
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS GESTORES SOBRE OS 

RESULTADOS DAS EMPRESAS - UMA ANÁLISE DO SETOR VETERINÁRIO 

Dissertação apresentada à Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas para obtenção do grau de Mestre  
 

 

BRUNO TEIXEIRA RIBEIRO 

RIO DE JANEIRO 

2018 



 
 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO TEIXEIRA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS GESTORES SOBRE OS 

RESULTADOS DAS EMPRESAS - UMA ANÁLISE DO SETOR VETERINÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2018 



 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

 

 

 

BRUNO TEIXEIRA RIBEIRO 

 

 

OS IMPACTOS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS GESTORES SOBRE OS 

RESULTADOS DAS EMPRESAS - UMA ANÁLISE DO SETOR VETERINÁRIO 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à 

Escola Brasileira de Administração Pública 

e de Empresas, da Fundação Getúlio 

Vargas, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Gestão 

Empresarial. 

 

Orientador: Prof. Dr. Álvaro Bruno Cyrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2018 

 

 

 



 
 

 

Ficha catalográfica  elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 

 

 

 Ribeiro, Bruno Teixeira 

     Os impactos da formação acadêmica dos gestores sobre os resultados das empresas : 

uma análise do setor veterinário / Bruno Teixeira Ribeiro. – 2018. 

     68 f.  

 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, 

Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

  Orientador: Álvaro Bruno Cyrino.  

  Inclui bibliografia.  

 

  1. Executivos - Educação. 2. Gestão da qualidade total. 3. Medicina veterinária. I. 

Cyrino, Álvaro Bruno. II. Escola Brasileira de Administração  

Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

 
                                                                                    CDD – 658.4 

 
 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À Maria Cecilia, minha filha e inspiração para 

continuar sempre… 



 
AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço especialmente aos meus pais, por terem me apoiado e me inspirado a continuar 

sempre a estudar e me aprimorar. 

Agradeço também ao meu orientador, o professor Álvaro Cyrino, que me guiou na tarefa de 

elaboração deste trabalho e esteve sempre disposto a compartilhar seus conhecimentos e 

experiência comigo. 

Gostaria de fazer um agradecimento especial aos demais professores do corpo docente do 

MEX, por nos proporcionarem aulas sempre muito interessantes e compartilharem suas 

experiências com os alunos. 

Aos amigos da primeira turma intensiva do MEX, agradeço ainda pelo convívio e pelos 

momentos que compartilhamos durante esses quase dois anos dentro e fora da sala de aula, 

tenho certeza que nunca os esquecerei. 

E finalmente gostaria de agradecer a toda a equipe da FGV, que trabalha nos bastidores para 

proporcionar toda a estrutura impecável disponibilizada para nossas aulas. 

 



 

 

RESUMO 

 

Objetivo - Este trabalho tem como finalidade identificar se existe relação entre a qualificação 

acadêmica dos gestores de empresas veterinárias e os resultados econômicos destas empresas. 

Foram investigadas também as motivações e práticas dos gestores para a consecução de suas 

funções. 

Metodologia – O estudo foi desenvolvido em duas etapas, a primeira qualitativa, na qual 

foram investigadas: as principais motivações que levaram os gestores em busca de uma 

formação em gestão empresarial; as principais dificuldades enfrentadas pelos gestores; e as 

ferramentas utilizadas pelos gestores. Na segunda etapa do estudo, quantitativa, procuramos 

traçar um perfil dos gestores das empresas veterinárias e correlacionar as variáveis 

relacionadas ao perfil dos gestores ao desempenho econômico empresarial. 

Resultado -  Em consonância com o proposto pela Upper Echelons Theory, o estudo também 

não foi capaz de demonstrar nenhuma relação entre a formação acadêmica dos gestores e o 

desempenho das empresas. Em contrapartida, a existência de um profissional exclusivamente 

dedicado a função gerencial parece estar positivamente relacionada a um melhor desempenho 

econômico empresarial. 

Limitações – Em virtude de não se tratar de um estudo com amostragem não probabilística, 

os resultados podem não refletir claramente a realidade, uma vez que, não é possível fazer 

inferências sobre todo o universo de empresas deste segmento. 

Aplicabilidade do trabalho – Os resultados sugerem que o investimento na figura do gestor 

exclusivo, parece estar positivamente relacionado a um desempenho superior, em termos 

econômicos. 

 

Palavras-chave: Educação Executiva; Gestão Empresarial; Medicina Veterinária; Upper 

Echelons Theory. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado / Artigo original 



 

 

ABSTRACT 

 

Objective – This dissertation has the objective to figure out the correlation (if it exists) 

between the academic qualifications of the top managers of veterinary enterprises and 

economic results of these businesses. We have also investigated the motivations and pratices 

that the managers use to deploy their functions. 

Methodology –  The study was developed in a two phase timeframe. In the first one we have 

investigated the main motivations that led managers to pursue a degree in business education; 

their dificulties in management and the tools they employed to adress these dificulties. In the 

second phase of the study, quatitative phase, we tried to figure out the profile of the managers 

and of the veterinary enterprises, correlating the variables associated with manager profile and 

economic results of the veterinary enterprises.   

Results -  In agreement with the proposed in the Upper Echelons Theory, our study also 

wasnt capable of establishing a correlation between academic degrees of the managers and 

economic results of the businesses. On the other hand, other variables such as the existance of 

a managing dedicated professional, seem to be positively related to better economic results of 

the veterinary enterprises. 

Limitations – As the sample was a non probablistic one, results may not clearly reflect 

reality, since it is not possible to make statistical inferences to the general population of this 

study. 

Practical implications – Results suggest that investment on qualified managers, seem to be 

positively related to better economic results of the veterinary enterprises. 

 

Keywords: Executive Education; Business Management; Veterinary Medicine; Upper 

Echelons Theory. 

Category: Master Thesis / Original article 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A falta de preparo e qualificação dos gestores tem sido apontada como uma das 

principais razões para a mortalidade precoce de pequenas e microempresas. De fato, um dos 

levantamentos mais importantes sobre o tema, intitulado “A sobrevivência das empresas no 

Brasil” conduzido anualmente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), apontou em sua edição mais recente disponível para consulta 

(SEBRAE, 2016), que a capacitação dos proprietários e gestores em gestão empresarial é um 

dos quatro fatores mais importantes para a mortalidade precoce das empresas.  

Liedtka (1999) aponta que, em decorrência do aumento da competição entre as 

empresas e o crescimento das responsabilidades dos gestores, a educação executiva passou a 

ser enxergada pelas empresas como ferramenta alternativa para o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências. 

Uma das observações apresentadas por Gosling e Mintzberg (2003) sobre a 

efetividade dos gestores ao desempenharem seu papel, diz que, para serem bem-sucedidos, 

estes devem conseguir aliar a reflexão à ação, sendo capazes de encontrarem o ponto de 

interseção entre a teoria e o pensamento reflexivo e a ação prática.  

A minha percepção e vivência enquanto empresário, sobre a importância da 

qualificação acadêmica em gestão do gestor da pequena empresa, induziu a busca por cursos 

na área da educação executiva, cujo objetivo específico neste caso era o aprimoramento da 

gestão e a busca de melhora da performance empresarial.    

Partindo dessa premissa, que a educação executiva tem o potencial de melhorar a 

qualidade analítica dos gestores e sua capacidade de decisão, nos parece razoável supor que, 

as empresas administradas por gestores mais qualificados tenderiam a entregar resultados 

financeiros superiores àqueles cujos gestores não apresentam o mesmo tipo de qualificação. 

No entanto, tais efeitos práticos da educação executiva não são consenso na literatura. 

Em um levantamento conduzido nos EUA, Pfeffer e Fong (2002) observaram pouca evidência 

de que o conhecimento adquirido nas escolas de negócios alterava de forma significativa a 

carreira dos executivos, seus salários e até mesmo suas possibilidades de promoção na 

carreira, que permaneciam inalteradas. Antonello e Ruas (2005) apontam ainda que embora 

existam vários estudos sobre os efeitos de programas deste tipo sobre a performance 

financeira das empresas, muito raros são os que utilizam metodologia quantitativa para avaliar 

este impacto. 
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Por outro lado, Alampay e Morgan (2000), observaram um efeito positivo sobre a 

performance dos executivos ao analisar o programa de investimento em educação executiva 

da Dow Chemical, o que, no entanto, talvez tenha diferentes resultados em relação aos 

programas abertos das universidades em geral. 

