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APRESENTAÇÃO 

 

A Edição 3 da Revista Eletrônica da Faculdade Lions está composta 

de artigos e resenha de alunos, professores e pesquisadores da Faculdade Lions e 

de outras Instituições.  

No artigo “Processo De Vendas De Uma Pequena Empresa Comercializadora 

De Materiais Odontológicos No Município De Goiânia” as autoras Andreza Barboza e 

Fabiana Craveiro Silva Ferraz Borges fazem uma análise do planejamento estratégico 

de uma empresa da área de materiais odontológicos, descrevendo como ocorre o 

processo de vendas, verificando assim se os métodos utilizados favorecem as vendas 

fidelizando os clientes. 

As autoras Geciane Bueno Pereira Da Mata e Rosiane Dias Mota apresentam 

no artigo “Clube Social: Um Estudo De Caso” uma análise de um Clube de Goiânia 

como opção de lazer para os associados e visitantes. 

No artigo “A Contribuição Da Hospitalidade Na Área De Atendimento Na 

Alfaiataria Gadan Moda Masculina” as autoras Gabrielly Sardinha Nogueira e Tércia 

Duarte Almeida apresentam a mostrar a melhor forma de aplicar os conceitos de 

excelência em atendimento pautados na hospitalidade. Para isso ela fazem uma 

aplicação deles, associados com a proposta de descentralização do gerenciamento 

para a realidade de uma empresa de Moda Masculina.  

No texto “O Atendimento Aos Requisitos De Saúde E Segurança No Trabalho 

Em Uma Empresa De Bolsas Personalizadas”, os autores Brenda de Fátima 

Gonçalves e Tânia Maria de Andrade verificam como é desenvolvido o processo 

produtivo e quais os fatores referentes à saúde e segurança no trabalho utilizado pela 

empresa de Bolsas Personalizadas. Elas demonstram de forma prática como a saúde 

e segurança no trabalho permitem o desenvolvimento de um processo eficiente, eficaz 

e organizado, que possibilita a identificação de erros e a prevenção de acidentes. 

Os autores Carla Cristina da Silva Bastos e Tânia Maria de Andrade, no artigo 

“Estudo Da Satisfação Da Qualidade Do Atendimento Em Uma Unidade De Saúde No 

Município De Nerópolis- GO”, demonstram resultados sobre a avaliação da qualidade 

da satisfação no atendimento oferecido em uma Unidade Básica de Saúde no 

Município de Nerópolis – GO, e como estes resultados podem ser utilizados em favor 

da melhoria do atendimento em geral da unidade. 
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No texto “Perfil Dos Turistas Que Visitam A Cidade De Trindade (GO) Fora Do 

Período Da Festa Do Divino Pai Eterno” Clayton Ferreira Silva e Rosiane Dias Mota, 

apresentam o perfil do turista que visita a Cidade de Trindade (GO) fora do período 

da Festa Do Divino Pai Eterno. Sua pesquisa destaca pontos de relevância sobre a 

origem e o interesse destes turistas em visitar a cidade na baixa temporada. 

Os autores Larissa Rodrigues Silva e Luis Guilherme R. R. de Magalhães no 

artigo “Estudo De Caso: Uma Proposta De Marketing Para A Empresa Mult Clinic 

Convênios & Serviços”, tiveram como objetigo identificar a melhor ferramenta de 

marketing para a captação de novos clientes na empresa Mult Clinic Convênios & 

Serviços, além, de avaliar por meio dos estudos a importância do marketing nas 

organizações empresariais. 

E por último a profa Rosiane Dias Mota apresenta uma Resenha da obra: “Valor 

Patrimonial e Turismo: Limiar entre História, Território e Poder”, na qual ela destaca 

os elementos de relevância do livro, sendo sua leitura indicada para estudantes, 

professores, pesquisadores e profissionais das ciências humanas. 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 
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PROCESSO DE VENDAS DE UMA PEQUENA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA 

 Andreza Barboza 

Fabiana Craveiro Silva Ferraz Borges 
RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo analisar o planejamento estratégico da 
empresa, descrevendo como ocorre o processo de vendas, verificando assim se 
os métodos utilizados favorecem as vendas fidelizando os clientes. Para melhor 
compreensão do artigo os métodos utilizados foram estudo descritivo e 
qualitativo. O resultado do estudo mostra que na empresa não possui 
planejamento estratégico, e também não possui pessoal qualificado, com 
deficiência principalmente em conhecimentos de tecnologia e a maioria sem 
formação acadêmica fazendo com que deixem a desejar o processo 
administrativo da empresa, salvos a ampla experiência na área em que atuam, 
o bom relacionamento com os clientes e um bom conhecimento dos produtos, 
obtendo vantagem competitiva, obtendo credibilidade. Por fim, com os 
resultados deste estudo pôde-se perceber uma necessidade de implantar um 
planejamento estratégico adequado, com a finalidade de organizar o processo 
de vendas da empresa para alcançar novos clientes e alavancar ainda mais as 
vendas. 
PALAVRAS- CHAVE: Planejamento Estratégico, Clientes, Credibilidade. 

 
ABSTRACT 
This article aims to analyze the strategic planning , describing how the sales 
process occurs , thereby verifying that the methods used favor the loyalty of sales 
customers . To better understand the article the methods used were descriptive 
and qualitative study . The result of the study shows that the company has no 
strategic planning, and also lacks qualified staff with disabilities particularly in the 
technology of knowledge and most without academic background making cease 
to desire the administrative process of the company , saved the extensive 
experience area in which they operate , good customer relationships and a good 
knowledge of the products , obtaining competitive advantage getting credibility. 
Finally , the results of this study could be perceived a need to develop an 
adequate strategic planning , in order to organize the company's sales process 
to reach new customers and further increase sales . 
 
Key-words: Strategic Planning, Customers, Credibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de suma importância para 

qualquer empresa, visando à melhoria nos processos de vendas, não se 

limitando somente na negociação e sim em todo processo, pois este deve ser 

bem executado. 

Segundo Porter (1997) os novos produtos/serviços e principalmente 

novos concorrentes, fazem com que a negociação através dos fornecedores 

influencie os custos e os preços, assim o planejamento estratégico se torna 

importante no processo de vendas. O planejamento define as estratégias, 

envolvendo a empresa em todos os processos fazendo uma análise detalhada 

de mercado e concorrentes. 

O planejamento empresarial segundo Robson (1997) foi inovado devido 

às competições das empresas, havendo a necessidade de implantar um 

planejamento estratégico para melhor conhecer essas empresas, e avaliar o 

mercado em um ambiente em constantes mudanças, tornando-as mais 

competitivas, fazendo com que cresçam no mercado. 

Portanto segundo Oliveira (2007) o Planejamento Estratégico serve como 

motivação e alcance dos resultados, porque envolve a todos na organização. 

Não obstante Oliveira (2001) destaca que devem ser analisados os recursos 

necessários para cada ação, para que se tenha sucesso e eficácia no processo 

como um todo. 

E para que um planejamento seja realizado de forma completa e eficiente 

é necessário que se faça uma análise de cenário organizacional, sendo que esta 

análise ocorre de forma globalizada, através das oportunidades, ameaças, 

pontos fortes e pontos fracos. Para Kotler e Keller (2006), essa análise é 

reconhecer novas oportunidades e pontos fortes, desenvolvendo por meio 

destes uma análise determinando aquilo que irá atrair sucesso, identificando 

também as ameaças e pontos fracos, eliminando aquilo que pode afetar a 

lucratividade da empresa. 

Conforme Dutra (2001), a necessidade que as empresas têm de se 

adaptar as mudanças de mercado tem feito com que o setor de recursos 

humanos tenha um trabalho voltado a recrutar candidatos internos e externos de 

forma a fazer um recrutamento, preocupados com a necessidade que a empresa 
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tem em cada área de atuação, onde os candidatos precisam estar qualificados 

e preparados para mudanças ambientais. 

Segundo Chiavenato (2006) a seleção é importante porque trará para a 

empresa a pessoa certa para o lugar certo, no qual o processo de seleção será 

enriquecido com candidatos em potencial através do recrutamento.  

Portanto é preciso levar em conta que os seres humanos precisam ser 

respeitados e ter qualidade de vida, as organizações precisam ter um 

Departamento de Recursos Humanos que gerenciem as contratações com 

pessoas aptas para exercerem as funções e ao mesmo tempo garantir sua 

qualidade de vida no trabalho, fazendo planejamento de suas ações e fazendo 

com que essas pessoas se sintam sempre motivadas aumentando a chance dos 

objetivos pessoais e organizacionais serem atingidos (LACOMBE, 2005). 

Com o avanço da globalização, foi crescendo nas pessoas o desejo pela 

compra, aumentando a comercialização no mundo todo. Este aumento fez com 

que o consumismo se fortalecesse cada vez mais, e em meio a tudo isso foi 

percebido o poder que as vendas têm, tanto para quem vende, quanto para quem 

compra, começando a partir daí, uma relação entre cliente, vendedor e produto. 

Esta relação precisa ser a melhor possível, pois é importante entender o 

processo de vendas e o bom relacionamento com os clientes, para o 

cumprimento das metas estabelecidas, e um bom desempenho organizacional 

(COBRA, 2002). 

O processo de vendas nada mais é que etapas entre a equipe de vendas 

e o tempo no qual o cliente estará efetuando a compra. Este processo é 

geralmente compartilhado com gerente de vendas, no qual é repassado para o 

vendedor que posteriormente efetuará a venda direta com o cliente. 

Percebe-se que o sucesso e posicionamento da empresa começam com 

o consumidor, e o que importa é a forma de como se administra as vendas com 

os possíveis clientes já existentes e de como eles veem a empresa em relação 

aos concorrentes, onde os consumidores definem uma escala de valores, 

auxiliando-os nas decisões na hora de comprar algum produto ou serviço, porque 

não basta somente ter credibilidade, é preciso também se atentar ao processo 

de vendas como uma ferramenta de trabalho que concluído através de um 

planejamento adequado, poderá aumentar os lucros e também a credibilidade. 
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De acordo com Neves (2006), o processo de vendas é uma sequência de 

passos ou etapas através dos quais profissionais realizam a venda. Essa 

sequência pode ser aplicada a diferentes setores em diferentes cenários. 

Conforme SEBRAE (2013), o mercado encontra-se cada vez mais 

competitivo, e o cenário onde a empresa atua está cada vez mais complexo onde 

processo de vendas pode determinar o sucesso e fracasso de uma organização, 

sendo preciso definir estratégias e montar um planejamento claro para a gestão 

de vendas tendo em vista metas financeiras buscando alcançar a satisfação do 

cliente. 

Segundo, Stanton (2000, p.47), é difícil administrar uma força de vendas 

inteligente sem um bom conhecimento do processo de venda. Desta maneira, é 

fundamental para os gestores saber como funcionam as vendas e seu processo 

dentro da organização em que atua. 

Existem maneiras de se estabelecer um processo de vendas, e a empresa 

precisa estar focada no tempo do cliente porque é exatamente ele que faz parte 

da decisão de compra e fidelização.  

 Para assegurar um processo de vendas eficiente, é preciso seguir suas 

etapas básicas, onde o aumento das vendas se torna cada vez mais desafiador, 

e neste caso é preciso conhecer bem o cliente, saber qual o melhor produto para 

oferecer, o melhor serviço, pois o aumento das vendas depende da capitação de 

novos clientes e a fidelização daqueles que a empresa já possui. Deste modo a 

empresa em questão embora tenha vários problemas administrativos, consegue 

estabelecer um relacionamento com os clientes que favorece a empresa no 

alcance dos objetivos que é fidelizá-los e ter lucratividade. 

De acordo com Cobra (1992) o moderno homem de vendas não só tira os 

pedidos, mas também deve ser um excelente negociador, onde se percebe uma 

grande mudança no perfil do vendedor, no qual atualmente o sucesso de 

produtos, serviços e marcas está em suas mãos. O vendedor é a ligação entre 

a empresa e o cliente, onde a venda pessoal e comportamentos se tornam cada 

vez mais importantes. 

Os vendedores precisam estar preparados para solucionar problemas, vai 

muito mais além do que apenas vender, é preciso propor soluções, estar atento 

às tendências de mercado, de acordo com Kotler (1998) os vendedores precisam 

mostrar ao cliente seu potencial de conhecimento a respeito daquilo que vende. 
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Kotler (1998), afirma ainda que dentro do contexto de vendas, o vendedor 

precisa desempenhar várias tarefas como: a prospecção, ou seja, procurar 

clientes em potencial; definir o alvo, como alocar clientes potenciais e atuais; a 

comunicação, comunicar informações importantes sobre produtos e serviços 

motivando a comprar e finalmente a venda que consiste na abordagem, 

argumento, objeções e fechamento da venda. 

Para Paulillo (2014), o processo de vendas engloba: 

➢ Prospecção: Analisar e estudar as características dos clientes; 

➢ Apresentação: Entrar em contato direto com o cliente, ou seja, efetuar a 

venda; 

➢ Negociação: Apresentação da proposta, expondo os benefícios do 

produto ao cliente; 

➢ Fechamento: Ocorre a realização da transação junto com as condições 

de pagamento; 

➢ Pós-vendas: Trabalho feito pelo vendedor a fim de fidelizar o cliente e 

trazer feedback sobre a qualidade do produto e prestação de serviço. 

O perfil do vendedor atual é ser estratégico e dinâmico. De acordo com 

Persona (2009) o vendedor busca a confiança do cliente orientando-o sobre os 

produtos e serviços adquiridos, e dentro da atualidade, o consumidor é o centro, 

sendo ele exigente no que diz respeito à qualidade no atendimento, onde torna 

uma necessidade de as empresas investirem na qualidade de seus funcionários. 

Kotler & Armstrong (2003) afirmam que a maioria dos vendedores são 

educados, treinados, e são pessoas de fácil relacionamento, fazendo com que o 

cliente sinta-se seguro mantendo uma amizade duradoura, e posteriormente o 

vendedor consiga avaliar suas necessidades. 

De acordo com Las Casas (1999) a habilidade do vendedor nas suas 

tarefas diárias torna-o bom ou mal profissional, pois o compromisso com a 

profissão fará a diferença na sua carreira, por isso o vendedor deverá saber a 

importância do processo de vendas dentro da sua profissão. 

Segundo SEBRAE (2012), o processo de vendas de uma organização, 

independente de seu porte, pode ajudar e muito na administração de uma 

empresa, e é uma forma muito interessante na gestão da mesma, porque permite 

observar tudo o que é feito, no sentido de levar valor ao cliente. Pois, é a partir 

de uma gestão eficaz do processo de venda, que as empresas conseguem 
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identificar de fato o que são necessários para a eficácia da prestação do serviço 

ou venda do produto que refletem diretamente no valor apresentado aos clientes.  

Gerar vendas e captar novos clientes é um desafio para qualquer 

organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Muitas técnicas e 

métodos para encontrar novos clientes e fechar novos negócios, fazem parte de 

um processo de vendas eficaz, levando em consideração a administração de 

vendas, o treinamento e a capacitação. 

A eficácia da tomada de decisão nas empresas deu-se por volta dos anos 

60 devido à percepção dos empresários sobre ações serem realizadas no 

presente, iniciando um planejamento a longo prazo, onde os ambientes internos 

e externos mudam com o tempo (TAVARES, 1991).  

Contudo tem-se como objetivo geral verificar como o planejamento 

estratégico influência o processo de vendas realizado na empresa X que 

comercializa materiais odontológicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este artigo caracteriza-se como estudo descritivo, tendo em vista 

proporcionar maior familiaridade com a pesquisa em questão, com intenção de 

torná-lo mais explícito, e construir hipóteses e aprimorar as ideias ou obter 

intuições a respeito da pesquisa Gil (1997). 

Também se fez uso da pesquisa de campo, pois segundo Lakatos e 

Marconi (2006, p. 186) está permiti a obtenção dos dados, quando em contato 

com a realidade, consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados, ou seja, fora realizado uma pesquisa 

qualitativa. A pesquisa foi realizada na empresa através de questionários, para 

os funcionários e perguntas abertas para proprietário.  

Assim sendo, a análise dos dados coletados possibilitou verificar as 

situações observadas. Uma das técnicas utilizadas foi entrevista dirigida para ao 

proprietário com os seguintes objetivos: 

 

➢ Descrever o planejamento estratégico;  

➢ Identificar como ocorre o processo de vendas interno e externo da 

empresa; 
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➢ Verificar como são planejadas as estratégias de vendas da empresa; 

➢ Identificar o perfil da empresa e suas características. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para que o processo de vendas obtenha resultados desejados é 

necessário que se tenha um planejamento, no qual a Empresa X não possui, 

deixando a desejar crescimento das vendas e o bom andamento organizacional. 

A análise do planejamento estratégico por não existir, influencia 

negativamente no processo de vendas. Para os funcionários falta capacitação 

adequada, por não haver prospecção, não consegue fazer a negociação ideal, o 

fechamento não é otimizado, e o pós-venda padronizado não existe dependendo 

de cada vendedor a forma que irá fazer. 

A empresa conta com diferenciais para atender seus clientes como: 

produtos diferenciados, de difícil acesso no mercado, que conquistam os 

clientes, além de participação em congressos buscando tudo relacionado a 

materiais odontológicos. Atende também alunos de faculdades de odontologia, 

não se limitando somente em profissionais. A mesma atende todo Estado de 

Goiás, no entanto, concentra-se mais na cidade de Goiânia. Suas vendas 

estendem-se também a todo Brasil, sendo que o Pará, Tocantins, Mato Grosso 

e Brasília são os pólos mais consumidores.  

A relevância deste estudo contribui para as pesquisas no meio acadêmico 

e colabora com o meio empresarial, apresentando oportunidades de melhorias 

no processo de vendas de pequenas organizações, no qual se verifica além do 

desempenho não só no processo de vendas, mas também identifica os seus 

pontos fortes e pontos fracos, em relação à capitação de clientes, e suas 

motivações.  

De acordo com Serra, Torres & Torres (2004), a Análise de SWOT 

possibilita a escolha de uma estratégia adequada para o alcance de objetivos 

através de uma avaliação crítica dos ambientes internos e externos, aumentando 

a competitividade fazendo com que os pontos fortes sejam mais evidentes que 

os pontos fracos. 

Quadro 01 – Análise de SWOT da Empresa X 
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FRAQUEZAS FORÇAS  

Falta de qualificação do pessoal Boa reputação no ramo em que atua 

Ambiente de trabalho com 

estrutura deficiente 

Credibilidade 

Falta Recrutamento e Seleção Variedade no Mix de Produtos 

Falta controle de estoque Baixa Rotatividade 

Inexistência de Planejamento 

Estratégico 

Promove relacionamento positivo com 

clientes e fornecedores 

Inexistência de Pós Vendas Entrega diferenciada 

Não existe distinção entre 

finanças da empresa e pessoal 

A empresa participa de congressos e tem 

nome nas principais Faculdades de 

Goiânia 

Não há controle de caixa Facilidade em criar parcerias 

Tecnologia de informação 

insuficiente 

Vantagens sobre os concorrentes 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Novas parcerias entre 

concorrentes 

Novos produtos potenciais 

Concorrência Maior alcance de clientes 

Aposta por parte dos 

concorrentes em novas 

tecnologias 

Capacitação de pessoal 

Novas Regulamentações Proposta inovadora 

Falta de pessoal qualificado Nicho de mercado 

Inadimplência Diminuir inadimplência 

Fonte: AMBROSIO (2014) 

 

No que diz respeito à empresa o gestor/proprietário conhece e entende 

bem o ramo em que atua, consegue agradar os clientes e mantê-los fiéis e 

satisfeitos, apesar da empresa não estar totalmente organizada. 

O proprietário é conhecedor no ramo odontológico, pois o mesmo 

começou visitando consultórios, vendendo de porta em porta os materiais, assim 

foi aprendendo sobre os produtos e fazendo uma rede de amizades no qual 

obteve um apoio e assim nascia uma nova empresa. 

Verifica-se que apesar de não possuir um diploma acadêmico, ele 

conhece bem os produtos e o perfil de seus clientes, fazendo com que as vendas 

na empresa sejam satisfatórias. Em contrapartida a falta de conhecimento 

administrativo deixa a desejar os serviços dentro da empresa, apresentando 

falhas no processo de vendas, e deixando de crescer com qualidade, 

preocupando-se somente com quantidade. 
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Atualmente as organizações têm voltado à atenção para a importância 

que tem as pessoas dentro da empresa, buscando melhoria continua e fazendo 

com que a busca por profissionais qualificados sirva às organizações como um 

diferencial competitivo. 

Para Spector (2002), o desafio para as empresas, é conseguir contratar 

pessoas qualificadas, sendo que existem muitas vagas à disposição. 

Recrutamento e seleção é a maneira de atrair candidatos para cargos ou vagas 

em aberto dentro de uma organização. Pontes (2010), afirma a importância que 

tem este processo, uma vez que seja bem formulado possuindo muitos 

candidatos, assim serão muitas as opções de escolha. 

