, e MORETTI, 2012). 

1. Atendimento: Modo como o varejista se dispõe a tratar o cliente e como ele 

recebe, seja pessoalmente ou através das mídias sociais, para maior conforto do 

cliente. 

2. Variedade de produtos: Diversos produtos ou segmento de produtos que a 

empresa dispõe, para que seu cliente possa encontrar tudo que necessita dentro do 

seu estabelecimento. 

3. Confiabilidade nas transações comerciais: O cliente confia no modo de efetivação 

da compra, e os meios que a empresa dispõe para que o evento venha ocorrer, seja 

por dinheiro, cartão, boleto, empréstimos e até troca de bens. 

4. Disponibilidade de pessoal para atendimento: Pessoal suficiente para a demanda 

de clientes que comparecem ao estabelecimento. Estudar o fluxo de clientes que 

entram na loja, e o período que ocorre esse fluxo, seja pequenos ou altos, é ideal 

para saber a quantidade de pessoal para oferecer um atendimento de qualidade. 

5. Aspectos tangíveis: O comércio varejista manter todas as áreas físicas da empresa 

em perfeita ordem e qualidade, ora as paredes limpas e pintadas até mesmo a mesa 

e a cadeira em estado físico bom, para que o cliente se sente e feche o negócio. 

6. Confiabilidade na política de serviços da loja: A loja fornece ao cliente todas as 

medidas de segurança possível, desde o financeiro até a solução de possíveis 

problemas que podem ocorrer após a compra do produto/serviço. Logo, o cliente 

confia na loja e nos serviços que ela presta. 

7. Preço: Algo subjetivo, mas que pode proporcionar ao cliente a decisão final na 

aquisição do produto ou serviço. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para avaliar o atendimento na loja foco do estudo, utilizou-se a metodologia Retail 

Service Quality (RSQ), que através do instrumento de avaliação que se estrutura em sete 

dimensões busca mensurar o atendimento, variedade de produtos; confiabilidade nas 

transações comerciais; disponibilidade de pessoal para atendimento; aspectos tangíveis, 

confiabilidade na política de serviços da loja e preço. 

Neste sentido para entender melhor a metodologia do RSQ utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica, que buscou proporcionar ao pesquisador uma visão mais ampla sobre o 
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tema pesquisado.  A aplicação dos questionários ocorreu através de uma pesquisa de 

levantamento, onde o pesquisador possui um contato direto com os participantes da 

pesquisa (ZANELLA, 2013). 

A tabulação a análise dos resultados ocorreu através de uma pesquisa quantitativa, 

que buscou identificar a qualidade do atendimento da loja do ponto de vista dos clientes. 

A apresentação dos dados ocorreu através da pesquisa descritiva que demonstrou como 

os clientes avaliam a qualidade do atendimento na empresa foco do estudo.   

 

4 ANÁLISE DE DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa foi realizada em uma empresa do ramo de materiais para construção 

no município de Jaciara, mato grosso, entre os dias 13 e 16 de novembro. Participaram 

da pesquisa A 40 clientes que realizaram compras na loja.Como exposto no gráfico 1, 

58% desses clientes eram o sexo masculino e 43% do sexo feminino. 

 

Gráfico 1 – Participantes por sexo 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida com base nas 5 dimensões de avaliação do varejo, 

desenvolvidas por Dabholkar, Thorpe e Rentz (1996), onde 3 dessas dimensões possuem 

duas subdimensões. O resultado desse levantamento pode ser visto no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Avaliação dos clientes considerando a 5 dimensões de avaliação do varejo 
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 De acordo com o gráfico 2 os clientes que responderam o questionário analisaram 

o aspecto físico da loja, a confiabilidade, interações pessoais, solução de problemas e à 

política interna da empresa. Os aspectos físicos estão divididos em duas subcategorias, 

onde uma retrata o aspecto aparência da loja e o outro aspecto conforto dentro do 

estabelecimento. O primeiro aspecto mostrou 97% de aprovação por parte dos clientes, já 

o aspecto conforto 91% de aprovação. 

 Outra dimensão avaliada foi a confiabilidade dividida também duas subcategorias 

confiabilidade 1 que se refere ao compromisso da loja para com o cliente, e a 

confiabilidade 2 se trata da assertividade da empresa. A confiabilidade 1 obteve 95% de 

aprovação e a confiabilidade 2 somente 83% de aprovação. 

 Assim como nas outras duas dimensões a dimensão interação pessoal está 

dividida em duas partes, onde há interação pessoal 1 possui 88% de aprovação, essa 

subdimensão está ligada a confiança que o colaborador passa para o cliente durante à 

venda. Na interação pessoal 2, que diz respeito a boa vontade do colaborador, o modo 

como eles tratam os clientes quanto estão com dúvidas, teve 84% de aprovação. 

 A pesquisa também buscou perguntar se a empresa atende ao cliente no momento 

em que ocorre problemas, defeitos, devoluções. Nesta dimensão 88% aprovaram o modo 

como a empresa administra esta dimensão. A última dimensão avaliada se refere às 

políticas internas, que são os meios que a empresa disponibiliza ao cliente para a 

efetivação do pagamento, além dos horários de atendimento e outros. O levantamento 

mostrou 100% de aprovação nesta dimensão. 

Neste sentido, com base nos resultados encontrados com a aplicação do 

questionário junto aos clientes, pode-se observar que a empresa está conseguindo atender 
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as necessidades dos clientes nas 5 dimensões, obtendo valores de aprovação acima de 

80%. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A qualidade no atendimento é um dos fatores que o cliente mais valoriza. Neste 

sentido o presente estudo, buscou avaliar a qualidade no atendimento em uma loja de 

materiais de construção localizada no município de Jaciara, Mato Grosso. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma loja de materiais de construção localizada 

no município de Jaciara-MT. Para atingir o objetivo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica 

para identificar as dimensões a serem avaliadas. Na sequência se desenvolveu o 

questionário que foi aplicado junto aos clientes da loja, através de uma pesquisa de 

levantamento. Os dados foram divulgados através de uma pesquisa descritiva, que 

demonstrou o percentual de avaliação dos clientes para cada dimensão. 

Com resultados encontrados, observou-se que para as dimensões de aspecto físico 

da loja, confiabilidade, interações pessoais, solução de problemas e à política interna da 

empresa, os clientes avaliaram que a empresa atende com percentual superior a 80%, 

demonstrando que a organização está atingindo seu objetivo de ter um bom atendimento 

ao cliente. 
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