Em linha com o apontado por Liedtka (1999), Alampay e Morgan (2000), apontam 

para uma tendência de expansão dos chamados programas In Company, com as 501 maiores 

empresas americanas pesquisadas em 1998, investindo em média dois milhões de dólares em 

tais programas. Em contraponto, parece haver pouco incentivo à educação executiva nas 

pequenas e microempresas, pois, segundo dados do Global Enterpreneurship Monitor (GEM, 

2016), a quantidade de empreendedores com alguma pós-graduação em qualquer área, em 

empresas já estabelecidas, ainda é pouco significativa, embora o mesmo relatório aponte que 

o panorama parece estar se modificando nos últimos anos.  

Especificamente na área de medicina veterinária, nosso objeto de estudo, um 

levantamento recente conduzido por Freitas (2016) com veterinários do estado de São Paulo 

revelou que, embora 63% dos respondentes declarem-se totalmente insatisfeitos com relação 

ao nível de conhecimento gerencial adquirido durante a graduação, apenas 2% buscaram 

algum tipo de especialização ou pós-graduação em gestão empresarial. 

 No que se refere ao objeto deste estudo - o setor de serviços veterinários - é 

importante dizer que, este passou por um processo de consolidação importante nas últimas 

três décadas nos Estados Unidos, sendo cada vez menor a participação dos empreendedores 

individuais na abertura e gestão de novos negócios. Pode-se afirmar que existe um grande 

processo de transição em curso, em que se caminha para uma gestão cada vez mais 

profissional e corporativa. 

No Brasil, o setor ainda é extremamente fragmentado, sem grandes players no âmbito 

nacional. De forma geral, o setor de serviços médicos para pequenos animais é dominado por 

empresas de pequeno e médio porte, iniciados e gerenciados por veterinários empreendedores 

individuais. Embora existam alguns levantamentos nacionais sobre o mercado veterinário, 

pouco se conhece a respeito do perfil dos gestores destas empresas. 

Considerando a controvérsia a respeito do tema, buscaremos desenvolver um estudo 

de cunho qualitativo-quantitativo, com o intuito de entender como o nível de formação 

gerencial está relacionado à utilização de ferramentas e conceitos gerenciais cujo objetivo seja 

profissionalizar a gestão das empresas do segmento e em alguma medida melhorar o 

desempenho econômico financeiro do negócio veterinário. O principal objetivo do estudo, 

portanto pode ser assim formulado: entender como a educação executiva altera a forma 
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pela qual o gestor atua especialmente com relação às ferramentas gestão financeira e 

seus reflexos no desempenho econômico das empresas. 

Para responder a este objetivo, foi conduzida uma pesquisa com gestores de 

estabelecimentos veterinários em território nacional, via questionários com o auxílio da 

ferramenta LimeSurvey. Também foram realizadas entrevistas com roteiros semiestruturados, 

nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais com gestores de estabelecimentos médico 

veterinários, atuantes na profissão e com qualquer nível de formação. O estudo buscou, ainda, 

ampliar a compreensão sobre o perfil do setor de serviços veterinários, seus gestores e a 

utilização de ferramentas gerenciais. 

 

1.1 Objetivos 

 

a) Objetivo geral: 

Identificar como a educação executiva altera, incentiva ou propicia o uso de 

ferramentas de gestão financeira pelos gestores do mercado veterinário e como isto se 

relaciona com os resultados das empresas. 

b) Objetivo específico: 

Identificar, na visão dos gestores do mercado veterinário, as principais dificuldades na 

gestão empresarial, bem como as motivações que levam à busca da educação executiva e suas 

expectativas em relação à melhora da performance gerencial em seus diversos aspectos.  
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados das pesquisas e estudos feitos sobre a 

educação executiva em diversos contextos e dos seus efeitos sobre os resultados das 

empresas. Uma vez que os objetivos da pesquisa estão voltados a um contexto específico, 

iniciaremos a discussão falando sobre a profissão médico veterinária e as características desse 

mercado, posteriormente abordando o papel dos gestores nas empresas e a influência da 

educação executiva sobre as ações dos gestores, além das práticas de gestão empresarial. 

 

2.1 A Profissão médico veterinária e as características da formação dos seus egressos 

 

Tem havido uma intensa transformação, nas últimas décadas, no setor de prestação de 

serviços médico-veterinários, especialmente nos EUA e Canadá, com a emergência de 

grandes corporações no papel de consolidadoras de um negócio, até então, muito 

fragmentado. A VCA, uma das mais antigas redes de hospitais veterinários, captou US$ 13,5 

milhões de dólares em sua oferta inicial de ações em 1992 e foi adquirida pela MARS 

corporation por US$ 9,1 bilhões em 2017 (TRACER E GIAMMONA, 2017). 

O processo de consolidação do setor fez com que a gestão dos negócios, até então 

descentralizada, e muitas vezes, pouco profissionalizada, fosse cada vez mais delegada a 

gestores profissionais, enquanto os profissionais da área passaram a dedicar-se mais à prática 

clínica, o que acabou sendo um catalizador para o sucesso de muitos negócios (JACK, 1994).  

No Brasil, este movimento ainda não acontece com intensidade do norte-americano, 

sendo alguma consolidação observada no setor de lojas e no setor de e-commerce veterinário - 

datamark, porém, virtualmente inexistente no setor de clínicas e hospitais veterinários, nosso 

objeto de pesquisa.  

Embora não existam estudos amplos em nível nacional a respeito do tema, Pinto 

(2015) verificou em um estudo, que 91% das clínicas e hospitais veterinários de seu universo 

amostral (167), possuíam faturamento bruto anual inferior a R$ 3,6 milhões, que é o limite 

legal para caracterização da pequena empresa. 

O mesmo estudo citado demonstrou que de 167 clínicas e hospitais veterinários 

pesquisados, 70% não apresentavam um profissional dedicado exclusivamente à gestão, sendo 

esta exercida de forma acumulada pelo dono, cuja formação superior predominante desses 

profissionais era médico veterinário (95%), sendo que 43% possuíam algum curso de 

Especialização lato sensu. Esse dado específico não foi desmembrado no estudo, não sendo 
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possível determinar quantos desses pós-graduados possuíam cursos de pós-graduação em 

áreas gerenciais (PINTO, 2015). 

Considerando o cenário anteriormente descrito, torna-se importante analisar os 

conhecimentos e competências gerenciais oferecidas ao médico veterinário durante sua 

formação.  

Desde 2003, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em medicina 

veterinária incluem a necessidade do ensino de disciplinas relacionadas à economia e 

administração, na figura de seu artigo terceiro:  

 

Art. 3º O Curso de Graduação em Medicina Veterinária tem como perfil do 

formando egresso/profissional o Médico Veterinário, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de 

indivíduos, grupos sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao 

exercício profissional, […] Ter conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos 

da economia e da administração agropecuária e agroindustrial. Capacidade de 

raciocínio lógico, de observação, de interpretação e de análise de dados e 

informações, bem como dos conhecimentos essenciais de Medicina Veterinária, para 

identificação e resolução de problemas (BRASIL, 2003, s/p, grifo nosso). 
 

E ainda no parágrafo 5 do artigo 4º, de Administração e gerenciamento:  

 

os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de 

informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde (BRASIL, 2003, s/p). 

 

Porém, mesmo com a nova orientação dada pelas diretrizes curriculares no ano de 

2003, Freitas (2016) conduziu um estudo nos cursos superiores de medicina veterinária no 

Estado de São Paulo e verificou que de 37 grades curriculares analisadas, apenas 11 

contemplavam alguma disciplina relacionada à administração empresarial, embora 88% dos 

coordenadores destes cursos considerassem alto o nível de importância do ensino dessas 

disciplinas e 64% apoiassem a inclusão de novas disciplinas no currículo destes cursos. O 

estudo não apontou razões para a não inclusão de novos conteúdos/disciplinas nesses 

currículos, a despeito da opinião favorável dos coordenadores.   

Também foram levantados dados sobre a importância atribuída aos conhecimentos 

gerenciais pelos médicos veterinários e suas principais dificuldades no exercício da gestão, ao 

que 68% responderam considerar muito importante possuir tais conhecimentos, 25% 

relataram ter muita dificuldade na área de gestão de marketing, 35% muita dificuldade na área 

de gestão financeira e 50% muita dificuldade na gestão contábil. Mesmo assim, apenas 2% 
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dos respondentes declarou ter buscado algum tipo de especialização ou pós-graduação em 

gestão empresarial, embora 78% tenham buscado auxílio de algum profissional especializado 

para auxiliar na gestão (FREITAS, 2016). 

Com base nos dados expostos, podemos concluir que os currículos dos cursos de 

graduação em medicina veterinária oferecem muito pouco em termos de ferramentas 

gerenciais para seus egressos, o que acaba por se traduzir em grandes limitações para uma 

gestão eficiente por parte da maioria dos gestores médicos veterinários. 

 

2.2 O papel do gestor e a educação executiva 

 

As características atuais dos gestores sofreram uma mudança considerável nas últimas 

décadas, se antes sobressaiam-se as competências técnicas, hoje existe um grande enfoque nas 

competências gerenciais e na gestão de pessoas (KARAWEJCZYK ET AL, 2012). 