De acordo com Luppa (2005), vender é a arte milenar praticada por 

pessoas qualificadas, com objetivo de preencher as necessidades e expectativas 

de uma solução, de forma contagiante e equilibrada com todos os benefícios do 

processo de vendas, à alguém muito especial que é o cliente. 

No total a empresa dispõem de 19 funcionários, sendo 10 parentes, e o 

restante são amigos da família, destes 9 são vendedores, 2 internos e 7 

externos. Assim a empresa não apresenta um quadro de rotatividade, 

simplesmente pelo fato da convivência dentro e fora da empresa, além de 

estarem na maioria satisfeitos com os salários e benefícios. 

Nota-se que a parte de finanças não está em harmonia, ou seja, não existe 

os padrões exigidos para uma melhor gerencia e fiscalização da empresa, sendo 

assim a inexistência de um departamento financeiro adequado pode acarretar 

prejuízos. Nota-se que todo o controle deste departamento está no controle do 

proprietário, onde ele mesmo paga os funcionários e faz os depósitos e em 

relação aos pagamentos da empresa (água, energia, etc.) conta com uma ajuda 

dos funcionários. 

Conforme gráfico 01 pode-se perceber que 75% dos vendedores não 

possuem curso superior e 25% deles tem graduação podendo atender melhor 

algumas áreas da empresa auxiliando nas questões burocráticas.  

 

 
 
Gráfico 01- Escolaridade 
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Fonte: AMBROSIO (2014) 

 
 

Observa-se no Gráfico 02 que 80% dos vendedores nunca fizeram curso 

de informática obtendo assim dentro da empresa uma dificuldade de se usar 

computador. Com relação aos outros funcionários, 20% já fizeram algum curso 

que auxilie no processo de vendas da empresa, sendo um número baixo de 

pessoas preparadas para um atendimento mais eficaz. 

 
Gráfico 02 – Informática 

 
Fonte: AMBROSIO (2014) 

 
 

No Gráfico 03 observa-se que 60% dos vendedores já trabalhavam na 

área odontológica sendo isto satisfatório para a empresa, porque a experiência 
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faz com que os mesmos tenham um atendimento ao cliente adequado e de 

qualidade.  

Os 40% apontados na pesquisa mostram que estes não conheciam nada 

na área de odontologia. 

Gráfico 03 – Experiência 

 
Fonte: AMBROSIO (2014) 

 
 
 Notando que a empresa é familiar fora questionado quais funcionários 

fazem parte da família, sendo assim nota-se de acordo com o Gráfico 04 que 

70% são familiares, sendo assim há um maior comprometimento dentro da 

empresa, diminuindo a rotatividade e fazendo com que os laços de amizade com 

os demais se estreitem, tornando um ambiente de trabalho mais agradável, 

trazendo uma satisfação de trabalhar na empresa. Os 30% restantes não são 

parentes, mas isso não prejudica o bom andamento no processo. 

Gráfico 04 – Funcionários que fazem parte da família 
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Fonte: AMBROSIO (2014) 

 
 

Observando o Gráfico 05, nota-se que 80% das pessoas estão satisfeitas 

com seus salários, tendo em vista que na empresa existe premiação para os que 

vendem mais, levando em consideração que estes irão trabalhar mais satisfeitos 

e motivados. Os outros 20% mostraram-se insatisfeitos com seus salários.  

 

Gráfico 05 – Satisfação com o salário 

 
Fonte: AMBROSIO (2014) 

 

 

 

 

70%

30%

Você faz parte da família?

familia amigos
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CONCLUSÃO 

 

Com base no conhecimento teórico aqui aplicado e na descrição da forma 

de atuação da Empresa X nota-se que para aumentar a eficiência e o 

desempenho do pessoal é preciso colocar pessoas adequadas para preencher 

os cargos dentro da empresa, com a escolha da pessoa certa para desempenhar 

as atividades com sucesso. 

Um bom desempenho nas vendas, a capacitação dos vendedores, o 

conhecimento e habilidades são muito importantes para o negócio, tendo 

profissionais que se encaixem com perfil da empresa e consigam entender que 

existem objetivos a serem atingidos, e que eles serão responsáveis por isso 

atendendo aos seus clientes com empatia e satisfação. 

A empresa detém uma grande parte do mercado com seus produtos, e 

tem muita credibilidade entre seus clientes. Ultimamente a empresa está se 

informatizando, implantando um programa para tentar se organizar.  

Sendo assim, proporcionando um maior conhecimento profissional, 

contribuindo para o bom relacionamento promovido pela empresa para com seus 

colaboradores e acarretando benefícios, uma vez que os funcionários serão 

motivados no desenvolvimento de suas tarefas, refletindo em um trabalho mais 

eficiente e eficaz. 

Conclui-se então que a empresa precisa de um planejamento estratégico 

bem elaborado para assim se reorganizar e fazer uma reestruturação nas 

atividades e também o reconhecer e valorizar seus colaboradores. Pôde-se 

avaliar os pontos fortes e fracos para averiguar detalhadamente aquilo que 

precisa ser melhorado dentro do processo de vendas na empresa no qual este 

processo sem planejamento se torna nulo. 

As estratégias se bem elaboradas e planejadas, permitem que a empresa 

aproveite melhor as oportunidades, aumentando ainda mais a sua capacidade 

de vendas e alcance dos objetivos.  
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CLUBE SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO  

Geciane Bueno Pereira Da Mata 

Rosiane Dias Mota 

 

RESUMO: tem-se com a presente investigação o objetivo geral de analisar o um 
Clube de Goiânia como opção de lazer para os associados e visitantes. Para tal 
adotou-se como metodologia o estudo de caso, apoiando-se no levantamento 
bibliográfico e aplicação de questionários. O que permitiu observar que os clubes 
sociais ainda são uma opção de lazer em Goiânia por apresentar um ambiente 
mais familiar, ideal para quem deseja fugir das tensões cotidianas. E ainda que 
o Clube detém alto potencial enquanto promovedora de lazer, e que apesar de 
ainda não ter desenvolvido todo esse potencial, o clube já atende as 
necessidades e expectativas dos usuários como opção de lazer na capital 
goiana. Com base nos resultados obtidos foram propostas intervenções para a 
melhoria da organização. 
Palavras-chaves: Lazer. Clube. Associados. 
 
 
SOCIAL CLUB: A Case Study of Club Goiania 
 
ABSTRACT: has with the present investigation the overall objective to analyze 
the Club of Goiania as leisure option for members and visitors. To this end 
adopted as the case study methodology, relying on the bibliographic survey and 
questionnaires. What allowed to observe that the social clubs are still a leisure 
option in Goiania by presenting a more familiar environment, ideal for those who 
want to escape the everyday stresses. And even though the Club holds high 
potential while leisure that promotes, and that despite not having developed all 
this potential, the Club already serves the needs and expectations of users like 
leisure option in the capital city of Goiânia. Based on the results obtained were 
proposed interventions for the improvement of the organization. 
Key- words: Leisure. Club. Associated. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os clubes são organizações que integram o setor de prestação de 

serviços com grande representatividade para a sociedade, além de contribuir na 

geração de emprego e renda. Este mercado possui alta competitividade com as 
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diversas opções oferecidas principalmente nos grandes centros urbanos como: 

parques, bibliotecas, cinemas, bares, restaurantes, shopping Center e outros. 

Mesmo com tal concorrência este tipo de empreendimento continua sendo uma 

opção de destaque para quem busca lazer. 

Atualmente a capital possui mais de 10 clubes, de acordo com site do 

CADASTUR (2014) que é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas 

atuantes no setor de turismo. O estudo dessas organizações tem como aspecto 

relevante os grupos de interesse envolvidos diretamente em seu funcionamento, 

que são os funcionários, associados e visitantes. Dentre os existentes em 

Goiânia destaca-se como objeto de estudo desta pesquisa é um Clube, que 

apresenta extensa área, onde estão distribuídas distintas opções de lazer. Ele 

possui mais de 10 mil associados nos empreendimentos do grupo, e conta com 

oito funcionários e mais de três mil usuários/mês. 

Para a compreensão de como funciona essa relação entre organização 

e clientes, bem como das especificidades e qualidade dos serviços prestados 

por essa empresa definiu-se objetivos. Tem-se como objetivo geral analisar o 

Clube de Goiânia como opção de lazer para os associados e visitantes. E, como 

objetivos específicos: verificar se o Clube de Goiânia atende as expectativas 

como opção/necessidade de lazer dos associados e visitantes; analisar a 

infraestrutura física e operacional relacionadas às opções de lazer oferecidas 

pelo Clube de Goiânia; investigar os fatores/aspectos relacionados ao lazer que 

atrai os associados e visitantes a frequentarem o Clube de Goiânia; conhecer a 

visão dos colaboradores em relação ao clube como opção de lazer. 

 

METODOLOGIA 

 

Com a função de direcionar os passos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da investigação, e alcançar os objetivos estabelecidos, adotou-

se como método o estudo de caso. Este foi adotado por se tratar de uma 

investigação especifica que tem como apoio a pesquisa bibliográfica e 

documental. (DENCKER, 2003). 

Para a realização desta, os procedimentos metodológicos foram 

divididos em quatro etapas com objetivo de facilitar o desenvolvimento da 

pesquisa. A primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico, nesta 
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fundamentou-se teoricamente a pesquisa, e ainda possibilitou a ampliação e 

aprofundamento no conhecimento dos métodos. Para a revisão bibliográfica 

utilizou-se livros, artigos científicos e sites de internet.  

Na segunda etapa formalizou-se o pedido de autorização para a 

utilização do nome da empresa e ainda nesta etapa, realizou-se o levantamento 

da infraestrutura física e operacional do Clube de Goiânia. A autorização do 

clube tornou a pesquisa legal, que possibilitou o uso da mesma em publicações 

que poderá auxiliar pesquisas futuras, todavia, optou-se não citar o nome da 

empresa por parte dos autores. Quanto ao levantamento da infraestrutura física 

e operacional do clube, permitiu um maior conhecimento do ambiente a ser 

estudado facilitando na interpretação do contexto. 

Na etapa seguinte construiu-se e aplicou-se questionários 

semiestruturados cujos agentes da pesquisa foram 8 colaboradores da empresa 

e 300 associados e visitantes do Clube. A aplicação do questionário como uma 

ferramenta de coleta de dados oportunizou a descoberta das concepções que 

os sujeitos da pesquisa têm em relação ao turismo, lazer e ao clube.  

Na quarta etapa houve o tratamento da tabulação e interpretação dos 

dados. No processamento dos dados coletados realizou-se a teorização dos 

fatos onde foi confrontado o material já disponível pelo Clube com as novas 

descobertas. Pode-se com essas informações, responder aos questionamentos 

propostos inicialmente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

LAZER  

 

O lazer é comumente associado a momentos de repouso ou atividades 

recreativas. Marcelino (2002, p.13) diz que essa forma de idealizar o lazer 

contribui “para que se acabe tendo uma visão parcial e limitada das atividades 

de lazer, restringindo o seu âmbito e dificultando o seu entendimento”. 

Para que se tenha um olhar crítico das dimensões do lazer faz-se 

necessário defini-lo em seu sentido mais amplo. Um conceito muito difundido, 

proposto pelo sociólogo francês Joffre Dumazedier diz que: 
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O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 
recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou 
formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua 
livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações profissionais, familiares e sociais. (1979, p.12) 

 

Apesar de se ter um conceito bem definido ainda há vários 

questionamentos acerca do lazer principalmente em relação ao seu surgimento, 

questão discutida por vários autores que estudam o tema. Gomes (2004) afirma 

que para aprender sobre o processo de constituição do lazer que se tem hoje é 

importante conhecer outras realidades. Assim pode-se considerar que algumas 

práticas culturais da antiguidade (Olimpíadas, Banhos públicos, teatros, cantos 

e etc.) denunciem a presença do lazer na época.  

Melo e Alves Junior (2003) consideram o surgimento do lazer a partir das 

tensões das classes sociais. Nestas a burguesia trabalhou para conter e 

controlar as classes populares. Neste contexto, a classe trabalhadora 

demonstrava seu descontentamento e reivindicava seus direitos. E, de acordo 

com Mascarenhas (2005), 

É então neste movimento de administração do tempo livre, de peleja 
contra os valores, hábitos e comportamentos inerentes ao ócio, que 
podemos localizar o aparecimento do lazer, fenômeno condizente com 
a ideologia da sociedade industrial. (MASCARENHAS, 2005, p. 230).   

 

Compreende-se o lazer como um fenômeno social que participa de uma 

longa sucessão de processos sociais. Para esses a pesquisa histórica é 

importante para entender como se deram os fatos, quais as motivações, como e 

porque as práticas de lazer se alteram até a atualidade. 

No Brasil os estudos e projetos sobre o lazer datam da década de 1970, 

embora tenham alguns trabalhos anteriores considerados relevantes. Foram 

essenciais para o desenvolvimento dos conceitos de lazer no Brasil algumas 

produções literárias e a vinda ao Brasil do sociólogo Dumazedier no fim da 

década de 1970 por iniciativa do SESC-SP. Neste mesmo período várias obras 

destes autores foram traduzidas contribuindo até os dias atuais para o estudo 

sobre o lazer no país. Segundo Requixa (1977) é neste momento que o lazer 

progride a consciência brasileira, adquirindo importância social e política no país. 

De acordo com Miranda (2000) a importância do lazer no Brasil só é consagrada 
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a partir de 1998 quando o SESC (Serviço Social do Comercio) junto a 

Associação Mundial de Lazer e Recreação realiza no Brasil o 5º Congresso 

Mundial de Lazer. 

A partir deste contexto, à medida que as concepções de lazer se 

instalam em todo o país criam-se meios para a sua promoção de acordo com as 

demandas. Isso porque para acontecimento do lazer é necessário utilização de 

espaços e equipamentos próprios, que são importantes por serem espaços de 

encontro e convivência. Para Gomes (2003), equipamento de lazer é o local onde 

são realizadas atividades de lazer e eventos. 

Assim o clube social se apresenta como um equipamento de lazer 

específico que Camargo (2003) identifica como um lugar onde as pessoas 

associadas podem vivenciar quer individual ou coletivamente atividades físicas, 

artísticas, sociais e esportivas. 

Para Marcellino (1999), os clubes são: 

[...] formas de associação voluntária que visam atingir certos objetivos 
comuns, de caráter recreativo ou cultural, gozando de autonomia e 
estabelecendo, mediante eleições, a admissão de seus membros. O 
termo é empregado para designar organizações em que há um vínculo 
social, ou um desejo de sociabilidade entre os componentes, com base 
em acordo formal sobre um objetivo comum. (MARCELLINO, 1999, p. 
49). 

 

Ruiz da Silva (2007), define clube como um espaço para atividades de 

lazer com variadas possibilidades que constitui-se por um grupo de pessoas que 

se associam pagando diretamente pelos serviços recebidos. A estrutura em 

geral é composta por equipamentos esportivos: quadras, piscinas, campos e 

outros e programações sociais como shows, bailes e etc. Também é ofertado 

aos associados espaços para a realização de eventos particulares (casamentos, 

aniversários e entre outros).  

 

O CLUBE  

 

O Clube aqui estudado é uma das empresas, de direito privado, 

composta por acionistas que elegem a cada três anos uma diretoria responsável 

por sua gestão. Essa diretoria tem o poder de gerir a empresa que é fiscalizada 

por um conselho fiscal. 
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A empresa tem o Turismo como principal segmento, em especial o lazer 

e busca atender um público de todas as idades e classes socioeconômicas, com 

serviços diferenciados. Sua ata de abertura é datada de 1994 na cidade de 

Goiânia. Desde a fundação a empresa permanece no mesmo endereço 

prestando serviços no mesmo segmento. 

Os associados e visitantes desfrutam dos diversos atrativos ofertados, 

bem como, de eventos que marcaram a trajetória e a consolidação da sua marca, 

dos quais o show de rodeios é o principal atrativo do clube. 

Atualmente, o Clube de Goiânia, funciona diariamente com bares, 

restaurante, salão para eventos de pequeno e grande porte, piscinas, tobogãs e 

sauna. Também é oferecido campo de futebol, campo society, quadras de 

esportes, área de camping, arena de rodeios,motocross, hotel para cavalos e 

ainda escolinha de futebol e de montaria (tambor e laço). Todas as atividades de 

lazer apresentadas confluem na missão proposta pela empresa. 

 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Conforme descrito na metodologia foram construídos e aplicados 

questionários semiestruturados aos colaboradores do Clube, aos associados e 

aos visitantes. 

Os colaboradores entrevistados possuem faixa etária variável de 17 a 82 

anos dos quais apenas 37,5% são do sexo feminino e os demais do sexo 

masculino. Quanto ao grau de escolaridade 12,5% tem formação superior, 

12,5% estão concluindo o ensino superior e 75% tem o ensino fundamental 

incompleto. Em relação à função que exercem apenas 25% dos colaboradores 

se especializaram na área antes de ingressarem no Clube, 75% nunca 

realizaram nenhum curso profissionalizante. 

Em relação aos associados e visitantes entrevistados apresentam faixa 

etária entre 12 e 60 anos dos quais 58% são do sexo feminino e 42% do sexo 

masculino. Quanto ao grau de escolaridade 3% tem formação superior completo, 

15% estão cursando o ensino superior, 59% já concluíram o ensino médio e 23% 

tem apenas o ensino fundamental. 
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O estudo em turismo utiliza-se destas informações dos usuários afins de 

que, conhecendo seus perfis possam-se oferecer produtos/serviços específicos. 

 

Percepção dos Colaboradores 

 

Ao questionar os colaboradores acerca de seu entendimento sobre 

serviços de lazer, 75% relacionaram o conceito de lazer aos serviços oferecidos 

pelo clube como atendimento ao cliente, restaurante, sauna entre outros e, 25% 

afirmaram saber o que é, mas, não conseguiram explicar. 

Questionou-se a opinião dos colaboradores a respeito dos serviços 

prestados. Nesta indagação apresentou-se uma tabela (1), no qual o colaborador 

pudesse mensurar alguns aspectos operacionais e/ou características do Clube. 

Obteve-se como resultados para a qualidade dos serviços oferecidos aos 

clientes, 25% afirmaram ser regular e 75% bom. No que se refere qualidade dos 

equipamentos de lazer, 62,5% responderam regular, 25% bom e 12,5% ótimo. 

Sobre a qualidade e as condições de uso dos mobiliários 12,5% os 

classificaram como péssimo, 75% regular e 12,5 bom. Quanto às atividades 

realizadas em equipe 12,5% disseram péssimo, 25% regular, 25% bom e 12,5% 

ótimo. Por fim sobre a administração do clube, a maioria dos colaboradores a 

classificaram como boa (37,5%) ou ótima (12,5%), 25% como regular, e 12,5% 

como péssima. Somente 12,5% não souberam opinar. 

De modo em geral, verificou-se que a maioria dos entrevistados pontua 

os aspectos relacionados como bons ou regulares. Isso sinaliza necessidade de 

melhoria em todos os itens descritos (Tabela 1). 

 

OPINIÃO DOS COLABORADORES SOBRE O CLUBE (EM %)- 2014 

 Ótimo Bom Regular Péssimo Não Sabe 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

AOS CLIENTES 

0% 75% 25% 0% 0% 

EQUIPAMENTOS DE LAZER 12,5% 25% 62,5% 0% 0% 

MOBILIÁRIOS 0% 12,5% 75% 12,5% 0% 

EQUIPE DE TRABALHO 12,5% 25% 25% 12,5% 0% 

ADMINISTRAÇÃO DO 

CLUBE 

12,5% 37,5 25% 12,5% 12,5% 
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Tabela 1: Opinião dos colaboradores sobre o Clube (em %) – 2014 

Fonte: DA MATA, 2014. 

 

Solicitou-se que os colaboradores manifestassem as sugestões ou as 

reclamações que eles recebem com maior frequência dos clientes que eles 

atendem. Todos eles responderam que as reclamações estão voltadas para a 

falta de treinamento com relação ao atendimento ao cliente, assim como à 

deficiência da limpeza e de higiene do clube em geral. 

Observou-se ainda que, apesar das reclamações, 87,5% dos 

colaboradores entrevistados indicaria o Clube como opção de lazer para outras 

pessoas, afirmando que o lugar é calmo, e o ambiente familiar é aconchegante, 

e apenas 12,5% não indicaria, por julgarem que o empreendimento não é 

interessante. 

Questionou-se também aos colaboradores se os mesmos consideram que 

os serviços prestados pelo Clube atendem a necessidade/expectativas dos 

associados e visitantes. A maioria (62,5%) respondeu que sim e acrescentaram 

que o clube precisa de pequenas melhorias, 25% disseram que não, e 12,5% 

afirmaram não ter certeza (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Respostas dos Colaboradores do Clube sobre 
o questionamento: O Clube atende as necessidades / 
expectativas dos associados e visitantes? - 2014 (%) 

Fonte: DA MATA, 2014. 