A emergência de discussões a respeito da necessidade da qualificação da mão de obra, 

associada ao aumento da competitividade no mercado de trabalho e as crescentes 

preocupações com a empregabilidade levaram a um crescimento expressivo na procura da 

pós-graduação como forma de obter novos conhecimentos e qualificação formal 

(KARAWEJCZYK ET AL, 2012). 

No entanto, dadas as mudanças nas formas de organização do trabalho, a qualificação 

formal passou a ser insuficiente, pois os gestores passaram a enfrentar dilemas gerenciais cada 

vez mais complexos para os quais se exigiam rápidas respostas (VIEIRA E LUZ, 2005). 

Neste contexto, surge a noção de competência, que Le Boterf (2003 apud PAIVA E 

MELO, 2008, p. 345) define como:  

 

a prática do que se sabe em certo contexto, geralmente marcado pelas relações de 

trabalho, pela cultura organizacional, pelas contingências, por diversas limitações 

etc. Para ele, competência se traduz em ação, em saber ser e, daí, a mobilizar 

conhecimentos em diferentes situações. 
 

Dessa forma, as competências transcendem a mera qualificação, pois traduzem a 

capacidade de um indivíduo, grupo ou organização de tomar iniciativas, saber agir diante das 

incertezas e assumir responsabilidades, agregando os conhecimentos adquiridos durante sua 

formação à sua vivência prática (PAIVA E MELO, 2008). 

Antonello e Ruas (2005) relatam que o desenvolvimento dessas competências em 

decorrência do processo de ensino e aprendizagem, muitas vezes, acontece de forma implícita, 

sendo difícil delimitar os passos necessários para a construção de determinada competência. 
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Muitas vezes, os egressos dos cursos de pós-graduação sequer estão cientes que possuem 

determinadas competências. 

Em um estudo conduzido por Bitencourt (2004), os gestores de empresas de diversos 

segmentos empresariais apontaram as competências gerenciais como importantes e 

necessárias, no entanto, estes mesmos gestores apontaram a existência de um intervalo 

significativo entre o perfil de competências desejado e o efetivamente observado.  

Nesse aspecto, Antonello e Ruas (2005) ressaltam a importância da construção dos 

conhecimentos e competências em um ambiente social e concreto, valorizando o aspecto 

relacional das organizações como um ambiente de interações informais que permite a 

transmissão dos conhecimentos tácitos, efetivamente complementando a educação formal. 

Bitencourt (2004) também observou em seu estudo uma correlação positiva entre o 

porte e o estágio de maturidade da empresa e as estratégias para o desenvolvimento de 

competências de seus gestores, seja via parcerias com universidades ou de outras formas. 

Os dados do Global Enterpreneurship Monitor (GEM, 2016) apontam para uma 

direção semelhante, pois indicam um perfil de gestor com maior nível de escolaridade e mais 

propenso a buscar informações e apoio conforme o porte e maturidade da empresa. Por outro 

lado, nas empresas com menor porte ou classificadas como nascentes (menos de um ano de 

funcionamento), os gestores referiram à falta de tempo (19,7%) e à falta de interesse (23,4%) 

como principais causas para não buscar informações ou órgãos de apoio ao 

empreendedorismo como o SEBRAE, por exemplo.  

Parece razoável supor que, nas pequenas empresas, a falta de tempo ou de interesse 

sejam motivos importantes pelos quais os gestores não buscam mais qualificação, o que de 

certa forma é suportado pelo estudo de Schuster e Friedrich (2017). 

O papel da educação executiva no desenvolvimento das carreiras dos gestores e 

também em relação à performance das empresas tem sido bastante discutido na literatura. 

Uma das críticas relevantes apontadas é a inadequação dos currículos, que de forma geral 

seriam muito mais orientados às ferramentas de análise e pouco direcionados à identificação e 

resolução de problemas, além de se dedicarem pouco ao desenvolvimento de habilidades de 

liderança e de competências interpessoais (PFEFFER E FONG, 2002).  

No entanto, a análise em profundidade de alguns programas de educação executiva 

corporativos aponta que tais cursos poderiam ser capazes de promover uma melhoria de 

performance dos gestores, assim como influenciar seus salários e a perspectiva de promoções 

na carreira (ALAMPAY E MORGAN, 2000).  
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Uma revisão compreensiva a respeito dos fatores de crescimento da pequena empresa 

conduzida por Dobbs e Hamilton (2007) sinaliza na mesma direção ao apontar que existe uma 

correlação positiva entre a qualificação dos gestores e o desempenho, tanto da empresa como 

do profissional e mais ainda, que no caso da empresa, tais efeitos são exclusivamente 

relacionados à educação em negócios. Acredita-se também que os gestores com maior 

escolaridade apresentam uma expectativa de remuneração maior, o que em tese aumentaria 

sua disposição e motivação para melhorar a performance de seus negócios (DOBBS E 

HAMILTON, 2007). 

Particularmente, no segmento empresarial, objeto deste estudo, foi sugerido por Pinto 

(2015), em um estudo sobre práticas contábeis dos gestores, que existe uma correlação 

positiva entre o nível de conhecimento de gestão e práticas contábeis e maiores aportes de 

lucros mensais e maior grau de diferenciação dos serviços oferecidos, embora tal alegação 

careça de estudos posteriores que a confirmem. 

Barringer, Jones e Neunaum (2005) também constataram que a quantidade de anos de 

estudo do gestor está diretamente relacionada à melhoria da performance financeira das 

empresas e às taxas de crescimento mais aceleradas, sendo este efeito mais significativamente 

observado após o nível educação superior e em menor grau, porém, ainda significativo, na 

pós-graduação. 

Alguns autores apontam ainda que, por demandar a aquisição de novos conhecimentos 

e habilidades, os efeitos da educação executiva dos gestores tendem a ser mais evidentes 

quando sua busca for uma iniciativa conjunta entre o gestor e a empresa (KARAWEJCZYK 

ET AL, 2012). 

Ruas (2003) também advoga que é essencial que a participação dos gestores nos 

programas de educação executiva esteja associada à transferência e aplicabilidade dos 

conhecimentos ao ambiente de trabalho. 

Em direção oposta, Mintzberg e Lamel (2001) apontam que diversos executivos de 

sucesso nunca chegaram a frequentar programas de educação executiva e conduziram uma 

compilação a respeito de um extenso artigo da revista americana Fortune, intitulada “why 

CEO’s fail?”, eles concluíram que das 33 empresas citadas, 40% tinham Chefe Executivo de 

Ofício (CEO) com MBA. A partir de uma análise detalhada desses casos, os autores puderam 

concluir que o fracasso dessas empresas possuía em comum o fato de que as empresas eram 

gerenciadas de uma forma pré-estabelecida, sem levar em consideração as particularidades 

das equipes e da indústria específica.  
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Este tipo de crítica, no entanto, parece estar apoiada na teoria que propôs que a 

educação executiva, cujos fundamentos básicos residem no liberalismo econômico, 

efetivamente propagou uma onda de comportamentos antiéticos e uma orientação para 

resultados de curto prazo em detrimento da sustentabilidade das empresas, culminando em 

uma série de falências e escândalos como o da Enron. Essa proposição foi testada por 

Neubaum et al (2009), que conduziram um estudo para investigar até que ponto os alunos de 

cursos de pós-graduação em gestão empresarial de universidades americanas estavam mais 

propensos a esses comportamentos e chegaram à conclusão que os dados não indicavam isso. 

Hambrick e Mason (1984) argumentam em sua teoria (Upper Echelons Theory), que 

os resultados das organizações dependem em grande medida dos valores e das bases 

cognitivas dos seus gestores e podem ser parcialmente previstos em virtude de determinadas 

características do perfil do gestor, nomeadamente: idade, área funcional, experiência 

pregressa, educação formal, background socioeconômico e posição financeira. Ao analisar 

cada uma das variáveis, construíram algumas proposições apoiadas em seu estudo, e, 

especificamente em relação à variável educação formal, observaram que embora fosse 

pequeno o quantitativo de estudos correlacionando o desempenho das empresas com a 

educação formal dos gestores (especialmente educação executiva), eles indicavam para uma 

melhora dos resultados de curto prazo, porém, às custas da inovação e da construção de 

patrimônio corporativo. Apontam, ainda, uma menor propensão a assumir riscos e inovar dos 

gestores com formação executiva, cuja provável causa é um aparelhamento desses programas 

para evitar grandes erros ou perdas. E finalizam com a seguinte conclusão:  

 

There is no relationship between the amount of formal management education of top 

managers and the average performance (either profitability or growth) of their firms. 

However, firms whose managers have had little formal management education will 

show greater variation from industry performance averages than will firms whose 

managers are highly educated in management (TENDAN, 2009, p. 99). 
 

Esta conclusão, no entanto, segundo ressalva dos próprios autores, não deve ser 

considerada como necessariamente verdadeira ou única, especialmente por não ter sido 

suficientemente estudada e validada, o que permanece verdadeiro até os dias atuais. 

Também é verdade que os programas de educação executiva em tempo integral 

sofreram alterações muito significativas após o desenvolvimento dessa teoria. Segundo Crotty 

e Soule (1997), esses programas não foram inicialmente desenhados para atrair um público 

mais experiente, sendo seu foco o público jovem, que desejava ampliar seus conhecimentos, 

muitas vezes sem experiência prática e apoio financeiro das empresas. Em oposição ao 
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enfoque atual, que é atrair um público mais experiente, e muitas vezes, com currículos 

especialmente customizados para atender às necessidades das organizações, que requerem um 

gestor capaz de tomar decisões rapidamente e num contexto de complexidade cada vez maior. 

A avaliação dessas duas perspectivas parece ser convergente no sentido de que a 

educação executiva oferece ferramentas críticas de análise e proposição de soluções, no 

entanto, não parece ser capaz de preparar os gestores para lidar com as complexidades 

inerentes ao processo de tomada de decisão. 

 

2.3 Os gestores e suas práticas de gestão em Pequenas e Microempresas 

 

Os dados do cadastro central de empresas do IBGE (2016) apontam para a existência 

de 5.786 empresas formalmente registradas, operando no território nacional sob a classe 

CNAE 75 (atividades veterinárias), cuja área de atuação é o escopo de estudo desta 

dissertação, número que provavelmente é bastante maior, dado que não estão inclusas as 

empresas informais ou mesmo aquelas que não necessariamente precisam de registo junto ao 

cadastro nacional de pessoas jurídicas, como é o caso, por exemplo, dos consultórios 

veterinários. Embora não tenham sido pormenorizados, os dados referentes ao faturamento 

dessas empresas, uma análise do quantitativo de pessoas ocupadas por essas empresas, nos 

permite inferir que a maioria absoluta é composta por Pequenas e Microempresas (PME), uma 

vez que 79% possuem entre 0 e 4 empregados e outras 15% possuem entre 5 e 9 empregados, 

demonstrando o porte pequeno dessas empresas. Semelhante ao dado obtido no estudo de 

Pinto (2015). 

Uma vez que existem poucos estudos sobre práticas gerenciais em estabelecimentos 

veterinários e considerando os dados anteriormente citados do IBGE, que dão conta que a 

maioria dessas empresas provavelmente se enquadra nesta categoria, analisaremos as práticas 

gerenciais sob o prisma dos gestores de PME. 

O crescimento e desenvolvimento das PME precisa ser entendido e discutido de uma 

forma diferente das demais empresas, pois o modelo tradicional tem um enfoque muito mais 

voltado para as variáveis externas, como o segmento de mercado e o ambiente competitivo no 

qual a empresa opera. Além disso, a figura do gestor e do proprietário, muitas vezes, se 

confunde e os seus objetivos nem sempre são claramente definidos. Existem ainda evidências 

que no caso das PME são fatores intrínsecos do empreendedor, como: o desejo de manter o 

negócio sob controle, fatores familiares ou a busca por um melhor estilo de vida, que terão 

uma influência significativa na determinação dos objetivos de crescimento das empresas, 
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mesmo quando esses não estejam formalmente definidos (DOBBS, 2007). Essa evidência é 

suportada por Smallbone, Leig e North (1995), que citam em seu estudo, uma forte correlação 

entre os objetivos de crescimento de longo prazo e o crescimento efetivo, em comparação às 

empresas que não possuíam tal planejamento.   

Nesta seção, embora seja vasto o leque de disciplinas abordadas nos programas de 

educação executiva, em linha com o observado por Vogel e Wood (2012) sobre as práticas 

gerenciais em PME, discutiremos os temas por ele apontados como mais frequentemente 

pesquisados em estudos acadêmicos, tentando elencar estudos que correlacionem a adoção 

dessas práticas com melhores resultados financeiros, são eles: gestão financeira, gestão de 

pessoas e gestão da qualidade.  

De maneira geral, a literatura consultada sobre gestão financeira em PME aponta para 

a falta de preparo dos gestores neste quesito. O que pode ser claramente demonstrado ao 

observarmos o relatório anual sobre sobrevivência de empresas (2016) produzido pelo 

SEBRAE, que apontou que 65% dos gestores não realizavam controle rigoroso da evolução 

de seu fluxo de caixa ao longo do tempo. 

Segundo a observação de Monteiro e Barbosa (2011), os gestores de PME em geral, 

demonstram falta de preparo gerencial, concentrando excessivamente suas preocupações na 

gestão financeira de curto prazo em detrimento do planejamento de longo prazo. Ressaltam, 

ainda, a predominância do empirismo no processo decisório em detrimento da busca de 

informações para a fundamentação de decisões estratégicas. Neste ponto, segundo Monteiro e 

Moreno (2003), a formação adequada dos gestores suas competências e conhecimentos 

podem atuar como fatores mitigadores do insucesso empresarial. 

Schuster e Friedrich (2017) procuraram analisar dados sobre a gestão financeira das 

PME e concluíram que 47% dos gestores do universo amostral de sua pesquisa nunca ou 

raramente utilizam a análise de indicadores financeiros para o planejamento ou a tomada de 

decisões. Apontam ainda que 45% não possuem qualquer planejamento financeiro de longo 

prazo, denotando a falta de preparo para o exercício da gestão. Este panorama parece um 

pouco melhor, quando estratificados os dados por escolaridade dos gestores, no qual se 

observa que, considerando apenas os gestores com pós-graduação, a existência de 

planejamento a longo prazo sobe para 66%. Quando questionados sobre suas principais 

dificuldades em gestão financeira, foram apontadas como significativas: o processo de gestão 

do fluxo de caixa, capital de giro, precificação dos produtos e serviços e o controle 

orçamentário. 
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Azevedo e Leone (2011) citam em seu estudo com PME que a quase totalidade das 

empresas pesquisadas, necessitam e utilizam recursos de bancos e financeiras para cobrir suas 

necessidades de capital de giro, o que demonstra a fragilidade financeira dessas empresas, 

especialmente considerando as características do mercado de crédito no Brasil: de juros altos, 

acentuada concentração bancária e a preferência dos empresários por linhas de crédito de 

curto prazo e elevado custo. 

Neste sentido, Lowe (2003) advoga que existem duas principais formas de gestão do 

capital de giro: a profilática e a resolutiva. Se por um lado, a primeira busca prevenir os 

problemas, mantendo uma razão adequada entre as entradas e as saídas de caixa, a segunda 

busca equacionar os problemas à medida que surgem, não obstante as óbvias vantagens da 

primeira abordagem, a maioria das empresas parece optar pela segunda. 

Em teoria, para a empresa ser lucrativa, os preços de seus serviços deveriam ser 

sempre superiores ao somatório de seus custos fixos e variáveis, garantindo, dessa forma, a 

remuneração adequada dos sócios (DIAS, 1967). No entanto, a falta de conhecimentos 

adequados em contabilidade e finanças, muitas vezes, impede os gestores de adotar modelos 

de precificação adequados, ou mesmo constatar prejuízos decorrentes de preços já adotados. 

Pinto (2015) constatou, em seu estudo com 167 gestores de estabelecimentos veterinários, que 

36,5% dos gestores não empregava nenhum método de custeio para a formação de seus 

preços, 52% declaravam não saber determinar as margens de contribuição unitária de seus 

produtos e apenas 17% afirmaram utilizar uma abordagem contábil em suas estratégias de 

precificação. 

A análise dos custos totais pode fornecer uma visão um tanto míope dos resultados da 

empresa, uma vez que, a lucratividade de cada produto/serviço é diferente, e não são raros os 

casos de empresas que apresentam prejuízos significativos nas vendas por desconhecerem as 

margens de contribuição unitárias de seus produtos/serviços (DIAS, 1967). Embora exista 

significativa divergência na literatura quanto ao melhor método de custeio e as formas de 

apropriação dos custos fixos, no estudo de Pinto (2015) foi observada uma correlação positiva 

entre o nível de conhecimento contábil e o aporte de lucro mensal observado, sugerindo que a 

utilização dessas ferramentas impacta diretamente nos resultados das empresas.  

O controle orçamentário pode ser definido como um sistema de planejamento e 

fiscalização dos esforços econômicos empreendidos pela empresa, cujos objetivos finais são 

assegurar a efetividade de suas operações e demonstrar seus resultados efetivos em termos 

financeiros (PODOLSKI, 1964). Embora seja bastante difundido e estudado entre as empresas 
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de grande porte, o controle orçamentário ainda é pouco praticado nas PME, a despeito dos 

potenciais efeitos benéficos para a gestão (FREZATTI ET AL, 2010). 