 

Percepção dos Associados e Visitantes 

62,5%

25%

12,5%

Opinião dos Colaboradores do Clube  sobre: O 
Clube atende as necessidades / expectativas dos 

associados e visitantes? - 2014 (%)

Sim

Não

Não tem certeza
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Segundo os associados e visitantes a preferência por clubes em vez de 

outras opções de lazer como shoppings, praças e feiras, se dá principalmente 

pela diversidade de equipamentos de lazer (55%) como sauna, piscina, 

playground; 13% optam pelo clube por proporcionar maior contato a natureza; 

27% disseram que o clube permite ambiente familiar e aconchegante e 5% 

citaram outros motivos (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Fator motivacional que leva o goianiense a 
frequentar clubes na Capital - 2014 (%) 

Fonte: DA MATA, 2014. 

 

Ao serem questionados a respeito do fator motivacional que o leva a 

frequentar o Clube, 47% disseram frequentar o Clube pela facilidade de acesso, 

segundo eles o “clube está muito bem localizado”; 22% devido à proximidade de 

suas residências; 13% optam por esse empreendimento porque este apresenta 

menor custo dos serviços e 18% atribuem sua preferência a este pela 

receptividade dos colaboradores do Clube em geral. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Fator Motivacional que leva o goianiense a frequentar o 
Clube – 2014 (%) 

Fonte: DA MATA, 2014. 

 

Quanto à frequência que utilizam/visitam o clube, 27% desfrutam pelo 

menos uma vez por semana; 20% duas vezes ao mês; 38% três vezes ao ano e 

5% não tem definição da frequência. Ao abordar sobre a companhia dos mesmos 

durante a visita ao Clube, 89% responderam estarem com suas famílias, 7% com 

amigos e apenas 2% sozinhos. Indagou-se ainda de que maneira os visitantes 

conheceram o Clube, 42% afirmaram ser por corretores; 35% por indicação de 

amigos já associados ou visitantes; 7% por meio da divulgação de eventos, 16% 

citaram outros motivos. 

Também foi aplicada aos associados e visitantes a mesma tabela 

respondida pelos colaboradores, sobre suas opiniões em relação à qualidade 

dos serviços oferecidos aos clientes, dos equipamentos de lazer, dos mobiliários, 

da equipe de trabalho e da administração do clube (Tabela 2): 

 

OPINIÃO DOS ASSOCIADOS E VISITANTES SOBRE O CLUBE (EM %) -2014 

 Ótimo Bom Regular Péssimo Não sabe 

SERVIÇOS OFERECIDOS  3% 32% 57% 7% 1% 

EQUIPAMENTOS DE 

LAZER 

1% 43% 53% 3% 0% 

MOBILIÁRIOS 0% 24% 62% 11% 3% 

EQUIPE DE TRABALHO 22% 68% 7% 1% 2% 

47%

22%

13%

18%

Fator motivacional que leva o goianiense a 
frequentar o Clube - 2014 (%)

Acesso facilitado

Proximidade

Baixo custo

Atendimento
diferenciado
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ADMINISTRAÇÃO DO 

CLUBE 

4% 20% 48% 6% 22% 

Tabela2:Opinião dos associados e visitantes sobre o Clube (em %) -2014 

Fonte: DA MATA, 2014. 

 

A percepção dos associados e visitantes quanto a qualidade dos 

serviços oferecidos aos clientes foi de insatisfação, sendo que 57% afirmou ser 

regular, 32% bom, 7% péssimo, 3% ótimo e apenas 1% não soube responder. 

No que se refere a qualidade dos equipamentos de lazer 3% responderam 

péssimo, 53% regular, 43% bom e 1% ótimo. Em relação aos mobiliários 11% 

afirmaram ser péssimo, 62% regular, 24% ótimo e 3% não souberam opinar. 

Quanto a qualidade dos serviços prestados pela equipe de trabalho 1% afirmou 

ser péssimo, 7% regular, 68% bom e 22% ótimo, apenas 2% não soube 

responder. A respeito da qualidade da administração do clube 22% não 

souberam opinar, 6% responderam péssimo, 48% regular, 20% disseram bom e 

4% ótimo. 

Embora haja algumas reclamações sobre o Clube ao questionar os 

visitantes se estes indicariam o clube como opção de lazer para outras pessoas 

96% respondeu que sim, apenas 3% disseram que não, e 1% não soube 

responder. Na busca de responder o questionamento central apresentado nesta 

investigação, questionou-se ao visitante/associado se o Clube atendia as 

expectativas deles em relação ao lazer, a maioria (78%) respondeu que sim e 

22% que não. 

Foi indicado pelos associados e visitantes alguns itens que eles julgaram 

ser essenciais para a melhoria da qualidade do clube. A maioria(62%) indicou a 

necessidade de melhorias no atendimento com aumento de funcionários e 

treinamento dos mesmos, 18% sugeriu reformas simples nos equipamentos de 

lazer (sauna, piscinas) e infraestrutura física (banheiros), 7% sugere a realização 

de mais eventos para atrair mais recursos que auxiliariam a manter o clube, e 

13% disseram que deve haver um investimento maior na higiene dos ambientes 

(restaurantes/banheiros e etc) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Sugestões dos Associados e visitantes para 
melhorias no Clube - 2014 

Fonte: DA MATA, 2014. 

 

 

Reflexões e sugestões de melhoria do empreendimento 

 

A partir dos resultados obtidos verificou-se a necessidade de algumas 

intervenções em sua infraestrutura física e de lazer e ainda na parte funcional. 

Essas interferências são necessárias para ampliar o potencial do clube como 

opção de lazer. Em relação à infraestrutura física, verificou-se a necessidade de 

reformas e manutenções contínuas. Dentre as principais modificações 

necessárias sugere-se a troca de encanamentos de água e esgoto visto que, o 

atual não atende a demanda, bem como o reservatório de água que é insuficiente 

para garantir a qualidade dos serviços, especialmente no que se refere à limpeza 

e higiene. 

Propõe-se investimentos nos equipamentos de lazer, pois ainda são os 

mesmos desde a fundação do clube. Para tanto é necessário a utilização de 

recursos modernos disponíveis no mercado e acessível ao orçamento do Clube. 

Na ordem das prioridades sugere-se a revitalização da sauna, espaço que 

encontra-se fechado por falta de reparos nos equipamentos e reformas como 

pinturas, instalação de duchas, troca e instalação de torneiras e ainda 

higienização do ambiente. 
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Ainda referente aos equipamentos de lazer tem-se as piscinas e tobogãs 

que são os preferidos dos usuários, contudo apresentam problemas em suas 

estruturas. As piscinas necessitam de substituição de azulejos quebrados que 

pode colocar em risco os banhistas, ou ainda a utilização de fibras em seu 

revestimento, por ser mais adequado. Quanto aos tobogãs há vazamentos em 

todo seu cumprimento o que prejudica o deslizamento e ainda gera alta despesa 

por desperdício de água. 

Na funcionalidade do Clube encontra-se a necessidade principal referida 

pelos associados e visitantes e ainda pelos colaboradores que é a qualidade na 

prestação dos serviços. Verificou-se que há a necessidade do aumento do 

quadro de pessoal, visto que, a pequena quantidade dos mesmos exige que 

desempenhem funções diversas daquela a que se propuseram, e isto sem o 

devido preparo. E ainda a qualificação dos funcionários por meio de 

treinamentos, cursos específicos de acordo com a habilidade e interesse de cada 

um. 

Neste contexto um fator relevante para o desenvolvimento de um 

trabalho de qualidade é o fator motivacional. Para isso pensou-se na 

possibilidade da empresa oferecer algumas vantagens trabalhistas básicas no 

atual cenário de trabalho, como oferecimento de plano de saúde, vale 

alimentação/refeição, assiduidade, plano de cargos e salários. 

 

CONCLUSÕES 

 

O Clube compõe o mercado de lazer goianiense. Dentro do proposto 

como objetivo de pesquisa, o empreendimento foi analisado sob a perspectiva 

de ser uma opção de lazer para os associados e visitantes, e no que se refere a 

percepção dos seus usuários e dos colaboradores quanto a qualidade da 

infraestrutura e dos serviços prestados. 

Percebeu-se a utilização dos diversos espaços do clube em distintas 

opções de lazer com grande frequência principalmente dos associados que se 

mostram envolvidos com o histórico do mesmo. O empreendimento faz parte de 

diversos momentos da vida de seus associados, principalmente nos pontos altos 
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do clube quando o mesmo era o principal atrativo goiano, com destaque para os 

eventos de rodeios. 

Com isso o clube conseguiu criar uma relação de interação com os 

usuários dos seus serviços mantendo-os frequentadores ativos mesmo quando 

a empresa deixou de ter a referência de antes, e começou apresentar alguns 

problemas estruturais. 

Diante do proposto conclui-se que o Clube atende as necessidades e 

expectativas dos associados e visitantes, mesmo apresentando algumas 

deficiências que são de fácil resolução, sendo que a empresa tem condições 

financeiras e administrativas de repará-las além de apresentar um alto potencial 

a ser desenvolvido. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA HOSPITALIDADE NA ÁREA DE ATENDIMENTO NA 

ALFAIATARIA GADAN MODA MASCULINA 

Gabrielly Sardinha Nogueira 

Tércia Duarte Almeida 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar a melhor forma de trazer 
os conceitos de excelência em atendimento pautados na hospitalidade por meio 
da descentralização do gerenciamento para a realidade da Gadan Moda 
Masculina, empresa situada em Goiânia, que atua na área de confecção de 
roupas sociais sob- medida, enquadra-se no turismo de negócios. Para isso, foi 
realizado um breve estudo sobre a história da empresa e suas atividades. O 
estudo deu-se por meio da metodologia qualitativa, a posteriori foram feitas 
entrevistas semi-estruturadas e abertas com os colaboradores e com os clientes 
mais representativos da empresa. Desse modo, o estudo aborda a hospitalidade 
no que tange a qualidade no atendimento ao cliente na empresa.  

Palavras–chave: Atendimento.  Cliente. Hospitalidade. 

 

ABSTRACT: This article aims to show the best way to bring the concepts of 
excellence in service guided by the hospitality by decentralizing management to 
the reality of Gadan Menswear, company located in Goiânia, which operates in 
the production of social clothing under - measure is part of the business tourism. 
For this, it conducted a brief study of the history of the company and its activities. 
The study took place through qualitative methodology retrospectively were made 
semi-structured interviews and open with employees and customers with the 
most representative of the company. Thus, the study integrates hospitality with 
respect to quality customer service in the business.  
 
Keywords: Attendance.  Client.  Hospitality. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O turismo de negócios é uma atividade que cada vez mais vem 

se concretizando na cidade de Goiânia. Trata-se de um setor em que o turista 

tem como objetivo resolver questões profissionais. Paula Cambotta (2015) 

afirma que, “[...] Goiânia é também o centro dos grandes negócios. Um dos 

maiores polos de turismo de negócios e eventos do país. O sucesso é garantido 
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pela excelente infraestrutura, logística favorável e custos mais acessíveis que 

aos de outras grandes capitais”. Deste modo, a alfaiataria Gadan Moda 

Masculina tem impacto direto com o meio turístico. 

Dentre as classificações do turismo, está o Turismo de 

Negócios, que de acordo com Swarbrooke (2000, p.85) “[...] o turismo de 

negócios é turismo empreendido para atender a compromissos profissionais do 

indivíduo [...]”. 

Desta maneira, o desempenho das atividades empresariais da 

empresa em comento, tem demonstrado a sua relevância no que tange ao 

turismo de negócios, pois, a corporação está situada em Goiânia - Go, cidade 

onde possui uma grande representatividade nesse segmento. 

O Goiás Turismo (2014) ressalta que, “[...] a capital de Goiás 

mescla o clima cosmopolita dos negócios com o jeito de receber bem do goiano”, 

e assim, a Gadan vem fortificando-se nesta segmentação do turismo. 

O presente trabalho trata sobre a contribuição da hospitalidade 

na área de atendimento na alfaiataria Gadan Moda Masculina, que foi fundada 

em 1994, pelo Sr. Leovi Alves, que naquela época, não constituía essa marca 

registrada.  

A Gadan, quando inaugurada, possuía somente um colaborador 

e atuava no modo de facção, não tinha contato direto com o consumidor final, 

apenas contato com revendedores de Goiânia e Brasília. 

Sua expansão ocorreu em 2007, onde saiu de um pequeno 

cômodo na estrutura da residência do proprietário, para sua estrutura própria, 

sendo um local mais harmônico e com melhor estrutura para atendimento. 

Após quatro anos essa foi regularizada. Neste período, parou-se 

de fazer facção e começou a fazer uniformes sob medida para empresas, 

contudo as transformações trouxeram melhorias apenas nos aspectos físicos e 

legais da corporação. Foram mantidas questões administrativas, tais como: 

gerenciamento centralizado o que caracteriza falta de empowerment 

(empoderamento) que conforme Chiavenato (2010, p.190). 

 
[...] Trata-se de dar poder, autoridade e responsabilidade às pessoas 
para torná-las mais ativas e proativas dentro da organização. Trata-se 
de uma mudança cultural, uma transformação no comportamento das 
pessoas. Elas passam a ter mais autonomia e iniciativa pessoal em 
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suas atividades, ao contrário das tradicionais regras e regulamentos 
que inibem e impedem a plena realização das pessoas. 
 

Por se tratar de uma empresa que trabalha com a prestação de 

serviços, é de grande importância que o atendimento seja padronizado, não 

deixando de ser personalizado. Neste sentido, se faz necessário que os 

colaboradores estejam aptos a atender os diversos tipos de clientes. 

De acordo com Las Casas (2012, p.52) “O ponto de partida para 

um bom atendimento é adequar os produtos, serviços, preços, comunicação e 

distribuição as reais necessidades do cliente [...]”. Sendo assim, é preciso que a 

empresa veja quais são as reais necessidades de seus clientes, para poder 

traçar um padrão de qualidade e poder melhor atende-los. 

Este artigo tem como base autores, como: Chiavenato, que 

discorre sobre o empowerment; Las Casas que aborda o tema sobre qualidade 

no atendimento e Swarbrooke, embasa sobre o turismo de negócios.  

Para tal estudo faz se relevante descentralizar o gerenciamento, 

tendo como base conceitos da hospitalidade e do bem atender ao próximo. Deste 

modo, fará com que os colaboradores tenham maior participação nas decisões 

da empresa e terá um envolvimento mais expressivo com os clientes. De acordo 

com a QI Profissional hospitalidade é: “de forma objetiva, relaciona-se, para a 

maioria das pessoas, a capacidade de receber visitantes ou clientes de forma 

agradável, gerando conforto, permitindo que a pessoa se sinta a vontade e que 

usufrua de serviços de qualidade”. Deste modo, atribuir os valores da 

hospitalidade no atendimento da Gadan. 

Ainda mais, busca explanar sobre a padronização da qualidade 

no atendimento, tendo em vista, que o mesmo ainda pode ser personalizado, 

acarretando assim, material de pesquisa para acadêmicos de turismo e áreas 

afins. 

O presente trabalho tem como objetivo geral, mostrar a melhor 

forma de trazer os conceitos de excelência em atendimento pautados na 

hospitalidade por meio da descentralização do gerenciamento para a realidade 

da Gadan Moda Masculina.  

 

 

 

2 METODOLOGIA 
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A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, que conforme 

Yin (2015, p.4) “[...] é usado em muitas situações, para contribuir ao nosso 

conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, 

políticos e relacionados”. Deste modo, ter compreensão da estrutura 

organizacional da empresa, e assim, obter informações de caráter social, 

coletando dados reais da corporação, dessa forma, foi analisado de modo 

dedutivo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas e abertas, sendo de caráter qualitativo, com 100% dos 

colaboradores da empresa estudada (Apêndice B), estes que trabalham tanto no 

Front Office (frente, escritório), quanto no Back Office (atrás, escritório). E com 

cinco empresas/ clientes que possuem maior representatividade para a receita 

da Gadan, deste modo, foi aplicado um questionário de satisfação para um 

representante de cada empresa/cliente e outro sobre procedimentos ao 

atendimento para os colaboradores, constando cinco perguntas para os clientes 

e seis para os colaboradores.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em análise dos questionários aplicados às empresas/clientes e 

colaboradores da Gadan Moda Masculina, obteve-se como resultado que o 

atendimento atual pode ser melhorado por meio da descentralização do 

gerenciamento, e maior participação dos colaboradores nas negociações entre 

às empresas/clientes. 

Na primeira pergunta questionou-se aos clientes se os 

colaboradores da alfaiataria possuem um atendimento satisfatório. Estes 

disseram que tiveram pouco contato com os colaboradores, no entanto, essa 

interação se deu por meio de telefonemas ou na entrega dos produtos 

adquiridos. Nesse ponto de vista eles afirmam que os colaboradores são 

atenciosos. Desse modo, é interessante que haja mais comunicação e interação 

entre os colaboradores e clientes. 
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Foi questionado na segunda pergunta aos clientes se os colaboradores 

da alfaiataria estão aptos a resolverem os seus problemas e esclarecerem suas 

dúvidas. Eles afirmam que em relação ao esclarecimento de dúvidas os 

colaboradores os informavam o necessário, mas, no caso de resolverem os 

problemas estes não conseguiam solucionar, apenas o proprietário resolve os 

problemas. Dessa forma, por se tratar de uma alfaiataria, o contato com os 

clientes é extremamente importante, mas em função da centralização do 

gerenciamento, o atendimento está deixando a desejar, então, percebe-se que 

há falta de comunicação entre o proprietário e seus colaboradores. 

No terceiro questionamento buscou identificar de que forma os 

clientes avaliam o atendimento dos colaboradores. 

 

Clientes Quantidade Respostas 

5 - Excelente 

5 2 Muito Bom 

5 3 Bom 

5 - Regular 

5 - Fraco 

       Fonte: Pesquisa da Autora, 2015. 

 

A tabela acima mostra que nenhum cliente diz que o 

atendimento é excelente, em grande parte relata que é bom, isso comprova que 

há lacunas a serem preenchidas no que tange a qualidade no atendimento. 

O questionamento da quarta pergunta refere-se ao atendimento 

do proprietário da alfaiataria, se este supre as necessidades dos clientes. Todos 

os clientes afirmaram que o atendimento do proprietário é satisfatório, pois, ele 

é prestativo, soluciona os problemas rapidamente e, efetua o feedback 

(retroalimentação) de acordo com as demandas dos clientes. Ficou evidente 

nesta pesquisa que o atendimento do proprietário da Gadan supre as 

necessidades dos seus clientes, pois, ele soluciona todos os problemas e 

preocupa-se com a pós venda.  

Na quinta pergunta buscou-se a opinião dos clientes sobre o que 

poderia ser feito para melhorar o atendimento atual da alfaiataria. Os clientes 

acreditam que com maior participação e comunicação em relação às 
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negociações entre as empresas, esse atendimento atual possa ser melhor. 

Desse modo, com a interação entre eles, os colaboradores possam visualizar 

quais são as necessidades deste e poder atendê-las, e assim, a Gadan pode 

atribuir os valores da hospitalidade para o seu atendimento. 

Para melhor compreensão do assunto abordado se faz relevante 

captar também as impressões e entender o ponto de vista dos colaboradores. 

Isso ocorreu por meio de um questionário. 

Foi questionado na primeira pergunta aos colaboradores sobre 

quais são os procedimentos adotados em relação ao atendimento aos clientes. 

Os colaboradores disseram que não possuem procedimentos formais no que se 

refere ao atendimento aos clientes, desse modo, atendem da maneira que eles 

acreditam que seja apropriado. Demonstrando assim, que há falhas a serem 

corrigidas em seu atendimento atual.  

O segundo questionamento aos colaboradores é se eles 

possuem autonomia para lidar em adversas situações. Todos da equipe afirmam 

que não possuem autonomia, ficam responsáveis por atender os telefonemas e 

passar as informações necessárias para os clientes. Desta maneira, constata-se 

que a empresa gira em torno do proprietário, na falta do mesmo os colaboradores 

ficam sem uma base para apoiar-se. 

Indagou-se na terceira pergunta aos colaboradores se eles se 

sentem capacitados para assumir responsabilidades na ausência do proprietário. 

De acordo com relatos dos colaboradores, eles não se sentem capacitados para 

assumir responsabilidades no que se refere ao atendimento, mas se tratando de 

confeccionar os produtos estes são capacitados. Para mudar a atual situação da 

área de atendimento seria importante motivar toda a equipe de colaboradores 

por meio de cursos de capacitação específica.  

O quarto questionamento aos colaboradores foi com que frequência eles 

podem tomar decisões independentes no trabalho. Nesta questão, foram 

disponibilizadas três opções dentre elas: sempre, poucas vezes e nunca. Nesta 

análise, na totalidade das respostas os colaboradores disseram que poucas 

vezes tomam decisões independentes. Contudo, se for necessário os 

colaboradores atendem os clientes, mas esse atendimento não é o suficiente 

para suprir todas as necessidades deles.  
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Na quinta pergunta foi questionado aos colaboradores se eles 

tiveram algum tipo de capacitação. De acordo com os colaboradores, eles não 

tiverem treinamentos na área do atendimento, tiveram apenas para a mão-de-

obra, que se trata da área de confeccionar os produtos. Conforme Chiavenato 

(2010, p.367). 

[...] o treinamento é considerado um meio de desenvolver 
competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, 
criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 
organizacionais e se tornarem cada vez mais valiosas. Assim, o 
treinamento é uma fonte lucratividade ao permitir que as pessoas 
contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses 
termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às 

pessoas, à organização e aos clientes. 
 

Neste sentido, é de grande importância oferecer treinamentos e 

cursos de capacitação específica na área de atendimento para os colaboradores, 

fazendo com que seja um diferencial e estratégia de mercado, elevando o nível 

do atendimento, da empresa e pessoal de cada colaborador. 

Na última pergunta questionou-se aos colaboradores se eles 

acreditam que com uma proposta de capacitação específica possa melhorar o 

atendimento atual. Todos da equipe de colaboradores creem que com a 

capacitação específica na área do atendimento, eles possam ser mais produtivos 

e elevar o seu nível de conhecimento. Deste modo, por meio da capacitação, 

poderão assumir mais responsabilidades e melhorar o atendimento, e assim, 

fará com que a empresa se torne mais competitiva em sua segmentação de 

mercado. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos durante a elaboração deste artigo 

mostram que os clientes não tiveram muito contato com os colaboradores, pois, 

grande parte das questões a serem resolvidas é solucionada pelo proprietário. 

Mesmo os clientes tendo pouca proximidade com os colaboradores, constatou-

se que o atendimento é bom, no entanto, não supre as necessidades dos 

clientes, visto que, o fator tempo é de extrema importância, nesse sentido,eles 

necessitam que seus problemas sejam solucionados rapidamente. 
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Esta pesquisa abrange como um todo a equipe de colaboradores 

da Gadan. Os colaboradores trabalham tanto no Front Office quanto no Back 

Office, deste modo, no que se refere ao atendimento eles não possuem 

capacitação ou procedimentos padronizados, são capacitados apenas na área 

de produção. 

Contudo, os colaboradores acreditam que com a proposta de 

capacitação específica, esse novo conhecimento possa ajudá-los tanto em seu 

crescimento profissional quanto no pessoal e explorar o potencial de cada 

colaborador, ainda mais, poder compreender quais são as necessidades dos 

clientes, e assim, chegar ao nível de excelência do atendimento. 

Para que chegue ao objetivo deste artigo é necessário que aja 

mudanças no atendimento atual, deste modo, propostas de melhorias serão 

válidas. Uma das propostas seriam reuniões semanalmente entre os 

colaboradores e o proprietário, e assim, ter mais envolvimento e maior 

entendimento das questões da empresa. Outra proposta seria a disponibilização 

de um curso de capacitação específica na área do atendimento para os 

colaboradores, deste modo, toda a equipe terá maior conhecimento e 

desenvolverá novas habilidades. 

Constatou-se então que por meio da hospitalidade, bem como a 

adesão de uma administração pautada no empoderamento é possível prover 

transformações no atendimento atual, com a aceitação do proprietário. Estes 

foram os motivos apresentados que refletem nos gargalos da administração da 

Gadan mostrados pelo estudo e reforçados pelos colaboradores e clientes. 
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O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO EM UMA EMPRESA DE BOLSAS PERSONALIZADAS 

Brenda de Fátima Gonçalves 

Tânia Maria de Andrade 

 

RESUMO: tem-se com o presente artigo o objetivo de verificar como é 
desenvolvido o processo produtivo e quais os fatores referentes à saúde e 
segurança no trabalho utilizado pela empresa Demétrio’s Bolsas LTDA. A saúde 
e segurança no trabalho é de grande importância, pois por meio desta pode-se 
desenvolver um processo eficiente, eficaz e organizado, que possibilita a 
identificação de erros e a prevenção de acidentes. Para a realização desse 
estudo foi realizado como metodologia uma pesquisa bibliográfica e por meio do 
processo dedutivo, realizou-se a observação pessoal fundamentada nos 
conhecimentos obtidos a cerca da saúde e segurança no trabalho. Entre os 
resultados identificou-se como se dá o processo produtivo de bolsas 
personalizadas da empresa e levantaram-se os problemas propostos nos 
objetivos.  

Palavras-chave: Saúde. Segurança. Acidente. Trabalho. 

 

ABTRACT: It is with this article in order to see how the production process is 
developed and what factors relating to health and safety at work used by the 
company's Demetrius Bags LTDA. Health and safety is of great importance, 
because through this we can develop an efficient, effective and organized, which 
enables the identification of errors and accident prevention. To conduct this study 
was conducted as a research methodology and literature through the deductive 
process, held a personal observation based on knowledge obtained about the 
health and safety at work. Among the results identified how is the production 
process of the company's custom purses and rose the problems posed in the 
objectives. 

Key-words: Health. Safety. Accident. Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

A empresa Demétrio’s Bolsas LTDA é de origem familiar, fundada pelo 

seu dirigente, o senhor Demétrio Bernardo Costa Aires. A empresa possui três 

funcionários e está sediada no bairro Hilda na cidade de Aparecida de Goiânia, 

Goiás. Este negócio iniciou suas atividades em 2002, com a produção de bolsas 

simples voltadas para o público feminino, mas em virtude das mudanças do 

mercado, com a entrada de novos modelos de bolsas importadas da China no 

Brasil, no ano de 2008 o negócio foi impulsionado a mudar sua linha de produtos 

para a confecção de bolsas personalizadas. Este novo produto tem como 

característica principal satisfazer a necessidade dos clientes, são bolsas 

exclusivas feitas sob encomenda e destinadas a presentear participantes de 

eventos além de funcionários e clientes de empresas. 

Para a produção das bolsas a empresa utiliza no processo produtivo 

máquinas que implicam riscos aos funcionários. Atualmente existem três 

máquinas de costura industrial, uma máquina de corte de tecido, uma 

esmerilhadeira de bancada e diversos objetos pontiagudos como facas, tesouras 

e estiletes. Para manusear estes equipamentos os funcionários necessitam de 

instrução e equipamentos que garantam a segurança de sua vida. Diante das 

informações acima questiona-se: será que a empresa estudada aplica algum 

procedimento de saúde e segurança no trabalho no seu ambiente de linha de 

produção? 

Diante do exposto ficou estabelecido como objetivo geral verificar como é 

desenvolvido o processo produtivo e quais os fatores referentes à saúde e 

segurança no trabalho são utilizados pela empresa Demétrio’s Bolsas LTDA. 

Como objetivos específicos, propõe-se identificar a atual situação sobre saúde e 

segurança no trabalho na empresa; Levantar as etapas do processo de produção 

e os procedimentos adotados para disponibilizar saúde e segurança no trabalho 

na organização; Apresentar proposta de implantação que garantam o 

atendimento as normas de saúde e segurança no trabalho. 

Durante a realização desta investigação foram observados alguns 

aspectos de relevante interesse para essa discussão, tais como: higiene dos 
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funcionários precária, falta de EPI (Equipamento de Proteção Individual), falta de 

EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), ausência de organização no local de 

trabalho, presença de objetos que não pertencem ao meio produtivo e de 

materiais que proporcionam perigo à vida do colaborador, colaboradores sem 

uniformes e usando adornos, instalação elétrica comprometida, ausência de 

placas de sinalização e estrutura física fora do padrão. 

Este artigo é importante para colocar em prática conhecimento adquirido 

na teoria do curso de administração, também tem como contribuição uma ajuda 

para empresa em questão, já que a mesma tem um processo produtivo com 

máquinas que oferecem riscos a seu funcionário e não se dispõe de recursos 

financeiros. Ainda é de grande importância já que saúde e segurança no trabalho 

é um assunto relevante e crescente, e se não bem aplicado a empresa pode 

levar multas. 

O presente texto estrutura-se em apresentação da metodologia de 

investigação onde alcançaram três fases, pesquisa bibliográfica, o método 

dedutivo e a observação pessoal. No referencial teórico são apresentados os 

temas: a evolução da segurança no ambiente de trabalho, a legislação 

pertinente, a importância da saúde e segurança no trabalho, entre outros 

elementos da temática. Nos resultados e discussões expõe-se o problema 

encontrado e o levantamento de dados sobre o tema estudado, onde realizou-

se uma análise da empresa Demétrio’s Bolsas e apresentado sugestões de 

melhorias para o problema. E o mesmo encerra-se com uma conclusão onde os 

resultados são apresentados sinteticamente. 

 

METODOLOGIA 

A presente investigação foi desenvolvida com a pesquisa bibliográfica, o 

método dedutivo, e a observação pessoal. Estes compuseram as três fases 

desta investigação. 

Na primeira realizou-se a pesquisa bibliográfica, que segundo Marconi e 

Lakatos (1992), é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma 

de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Utilizou-se de 

publicações voltadas para a temática Saúde e Segurança no Trabalho, 
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disponíveis em livros e revistas impressas e digitais em bibliotecas online e em 

acervo pessoal. 

Na fase seguinte desenvolveu-se um roteiro de observação (onde se 

observou o processo produtivo e todo o maquinário). Neste foram utilizados o 

método dedutivo, que segundo Matias (2012), utiliza a razão, como a única que 

é adequada para levar o sujeito ao conhecimento verdadeiro. O entendimento 

dedutivo tem o objetivo de explicar o teor das premissas. Por meio de uma cadeia 

de raciocínio em ordem descendente de análise, do geral para o particular, o 

indivíduo chega assim a uma conclusão. 

E o método da observação, que de acordo com o mesmo autor, pode ser 

ou não associado a outras técnicas de coleta de dados. Escolheu-se este método 

como a principal técnica de coleta para esta investigação. A observação pessoal 

proposta para esta pesquisa trata-se de uma investigação sistemática. De 

acordo com Vasconcelos (1977, p.21 apud Matias-Pereira, 2012, p.39): 

O investigador ordena e sistematiza a observação colocando de um 
lado o que é constante e de outro o que é variável para entender o que 
se passa no domínio dos fatos. Quando os sentidos não dão conta, 
lança mão de instrumentos e meios capazes de aumentar seu poder 
de percepção, no caso, um sistema de atividades para compreender 
os fatos.  

Por ser uma definição tão ampla, pode-se dizer que, de modo geral, a 

observação pessoal abrange o fato de observar a partir de uma sistematização 

e exprimir um parecer. 

Na terceira e última fase realizaram-se visitas a empresa e a aplicação do 

roteiro de observação proposto na fase anterior. Ainda nesta fez-se o tratamento 

e discussão das informações coletadas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A saúde e segurança no trabalho envolvem, além de prevenções de 

acidentes, todos os aspectos das condições de trabalho. Para melhor discussão 

deste tema apresenta-se a evolução da segurança no ambiente de trabalho, 

legislação pertinente, bem como outros aspectos relacionados. 

 



 
 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume III. Número 1. Ano 2 – 2015/1 - ISSN 2358-6079 
51 

 

EVOLUÇÃO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO NAS EMPRESAS 

 

De acordo com Lago (2006), a concepção de segurança como sinônimo 

de prevenção de acidente evoluiu de uma forma crescente, englobando um 

número cada vez maior de fatores e atividades. Esta evolução se deu desde as 

primeiras ações de reparação de danos até a elaboração de um conceito mais 

amplo onde se buscou a prevenção de todas as situações geradoras de efeitos 

indesejados para o trabalho. Surgiram e evoluíram em diversos países ações o 

objetivo de prevenir danos às pessoas, decorrentes de acidentes de trabalho. 

Até o início da década de 1970, a questão da segurança era tratada 

unicamente no âmbito das empresas, sem maiores interferências externas (do 

governo ou do público). O enfoque de segurança nesta época era baseado nos 

fatores de segurança embutidos nas normas e códigos, com ênfase exagerada 

na produção. A partir do início desta década, começaram a surgir os primeiros 

sinais de insatisfação de algumas parcelas da população, de autoridades 

governamentais e de alguns setores da própria indústria, com a ocorrência de 

acidentes de grande repercussão. 

Nesse sentido, Romm (1996) enfatiza que mudanças ocorridas ao longo 

da evolução dos tempos devem ser feitas aos poucos, mas constantemente. Ele 

diz que ser sistemático com o tempo significa ser dinâmico em vez de ser 

estático, antecipando o futuro e aceitando que as mudanças nunca terminam. A 

aprendizagem e a evolução do tema de segurança do trabalho estão neste 

contexto, pois são frequentes as mudanças ocorridas nesta área. Essa mudança 

de cultura tem influenciado alguns países rumo a esse novo paradigma de 

prevenção determinado pelas estruturas dos sistemas de gestão. 

Ressalta-se que na segurança e saúde no trabalho um dos maiores 

desafios que a indústria como um todo possui é manter sua competitividade, 

assegurando um meio ambiente saudável, seguro e com condições de trabalho 

que não ameacem a vida dos funcionários, nem sua integridade física. Para 

permanecerem competitivas em um mercado acirrado e cada vez mais exigente, 
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as empresas deverão, portanto, desenvolver processos eficientes, bem como 

programar sistemas de gestão voltados principalmente, para a prevenção de 

acidentes, buscando a melhoria contínua e atendendo, no mínimo, a legislação 

vigente. 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS MÚLTIPLOS RISCOS EXISTENTES NO SEU 

PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO 

 

A Segurança do Trabalho é definida por normas e leis, no Brasil a sua 

legislação está representada pela Portaria 3.214/78, que compõe normas 

regulamentadoras, normas regulamentadoras rurais, outras leis 

complementares, portarias e decretos. 

A Constituição Federal de 16 de Julho de 1934 foi a primeira a tratar de 

Direito do trabalho, na qual garantia a liberdade sindical, isonomia salarial, 

salário mínimo, jornada de oito horas de trabalho, proteção do trabalho das 

mulheres e menores, repouso semanal, férias anuais remuneradas (art.121). 

Posteriormente a década de 1930 outras leis foram criadas e revogadas 

sobre acidente no trabalho, uso de EPI, EPC e normas regulamentadoras, 

conforme detalhamento a seguir. 

 

CONCEITO LEGAL  

 

Quanto ao conceito legal de acidentes de trabalho o artigo 19º da Lei n.º 

8.213 de 24 de julho de 1991, apresenta um conceito sobre acidente. Nela está 

definido que “acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho 

a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 

cause a morte,  perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade 

para o trabalho”. (BRASIL, 1991, s/p). 
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Para garantir a segurança do trabalhador a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), no Art. 166 afirma que a empresa é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as 

medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 

acidentes e danos à saúde dos empregados. 

           Os equipamentos de proteção obrigatoriamente são abastecidos de forma 

gratuita pela empresa, devem ser de uso individual, estar em boas condições de 

uso, possuir o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e ser adequado 

à situação a que se destina. A falta ou insuficiência de equipamentos de proteção 

torna obrigatório o pagamento do adicional de insalubridade1. 

Todas estas exigências estão detalhadas também nas normas 

regulamentadoras. 

  

NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

O Ministério do Trabalho criou a portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, 

onde aprova as Normas Regulamentadoras (NR’s), da consolidação das leis do 

trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho.  

As normas regulamentadoras existentes foram elaboradas para riscos 

específicos e atividades empresariais diversas. Na realização deste estudo 

utilizaram-se apenas as NR’s relacionadas ao tema abordado, conforme 

detalhamento a seguir. 

A NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) considera 

o EPI, como todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador e EPC (Equipamento de proteção Coletiva), destinado à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Nesta norma 

fica claro que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 

 
1Insalubridade: o ambiente de trabalho hostil à saúde, pela presença de agente agressivo ao organismo do 

trabalhador, acima dos limites de tolerância permitidos pelas normas técnicas. 

Fonte: Disponível em <http://www.ddsonline.com.br/normas-regulamentadoras-nrs/518-nr-15-atividades-

e-operacoes-insalubres.html>. 

http://www.qualidadebrasil.com.br/artigo/seguranca_no_trabalho/o_que_e_insalubridade
http://www.qualidadebrasil.com.br/artigo/
http://www.ddsonline.com.br/normas-regulamentadoras-nrs/518-nr-15-atividades-e-operacoes-insalubres.html
http://www.ddsonline.com.br/normas-regulamentadoras-nrs/518-nr-15-atividades-e-operacoes-insalubres.html
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EPI ou EPC adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento e exigir seu uso. É função ainda do empregador orientar e treinar 

o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, além de substituir 

imediatamente, o equipamento quando danificado ou extraviado. 

A NR 8 – EDIFICAÇÕES estabelecem requisitos técnicos mínimos que 

devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos 

que nelas trabalham. Em locais como pisos, escadas, rampas, corredores e 

passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, é 

obrigatório que sejam empregados materiais ou processos antiderrapantes. 

No que se refere a NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E 

SERVIÇOS EM ELETRICIDADE ficam estabelecidos os requisitos e condições 

mínimas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, 

direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade.  Em todas essas intervenções devem ser adotadas medidas 

preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante 

técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no 

trabalho. 

A NR 12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS estabelece que os pisos dos 

locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser 

vistoriados e limpos. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas 

e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os 

trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com 

segurança. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do 

equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou 

do equipamento a que atende. 

A infração das indicações determinadas pelas normas regulamentadoras 

supracitadas pode ocasionar possíveis acidentes do trabalho que são 

classificados de diferentes formas conforme detalhamento a seguir. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS ACIDENTES DO TRABALHO 
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Segundo Lago (2006), os acidentes ocorridos no ambiente de trabalho e 

no trajeto para o mesmo são classificados em: acidente do trabalho, acidentes 

sem lesão, acidentes de trajeto, acidente impessoal e acidente inicial. O acidente 

de trabalho simplesmente é o acontecimento imprevisto e indesejável, 

instantâneo ou não, relacionado com o exercício do trabalho, que provoca lesão 

pessoal ou que decorre risco próximo ou remoto desta lesão. O acidente sem 

lesão é aquele que não causa lesão pessoal. O de trajeto é o acidente sofrido 

pelo empregado no percurso residência para o trabalho ou deste para aquela. O 

acidente impessoal é aquele cuja distinção independe de existir acidentado. E 

por último, o acidente inicial é aquele que o acidente impessoal consiste no 

provedor de um ou mais acidentes.  

Uma das ações utilizadas para evitar a ocorrência de acidentes é a 

inspeção. 

 

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 

Ainda conforme Lago (2006), a inspeção de segurança consiste na 

observação cuidadosa dos ambientes de trabalho, com o fim de descobrir, 

identificar riscos que poderão transformar-se em causas de acidentes do 

trabalho. Esta possui também o objetivo prático de tomar ou propor medidas que 

impeçam a ação desses riscos. A inspeção de segurança se antecipa aos 

possíveis acidentes, mas quando repetidas, alcançam outros resultados: 

favorecem formação e o fortalecimento do espírito prevencionista que os 

empregados precisam ter; servem de exemplo para que os próprios 

trabalhadores exerçam em seus serviços, controles de segurança; proporcionam 

uma cooperação mais aprofundada entre os serviços especializados e as 

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA’s) e os diversos setores 

da empresa; dão aos empregados a certeza de que a direção da empresa se 

importa com eles. 

Apesar dessas inspeções de segurança, os acidentes ainda podem 

acontecer. Para melhor gestão dos prováveis acidentes que podem ocorrer em 

determinado processo, é fundamental o conhecimento da classificação de 
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acidente. Três causas que podem provocar o acontecimento de um acidente: ato 

inseguro, condição insegura e fator pessoal de insegurança. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

De acordo com Sell (1995), as condições de trabalho englobam tudo o 

que influencia o próprio trabalho, isto inclui: o posto de trabalho, o ambiente de 

trabalho, os meios de trabalho, a tarefa, a jornada de trabalho, a organização do 

trabalho, alimentação, transporte, as relações entre as pessoas, entre produção 

e salário, entre outros. 

Portanto, quando se fala em boas condições de trabalho, é possível 

elencar oito pontos que o autor aponta como ideais para a condição de execução 

das tarefas pelo trabalhador.  

O primeiro ponto de boas condições está relacionado a presença de meios 

de produção adequados às pessoas, o que significa o projeto ergonômico dos 

equipamentos, dos veículos, das ferramentas e dos dispositivos auxiliares 

usados no trabalho, postos de trabalho ergonomicamente projetados, o que 

inclui bancadas, informações e ferramentas, de modo a garantir boa postura, boa 

visibilidade, bom alcance por parte do trabalhador. 

O segundo trata-se da necessidade de objetos de trabalho, materiais e 

insumos que sejam inócuos às pessoas que com eles entram em contato direto; 

ou ainda evitar a possibilidade desse contato. Outro ponto abordado pelo autor 

é a importância da existência de controle sobre fatores ambientais adversos, 

como por exemplo, iluminação, temperatura, ruído, vibrações, renovação de ar, 

partículas tóxicas, poeiras, gases. 

O quarto ponto é sobre os postos de trabalho, meios de produção, objetos 

de trabalho sem condições, perigos mecânicos, físicos, químicos ou outros, isto 

é, sem partes móveis expostas, sem ferramentas cortantes desprotegidas, sem 

emissão de gases, vapores, poeiras nocivas etc. Em seguida o autor destaca 

também sobre a organização do trabalho que garanta a cada pessoa uma tarefa 
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com conteúdo adequado às suas capacidades físicas, compatíveis com as 

dimensões cognitivas e emocionais.  