Em relação à gestão de pessoas, a literatura aponta que a gestão do capital humano de 

uma empresa pode ser fonte de grande diferencial competitivo, uma vez que, quando bem 

executada provê a empresa com uma equipe bem qualificada e preparada, o que é um recurso 

difícil de imitar por parte da concorrência (PATTERSON, 1997).  

Patterson (1997) cita ainda que dentre as práticas de gestão analisadas em seu estudo 

com empresas do Reino Unido, a gestão de pessoas foi a mais fortemente associada a 

aumentos de lucratividade das organizações e produtividade de seus trabalhadores, o que 

também é citado por Delery e Doty (1996). 

A despeito dessas evidências, Almeida (2009) constatou em seu estudo com PME em 

Portugal, que muitos gestores não buscavam implementar práticas de gestão de pessoas por 

não as considerarem importantes para a sobrevivência da empresa. Dentre as práticas 

estudadas pelo autor, podemos citar: recrutamento e seleção; planejamento de recursos 

humanos; treinamento de pessoal; avaliação de pessoal e sistema de incentivos. 

Das práticas previamente citadas, segundo o estudo de Almeida (2009), o 

recrutamento e a seleção são as mais largamente utilizadas, sendo que a maioria das empresas 

recorria à indicação dos funcionários já existentes como principal método para a seleção de 

novos funcionários, em virtude de seu baixo custo e da ausência de profissionais 

especializados na gestão de pessoas. 

Com base nos estudos citados, podemos concluir que, embora apontada pelos estudos 

como extremamente relevante para a produtividade e lucratividade das empresas, a gestão de 

pessoas não parece considerada como tão importante para os gestores de PME, ou talvez que 

a relação custo benefício dessas práticas não lhes pareça tão favorável, levando a poucos 

investimentos na área. 

Por fim, os sistemas de gestão da qualidade, surgem após a segunda guerra mundial e 

ganham grande notoriedade após os estudos de Deming (1982) sobre a qualidade dos 

produtos de exportação japoneses. Ele argumentava que a qualidade era um fator fundamental 

para o aumento da produtividade e da performance financeira das empresas japonesas. Essa 

argumentação acabou propiciando o surgimento de diversas filosofias e estratégias de 

produção, como o Lean Thinking, Just in Time e Total Quality Management (O´NEIL E 

TENG, 2016). 

Ao compilar diversos estudos sobre o tema, O´Neil e Teng (2016) puderam constatar 

que embora alguns apontassem para uma correlação positiva entre a adoção dos sistemas de 
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qualidade e a performance financeira, outros não conseguiram observar uma relação direta. 

Uma das teorias levantadas para explicar essa discrepância de resultados é a existência de um 

lapso temporal entre a implementação de tais sistemas e a observação efetiva dos resultados, 

pois muitos dos ganhos em qualidade e eficiência demoram a se traduzir em melhores 

indicadores financeiros. 

Embora o grande foco da literatura sobre os sistemas de gestão da qualidade esteja 

direcionado às grandes empresas (O´NEIL E TENG, 2016), autores como Anthony et al 

(2005) argumentam que os benefícios da adoção de tais sistemas para PME são semelhantes 

aos observados em grandes empresas.  

Hendricks e Singhal (2000) evidenciaram que tal suspeita é pertinente, pois ao 

correlacionar as características das empresas adotantes de sistemas de gestão de qualidade 

com indicadores de performance financeira, observaram que empresas de pequeno porte 

apresentaram uma melhora ainda mais significativa dos indicadores analisados do que as 

empresas de maior porte, embora relatem como menos comum a adoção de tais sistemas por 

parte das primeiras.  

Até este momento, o que destacamos foram aspectos gerais em relação à gestão de 

PME. A partir de agora, será dado destaque ao segmento a que se destina este estudo: micro e 

pequenas empresas do ramo de serviços veterinários. 

A literatura consultada nos permite constatar que as práticas gerencias dos veterinários 

não diferem significativamente daquelas adotadas pelos gestores nas empresas de maneira 

geral. Embora não tenhamos localizado estudos comparativos, existe farto material a respeito 

das práticas de gestão em PME e algum material a respeito da gestão de estabelecimentos 

veterinários.  

Um dos estudos mais abrangentes a esse respeito foi patrocinado pela Associação 

Norte Americana de Médicos Veterinários (AVMA) e pela empresa farmacêutica Pfizer no 

início da década passada. Participaram desse estudo 2.655 gestores veterinários.  Entre os 

resultados, revelou-se a baixa utilização de ferramentas gerenciais na gestão das empresas 

veterinárias. O estudo apontou, ainda, quais características dos gestores e das empresas 

estavam relacionadas aos melhores resultados financeiros. Oito características foram 

elencadas como as maiores preditoras de maiores rendimentos financeiros tanto da empresa 

quanto dos gestores, a saber: 1) orientação para negócios (por parte do gestor), 2) liderança, 3) 

frequência de análises financeiras, 4) desenvolvimento de recursos humanos, 5) habilidade de 

negociação dos gestores, 6) lealdade dos clientes, 7) capacidade de retenção dos clientes 

existentes e 8) captação de novos clientes (VOLK ET AL, 2005). 
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Foi observado que o rendimento anual médio dos gestores de estabelecimentos 

veterinários que apresentavam as características supracitadas era significativamente superior à 

média de todas as empresas pesquisadas. 

 

Figura 1 - Diferença de rendimento dos gestores 

 
Fonte: Volk et al, 2005, p. 215. 

  

Especialmente, a orientação para negócios e frequência de análises financeiras foram 

as características que estavam mais fortemente associadas a um incremento na renda dos 

gestores, em relação à média dos respondentes. Não foram observadas diferenças 

significativas em relação às mesmas variáveis, testadas em um estudo idêntico conduzido por 

Cron et al (2000) e que foi replicado por Volk et al (2005) anos mais tarde para verificar se 

haviam ocorrido mudanças significativas nesse mercado. 

Além disso, pode-se notar um diferencial expressivo no rendimento associado a 

políticas de treinamento e desenvolvimento de equipes e capacidade de negociação. Também 

é interessante notar que as práticas orientadas para a retenção e lealdade dos clientes 

existentes impactam mais significativamente nos rendimentos, do que àquelas orientadas para 

a captação de novos. Embora tais políticas de retenção não tenham sido descritas no estudo, 

podemos presumir que a gestão da qualidade seja muito importante para tal. Essa alegação se 

baseia em um estudo conduzido por Tamuliene e Gabryte (2014), que ao estudarem os fatores 

de retenção de clientes no mercado de serviços, chegaram à conclusão que os mais 

significativos eram o custo de transferência e a qualidade do relacionamento e dos serviços 

prestados. 
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Como pudemos ver, as práticas de gestão descritas, possuem efeitos já bem estudados 

sobre os resultados das empresas.  

 

3 METODOLOGIA  

 

Considerando os objetivos propostos neste projeto, o estudo foi conduzido em duas 

etapas: sendo a primeira baseada na metodologia qualitativa. Nesse contexto, o que 

caracteriza esta técnica de pesquisa é o fato de o pesquisador buscar apreender as múltiplas 

versões e percepções das experiências individuais e interpretá-las segundo os objetivos e as 

questões da investigação proposta (CRESWELL, 2007). 

Ao tentar analisar a relação entre a educação executiva e o desempenho econômico 

financeiro das empresas, partimos da avaliação individualizada de um conjunto de gestores 

que estão inseridos no mercado veterinário, com atuação na gestão de consultórios, clínicas, 

hospitais, laboratórios e centros de diagnóstico veterinários. 

No Brasil, não existe uma distinção clara entre os cursos de Master of Business 

Administration (MBA) e Especialização, sendo ambos classificados pela legislação dentro da 

modalidade lato sensu, sendo os cursos de MBA mais orientados para um público executivo 

cujo objetivo principal é desenvolver competências orientadas à sua atuação profissional. As 

principais distinções entre um programa de MBA e as Especializações estão na metodologia 

de ensino, fundada principalmente em estudo de casos nos MBA e no caso das 

Especializações, como um complemento à formação dos cursos de graduação 

(KARAWEJCZYK, 2015). Em virtude disso, para efeitos de análise quantitativa, foram 

considerados como programas de educação executiva, todos os programas de pós-graduação 

lato sensu em administração, finanças, marketing e ciências contábeis e suas subáreas, 

embora, na análise qualitativa, tenhamos reproduzido os relatos dos gestores que cursaram 

outros tipos de cursos e analisado também este impacto. 