No que se refere ao sexto ponto, as boas condições de trabalho estão 

relacionadas a tarefa que exija uma captação, tratamento e saída de informações 

em um nível adequado para o trabalhador. Outro ponto é a necessidade de 

formação de competências adequadas para que os funcionários possam dar 

respostas adequadas às melhores práticas de trabalho. Faz-se necessário 

ensinar o que fazer, como fazer e, sobretudo, porque fazer daquela maneira. As 

justificativas são devidas não só pelos aspectos de produção, mas também em 

função da segurança das pessoas e das instalações. 

E por último, a instalação de um regime de turnos de trabalho que 

comprometa ao mínimo a saúde do trabalhador, bem como o seu convívio 

familiar e social. 

De acordo com Couto (2010), a busca obsessiva por produtividade e 

números, talvez possa estar ocasionando uma alta carga mental sobre os 

trabalhadores. Essa questão da carga mental é consequência de exigências da 

tarefa (atenção prolongada, processamento de informações, responsabilidades, 

padrões temporais e de duração da jornada, conteúdo da tarefa e condições 

perigosas associadas); mas também pode ser consequência de condições 

físicas do ambiente de trabalho (iluminação, condições climáticas, ruídos e 

odores). Esta carga tem a possibilidade de ser ainda proveniente de fatores 

sociais e organizacionais (tipo de empresa, clima organizacional, fatores do 

grupo, liderança, conflitos e contatos sociais) e por último, ou ser originada por 

fatores externos (demanda social, padrões culturais e situação econômica).  

Desta forma, é possível então que habilidades, qualificação, 

conhecimento e experiência, condições gerais de saúde, condição física, idade 

e estado nutricional influenciem em um grau de estresse maior ou menor. Isso 

significa que diante da mesma situação de carga mental, as reações podem 

ocasionar situações distintas desde o estresse, adoecimento ou a estafa. As 

condições no trabalho influenciam diretamente na organização do trabalho. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Davis e Taylor (1972), conceituam a organização do trabalho como a 

especificação do conteúdo, métodos e inter-relações entre os cargos, de modo 

a satisfazer tanto os requisitos organizacionais e tecnológicos, quanto sociais e 

individuais do ocupante do cargo. 

Cada vez mais as organizações utilizam novos procedimentos relativos à 

organização do trabalho para superar dificuldades, como por exemplo, o da 

implantação de mecanização e automação no processo produtivo. Ou de como 

alavancar a produtividade e a qualidade, assim como o de buscar o 

comprometimento e a identificação dos trabalhadores com as tarefas que 

necessitam ser executadas no processo produtivo.  

Por outro lado, os sindicatos entendem que essas abordagens, além de 

representarem a possibilidade de participação dos trabalhadores nas decisões 

que afetam o processo produtivo, podem também proporcionar um ambiente de 

trabalho onde as condições perigosas possam ser controladas. Entretanto, 

constatam-se em muitos casos que grande parte dos empresários não 

conseguem ver os trabalhadores como interlocutores capazes e dignos para 

negociar e propor soluções para ações tão importantes como as ligadas a saúde 

e a segurança. Essa parece ser uma das questões fundamentais, ainda não 

resolvida, em nossa sociedade.  

Constata-se a inexistência de espaços democráticos na maioria dos locais 

de trabalho, não havendo oportunidades para que os trabalhadores possam se 

manifestar e expor seus pontos de vista sem o receio de serem punidos por 

administrações autoritárias, incapazes de darem respostas concretas às 

demandas dos trabalhadores.  

Deve-se compreender, entretanto, que ainda que os aspectos técnicos 

compareçam com relevância indiscutível, estes não são suficientes para o 

equacionamento e a compreensão dos problemas decorrentes das condições de 

trabalho inadequadas, pois além dos agentes físicos, químicos e outros 

presentes nos locais de trabalho, existem determinantes de ordem social, 
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política, tecnológica e organizacional que não podem ser negligenciadas pelo 

engenheiro de segurança do trabalho.  

Parâmetros como especificações sobre quais equipamentos serão 

utilizados no processo produtivo; quando, como e onde as tarefas serão 

executadas pelos trabalhadores; como essas tarefas estarão interligadas e 

alocadas a cada indivíduo; os controles gerenciais; a definição da forma de 

agrupamento dos indivíduos; o sistema de comunicação, integração e 

participação nos processos de decisão; a delegação de autoridade, liberdade e 

responsabilidades que os trabalhadores terão sobre a execução das tarefas; a 

definição dos sistemas de avaliação de desempenho e como as pessoas serão 

recompensadas pelo seu trabalho; a preocupação com o comprometimento das 

pessoas com o processo produtivo e as relações sociais nos locais de trabalho 

são cada vez mais estudada pela organização do trabalho.  

A organização no trabalho vem se mostrando importante para o 

desempenho das rotinas trabalhistas, nesse sentido fica mais fácil a implantação 

dos sistemas de gestão de segurança. 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA 

 

De acordo com Liker e Meier (2008), o objetivo de se implantar um sistema 

de gestão de segurança e saúde no trabalho é constituir uma estrutura gerencial 

que permita às organizações identificar, avaliar e controlar as condições 

perigosas existentes nos locais de trabalho, bem como gerenciar os riscos, para 

que os mesmos se mantenham dentro de limites aceitáveis pelas partes 

interessadas: trabalhadores, empresa e governo. 

Três condições essenciais se impõem para que o sistema de gestão de 

Saúde e Segurança no Trabalho (SST) tenha sustentação e possa contribuir 

para a melhoria contínua do ambiente de organizacional. 

A primeira condição é a necessidade do compromisso e 

comprometimento da alta administração para com o sistema. Em geral, isso fica 
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explicitado principalmente durante a fase de concepção e implantação do 

modelo de sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. 

A segunda está ligada a importância da organização de criar as condições 

necessárias para a efetiva participação dos trabalhadores e dos gestores, 

revestindo-lhes com competência técnica, autoridade e responsabilidade. Estas 

últimas, são indispensáveis tanto para que os gestores possam intervir no 

processo produtivo quando preciso, quanto para que os compromissos com 

melhores desempenhos de SST sejam mantidos. Isso pressupõe a capacidade 

da organização de incorporar à sua gestão o aprendizado organizacional 

decorrente das avaliações críticas feitas periodicamente. Além de confrontar 

seus pressupostos e crenças, a fim de ajustá-lo à complexidade dos desafios 

que têm que enfrentar para gerenciar seus riscos. 

E por último a compreensão, a importância e os princípios de SST devem 

ser incorporados à cultura organizacional como um conjunto de pressupostos 

que permitam ter essas questões com um valor fundamental para dar 

sustentação ao processo de melhoria contínua. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da problemática estabelecida inicialmente que é saber se a 

empresa Demétrio’s Bolsas aplica algum procedimento de saúde e segurança 

no trabalho no seu ambiente de linha de produção apresenta-se os resultados e 

discussão da coleta de dados obtidos na pesquisa de campo. 

Para verificar se os fatores de saúde e segurança no trabalho estão sendo 

utilizados pela empresa, foi realizada visita ao processo produtivo, quando foram 

encontradas algumas irregularidades. Para a realização desse levantamento 

utilizou-se como apoio o referencial teórico pesquisado e legislação específica. 

Durante a visita a empresa foi observada deficiências existentes no que se refere 

á saúde e segurança no trabalho.  

Nestes resultados identificou-se a atual situação sobre saúde e segurança 

no trabalho na empresa; Levantou-se as etapas do processo de produção e os 
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procedimentos adotados para disponibilizar saúde e segurança no trabalho na 

organização; E apresenta-se proposta de implantação que garantam o 

atendimento as normas de saúde e segurança no trabalho. 

A empresa tem que ser responsável pela adoção e uso das medidas 

coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Mas 

foi observado que a empresa Demétrio’s Bolsas em questão não segue um 

procedimento de saúde e segurança no trabalho.  

Segundo a Norma Regulamentadora 6 - Equipamento de Proteção 

Individual, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Mas o 

funcionário está manusea estilete e esmerilhadeira, sem o uso de equipamento 

de proteção individual, inclusive sem uniforme. Portanto está evidenciado que a 

empresa não está seguindo essa norma regulamentadora.  

Como proposta esclarece-se que indicado para não oferecer riscos ao 

colaborador, seria adquirir os EPI’s que estão faltando, relacionado ao risco 

oferecido ao colaborador, conforme estabelecido nas normas regulamentadoras. 

Os EPI’s indicados para a exposição desse risco é luvas contra corte, não usar 

adornos, usar uniforme e fazer um treinamento para informar o funcionário sobre 

os riscos que podem ocorrer ser ele não usar os EPI’s indicados. Outro fator 

relevante é a empresa estabelecer procedimentos que garantam a utilização 

destes equipamentos. 

Outra situação de não conformidade encontrada são aquelas 

relacionadas às condições dos aparelhos elétricos e suas instalações. Segundo 

a NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, a empresa é 

obrigada a apresentar requisitos e condições mínimas, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam 

em instalações elétricas e serviços com eletricidade.  Em todas as intervenções 

em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle 

do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de 

risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Registrou-se o uso 

do ventilador sem a capa de proteção do motor, oferecendo risco de choque aos 

colaboradores ou mesmo provocar uma faísca. E, as fiações de duas máquinas 
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de costura estão ligadas por extensão e estão no piso da linha de produção. 

Onde está evidenciada a falta de aplicação dessa norma regulamentadora. 

Sugere-se que a empresa troque o ventilador para não ter o risco de um 

colaborador levar choque. Outra sugestão é que se faça um novo layout quanto 

à fiação exposta no piso para seguir a NR 10, assim a empresa garante a 

segurança e a saúde dos trabalhadores conforme estabelecido na norma. 

Os objetos pontiagudos pendurados próximos à máquina, oferece risco 

aos trabalhadores do setor que podem machucar ao passar pelo local ou mesmo 

se esses objetos caírem sendo danificados ou provocar outro acidente. E um 

ambiente de trabalho desorganizado. Segundo a NR 12 - Máquinas e 

Equipamentos, que estabelece que os pisos dos locais de trabalho onde se 

instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos. As áreas de 

circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser 

dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores 

mecanizados possam movimentar-se com segurança. Cada área de trabalho, 

situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de 

operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende. Mas conforme 

estabelecido nessa NR à empresa não está cumprindo com o desejável. 

Para corrigir as situações a empresa deve organizar e guardar os objetos 

que oferecem riscos aos colaboradores, para manter o ambiente limpo e seguro 

e que eles possam movimentar-se com segurança. 

Conforme apresentado anteriormente foi identificado à atual situação 

sobre saúde e segurança no trabalho na empresa, e levantada às etapas do 

processo de produção. Mas a empresa em questão não adota procedimentos 

para disponibilizar saúde e segurança no trabalho.  

Ainda foi analisada a eficácia do procedimento adotado pela empresa com 

relação aos aspectos de saúde e segurança no trabalho. Onde foi constatado 

que a empresa não tem um procedimento de aplicação de saúde e segurança 

no trabalho. 

CONCLUSÃO 
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Diante da observação feita sobre saúde e segurança no trabalho na 

empresa Demétrio’s Bolsas, conclui-se que a mesma não aplica nenhum 

procedimento de saúde e segurança no trabalho e que o processo produtivo não 

atende as normas regulamentadoras. 

Um impedimento que pode está acontecendo é o fato da empresa ser de 

origem familiar e de poucos recursos financeiros para adquirir os EPI’s e EPC’s. 

E os funcionários da empresa já adquiriram hábitos por falta de treinamento. 

Ainda tem uma questão cultural que o dono da empresa estudada nunca teve 

conhecimento sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. Será 

necessário fazer um monitoramento por parte da gerência e criar treinamentos 

que ensine a importância da saúde e segurança no trabalho.  

Um fator que motiva a empresa a adotar as propostas apresentadas neste 

trabalho, é a necessidade de manter-se no mercado e oferecer condições 

adequadas de trabalho aos seus colaboradores, uma vez que os órgãos legais 

estão mais rígidos nas fiscalizações e sanções financeiras desestimulariam a 

continuidade do negócio. 

Ainda que seja uma empresa de pequeno ou grande porte, as empresas 

têm que atender os mínimos requisitos de saúde e segurança no trabalho, 

conforme as normas regulamentadoras. 
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ESTUDO DA SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UMA 

UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS- GO 

 

Carla Cristina da Silva Bastos 

Tânia Maria de Andrade 

 

RESUMO: o presente artigo visa demonstrar resultados sobre a avaliação da 
qualidade da satisfação no atendimento oferecido em uma Unidade Básica de 
Saúde no Município de Nerópolis - GO. A qualidade no atendimento requer, 
comprometimento e dedicação de todas as pessoas envolvidas no processo afim 
de desenvolverem suas funções de forma clara, precisa e satisfatória para 
alcançar níveis de excelência em atendimento. Na perspectiva de conhecer os 
níveis de satisfação dos clientes do serviço de Saúde nesta unidade, verificou-
se a importância de pesquisar como o cliente avalia o atendimento ali prestado, 
pela recepção, atendimento médico e ambulatorial, estrutura física e suas 
dependências e se a quantidade de funcionários é satisfatória. Para alcançar o 
objetivo proposto foi utilizado o método quantitativo “questionários” para 
conhecer a estrutura do processo, as opiniões e chegar aos resultados. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Expectativa do cliente. Serviço de Saúde. 
Usuário.  
 

ABSTRACT: this article seeks to demonstrate results on the evaluation of 
satisfaction quality of service offered in a Basic Health Unit in the city of Nerópolis 
- GO. The quality of care requires commitment and dedication of everyone 
involved in the process in order to develop their roles in a clear, precise and 
satisfactory to achieve levels of excellence in service. With a view to meet the 
satisfaction levels of health service clients in this unit, it was the importance of 
researching how the customer evaluates the service there provided, for the 
acceptance, physician and outpatient care, physical structure and its 
dependencies and the amount of employees is satisfactory. To achieve the 
proposed objective we used the quantitative method "questionnaires" to know the 
process structure, the views and reach the results. 
 
KEY WORDS: Evaluation.Customer expectation. Health service. User. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Buscar a excelência em atendimento em Saúde tem sido um 

grande desafio aos Gestores e seus administradores, devido a importância da 

qualidade em produtos e serviços, estar a cada dia em processo de 

desenvolvimento e adequação as necessidades dos clientes do serviço de 

saúde. 

 Segundo Carvallho & Paladini (2012, p.352) 

 
O desenvolvimento recente da Gestão da Qualidade deve-se, em 

primeiro lugar, à consistência de seus conceitos. A solidez que 

caracteriza as definições básicas da área decorre tanto da estrutura 

teórica que serve de sustentação a elas, quanto da plena aceitação 

dos princípios pressupostos que tornam a Gestão da Qualidade uma 

ação essencial na governança das organizações produtivas de 

qualquer setor, de qualquer porte ou de qualquer natureza. 

 

Para desenvolvimento do estudo, foi utilizado como referencial 

teóricoa literatura bibliográfica, para desenvolvimento e conclusão do presente 

trabalho, destacou-se a Administração como um processo de ações que são 

fundamentais, sendo definida como “o processo de planejar, organizar, dirigir e 

controlar o uso de recursos e competências a fim de alcançar objetivos 

organizacionais” (CHIAVENATO,2011 p.12). Trata-se de um processo e 

desenvolvimento feito “por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz” 

(CHIAVENATO, 2011 p.11), sendo que “a tarefa de administrar se aplica a 

qualquer tipo ou tamanho de organização”, independente do ramo de atuação. 

Especificamente na área pública, os temas de maior importância são a eficiência 

e a eficácia e efetividade dos serviços prestados, pois se trata de necessidades 

individuais e também coletivas das pessoas. 

A empresa estudada se trata de uma prestadora de serviços na 

área pública, especificamente no âmbito municipal e que tem como finalidade 

resolver e/ou amenizar os problemas de saúde de sua população e busca a 

satisfação e qualidade nos seus serviços prestados, sendo que os clientes cada 

vez mais exigentes, o atendimento oferecido precisa estar sempre em constante 

adaptação e inovação de seu quadro de funcionários, maquinários e estrutura 

física para obter sucesso. As empresas desses ramos, modificam-se de acordo 

com ambiente externo e com as necessidades das pessoas envolvidas no 

processo e necessitam buscar sempre a melhoria contínua em seus produtos e 



 
 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume III. Número 1. Ano 2 – 2015/1 - ISSN 2358-6079 
66 

serviços. Para que seja alcançada a satisfação do cliente no atendimento 

recebido de empresa pública ou privada. 

Sobre os relatos de Casas, (2012, p.24) 
 

Para um bom atendimento, há alguns pré-requisitos e o desafio da 
linha de frente é proporcionar um bom serviço técnico, além de 
transmitir atenção e simpatia. Atendimento atencioso, sem 
consideração dos requisitos técnicos necessários, certamente gera 
insatisfação.  
 
 

Para alcançar um bom nível de qualidade do serviço oferecido 

aos clientes da saúde, são observados alguns pontos que serão abordados 

segundo material bibliográfico estudo, sendo quea qualidade do serviço possui 

fatores de avaliação que combinam entre si. Um deles é “o critério tangíveis 

refere-se a qualidade e/ou aparência de qualquer evidência física do serviço ou 

do sistema de operações, ou seja, bens facilitadores, equipamentos, instalações, 

pessoal ou, ainda outros consumidores”(GIANESI & CORRÊA, 2013 P.91 e 

p.92). Outro fator é a competência, que refere-se a habilidade e conhecimento 

para executar um serviço designado, ou satisfazer alguma necessidade do 

cliente, “o critério competência estará presente sempre que o cliente necessitar 

de alguma espécie de diagnóstico, principalmente quando não se considera hábil 

para identificar suas reais necessidades”.(GIANESI & CORRÊA, 2013 p.93) 

Visando identificar a qualidade no serviço percebido e esperado 

um ponto crítico é conhecer as verdadeiras necessidades dos usuários, sendo 

que essas mudam diariamente e de forma individual ou coletiva. 

De acordo com Casas (2012, p.255). 
 

A Satisfação do cliente é uma equação que envolve níveis de 
percepções e expectativas alcançadas ou não. O cliente que está 
satisfeito percebe que o atendimento de suas necessidades não fugiu 
do que ele esperava. As empresas precisam reconhecer, além das 
necessidades, que têm de satisfazer as percepções que seus clientes 
têm da empresa em relação as suas expectativas. 

 
 

Diante disso, para obter os dados necessários para alcançar o 

objetivo proposto, foram estabelecidos os seguintes pontos a serem observados: 

Pesquisar o índice de satisfação dos clientes na empresa estudada; realizar 

pesquisa para obter dados referentes a estrutura física da unidade e suas 

dependências, além de apresentar proposta de possíveis melhorias. Caso os 

dados coletados apontarem a insatisfação pelos usuários no atendimento 
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recebido, avaliar se as possíveis causas desta insatisfação poderia ser a 

rotatividade de funcionários, se a quantidade de funcionários é satisfatória na 

visão do usuário e se a estrutura física da unidade pode interferir no nível de 

satisfação dos clientes. Após os dados coletados e analisados os resultados 

serão expostos. 

O Serviço prestado ao cliente de saúde precisa de atenção 

especial da gestão, que precisa estar como disponibilidade para interpretar as 

necessidades de sua população. Define-se serviço como “Serviço é uma 

organização e uma mobilização, a mais eficiente possível, de recursos para 

interpretar, compreender e gerar mudanças nas condições de atividade do 

destinatário do serviço”. (CARVALHO & PALADINI, 2012 p.328). 

Já para Corrêa & Caon (2014 p.75) “o conceito de serviço é uma 

ferramenta importante de unificação das pessoas envolvidas na tomada de 

decisão em geral e no atendimento a clientes em particular, dentro da 

organização de serviço”. A Efetividade do serviço é referente ao benefício 

prestado pelo serviço de saúde, e o seu resultado em potencial alcançado, 

almejando uma prestação de serviço ideal. 

Os canais de comunicação servem para o conhecimento do nível 

de satisfação ou insatisfação sobre o serviço prestado devem ser abertos a fim 

de estabelecer um bom relacionamento entre todos. Propondo as medidas 

cabíveis para conhecer estes índices. “Por isso, as pesquisas qualitativas e 

quantitativas são sugeridas. Há vários tipos de procedimentos que facilitam o 

trabalho dos prestadores de serviços” (CASAS, 2012 p.44). Sendo eles: 

entrevistas, formulário de avaliação “questionário”, estudo de caso ou outros 

procedimentos. 

Para chegar aos critérios de avaliação é necessário que ao 

prestar o serviço ao cliente da saúde, o profissional esteja ciente da necessidade 

de ser eficiente tanto como eficaz neste processo. Conceituamos eficiência e 

eficácia como “Ser eficaz significa cumprir as metas de uma organização. Ser 

eficiente é cumprir essas metas com o menor desperdício de recursos, isto é 

fazer o melhor uso possível de dinheiro, tempo, materiais e pessoas”, 

(BATEMAN, 2011 p.15).  

No critério de justificativa para desenvolvimento do estudo é 

possível afirmar que para a acadêmica foi uma oportunidade de unir 
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conhecimento adquirido durante a formação no curso de Administração com as 

práticas diárias de atendimento na gestão da qualidade em prestado de serviço, 

contribuindo assim com propostas de soluções e melhorias de índices 

apresentados. A avaliação da qualidade do serviço em saúde nesta unidade foi 

de grande importância tanto para a gestão, como para os clientes, por tratar-se 

de um serviço indispensável para obter qualidade de vida. 

Na Unidade Básica de Saúde Otávia do Carmo, localizada no 

centro na cidade de Nerópolis – GO não existe formalmente estabelecido 

levantamento de dados para avaliação de índice de satisfação ou insatisfação 

dos usuários nas áreas de: recepção, consultório médico e atendimento 

ambulatorial, a estrutura física e suas dependências bem como se o número de 

funcionários responde a demanda da unidade. Assim levantou-se a possibilidade 

da realização de um estudo no qual seja identificado o grau de satisfação dos 

usuários deste serviço, bem como os prováveis motivos de insatisfação e 

também apresentar proposta de possíveis melhorias. 

Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste artigo 

serão analisados e apresentados a quem for de direito afim de conhecimento 

para possíveis adaptações, assim garantindo a melhoria contínua do serviço 

prestado. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se pelo método 

quantitativo de pesquisa, e referências bibliográficas, que deram o embasamento 

teórico, na qual abordaram os principais aspectos envolvidos com o tema em 

questão. Foi feita aplicação de questionários aos usuários deste serviço de 

saúde, para conhecer como os mesmos avaliam o atendimento a eles oferecido. 

O questionário aplicado, sendo este o de número 1, ressalta-se ainda que foi 

solicitada ao responsável pela Unidade de Saúde estudada autorização para a 

aplicação dos questionários, a qual se encontra anexada em apêndice de 

número 2. 

Os questionários aplicados, possuem 4 (quatro) questões 

fechadas, com opção de respostas objetivas. Foram aplicados 30 (trinta) 
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questionários diários direcionados aos usuários do serviço de saúde, de forma 

individual. Nele foram questionados sobre o atendimento recebido na recepção, 

bem como se o número de profissionais que ali se encontram (médicos, 

enfermeiras e técnicos de enfermagem) respondem à demanda existente na 

unidade estudada e por último como foi avaliado as dependências físicas e 

instalações da unidade.  

Os questionários foram aplicados no mês de setembro durante 

03(três) dias de atendimento, a escolha para executar essa avaliação, se deu 

aos dias de maior concentração de usuários. Após a coleta dos dados os 

mesmos foram analisados chegando a uma resposta clara da realidade existente 

na visão do usuário, assim foram apresentadas propostas de melhorias ao gestor 

da Unidade de Saúde em estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Alcançar a satisfação em atendimento é uma tarefa importante, 

pois essa se dá desde o primeiro contato com o cliente, sendo que determinadas 

falhas podem prejudicar a imagem da instituição, “neste sentido, as 

organizações devem ser capazes de ter agilidade para atender às mudanças das 

necessidades e expectativas dos clientes” (CARVALHO & PALADINI, 2012 

p.91). 

Sabe-se que as necessidades humanas alteram em 

determinados momentos, sendo necessárias adaptações diversas no processo 

de atendimento. 

Segundo Corrêa & Caon (2014, p.121 e p.122) 

A medida de satisfação do cliente é na verdade um tipo particular de 
estudo de mercado em que os clientes são consultados por meio de 
algum instrumento e cujo objetivo é identificar pontos de insatisfação 
para, em ultima instancia aumentar a fidelidade do cliente. 

Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por utilizar o método 

quantitativo. De acordo com Marconi & Lakatos (2011, p. 111) o questionário 

deve ser ‘’constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do pesquisador’’. Assim a amostragem de dados 

foi realizada através da aplicação de questionários para conhecer e avaliar os 
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usuários que utilizam os serviços desta unidade de saúde, e como os mesmos 

avaliam o atendimento a eles oferecido.  

Com a aplicação dos questionários, verificou-se que a maior 

concentração de pessoas que buscam o atendimento nesta Unidade de Saúde 

possui idade superior a 37 anos (gráfico 1) e entre elas muitos idosos, sendo 

estes idosos amparados por Estatuto próprio que define prioridades, sendo 

assim sendo de fundamental importância que sejam atendidas no menor tempo 

possível e como atendimento prioritário. 

 

                       Gráfico 1 – Idade de procura pelo serviço de saúde  

                                          na unidade estudada 

 

.   Fonte: Bastos, 2015 
 
 

Para a sociedade a qualidade no atendimento de uma unidade 

de saúde é de extrema importância, pois o serviço de saúde assume a função 

de proporcionar ao usuário o acesso, acolhimento, humanização, escuta e uma 

positividade em resolver os problemas de saúde da população. Assim foi 

questionado aos usuários a forma com que foram abordados na recepção e se 

tiveram suas necessidades atendidas, quando 46 % dos entrevistados avaliaram 

o atendimento como “Bom” e 54% como “Ruim” (gráfico 2). Já sobre 

necessidades atendidas 80% dos entrevistados avaliaram como satisfatória e 

20% como regular (gráfico 3). Em discussão aos resultados negativos sobre o 

atendimento na recepção, foi confirmada a hipótese levantada anteriormente 

onde à rotatividade de funcionários é a maior causadora deste resultado. 

 

Gráfico 2- percepção de atendimento na recepção. 
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Fonte: Bastos, 2015 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3- percepção de necessidades atendidas. 

 
 

Fonte: Bastos, 2015 
 
 
 

O atendimento desses usuários é feito por meio de 

agendamento conforme disponibilidade em cada área solicitada pelos mesmos. 

A demora no atendimento muitas vezes gera irritabilidade e deixa as pessoas 

impacientes. 

Há somente um médico, uma enfermeira e um técnico de 

enfermagem na Unidade de Saúde para prestar atendimento a população. Foi 

questionado aos usuários sobre o tempo de espera anterior a consulta sendo ela 

médica ou ambulatorial. Verificou-se que: entre as pessoas entrevistadas 55% 

delas avaliaram o tempo de espera como “bom” e 45% dos respondentes 

consideraram o tempo de espera ruim (gráfico 4). Considerando-se ainda que a 

unidade atende em média 30 (trinta) pessoas diariamente, o resultado mostrado 

é um ponto real que caberá sugestões de melhoria. 

 

46%

54%

Bom

Ruim

80%

20%

Satisfatorio

Regular



 
 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume III. Número 1. Ano 2 – 2015/1 - ISSN 2358-6079 
72 

Gráfico 4 – Tempo de espera anterior ao atendimento 

 

Fonte: Bastos, 2015 

 
 

Quando o paciente chega a uma Unidade de Saúde em busca 

de atendimento ele encontra-se fragilizado ou em condições delicadas de saúde, 

necessitando de maior conforto e atenção na espera e durante o atendimento 

recebido. A administração Pública tem ampla área de estudo, possibilitando o 

desenvolvimento de pesquisas e trabalhos “como estruturação de empresa, 

racionalização e simplificação do trabalho, distribuição de espaço físico e 

condições ambientais”, (ROESCH, 2013 p.31). Assim foi questionado aos 

usuários sobre as instalações da Unidade de Saúde tais como: estrutura do 

prédio, sala de espera, cadeiras, bebedouros, consultórios e sanitários. Com o 

resultado dos dados coletados foram obtidas as seguintes porcentagens: 67% 

dos usuários avaliaram como “boas” e 33% avaliaram as instalações como 

“regular” (gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Dependências físicas e Instalações da Unidade de Saúde 

 

Fonte: Bastos, 2015 
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Após a análise geral dos dados coletados, pode-se afirmar que 

o atendimento na unidade em estudo tem um nível de atendimento bom, no 

entanto, alguns pontos específicos merecem atenção especial. Foram 

apresentados pontos de melhorias de acordo com os resultados obtidos na 

pesquisa. Na avaliação do gráfico 2, sobre atendimento recebido na recepção, 

os usuários apontaram insatisfação no atendimento, confirmando a hipótese 

levantada de que a rotatividade dos funcionários dessa área prejudica a 

alcançada satisfação. Sugere-se que seja definido um profissional que ficará 

responsável pelo setor e por quanto tempo o fará, a fim de eliminar a rotatividade. 

É de grande importância que o atendimento seja de excelência 

e para isso é necessária a identificação da satisfação dos usuários. Nota-se que 

“o relacionamento entre cliente e a empresa pode ser influenciado pelo resultado 

do processo de prestação de serviço” (GIANESI & CORRÊA, 2011, p.75). O 

comprometimento com a qualidade no serviço prestado e foco no usuário, levará 

a melhoria continua e poderá a empresa “aferir se a organização está sendo bem 

sucedida em sua missão básica de promover produtos e serviços que atendam 

satisfatoriamente seus clientes. (CARPINETE et al.2011 p.88). 

Na análise do gráfico 4(quatro) referente ao tempo de espera 

anterior ao atendimento, seja ele médico ou ambulatorial (enfermeiros e técnicos 

de enfermagem), verificou–se que o nível de insatisfação está alto, devido ao 

pouco número de profissionais existentes que não conseguem atender com 

tranquilidade a demanda diária existente na unidade.  Sugere-se que para elevar 

o nível de satisfação neste caso seja ampliado o número dos respectivos 

funcionários com a finalidade de diminuir o tempo de espera pelo atendimento, 

gerando mais conforto ao usuário e também ao profissional que presta o serviço. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

  O presente artigo apresenta índices positivos na qualidade de 

prestação de serviço na empresa estudada, no entanto alguns pontos 

identificados precisam de um estudo mais detalhado para obter uma melhor 

satisfação das pessoas que as utiliza. Os resultados obtidos com este estudo e 

apresentados ao gestor responsável desta Unidade de Saúde, darão suporte a 
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possíveis melhorias como foi apresentado. Oferecer um serviço de saúde com 

qualidade e obter satisfação do usuário “cliente”, não é uma tarefa fácil aos 

gestores, por se tratar de uma população onde cada indivíduo é único, com suas 

características e necessidades individuais, por isso a importância de manter 

sempre a comunicação entre os clientes e  a empresa. 

A avaliação do cliente é de extrema importância, pois propiciar a 

gestão conhecer a opinião sobre os serviços e ações que estão sendo 

desenvolvidas, e serve como ponto de direcionamento e planejamento de 

possíveis adequações e melhorias buscando como objetivo final, propiciar 

melhor qualidade de vida aqueles que necessitam do serviço de saúde. 

O estudo desenvolvido sugere ao gestor que seja estabelecido 

a comunicação entre população e clientes deste serviço, nesta Unidade Básica 

de Saúde, para que seja feita avaliação periódicanos serviços prestados, por 

esta, a fim de conhecer as opiniões e reais necessidades existentes, buscando 

sempre estabelecer qualidades nos seus serviços oferecidos e obter a satisfação 

de sua população nos mesmos. 
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PERFIL DOS TURISTAS QUE VISITAM A CIDADE DE TRINDADE (GO) 

FORA DO PERÍODO DA FESTA DO DIVINO PAI ETERNO 

 

Clayton Ferreira Silva 
Rosiane Dias Mota 

 

RESUMO: Trindade é considerada como a cidade da Fé ou capital da Fé pelos 
goianos. Esta vem se destacando a cada ano na mídia, pela quantidade de 
turistas e fiéis que recebe, e que na maioria das vezes tem seu perfil 
desconhecido. Deste modo, tem-se com o presente artigo o objetivo de conhecer 
o perfil do turista que visita a Cidade de Trindade (GO) fora do período da Festa 
Do Divino Pai Eterno. A metodologia desta investigação é de caráter quali-
quantitativo e consiste em uma pesquisa de análise de demanda turística. 
Utilizou-se o questionário como instrumento de coleta de dados. Com base nos 
resultados da pesquisa conclui-se que a maioria dos visitantes é de cidades do 
próprio estado de Goiás. Estes são, em sua maioria, da terceira idade que tem 
como principal fator motivacional a devoção e a Fé no Divino Pai Eterno. 

Palavras-chave: capital da fé, Pesquisa de demanda, Turismo religioso. 

 

ABSTRACT: Trindade is regarded as the capital city of the Faith and the Faith by 
goianos. This has been highlighted in the media every year, the amount of tourists 
and faithful who receives, and most often has its unknown profile. Thus, one has 
to this article in order to know the profile of the tourists who visit the city of 
Trindade (GO) outside the period of the Feast Of Divine Eternal Father. The 
methodology of this research is qualitative-quantitative nature and consists of a 
survey of tourism demand analysis. The questionnaire was used as an instrument 
of data collection. Based on the results of the survey concluded that the majority 
of visitors is of cities in the State of Goiás. These are mostly the elderly whose 
main motivational factor devotion and faith in the Divino Pai Eterno.  

Keywords:  Capital of Faith. Demand research. Religious tourism. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O turismo moderno teve início em 1840 na Inglaterra. Na ocasião, Thomas 

Cook realizou a primeira viagem organizada, uma excursão religiosa. Este teve 

a ideia de fazer um retiro com os fiéis da sua igreja para um evento que discutia 
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o alto índice de alcoolismo. Ele locou um trem e promoveu uma viagem realizada 

com sucesso, e que levou a promoção de outras viagens organizadas e a 

abertura da primeira agencia de viagens, Cook & Son (REJOWSKI, 2002).  

Posteriormente, ao longo dos anos sugiram determinadas concepções de 

turismo e vários debates abertos para se chegar a um conceito único e universal. 

Este foi elaborado para atuar como referência, e, entre outras coisas, subsidiar 

estatísticas internacionais, e para que não se tornasse difícil expressar a 

importância da atividade turística. 

Segundo Organização Mundial do Turismo (OMT), “o turismo compreende 

as atividades que realizam as pessoas durantes suas viagens e estadias em 

lugares diferentes ao seu entorno habitual, por período consecutivo inferior a um 

ano, com finalidade de lazer, negócios ou outros” (OMT, 2001, p.38). 

A atividade turística apresenta importante papel na economia. Segundo o 

Ministério do Turismo “Os números do Brasil mostram que o setor apresentou 

uma contribuição, que inclui as atividades diretas, indiretas e induzidas do 

turismo - de 9,2% do PIB, o equivalente a US$ 205,6 bilhões (ou R$ 443,7 bilhões 

de reais) gerados” logo no início da década de 2010. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2014, s/p). 

O turismo engloba vários setores da economia, como o setor de serviços, 

produção agrícola, entre outros. Por ser uma prática recente esta atividade 

econômica e social é representativa para as comunidades que o desenvolve. O 

visitante que procura um destino turístico o faz a partir de suas características 

individuais, que influenciam na maneira do mesmo consumir. São desde 

destinos, serviços, até produtos em geral. Deste modo, “saber quais 

características são essas se torna fundamental para planejamento do turismo de 

um lugar que queira receber aquele turista” (RELATÓRIO FAPEG, 2011, p.3). 

O turismo é fomentado em distintas segmentações como, por exemplo, 

turismo de lazer; de negócio ou compras; de eventos; terceira idade, ou melhor 

idade; ecológico; rural; de aventura; religioso; científico; cultural; gastronômico e 

outros. Estas segmentações trazem vantagens na economia do município 

proporcionando, assim, um estudo de caso de cada segmento da cidade. 

(REVISTA TURISMO, 2003). 

O turismo religioso é um dos tipos de segmentação existentes. No Brasil 

este tomou grandes proporções nos últimos 20 anos principalmente nas cidades 



 
 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume III. Número 1. Ano 2 – 2015/1 - ISSN 2358-6079 
78 

que possuem grandes festas religiosas ou monumentos/igrejas dedicados a 

santos. De acordo com Rocha e Vasquez (2014) o turismo religioso no Brasil 

está em grande expansão, o que reflete no crescimento da economia. No país 

existem vários tipos de religião que fazem com que ocorra um crescimento deste 

tipo de turismo. A motivação religiosa tem levado milhões de pessoas a se 

movimentarem de seus países por motivo de uma crença ou de alguns milagres 

que por algum motivo fizeram viajar por muitos dias e horas. Este segmento de 

turismo é capaz de movimentar a economia municipal (SPPERT, s/d). 

As cidades que recebem esse tipo de turistas sabem que tem como ponto 

forte sua religiosidade. Por este motivo trabalhar todo o município com o objetivo 

de fortalecer a fé dos visitantes para que sempre voltem e indiquem pessoas 

para visitá-lo. 

Pode se destacar como principais destinos de turismo religioso no país a 

Basílica de Aparecida do Norte que fica localizada cidade de Aparecida, no Vale 

do Paraíba, interior de São Paulo. Nesta a movimentação de visitantes ao 

Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é de 7 milhões 

de pessoas todos os anos no feriado de 12 de outubro (SPPERT, s/d). 

Outro destino religioso constantemente visitado é a imagem do padre 

Cicero, localizada em Juazeiro do Norte, no Vale do Cariri, Ceará. Durante a 

romaria entre os dias 16 a 24 de março, conforme dados da prefeitura de 

Juazeiro do Norte, a visitação chega a 2 milhões de devotos (REVISTA 

TURISMO, 2003).  

O turismo religioso é feito também pelas igrejas evangélicas, como os 

shows e os congressos realizados por distintas denominações. Destaca-se, 

entre outros, o Encontro da ESLAVEC (Escola de Líderes da Associação Vitória 

em Cristo), que organizou em 2014 sua sexta edição. Só em 2012, ele reuniu 

mais de 4 mil pessoas (JM NOTICIA, 2013). 

Tanto no âmbito católico quanto no protestante a atividade turística 

voltada para a prática da devoção e religiosidade necessita ser realizada de 

maneira planejada. Para isso, tem-se a necessidade de conhecer o perfil do 

turista, para que possa direcionar os investimentos e minimizar os impactos 

devido o crescimento da demanda. Entende-se que com esses aumentos de 

turistas as cidades terão que investir mais na sua infraestrutura. 
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De acordo com Relatório Fapeg2 (2011), em todo o Estado de Goiás há 

muitos pontos de melhoraria no âmbito do turismo, e entre eles um dos principais 

é o desconhecimento do perfil dos turistas que visitam os destinos turísticos. É 

o caso da cidade de Trindade GO, que todos anos atrai diversos turistas para 

sua festa religiosa que e um grande acontecimento com tradição de vários anos.  

Trindade, é procurada por devotos todos os dias da semana, não somente 

nos finais de semanas como acontecia há algumas décadas. Com isso observa-

se que as igrejas Matriz e a Basílica do Divino Pai Eterno estão pequenas pelas 

quantidades de devotos e estão construindo uma nova Basílica com capacidade 

de 10.000 devotos, lojas, fraldarias, posto médico e elevadores. O Novo 

Santuário iniciou a sua construção em 2012, e a previsão da inauguração em 

2022.  

Há pesquisas realizadas sobre o perfil do visitante nos períodos festivos, 

contudo, desconhece-se o perfil do mesmo fora do calendário da Romaria do 

Divino Pai Eterno. Deste modo, tem-se com o presente artigo o objetivo de 

conhecer o perfil do turista que visita a Cidade de Trindade (GO) fora do período 

da Festa Do Divino Pai Eterno. 

  

2 METODOLOGIA 

 

A presente investigação é quali-quantitativa e consistiu em uma pesquisa 

de análise de demanda turística. Desenvolveu-se como instrumento para coleta 

de dados um questionário baseado na proposta de Dencker (1998, p.27) e do 

Relatório Fapeg (2011). Dencker (1998) afirma que os questionários para este 

tipo de pesquisa deve conter perguntas semiestruturadas (Apêndice A). Este tipo 

de perguntas permite melhor resultado, mesmo sem se utilizar pesquisadores 

profissionais. 

Foram entrevistadas 40 pessoas durante um final de semana próximo a 

Igreja Matriz e a Basílica do Divino Pai Eterno, entre os dias 19 e 20 de abril de 

2014. A escolha destes locais se deu devido o Centro de Atendimento ao Turista 

de Trindade (CAT) não possuir atendimento contínuo, deste modo este não 

constitui um ponto de parada para a maioria dos turistas. Como havia um único 

 
2 FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 
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entrevistador para atuar na aplicação dos questionários concebeu-se que o 

número de entrevistados foi favorável. As informações serviram para conhecer 

o perfil do turista e suas preferências no turismo religioso em Trindade-GO. 

Os dados colhidos pelo entrevistador consistiram em informações 

concedidas pelos entrevistados. Teve-se com o questionário aplicado a função 

de conhecer o perfil do turista que visita a cidade de Trindade-GO, e 

posteriormente estes dados serão disponibilizados para a Secretaria de Turismo 

que poderá utilizá-los no desenvolvimento e gestão do turismo local. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cidade de Trindade está localizada 18 Km de Goiânia. Ela já teve o 

nome de “Barro Preto”, devido o curso d’agua que passa em suas proximidades, 

e tem para 2014 uma população estimada de 115.470 habitantes, e uma área de 

710.713 km2 (IBGE, 2014).  

Sua tradição religiosa3 surgiu, de acordo com historiadores, pelo casal de 

lavradores Constantino Xavier e Ana Rosa. Este vivia de plantação e durante 

uma colheita encontraram um medalhão de Barro, e neste estava gravada a 

imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, denominada de 

Divino Pai Eterno (GUIA DO TURISMO, 2013). 