A estratégia de coleta de dados empregada para este fim foi a entrevista com roteiro 

semiestruturado. Nas palavras de Duarte (2004, p. 215): 

 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos 

bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 

explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador 

fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos 

como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 

informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 

mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. 
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No caso da entrevista com roteiro semiestruturado, elaboramos um roteiro de questões 

e pontos de análise com base nos objetivos do estudo. Importa ressaltar que foi elaborado um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que cada participante do estudo 

assinasse concordando com os termos da pesquisa. 

Participaram da primeira fase deste estudo oito gestores de estabelecimentos 

veterinários dos municípios de Petrópolis, Duque de Caxias, Juiz de Fora e Rio de Janeiro. 

Esses sujeitos foram escolhidos de maneira intencional para que se pudesse obter um perfil 

diversificado de gestores e empresas. 

Todas as conversas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para análise.  

Quanto aos procedimentos de análise de dados, utilizamos a técnica da análise de 

conteúdo. Esta tem sido uma metodologia bastante empregada em pesquisas qualitativas nas 

ciências humanas e sociais. Trata-se de uma técnica que nos permite analisar as formas de 

comunicação verbal e não-verbal que se dão nas relações entre os sujeitos participantes do 

estudo (QUEIROZ, 2004). 

Por meio da análise de conteúdo, o pesquisador é capaz de compreender as relações 

sociais num dado tempo e espaço, possibilitando uma análise que avança o senso comum, um 

rigor e uma vigilância crítica em relação aos dados coletados (MINAYO, 2000).  

De acordo com Bardin (1982), a análise de conteúdo permite que a organização dos 

dados, no caso as entrevistas, seja mais criteriosa e detalhada, propiciando a identificação de 

conteúdos e “dicas” que apontam para elementos de significação que, de imediato, não seriam 

perceptíveis.  

O processo de análise de conteúdo foi realizado, primeiro, a partir de uma leitura 

flutuante de todas as entrevistas. Posteriormente, foram formuladas algumas categorias de 

análise que nos possibilitaram compreender quais as principais dificuldades dos gestores 

entrevistados em relação à gestão e aos impactos que a educação executiva exerceu sobre os 

processos de trabalhos desses gestores, no caso, daqueles que fizeram alguma formação na 

área da administração.     

Em um segundo momento, utilizamos a metodologia quantitativa, com o emprego de 

um questionário, que segundo Freitas et al (2000), pode ser definido como: 

 

A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, 

normalmente um questionário (FREITAS ET AL, 2000, p. 105). 
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O questionário foi elaborado seguindo uma escala não forçada equilibrada, no qual 

procuramos avaliar tanto o perfil dos gestores dos estabelecimentos veterinários, quanto as 

métricas sobre o desempenho econômico financeiro das empresas, em um corte transversal.  

Escalas são compostas por um conjunto de variáveis que compartilham uma mesma 

causalidade ou consequência. Em geral, escalas são utilizadas como uma estratégia de coleta 

de dados para aferir sobre alguma característica latente ou estudar temas sensíveis que não 

poderiam ser obtidos de forma direta. A confiabilidade de uma escala está diretamente 

associada à confiabilidade dos diversos itens que a compõem e à intensidade na qual estão 

associados uns aos outros. A validade de uma escala depende do quanto o seu conjunto de 

variáveis de fato compartilha uma causalidade ou consequência com a real medida latente. 

O layout também foi um fator ponderado, uma vez que, apresentado de forma 

amistosa reduz a taxa de missings, principalmente entre aqueles que estão menos propensos a 

responder a pesquisa. Um bom desenho previne que questões ou categorias de resposta não 

sejam percebidas. 

O público-alvo desta fase do estudo foram gestores de empresas do setor veterinário, 

especificamente de empresas classificadas dentro da subclasse 75 da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

ou seja, atividades veterinárias, tais como: consultórios, clínicas e hospitais veterinários, 

laboratórios e centros de diagnóstico por imagem, serviços de remoção e ambulância 

veterinária, além da prestação de serviços médico-veterinários em geral. 

A delimitação da amostra foi realizada com base na inferência estatística, conforme 

Fávero et al (2009). A inferência estatística tem como objetivo possibilitar ao pesquisador a 

formulação de conclusões acerca do estudo com base numa amostra. Na impossibilidade de 

determinar o tamanho real de uma população, torna-se mais importante assegurar que o 

tamanho da amostra seja representativa. Segundo dados do conselho federal de medicina 

veterinária, existem 8.550 empresas neste segmento de atividade, em contraste com o número 

que consta do cadastro central de empresas do IBGE, que revela a existência de 5.786 

empresas. Embora a divergência das fontes sobre o número exato desta população seja 

significativa, nos permite concluir que o número real provavelmente está situado dentro deste 

intervalo. 

Diante da definição da população a ser estudada, foi verificado a possibilidade de um 

desenho amostral probabilístico. Ele permite que se possa inferir sobre a população, calcular 

margem de erro e intervalo de confiança. Porém, para que essa metodologia possa ser 
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aplicada, todos os indivíduos da população devem ter a mesma probabilidade de serem 

selecionados, o que não foi possível, uma vez que, o questionário seria aplicado online e não 

teríamos formas concretas de levar o instrumento de coleta de dados até cada um deles.  

Assim, neste estudo, foi utilizada a metodologia de amostragem não probabilística, 

ficando a cargo do pesquisador escolher aqueles que iriam responder o questionário. Como a 

intenção do estudo não é tratar a acuracidade das informações da população e sim focar nas 

relações entre as variáveis, a opção por essa ferramenta não afeta estatisticamente as análises 

que foram realizadas. Alguns pontos considerados é que não há como conhecer o grau de 

representatividade da população, não é possível calcular a margem de erro e nem fazer 

projeções sobre a população total. Em uma pesquisa realizada de forma online é viável a 

incorporação de um número maior de variáveis e termos uma margem de representatividade 

extensa. 

Ficou definido então, por conveniência, que a amostra deste estudo, apoiado por 

Fowler (2009), seria entre 150 a 200 indivíduos, o que é suficiente para a realização da 

pesquisa, levando em consideração todos os critérios relativos ao conceito de amostragem não 

probabilística. 

Além de enfrentar diversos obstáculos relacionados ao desenho da pesquisa e coleta de 

dados, é necessário ainda atentar-se à forma de equacionar de maneira correta o 

processamento de grandes bancos de dados. A metodologia usada para realizar a depuração 

das variáveis deve ser aplicada de forma cuidadosa respeitando o tempo demandado para a 

realização dessa tarefa. Nesse momento, lançamos mão de ferramentas estatísticas, aliadas 

a conhecimentos prévios adquiridos durante todo este estudo, permitindo definir quais 

variáveis teriam condições de ser utilizadas em procedimentos relacionais. 

Conforme apontado por Zikmund (2000), estudos exploratórios, de forma geral, têm o 

apelo voltado pra situações onde se deseja explorar, diagnosticar ou descobrir novas ideias. 

Mesmo que já existam estudos publicados na área ou até mesmo conhecimento prévio do 

pesquisador, elencam-se inúmeras explicações alternativas, permitindo que o estudo promova 

conhecimento, se não de todas, mas várias explicações diante daquilo que é levantado. 

Durante esta pesquisa optou-se pela aplicação online dos questionários. 

Conceitualmente elas são muito semelhantes aos questionários auto preenchidos ou aplicados 

por telefone, sendo diferente apenas na maneira que são (ILIEVA, BARON E HEALEY, 

2002). 

Segundo Malhotra (2006), a aplicação de instrumentos de coletas de dados com o 

auxílio da Internet está ficando cada vez mais comum entre os pesquisadores. Baixo custo de 
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aplicação, agilidade em obter respostas, alta abrangência do público e flexibilidade para o 

respondente. Mas, ao mesmo tempo, lidamos com aspectos negativos quando vislumbramos, 

por exemplo, a baixa taxa de respostas dos questionários enviados aos diversos indivíduos. 

O questionário foi disponibilizado via LimeSurvey e o link para o preenchimento do 

questionário foi distribuído de três maneiras: envio de e-mails e mensagens via rede social 

(plataforma whatsapp) para os contatos pessoais do pesquisador que se enquadravam na 

categoria a ser pesquisada; campanha de impulsionamento de anúncios na rede social 

(plataforma Linkedin), na qual foi selecionado o perfil desejado para os destinatários dos e-

mails e envio de e-mails para empresas da subclasse CNAE 75, cujos endereços foram obtidos 

pela base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

O questionário foi elaborado em duas etapas, sendo a primeira destinada a traçar um 

perfil do gestor e a segunda o perfil da empresa. Ambos os blocos foram obrigatórios, não 

sendo possível avançar para a segunda parte sem a conclusão da primeira. Ao todo foram 

elaboradas 26 perguntas, sendo apenas uma de caráter optativo. O link permaneceu ativo de 

15 de julho de 2018 até 31 de agosto de 2018. 

As respostas dos questionários foram exportados para o formato Microsoft Excel e em 

um segundo momento as variáveis foram agrupadas e analisadas utilizando o Software 

Statistical Package for the Social Science (SPSS). Os resultados serão descritos na seção de 

análise de resultados.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, serão analisados respectivamente os dados coletados nas fases 

qualitativa e quantitativa da pesquisa. Para ilustração dos tópicos apresentados, serão 

transcritos alguns trechos das entrevistas, assim como as características da amostra, na parte 

quantitativa, e as relações entre as variáveis testadas. 

 

4.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Como mencionado na metodologia deste estudo, a escolha dos sujeitos de pesquisa foi 

realizada com base numa amostragem não probabilística (ou intencional), de forma a refletir 

um perfil bastante heterogêneo de gestores, tanto em termos de formação profissional como 

de experiência, a fim de conseguir a maior quantidade de informações possível para análise. 
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Participaram do estudo oito gestoras de empresas do setor veterinário (clínicas, 

hospitais, laboratórios e centros de diagnóstico por imagem), escolhidas a partir da rede de 

relacionamentos pessoais do autor. O quadro a seguir apresenta suscintamente o perfil de cada 

participante deste estudo:  

Quadro 1 – Perfil das gestoras 

Gestoras Formação inicial 

Formação no 

nível de pós-

graduação 

Experiência 

em gestão 

(número de 

anos) 

Atua 

exclusivamente 

na gestão do 

negócio 

1 

Tecnólogo em 

Administração e 

Marketing 

MBA em Gestão 

Empresarial (em 

curso) 

15 anos Sim 

2 
Medicina 

Veterinária 

MBA em Gestão 

Empresarial (em 

curso) 

05 anos Não 

3 
Comunicação 

Social 
Não possui 10 anos Não 

4 
Medicina 

Veterinária 

MBA em 

Administração 
20 anos Não 

5 
Medicina 

Veterinária 
Não possui 30 anos Não 

6 
Medicina 

Veterinária 

Pós-graduação 

em Diagnóstico 

por Imagem 

20 anos Não 

7 
Medicina 

Veterinária 
Não possui 35 anos Não 

8 
Medicina 

Veterinária 
Não possui 18 anos Não 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor.  

 

Para preservar a identidade dos entrevistados e das empresas nas quais trabalham, 

nomes, marcas e eventuais referências que permitissem a identificação dos participantes da 

pesquisa foram suprimidas. 
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Nesta etapa, e conforme os objetivos da pesquisa, o conteúdo das entrevistas foi 

agrupado em três categorias emergentes: identificar junto aos gestores as principais razões 

que os motivaram a buscar a formação executiva ou outro tipo de resposta para suas carências 

gerenciais; suas principais dificuldades na gestão e quais as ferramentas utilizadas para lidar 

com essas dificuldades.  

Após a classificação dessas três categorias: motivações para a busca da educação 

executiva; dificuldades na gestão; ferramentas utilizadas, foi possível fazer uma análise 

comparando os dois grupos de gestores entrevistados na pesquisa: os que haviam cursado ou 

estavam cursando pós-graduações na área gerencial e os que não haviam. 

A primeira categoria busca elencar as principais razões que motivaram as gestoras a 

buscar alguma forma de resposta para suas carências em termos de gestão, seja através da 

educação executiva ou de outras formas. 

A segunda categoria inclui as principais dificuldades enfrentadas no processo de 

gestão da empresa, principalmente antes da busca pela educação executiva, ou, outras fontes 

de informação, no caso das gestoras que optaram por outras formas de resolução 

(consultorias, cursos do SEBRAE, etc.). 

E, finalmente, a terceira categoria procura abordar as principais ferramentas utilizadas 

atualmente para tentar resolver as dificuldades apontadas na segunda categoria. 

Nesta primeira categoria, pudemos observar que entre as principais motivações que 

levaram as gestoras a considerar a formação executiva ou outro tipo de resposta para suas 

carências gerenciais, as de maior relevância foram: 

 

• Deficiências na formação da graduação, especialmente a ausência de conteúdos 

significativos de gestão na grade curricular. 

• Incentivo do proprietário da empresa. 

• Percepção de que o crescimento da empresa aumentou o volume de tarefas do dia a 

dia e também as tornou mais complexas. 

• Necessidade de atualização de conhecimentos sobre gestão. 

• Busca por uma melhor gestão da própria carreira. 

 

Durante as entrevistas, as deficiências na formação inicial, foram especialmente 

mencionadas por parte das gestoras cuja formação inicial era em medicina veterinária. Ficou 
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evidente que durante a faculdade, não foi oferecido conteúdo suficiente na área de gestão 

empresarial, o que pode ser observado pelas falas das gestoras: 

Entrevistada 1: “E essa formação, em tudo que eu li até hoje é muito deficiente na 

faculdade de veterinária [...], e pra mim foi também”. 

Entrevistada 4: “não tem no currículo básico uma cadeira de administração. Eu acho 

isso uma falha do ensino enorme”. 

Entrevistada 6: “Eu realmente saí muito crua da faculdade nesse lado de 

empreendedorismo [...] zero, zero mesmo de gestão de empresas, marketing. Então, tudo a 

gente teve que buscar aqui fora [...] acho fundamental ter uma disciplina de administração, 

pelo menos para a pessoa saber o que é que é dinheiro, o que entra e como calcular um custo 

de alguma coisa”. 

 Tal constatação corrobora com o estudo conduzido por Freitas (2016) que, ao analisar 

grades curriculares de cursos de medicina veterinária, identificou um elevado número de 

cursos (e consequentemente egressos), que não possuíam nenhuma disciplina relacionada à 

gestão ou economia.  

O incentivo do proprietário da empresa também ficou claro em duas entrevistas, neste 

caso, não observamos diferenças entre gestoras no que concerne à sua formação inicial. 

Entrevistada 1: “E aí eu ia fazendo tudo meio que no intuitivo.  E aí a (outra gestora) 

também tava com dificuldades vendo a necessidade aqui na parte da clínica, e aí o 

(proprietário) ofereceu pra nós duas.” 

Entrevistada 2: “Ele falou: ‘Você acha que a gente consegue transformar isso aqui 

numa empresa séria?’ ‘Claro que consegue.’ ‘De que forma a gente vai fazer isso?’. Hoje não 

caberia no meu orçamento fazer essa pós-graduação. E aí ele falou: ‘(gestora), busca que eu 

vou pagar. Eu quero que você se forme’." 

Este último diálogo, deixa claro como o proprietário em questão valoriza a educação 

formal e a associa a uma gestão mais profissional de sua empresa, de certo modo a ideia de 

que a educação formal está relacionada a uma gestão mais profissional foi uma das questões 

que motivou nosso estudo.  

A associação entre o crescimento da empresa e o aumento de volume e complexidade 

das tarefas, pode ser notada pelo discurso de quatro gestoras: 

Entrevistada 3: “é uma quantidade muito grande de atividades, de tarefas e elas não 

estão bem direcionadas, distribuídas. Aqui cada um faz um pouquinho de cada coisa, faz tudo 

[...] Só que com o crescimento, conforme você vai crescendo, você vai... isso vai ficando mais 

em evidência, né? Isso vai ficando mais notório”. 
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Entrevistada 6: “É. Ah, então, quando eu... é... quando a empresa começou a crescer, 

começou a aumentar a quantidade de clientes. Aí eu achei que seria necessária alguma ajuda.” 

Também neste caso, não foi observada diferença entre os relatos das gestoras 

veterinárias e as demais, a percepção de maior complexidade das tarefas do dia a dia pareceu 

induzir nas entrevistadas um desejo de resposta, manifestado em alguns casos pela busca por 

qualificação e em outros pela contratação de consultorias especializadas em gestão, 

permitindo um maior foco nas tarefas técnicas, como pode ser observado em outro trecho da 

entrevista:  

 Entrevistada 6: “a pessoa tem que buscar um administrador, eu acho, né? Veterinário 

tem que continuar sendo veterinário. Ele não tem que fazer tudo. Eu acho isso, entendeu?” 

A necessidade de atualização ficou evidente no discurso de duas gestoras, cuja 

formação inicial não era de medicina veterinária. 

Entrevistada 2: “Na realidade eu acho que o que eu mais buscava era uma atualização. 

As técnicas mudam, as formas de abordagem com o teu cliente mudam”. 

Entrevistada 4: “Olha, o curso (de pós-graduação) era muito teórico, [...], não tinha 

como não ser. Mas ele me trouxe uma visão de negócios, ampliou a minha visão, entendeu?” 

A busca por uma melhor gestão da própria carreira e uma melhoria de sua própria 

empregabilidade também foi relatada por duas gestoras, uma delas passou por uma transição 

de carreira e considerou a pós-graduação como um fator importante neste processo. 