O casal levou a peça para sua residência e passou a realizar rezas de 

terço frente a essa imagem. Com o tempo, aumentou o número de pessoas que 

buscavam a imagem com o objetivo de adorá-la. A pequena residência deu lugar 

a uma igreja de palha, onde atualmente é a Igreja Matriz de Trindade. Em 1842 

Constantino Xavier foi a Pirenópolis e solicitou ao artista plástico José Joaquim 

da Veiga, o retoque da imagem de barro. O artista esculpiu uma imagem em 

tamanho maior, que foi levada para Trindade. Desde então, as visitações à 

imagem foram se ampliando (op. cit., 2013). 

O Turismo religioso de Trindade cresce a cada ano, pois vários devotos 

procuram Trindade pela sua Fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Durante o 

 
3 A cidade de Trindade além do turismo religioso apresenta potencialidades para o turismo rural, 
o turismo de lazer e o turismo de compras, pois esta se trata de um polo de confecções, e fica 
distante a 15 km de Goiânia (que possui grande polo de atacadista). 
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período festivo a cidade vive em função dessa Romaria que ocorre no último final 

de semana do mês de junho. Durante os dias de festa são celebradas várias 

missas e novenas. Mais de 2,5 milhões de fiéis passam pela festa durante seus 

10 dias de programação, e vários outros visitam a cidade fora do período da festa 

(PAI ETERNO, 2014). 

A cidade de Trindade precisou expandir-se para receber e garantir o 

conforto dos visitantes, como o aumento do número de leitos, e melhoria da 

infraestrutura receptiva. Ambos são destinados para a visitação tanto no período 

da festa, quanto fora do mesmo. Todos os finais de semana chegam excursões 

de diversas cidades para as celebrações de missas que acontecem tanto na 

Basílica quanto na Igreja Matriz, ao longo dos finais de semana. 

 

  3.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Com relação à faixa etária dos visitantes em Trindade fora do período da 

festa, a maioria 58% é acima de 56 anos, 20% 46-55 anos, 12% 36-45 anos e 

10% 26-35 anos (Gráfico 1). Verificou-se que o perfil dos visitantes é maior em 

idosos e adultos. Essa informação é importante porque no processo de 

planejamento do turismo é necessário pensar em locais adaptados de fácil 

acesso para o público da terceira idade. 

 
Gráfico 1: Faixa Etária dos visitantes de Trindade fora do período da festa – 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C.F., 2014. 
 

Já o estado civil dos visitantes que foram a Trindade fora do período da 

festa, a maioria, 50% é casado, 20% divorciado, 18% Viúvo, 10 % solteiro, 2% 

não respondeu (Gráfico 2). A maioria dos turistas entrevistados afirmou ser 
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casado, é importante ter esta informação para o planejamento turístico, visto que 

caracteriza o turismo religioso da cidade de Trindade como familiar. 

    
Gráfico 2: Estado civil dos visitantes de Trindade fora do período da festa - 2014 (%). 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

O nível de instrução dos turistas que visitam Trindade fora do período da 

festa, a maioria (45%) fundamental, 45% médio, 3% superior. Como a maioria 

tem o nível fundamental e médio, é importante esta informação para saber qual 

é a forma que os padres possam dirigir as celebrações, quanto a linguagem da 

divulgação dos produtos e serviços turísticos a serem comercializados. Neste 

caso, esta deve ser o mais simples possível.  

A faixa de renda dos turistas que visitam Trindade fora do período da festa 

tem sua maioria (92%) com até 3 salários, 8% de 4 a 5 salários. Com esta 

informação o comércio local de souvenir, bares e restaurante possa saber qual 

preço utilizar no mercado local, e também quais preços que poderão ser 

utilizados nos hotéis e pousadas, sabe-se que a maioria tem uma renda mensais 

de até 3 salários. 

Em análise dos gêneros dos turistas que visitam Trindade fora do período 

da festa, a maioria (62%) feminina, 38% masculino. No entanto, este se justifica 

devido as mulheres estarem mais ligadas aos atos de fé do que os homens e 

isso é comprovado na aplicação dos questionários.  

Em relação as vezes que os visitantes estiveram em Trindade fora do 

período da festa, a maioria (47%) entre 2 e 3 vezes, 20% apenas 1 vez, 21% 

entre 10 vezes ou mais, e 12% entre 4 e 6 vezes (Gráfico 3). Como mostra o 

gráfico, alguns turistas preferem visitar Trindade fora do período da festa, pois a 
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cidade fica mais tranquila, haja vista que a maior parte desses é composta de 

idosos. 

 
Gráfico 3: Quantas vezes as visitantes estiveram em Trindade fora do período da festa - 2014 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

Com relação ao meio de transporte utilizado pelos turistas que visitam 

Trindade fora do período da festa, a maioria (57%) utilizou carro e, 43% ônibus. 

Observa-se que a preferência em visitar a cidade com carro de passeio se dá 

devido ao desejo do turista ter maior liberdade para visitar outros pontos 

turísticos tanto da cidade quanto dos demais municípios da Região Metropolitana 

de Goiânia. 

Ao questionar sobre os meios de hospedagem utilizados por aqueles que 

visitam Trindade fora do período da festa, a maioria (62%) afirmou não utilizar, 

23% pousada, 10% hotel, 5% casa de parentes (Gráfico 4).  

Gráfico 4: Meios de hospedagens utilizados pelos turistas que visitam Trindade fora do período 
da festa - 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 
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Com estes dados observa-se que o fato dos visitantes não se hospedarem 

na cidade pode estar diretamente relacionado aos altos preços praticados pela 

rede hoteleira da cidade nos finais de semana. 

Com relação ao tempo de permanência dos turistas em Trindade fora do 

período da festa, a maioria (61%) fica na cidade apenas um dia, 27% por dois 

dias, 8% por três dias, 3% por no máximo três horas (Gráfico 5). Verifica-se que 

o baixo tempo de permanência está relacionado a falta de atrativos. Neste 

âmbito, os agentes de turismo locais têm um papel de planejar de algum modo 

o aumento da sua estada na cidade, para que o comércio em geral tenha 

crescimento da sua receita. 

 
Gráfico 5: tempo de permanência dos visitantes de Trindade fora do período da festa - 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 
Ao questionar sobre os pontos turísticos da cidade de Trindade visitados 

pelos turistas/excursionistas fora do período da festa, a maioria (62%) afirmou 

que procura visitá-los, e 48% não. Com esta informação observa-se que a 

maioria dos turistas visitaram os pontos turísticos, e de alguma forma eles 

conhecem a cidade, e usufruem de sua infraestrutura. 

E, ao investigar sobre as compras feitas pelos turistas que visitam 

Trindade fora do período da festa, a maioria (72%) afirmou adquirir algum 

produto na cidade, e 28% não. Os turistas em sua maioria fazem compras em 

Trindade de souvenirs, imagens de santos e outros tipos de lembrancinhas.  

Os turistas que visitam Trindade fora do período da festa manifestaram 

interesse em retornar mais vezes, a maioria 72% sim, 28% não. Durante a 
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aplicação deste questionário pode-se observar a alegria dos turistas e a sua 

satisfação de estarem em Trindade. 

Todos os turistas entrevistados afirmaram que indicariam a cidade como 

destino turístico. Este resultado é muito bom para a cidade, e demostra a imagem 

positiva que a mesma conseguiu transmitir àqueles que a visitam. 

Sobre a percepção da qualidade dos serviços prestados aos turistas que 

visitam Trindade fora do período da festa, com relação aos bares e restaurantes, 

a maioria (65%) bom, 25% não utilizou, 7% regular, 3% ótimo (Gráfico 6). Estes 

dados servem para informar como estão o atendimento, a limpeza e a qualidade 

dos produtos na área de alimentação dos bares e restaurantes. Verificou-se que 

a maioria aprovou a qualidade de modo em geral.  

  

Gráfico 6: percepção dos turistas que visitam Trindade fora do período da festa com relação 
aos bares e restaurantes - 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

Questionou-se ainda aos entrevistados se estes já foram ao destino a pé, 

fora do período da festa. A maioria (79%) afirmou que não, 21% sim. O fato da 

maioria nunca ter ido a Trindade a pé fora do período da festa está relacionado 

ao perfil de idade do público, ao fato de estes serem de cidades distantes, ou da 

infraestrutura receptiva do percurso não é suficiente para atender as 

necessidades deste tipo turista. 

De acordo com Steil (2003) é a peregrinação de fé que leva as pessoas a 

fazerem uma romaria como penitência para agradecer por uma graça alcançada. 

A Romaria do Bom Jesus da Lapa pode ser, neste âmbito, comparada com a 

Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade. Nesta a fé faz com que pessoas se 

NÃO UTILIZOU
25%

BOM
65%

REGULAR
7%

ÓTIMO
3%

PERCEPÇÃO DOS TURISTAS QUE VISITAM TRINDADE 
FORA DO PERÍODO DA FESTA COM RELAÇÃO AOS 

BARES E RESTAURANTES - 2014 ( % )



 
 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume III. Número 1. Ano 2 – 2015/1 - ISSN 2358-6079 
86 

aglomeram em um determinado lugar, onde possam agradecer e expressar toda 

devoção. E passa a ser uma tradição nesses lugares que são visitados fazendo 

com que as cidades turísticas lucrem muito no que se refere “Turismo Religioso”. 

No entanto, conforme dados obtidos, verificou-se que a maioria dos 

entrevistados, fora do período da festa, nunca fora a Trindade a pé. 

Com relação a atividade profissional destes turistas, a maioria (27%) 

afirmou ser dona de casa ou aposentado, 10% agricultor, 5% mecânico, 5% atua 

na área administrativa, 5% serviço geral, 4% professor, 3% vigilante, 3% 

administração, 3% comerciante, 3% costureira, 2% pedreiro, 2% secretaria, 

(Gráfico 7). Verifica-se que a maioria dos turistas entrevistados tem perfil similar, 

que são pessoas com mais idades, ou disponibilidade de tempo para a 

realização deste tipo de atividade religiosa. 

 

 
Gráfico 7: Atividades profissional dos turistas que visitam Trindade fora do período da festa  - 
2014 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

Foram analisados os turistas que visitam Trindade fora do período da festa 

em relação a cidade de origem, a maioria 20% Brasília - DF, 13% Anápolis - GO, 

8% Iracema - SP, 8% São Paulo Capital, 5% Goiânia - GO, 10% Belo Horizonte 

- MG, 5% Rio Verde - GO, 5% Nova Serrana - MG, 3% Barretos - SP, 3% Catalão 

- GO, 3% Cuiabá - MT, 3% Franco da Rocha - SP,  3% Guapó - GO,  3% 
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Hidracema - SP, 3% Jatai - GO, 3% Nazário - GO, 3% Presidente Prudente - SP, 

3% Turvânia, 3% Santa Barbara - GO, (Gráfico 8). Esta informação possui 

bastante relevância, pois a maioria dos turistas que procura a cidade são de 

outros estados do Brasil. Deste modo, é um fator que pode ser observado pelos 

planejadores do turismo locais.     

 
Gráfico 8: Turistas que visitam Trindade fora do período da festa cidade de origem - 2014  
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

Ao analisar a satisfação dos turistas entrevistados com relação à 

infraestrutura de bares e restaurantes, a maioria (65%) afirmou ser boa, 25% não 

utilizou, 8% regular, e 2% ótima (Gráfico 9). Ao analisar este gráfico pode-se 

perceber que há uma oportunidade de crescimento e de investimento nestas 

áreas, com serviços que atendam às necessidades e desejos dos turistas.   
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Gráfico 9: turistas que visitam Trindade fora do período da festa satisfação com infraestrutura 
bares e restaurantes - 2014 (%) - Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

Ao avaliar as informações turísticas utilizadas pelos visitantes 

entrevistados, a maioria (58%) afirmou não ter utilizado, 22% avaliou como ruim, 

15% regular, 5% bom, ninguém considerou ótimo (Gráfico 10). O fato da maioria 

dos turistas não terem utilizado as informações turísticas pode estar relacionada 

ao fato que Trindade só possui apenas um CAT, localizado na entrada da cidade, 

isso dificulta a obtenção de informações nas proximidades dos pontos turísticos, 

como é o caso das igrejas. 

 

Gráfico 10: turistas que visitam Trindade fora do período da festa que utilizaram informações 
turística - 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 
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Os turistas entrevistados que adquiriram artesanato/souvenirs, 75% os 

considerou bom, 18% não comprou, 5% ótimo, 2% regular, 0% ruim (Gráfico 11). 

Eles consideraram as matérias primas utilizadas nos produtos como de boa 

qualidade. 

 
Gráfico 11: turistas que visitam Trindade fora do período da festa que adquiriram artesanato e 
souvenirs - 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

Quanto a opinião dos turistas entrevistados sobre a diversão noturna, a 

maioria (75%) afirmou não utilizar, 13% consideraram como ruim, 7% regular, 

5% bom, ninguém considerou ótimo (Gráfico 12).  Como a maioria dos turistas 

não utilizaram as diversões noturnas percebe-se que a cidade de Trindade 

oferece poucas opções deste tipo de atratividade.  

 
Gráfico 12: turistas que visitam Trindade fora do período da festa que utilizaram a diversões 
noturnas - 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 
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Ao serem questionados se utilizaram o passeio/city-tours, a maioria (83%) 

não utilizou, 12% bom, 5% regular (Gráfico 13). A cidade não oferece este tipo 

de serviço formalmente, apenas serviços de Guias de Turismo.  

 

 
Gráfico 13: turistas que visitam Trindade fora do período da festa que utilizaram o serviço de 
passeio/city-tour - 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 

 

Quanto a qualidade dos serviços dos guias de turismo, a maioria dos 

entrevistados (83%) afirmou não utilizar, 10% consideraram como regular, 5% 

bom, 2% ruim, ninguém avaliou como ótimo (Gráfico 14). Trindade não oferece 

este profissional, e quando precisa-se de serviços de guias locais as empresas 

contratam de Goiânia. 

 
Gráfico 14: turistas que visitam Trindade fora do período da festa que utilizaram o guia de turismo 
- 2014 (%) 
Fonte: SILVA, C. F., 2014. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 Verificou-se que o turismo realizado em Trindade fora do período da festa 

do Divino Pai Eterno, é motivado, principalmente, pela religiosidade e pela fé das 

pessoas que vão a cidade para cumprir uma promessa ou agradecer as graças 

alcançadas. Percebe-se que Trindade tornou-se uma cidade turística o ano todo, 

onde esta não vive uma rotina diária, pois a cada dia chega turistas de diversas 

cidades, e suas atividades religiosas contribuem para economia local, tão quanto 

as outras atividades, como indústria e agricultura. 

Com isso pode-se concluir que a cidade de Trindade é um destino de 

turismo religioso consolidado, mas que necessita de maiores investimentos no 

âmbito da pesquisa de demanda para conhecimento do perfil de seu turista. Para 

ampliar o seu crescimento a cidade necessita consolidar parcerias com o 

Governo Estadual, com a finalidade de garantir recursos destinados a 

infraestruturas e segurança da cidade para atrair cada vez mais os turistas. 

Deste modo, as ações de planejamento devem abranger não somente as igrejas, 

e sim para toda a cidade.  

Trindade está em constante crescimento no que se refere o turismo 

religioso, podendo se observar que na mesma instalou-se vários hotéis e 

pousadas. Para quem vai à “cidade do Divino Pai Eterno”, encontra uma 

variedade de elementos no que se refere a religiosidade do catolicismo popular. 
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ESTUDO DE CASO: UMA PROPOSTA DE MARKETING PARA A EMPRESA 

MULT CLINIC CONVÊNIOS & SERVIÇOS 

Larissa Rodrigues Silva 
Luis Guilherme R. R. de Magalhães 

RESUMO 
O desenvolvimento do presente artigo foi realizado para identificar a melhor 
ferramenta de marketing para a captação de novos clientes na empresa Mult 
Clinic Convênios & Serviços, além, de avaliar por meio dos estudos a importância 
do marketing nas organizações empresariais. Foram estudados e identificados 
os fatores que impediam as vendas de novos contratos de prestação de serviços. 
Nesse trabalho foi utilizado o método qualitativo e quantitativo, em que se 
realizou a entrevista com os empreendedores e os colaboradores que 
contribuíram; além dos associados que responderam o questionário de 
satisfação aos serviços contratados. No questionário foi identificado que o 
associado tem mais confiança e credibilidade quando o convênio é indicado por 
outros usuários, porém a proposta do convênio é satisfatória, o que chama 
atenção são os serviços de qualidade e preços acessíveis, os locais de 
atendimento na área da saúde são eficientes e atendem às necessidades dos 
seus associados. Foi identificada ferramenta de marketing correta para a 
captação de novos clientes. A idéia é captar clientes por meio dos clientes 
existentes. De todo modo, para a empresa continuar em seu pleno 
desenvolvimento, foi necessário criar um meio de captar novos associados, após 
um incansável estudo junto ao departamento de marketing. 
PALAVRAS CHAVE: Captação de Clientes. Ferramenta de Marketing. 
Motivação por Indicação. 
 
ABSTRACT  
The development of this product was carried out to identify the best marketing 
tool for attracting new customers in the company Mult Clinic Covenants & 
Services, in addition, to evaluate through studies the importance of marketing in 
business organizations. They were studied and identified the factors that 
prevented sales of new contracts for services. In this study we used the 
qualitative method and quantitative, in which he conducted the interview with 
entrepreneurs and employees who contributed; besides members who answered 
the questionnaire of satisfaction to contracted services. The questionnaire was 
identified as the member has more confidence and credibility when the 
agreement is indicated by other users, but the proposal of the agreement is 
satisfactory, which draws attention are the quality services and affordable prices, 
service outlets in health They are efficient and meet the needs of its members. It 
was identified right marketing tool to attract new
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customers. The idea is to capture customers through existing customers. 
Nevertheless, the company continues on its full development, it was necessary to 
create a means of attracting new members, after a tireless study by the marketing 
department. 
KEYWORD: Customer Acquisition. Marketing Tool. Motivation Indication. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Esse trabalho, desenvolvido na Mult Clinic Convênios & Serviços, foi elaborado 

para entender melhor as ferramentas de marketing e assim verificar se está sendo 

usada corretamente para a captação de novos associados.  

 O marketing é extremamente importante dentro das organizações, sem as 

ferramentas corretas de marketing a empresa não terá o sucesso que necessita para 

se manter no mercado atual.  

 O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas 

e sociais. Uma das mais sucintas e melhores definições de marketing é “suprir 

necessidades gerando lucro”, (KOTLER & KELLER 2012, p. 3). 

 Para Cobra & Brezzo (2010), o conceito moderno de marketing é a realização 

de atividades empresariais que dirigem o fluxo de bens e serviços desde o produtor 

até o consumidor ou usuário. 

 Na primeira década do século XXI o cenário do marketing ganhou espaço no 

mercado com novidades e inovações, as empresas aumentaram a competição entre 

si e, ampliaram seus lucros financeiros, tudo devido a demanda de produtos e serviços 

para facilitar ou melhorar a vida das pessoas, conforme Kotler & Keller (2012). 

 Segundo os diretores, no dia da entrevista eles contaram como foi o início do 

empreendimento dessa empresa. A Mult Clinic Convênios & Serviços foi criada no dia 

29 de dezembro de 2004, para atender as necessidades nas áreas de serviços de 

convênio médico hospitalar, assessoria jurídica, serviços póstumos e seguro de vida. 

Essa empresa tem propostas de serviços diferenciados de acordo com a necessidade 

e condição financeira do associado.  

 Atualmente, a empresa trabalha com 3 (três) modalidades de contratos, sendo 

estes: Máster, VIP e Excelence, agora veremos as abrangências de cada um deles: 
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 Modalidade Máster: 

• Tem 08 (oito) especialidades cobertas em consultas;  

• E os procedimentos que não tem cobertura nas consultas e exames 

passam a ter de 10 (dez por cento) a 50 (cinqüenta por cento) de 

desconto (co-participação); 

• Serviços póstumos incluso. 

Modalidade VIP:  

• São 10 (dez) especialidades cobertas nas consultas; 

• Mais 90 (noventa) exames laboratoriais; 

• Além da urgência e emergência totalmente cobertos; 

• E os demais procedimentos de consultas e exames que não tenham 

coberturas passam a ter co-participação; 

• Serviços póstumos incluso. 

 Modalidade Excelence: 

• São 18 (dezoito) especialidades cobertas em consultas; 

• Mais 347 (trezentos e quarenta e sete) exames sendo eles laboratoriais 

e de imagem, além;  

• Da urgência e emergência são totalmente cobertos, os demais 

procedimentos tem co-participação;  

• Serviços póstumos incluso. 

O convênio médico hospitalar tem carência de 60 dias, válidos para titular do 

convênio e o grupo familiar que foram cadastrados juntamente no ato contratação do 

serviço.                      

De acordo com o contrato de prestação de serviço referente ao seguro de vida, 

assessoria jurídica e serviços póstumos seguem as seguintes informações:  

O funcionamento do seguro de vida se dá da seguinte forma: o associado 
recebe uma apólice certificando sua habilitação junto à seguradora, caso 
aconteça alguma eventualidade que o mesmo venha a sofrer, terá direito a 
indenização, após passar por uma perícia, constando o ocorrido, o cliente 
terá o valor disponível de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custear 
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despesas médicas. Para abrangência deste serviço o contratante terá que 
cumprir carência de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato.      

Em relação ao departamento jurídico, o associado terá assessoria disponível 
nas seguintes áreas: criminal, trabalhista, previdenciário, direito de família, 
dentre outras. Esse serviço tem preços flexíveis para cada tipo de caso.  

E por último, temos o serviço póstumo. Após o cumprimento da carência de 
06 (seis) meses, o titular e seus dependentes terão direitos a cobertura do 
serviço acima citado, em todo o território nacional.   

Com a pesquisa realizada na empresa Mult Clinic Convênios & Serviços a 

pesquisadora teve a oportunidade de conhecê-la nestes setores em estudo, colocou 

em prática o que apreendeu em sala de aula, aprimorou seus conhecimentos e 

habilidades, além de avaliar uma nova ferramenta de marketing. 

Essa pesquisa teve o objetivo de identificar a melhor ferramenta de marketing 

para a captação de clientes para a empresa Mult Clinic Convênios & Serviços.  

2 METODOLOGIA  

Para a realização do trabalho foi utilizado o método qualitativo. Segundo 

Roesch (2013) esse método coleta e analisa dados que são apropriados para 

exploração de pesquisas.   

Pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 
ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir 
entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou 
não. Vergara (2014, p. 43). 

 

Foi realizada a pesquisa de campo, para identificar fenômenos ocorridos devido 

às quedas das vendas de contratos, e com isso foi realizado também entrevistas com 

os empreendedores e os colaboradores que ao todo foram 07 (sete) pessoas dentro 

dessa organização que participaram da entrevista aberta, além da formulação de um 

questionário que foi aplicado da seguinte forma: com 05 (cinco) perguntas fechadas e 

01 (um) aberta, em que 50 (cinqüenta) associados responderam as perguntas de 

satisfação da prestação de serviços e deram sugestões de melhoria. Esse 

questionário esteve disponível na empresa Mult Clinic Convênios & Serviços, somente 

o titular do convênio teve acesso e respondeu as perguntas do questionário, o que 

facilitou muito para compreender as necessidades dos mesmos. 

Outro método utilizado foi o da pesquisa bibliográfica que segundo Vergara 

(2014, p. 43) “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado 
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em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 

geral”. 

A pesquisa bibliográfica foi feita por meio de estudos em livros disponíveis na 

biblioteca da faculdade e leitura de artigos disponíveis na internet. 

Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas 
como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou 
mesmo país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser 
realizado no campo. Utiliza métodos diferenciados de coleta de dados. 
Vergara (2014, p. 44). 

 Nesse estudo de caso, a pesquisadora observou o que ocorria no dia a dia, foi 

participante, ou seja, método etnográfico. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

No ato da entrevista aberta, teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos na empresa, pôde observar os fatos que ocorriam nos dias em que a 

mesma esteve presente, observou que algumas quedas das vendas de contratos 

novos eram devido a falta de informações necessárias ao novo associado, os mesmos 

sentiam insegurança ao contratar os serviços, e não demoravam em solicitar o 

cancelamento. 

Em relação da forma como o cliente teve conhecimento do convênio médico 

hospitalar e prestação dos serviços da Multi Clinic, pôde ser observado que a maior 

parte teve acesso à empresa por meio de indicação, ou seja, de quem já tinha 

contratado os serviços.  

          Gráfico 01: Maneira como o associado conheceu o Convênio Médico 

Hospitalar da Mult Clinic? 

 

24%
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10%

Abordagem
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Fonte: da autora (2015) 

No que se refere ao que chamou a atenção do associado ao aderir o convênio 

médico hospitalar e serviços, a resposta da grande maioria dos entrevistados foi o 

pacote do convênio para todos os serviços. Este resultado veio de encontro ao 

pensamento dos empresários, que acreditavam que seria a facilidade de agendar 

consultas e exames. 

            Gráfico 02: O que chamou atenção ao aderir o Convênio? 

 
 Fonte: da autora (2015) 

 

Após as abordagens acima, os diversos associados afirmaram que gostariam 

de ser abordados da seguinte maneira: 

• 82% dizem que, quando a abordagem e feita por indicação, levando em 

consideração a confiança e credibilidade; 

• 8% preferem o envio de um e-mail antes de agendar um horário; 

• 10% recebem o panfleto, analisa e liga para o consultor. 

Após estas coletas de informações, os proprietários do projeto ficaram 

realmente cientes da qual a melhor estratégia de trabalho que realmente aproxima a 

empresa do futuro associado, com segurança e credibilidade. 

 

Gráfico 3: De que maneira gostaria de ser abordado na apresentaçao do 

Convênio Médico Hospitalar? 
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    Fonte: da autora (2015) 

É para saber se o convênio atende as solicitações de agendamento das 

consultas e exames, se os mesmos são marcados no prazo determinado que é até 7 

(sete) dias, 72% dos clientes afirmaram que sim estão satisfeitos as consultas e 

exames são agendados dentro do prazo estabelecido já os 28% tiveram uma certa 

dificuldade na hora de ter o retorno do agendamento porque o atendente das 

consultas esquecia de dá um parecer se foi ou não agendada as solicitações, porém 

essa falha já foi resolvida por meio de mais supervisão e treinamento. 

 Ao que se refere aos locais de atendimento, 86% dos associados responderam 

que estão satisfeitos os locais que são credenciados com a Mult Clinic. Tem 

excelentes profissionais na área da saúde, dão toda atenção que é necessária, e os 

endereços são de fácil acesso, ou seja, a empresa presta serviços em diversas 

clínicas, hospitais e laboratórios em Goiânia. Já os 14% não gostaram porque tem 

clinicas e hospitais que a demanda era maior e acabava não tendo vaga para o 

atendimento desejado do associado. 

 Em relação ao atendimento da central, 86% dos associados aprovam o trabalho 

da equipe em relação ao convênio médico hospitalar, segundo os clientes, os 

atendentes além de agendar as consultas e exames e acompanhar os procedimentos 

solicitados dão suporte e orienta cada um de acordo com a necessidade. Essa 

pergunta sobre o atendimento realizado na central e os locais credenciados com a 

mesma, teve o objetivo de saber se a Mult Clinic Convênios & Serviços trabalha com 

qualidade e eficiência seja no escritório ou nos hospitais, clinicas e laboratórios 

credenciados com a empresa. 
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 A respeito dos serviços póstumos 88% dos titulares do convênio, disseram que 

nunca utilizaram o serviço, e os 12% que utilizou ficaram contente com o trabalho da 

empresa, tiveram toda a assistência que precisaram.  

 Na assessoria jurídica, 62% dos associados já utilizaram os serviços e sentiram 

satisfeitos com o atendimento, 34% nunca precisaram utilizar, e 4% não tiveram 

sucesso no serviço como gostaria. 

    Gráfico 4: Em relação a assessoria jurídica  

 

Fonte: da autora (2015) 

Em relação ao seguro de vida apenas 6% dos clientes tiveram esse serviço 

prestado, segundo os associados foi realizado de acordo do que estava previsto em 

contrato. 

As sugestões de melhoria para que a Mult Clinic Convênios & Serviços possa 

continuar atender e satisfazer as necessidades dos mesmos. A resposta da grande 

maioria foi a respeito dos agendamentos das consultas e exames e sugeriram que 

fosse feita pela internet, sendo de fácil acesso na hora de agendar além de ter um 

acompanhamento sobre a solicitação desejada, foi questionado também que a 

empresa possa ter disponível um quadro médico eficiente, com horários disponíveis, 

além do atendimento de urgência e emergência sem burocracia para liberação dos 

mesmos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Esse artigo teve a finalidade de encontrar a melhor ferramenta de marketing 

para captação de clientes para compor a carteira de associados da Mult Clinic 

Convênios & Serviços.  
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 Esta pesquisa identificou que a empresa utiliza as seguintes ferramentas de 

marketing: panfletagem, propostas por e-mail e abordagens nas ruas. Sugere-se que 

a empresa faça nova pesquisa, buscando a utilização destas ferramentas em uso, e 

analisar se geram resultado financeiro positivo ou não.  

 A ferramenta de marketing que está em uso e que tem resultados positivos é a 

indicação, só precisa ser inovada essa ideia em relação de como incentivar os 

associados a indicar os serviços da empresa. 

 Foi indicado à empresa que faça a captação de novos clientes por meio dos 

clientes já existentes, ou seja, pela indicação. Esta sugestão foi dada diante da 

observação que neste tipo de negócio a indicação é o tipo mais significativo de 

marketing. Para operacionalização deste formato de marketing foi definido que a cada 

indicação (com a efetiva adesão do indicado aos serviços da empresa) o associado 

terá um desconto especial nas próximas 6 (seis) mensalidades. 

 Outra sugestão apresentada à avaliação da direção da empresa seria a 

possibilidade de a cada 08 (oito) indicações efetivadas o cliente ganhar ou uma 

especialidade extra no convênio contratado ou o não pagamento da co-participação 

em uma consulta ou ganhar brindes de bom cliente ou outro. 

 Portanto, entende-se que cliente satisfeito, o mesmo ajudará a captar novos 

associados através das indicações. As vendas aumentam, e os serviços solicitados 

devem ser prestados com qualidade, para que haja fidelidade de cliente e empresa. 
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O livro “Valor patrimonial e turismo: limiar entre história, território e poder’”, 

organizado por Everaldo Batista Costa, Leandro Benedini Brusadin, Maria do Carmo 

Pires consiste em uma publicação que surge de inquietações de seus organizadores 

e autores quanto a relação existente entre os bens culturais do país e a atividade 

turística. A presente obra é dividida em quatro partes. São elas: (pré-textual) Prefácio 

e Apresentação, Parte 1: Interpretações do Patrimônio Cultural, Parte II – Patrimônio, 

território e poder, Parte III: Turismo, Cultura e Patrimônio. As partes apresentadas são 

compostas de textos de pesquisadores diferentes de universidades brasileiras. As três 

partes são interligadas e com leituras distintas que confluem na temática deste livro 

patrimônio e turismo. Desse modo, a presente resenha propõe apresentar uma leitura 

das partes da publicação. 

A parte, aqui denominada como pré-textual, é composta do Prefácio de Percival 

Tirapeli e da Apresentação de Maria do Carmo Pires. O prefácio inicia com uma 

reflexão sobre acontecimentos históricos relacionados a proteção do patrimônio desde 

o século XIX até os tempos atuais. O autor relata que entre os diferentes problemas 

surgiram nos últimos dois séculos está a imprudência com o patrimônio imaterial. 
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Contudo as políticas de proteção ao patrimônio se ampliaram, e na atualidade tem-se 

monumentos aclamados como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, como é o 

caso de Ouro Preto e o Parque Nacional do Iguaçu. O autor faz uma discussão onde 

relaciona aspectos atuais, como a globalização e a natureza, com os assuntos 

tratados nos artigos do livro.  

Na apresentação a autora pontua duas experiências, a primeira é a da ausência 

de reconhecimento da população local no que se refere a importância do patrimônio, 

e que existe uma necessidade da população local se assumir como proprietária dos 

bens patrimoniais. E a segunda, está centrada na relevância dada pela comunidade 

local ao patrimônio. Este valor está tanto ligado a esfera material quanto imaterial do 

bem patrimonial. O valor do patrimônio deve, portanto, ser reconhecido pelo morador 

e de maneira nenhuma dever ser imposto. 

A Parte 1, Interpretações do Patrimônio Cultural, é formada por cinco artigos. 

No primeiro, A patrimonialização da vida: vivências, memória social e interpretação do 

patrimônio cultural, José Newton Coelho Meneses critica que as políticas públicas 

voltadas para o patrimônio cultural acompanham ou possuem a “dimensão do saber 

popular” (p.24), desse modo a memória é exaltada pois o que a mesma “guarda não 

necessita de lei para preservá-la” (idem). O patrimônio é construído e preservado por 

uma sociedade por meio de sua memória social, da atribuição de significado ao 

mesmo. Neste caminho o autor discute a importância do método, do rigor da 

interpretação e do exercício da memória. 

No segundo texto Patrimônio Cultural Plural e Singular: a dupla face da mesma 

moeda de Bernadete Castro analisa o patrimônio cultural no âmbito plural. Uma 

perspectiva imaterial é abordada dando ênfase a elementos simbólicos e identitários. 

A autora destaca a Geografia Cultural como uma abordagem que trata da 

“especificidade dos lugares históricos” (p.42), com a possibilidade do estudo da cultura 

a partir das categorias geográficas. 

No artigo Valorização de Paisagens: Campos de visibilidades e de 

significâncias, Solange T. de Lima-Guimarães faz uma leitura histórico-conceitual do 

estudo das paisagens. A autora destaca no texto a importância do espaço vivido, e da 

experiência pessoal ou coletiva apreendida por cada pessoa. Ao relacionar paisagem 

e atividade turística a autora enfatiza a presença de diferentes valores que são 

atribuídos ora ao meio ambiente ora à paisagem turística. E conclui com a 

necessidade da valorização da paisagem para um turismo sustentável. 
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O quarto texto, Requalificação da cidadania pela interpretação sensorial: direito 

ao patrimônio de Juca Villaschi inicia-se com uma reflexão sobre fatos históricos que 

indicaram rupturas na forma do homem ver a cultura e principalmente o patrimônio 

cultural. O autor apresenta elementos ligados às identidades, à preservação e a 

memória em cidades históricas, e uma relação dos mesmos com práticas ditas 

globalizadas. O texto encerra-se com a apresentação do “Programa Sentidos 

Urbanos: patrimônio e cidadania”, sua metodologia, roteiros, elementos próprios do 

programa, e ações. Neste é feita uma explicação de que o programa consiste de uma 

ferramenta de empoderamento da comunidade local e uma contribuição para o 

exercício da cidadania. 

No último artigo desta parte, O Regime da casa, produtos da rua: trabalhos 

femininos das oficinas têxteis de Minas Gerais, Francisco Eduardo de Andrade 

desenvolve uma leitura na qual aborda elementos fundamentais para se entender 

trabalho feminino ao longo da história brasileira. O autor detalha sobre a relação da 

mulher com o trabalho em Minas Gerais, no período de 1800 a 1900. Práticas diárias 

como ocupação, moradia e suas formas de sobrevivência são abordadas nas linhas 

deste artigo. As atividades de fiar, tecer e costurar recebem uma atenção especial no 

texto, no qual detalha a prática desse ofício, passado ao longo das gerações. 

A Parte II – Patrimônio, território e poder é composta de quatro artigos. O 

primeiro é Patrimônio da Humanidade: huniversalismo de um apoderamento territorial 

soberano de Everaldo Batista da Costa e Francisco Capuano Scarlato apresenta a 

patrimonialização global e os mecanismos da consagração do patrimônio mundial. 

São apresentados os critérios para inscrição de bens culturais e naturais na lista do 

patrimônio mundial, e a situação das cidades brasileiras inscritas no mesmo. O texto 

encerra-se com os desafios enfrentados pela Geografia do Patrimônio Mundial. 

O artigo seguinte é Valor Patrimonial: memória social e poder, de Ada de Freitas 

Maneti Dencker. Ela inicia com uma leitura sobre o campo patrimonial. Em seguida 

aborda questões referentes ao patrimônio, sua legislação e o imaginário simbólico. O 

patrimônio é analisado no presente texto como “fato social total” (p.144), e é 

considerado como invenção moderna. A autora analisa também, as formas de 

mediação, de valoração e conversão de bens patrimoniais. E encerra o texto com 

linhas sobre a crise do modelo patrimonial. 

O terceiro texto Sentidos das Festas no Território Patrimonial e Turístico, de 

Maria Geralda de Almeida, inicia-se com uma reflexão conceitual do que se entende 
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por festa e qual a relação desta com a atividade turística. A autora aborda questões e 

particularidade referentes ao patrimônio festivo e sua apropriação pelo turismo. O 

texto encerra-se com a apresentação do estudo de caso das Folias de Santo Antonio 

presentes na Comunidade Kalunga, no estado de Goiás, e uma análise da influência 

da atividade turística nesta festa. 

O último artigo desta parte, A Desregulamentação do patrimônio natural 

paulista, de Simone Scifoni. Tem como objetivo “discutir de que forma se dá, desde 

os anos de 1990 [...]” (p.174) o processo de desregulamentação do patrimônio natural. 

A autora inicia com questões sobre como a natureza foi incorporada ao patrimônio 

cultural de São Paulo, e explica que o patrimônio consistiu em uma conquista social, 

por um tipo de luta pelo espaço. O texto encerra-se com o item denominado “A 

desregulamentação como ideário do Estado Neoliberal”, no qual discute a 

necessidade de uma revisão constante da legislação face a dinamicidade urbana, que 

atenda e reconheça as demandas sociais e não os interesses individuais. 

A Parte III: Turismo, Cultura e Patrimônio é composta de cinco de artigos. O 

primeiro é Da reconstrução do passado à sua refuncionalização no turismo: interfaces 

pelo campo museológico de Leandro Benedini Brusadin. Este inicia-se com uma 

reflexão sobre a existência de uma interdisciplinaridade entre as áreas da história, do 

turismo e museologia. Para tanto o autor explica primeiro sobre a profissão de 

historiador e seu objeto de estudo. Em seguida analisa que esse mesmo passado 

estudado pelos historiadores é refuncionalizado pela atividade turística, e explica 

ainda sobre o papel do turismólogo. E encerra com uma reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas pela museologia. O artigo é concluído com uma leitura de que o museu 

consiste em uma forma de ligar a produção histórica com o interesse do turista, em 

conhecer os aspectos históricos do local. 

No segundo texto, Ativação do Patrimônio nas práticas de hospitalidade, a 

autora Sênia Bastos faz uma retomada histórico-conceitual para explicar que a 

hospitalidade está relacionada a arte do anfitrião em acolher e entreter o convidado, 

ou visitante. De acordo com a autora os espaços apresentados aos visitantes “na 

medida em que o anfitrião com ele compartilha suas experiências e o introduz no seu 

universo cultural” (p.216). E, a partir de então, a autora insere a discussão de como 

ativar o patrimônio nas práticas relacionadas á hospitalidade. As localidades 

escolhidas por um anfitrião em uma cidade estão relacionadas ora ao seu convívio 

cotidiano, social ou à marcos históricos e de origem da cidade. Além destes elementos 
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a autora destaca que há também uma valorização por parte do morador local da 

culinária regional. 

No terceiro artigo, Cultura Caiçara e Turismo no Litoral Paulista, Julio César 

Suzuki reflete sobre as modificações sofridas pela cultura caiçara e a relação destas 

alterações com as práticas trazidas pela modernidade. Entre estas está o turismo que 

introduziu “práticas e representações muito distantes daquelas vividas pelos primeiros 

moradores da comunidade” (p.221). Dentre os elementos trazidos pela atividade 

turística está a desvalorização da cultura caiçara, além da poluição das águas e da 

pesca predatória que reduzem as condições de pesca das comunidades estudadas 

pelo autor. 

O penúltimo artigo desta parte, Notas sobre a relação espaço-identidade no 

turismo, a autora Kerley Santos Alves fala sobre as mudanças espaços-temporais e a 

globalização. Continua com uma análise dos processos de transformação das 

sociedades com a construção das identidades e a produção do turismo. A partir da 

relação da identidade com a atividade turística é feita uma leitura da diferença 

existente entre as identidades individuais e coletivas, e como essas se dão nos lugares 

turísticos. O artigo é concluído com considerações sobre o lugar turistificado e a 

construção da identidade local. 

O último artigo do livro, Turismo e patrimônio cultural imaterial: a capoeira em 

Salvador – BA, os autores Danielle Cristina Machado e Mario Jorge Pires iniciam o 

texto com uma leitura conceitual sobre turismo cultural. Eles refletem sobre o 

patrimônio imaterial brasileiro e o processo de criação e consolidação dos órgãos 

voltados a preservação do mesmo. E concluem com um estudo de caso sobre a 

capoeira e sua relação com o turismo. A relação existente entre a atividade turística a 

capoeira ora é vista como uma oportunidade de valorização da manifestação, ora 

como uma atividade que proporciona uma mercantilização da cultura, que é “vendida” 

para o turista, e que tem causado a perda de características ditas tradicionais. 

De modo geral, todos os autores que compõem a obra sublinham e chamam a 

atenção dos leitores para a discussão do patrimônio cultural brasileiro e sua relação 

com a atividade turística. Os Pesquisadores das instituições envolvidas tiveram na 

memória, na identidade, no território, no lugar as categorias base para a realização de 

uma leitura do patrimônio de forma ampla. Os autores demonstraram domínio ao 

fazerem suas reflexões sobre o patrimônio. A obra apresenta um equilíbrio na 

quantidade de artigos nas partes 1, 2 e 3.  
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Para concluir, esta publicação consiste em uma obra interessante e de alto 

valor acadêmico. É indicada para estudantes, professores, pesquisadores e 

profissionais das ciências humanas. 
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