Entrevistada 4: “de certa maneira eu sempre me interessei por negócios, mas assim, 

nunca achei que eu fosse ser uma empreendedora, vou ser uma mulher de negócios. Não, isso 

não era meu objetivo, não era meu sonho. Mas, por outro lado, o curso de pós me fez ver que 

eu tinha talento pra coisa, e que um bom administrador pode salvar uma empresa”. 

Entrevistada 5: “Eu sentia falta dentro do curso de uma disciplina que ensinasse o 

profissional a aprender a gerir a sua carreira, o seu futuro negócio”. 

Essa característica também foi observada por Oliveira (2014) em levantamento 

conduzido com egressos de cursos de MBA, que observou que, para os respondentes cuja 

principal motivação ao ingressar nos cursos de MBA era a transição de carreira, mais da 

metade (52,5%) atingiu seu objetivo, de certa maneira indicando o poder transformador da 

educação sobre o indivíduo. 

Nos quadros a seguir, podemos destacar os pontos que foram indicados na fala das 

gestoras e suas recorrências, as colunas hachuradas indicando gestoras cuja formação de 

graduação era medicina veterinária, as colunas brancas representando outras formações e a 

coluna final o número de recorrências. 
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Quadro 2 – Motivações 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Recorrências 

Deficiências na graduação X  X X X X X X 7 

Incentivo do proprietário X X       2 

Crescimento e Complexificação X X X   X   4 

Atualização de conhecimentos  X  X     2 

Gestão da Carreira    X X    2 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

  

Na segunda categoria, dificuldades na gestão, podemos elencar seis tópicos com maior 

recorrência, que serão objeto de análise: 

• Precificação 

• Cobranças 

• Controles Financeiros 

• Segregação da gestão (empresa / família) 

• Gestão de pessoas 

• Falta de estruturação processual da empresa 

 

A dificuldade de formar preços foi apontada como relevante por 5 gestoras, como 

podemos ver em alguns trechos a seguir:  

Entrevistada 1: “É, assim, uma dificuldade bem... que foi muito significativa, que eu 

acabei até estudando por minha conta, foi precificação”. 

Entrevistada 3: “Honestamente, o que é de praxe. O que as pessoas usam. Baseado no 

mercado mesmo. Não, não informação minha, mas aquilo que eu vejo que o mercado costuma 

praticar”.   

Entrevistada 6: “a gente sai muito cru da faculdade nesse lado aí, porque veterinário 

não sabe. Não sabe nem calcular o custo de nada. Ele bota o preço do vizinho menos R$ 10,00 

pra ganhar o mercado, Né? Ele não sabe quanto custa (sic) as coisas. Ele vai pelo preço de 

mercado e pronto”. 

A dificuldade em relação a efetuar cobranças de clientes, foi relatada por três gestoras, 

que revelaram que a prática da venda “fiada” até bem pouco tempo era comum em suas 

respectivas empresas. 

Entrevistada 2: “porque o pessoal chegava aqui, fazia o serviço... ‘depois me manda a 

conta’. O pessoal tinha caderninho com nome de cada um que devia aqui”. 
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Entrevistada 5: “Quando eu comecei a receber muito calote. Calote. Que aí eu comecei 

a ver que eu trabalhava muito, ganhava pouco. Eu não conseguia cobrar, não tinha ninguém 

pra cobrar”. 

Durante as entrevistas, foi possível observar que, segundo a ótica das gestoras, a venda 

fiada, além de estar associada a um alto nível de inadimplência dos clientes, acarretava graves 

problemas de fluxo de caixa, uma vez que, o custo dos serviços prestados eram efetivamente 

desembolsados à vista e os créditos, quando recuperados, demoravam em demasia para 

ingressar no caixa da empresa.  

A elaboração e análise de relatórios financeiros, que para efeitos de categorização 

denominaremos como controles financeiros foi apontada por 5 gestoras como significativa. 

Entrevistada 3: “Falando muito francamente, lucro ou prejuízo a gente analisa da 

seguinte forma: português claro. Se a conta tá negativa ou se tá positiva. Se eu tô mais 

pagando do que recebendo, essa é minha análise”. 

Entrevistada 6: “A capacidade de você juntar dinheiro. Eu não sei como é que eu 

posso dizer isso. Aumentar a receita, assim. É, a capacidade de você... de sobrar, né, alguma 

coisa, né? Que às vezes você aumenta a receita e aumenta o gasto, né, aí não adianta”. 

Entrevistada 7: “Ficamos em dificuldade por não ter dinheiro. Entendeu? Nem pra 

diminuir despesa ele tinha dinheiro, porque ele tinha que mandar funcionário embora e ele 

falava que não tinha dinheiro”. 

A segregação da gestão da empresa em relação ao proprietário ou família controladora 

da empresa, foi mencionada por três gestoras, como uma dificuldade a ser superada. 

Entrevistada 2: “a gente saiu da gestão familiar, da mão do veterinário que não-... ele 

tem uma visão de negócio maravilhosa, mas não na área administrativa”. 

Entrevistada 5: “E trabalhar pra mãe é muito mais difícil do que trabalhar pra um 

estranho [...] eu queria implantar certas rotinas, mas era sempre difícil”. 

Entrevistada 7: “eu posso tá pecando um pouco, mas o (proprietário) emperra tudo. 

Todos os planos de ação que chega em algum momento, que precisa de investimento da 

empresa ou de investimento da diretoria, para tudo”. 

Nos três casos em que ficou clara a dificuldade da segregação da gestão familiar, a 

figura do proprietário apareceu como, embora reconhecidamente bom na técnica, alguém que 

devido a seus conhecimentos e experiência, parecia refutar de alguma forma abordagens que 

ele considerasse como mais teóricas ou menos práticas de implementar. Uma das 

entrevistadas deixa isso bastante claro, em um de seus diálogos: 
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Entrevistada 7: “A gente tinha todos os processos. Final de ano nós vamo trabalhar 

todas aquelas partes de planejamento estratégico – financeiro, interno, cliente. Eu fazia aquilo 

todo ano. Eu tenho isso tudo. Se eu não me engano em 2013/14 eu copiava, entregava pra 

direção, chegava no final do ano não tinha nem 10% realizado. Eu falei assim: “Pra que que 

eu vou continuar essa coisa?”. 

A gestão de pessoas também aparece como ponto crítico na avaliação de três gestoras: 

Entrevistada 1: “Mas a parte de gestão de conflito, porque... eu achei que... foi o que 

eu achei mais importante. É... é o tempo todo. É com cliente, é com funcionário, é funcionário 

daqui, com funcionário de lá, entendeu?”. 

Entrevistada 2: “O... a equipe que você tem é muito importante. E antes, no começo, a 

gente tinha uma rotatividade muito grande”. 

Entrevistada 4: “Tipo, a leptospirose (vacina de) é uma que eu perco pra caramba, 

porque os funcionários não ligam. Aí eles fa-... falta gestão d'eu... só matando, né? Porque aí a 

gestão é cadáver. Porque eu falo brigo, brigo e eles continuam sem ligar. Tinha que ter 

alguma forma de punir, pra eles pararem de não fazer”. 

Nesta subcategoria, foram incluídas as menções de problemas como turnover, 

conflitos interpessoais, dificuldades de implementação e execução de rotinas por parte dos 

funcionários, absenteísmo e ainda a falta de qualificação da mão de obra disponível e a 

dificuldade de reposição de funcionários. Pudemos perceber que esse assunto permeou boa 

parte dos diálogos, denotando sua importância para as gestoras. Em última análise, todos os 

problemas mencionados acabam por serem mais evidenciados pelas gestoras, por provocarem 

perdas financeiras diretas e indiretas significativas para as empresas. 

A falta de estruturação processual e as limitações para a estratificação de funções 

também foram relatadas por 3 gestoras: 

Entrevistada 1: “antes, é... não havia treinamento de funcionário no geral. As pessoas 

eram não sabiam qual era sua função direito”.  

Entrevistada 3: “Porque é uma quantidade muito grande de, de atividades, de tarefas, 

e... elas não estão bem, é... direcionadas, bem distribuídas. Aqui cada um faz um pouquinho 

de cada coisa, faz tudo”. 

O relato das gestoras deixa claro que essa falta de definição clara do papel de cada 

funcionário faz com que algumas tarefas não sejam cumpridas em virtude da falta de 

comunicação, e em alguns casos, há a sabotagem mútua entre colaboradores, o que 

efetivamente traz prejuízos à empresa. Além disso, conforme a fala de uma das gestoras, 

pode-se notar claramente a percepção que ela tem sobre a vinculação entre o planejamento 
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financeiro e a análise dos custos da empresa, e a inexistência de um profissional dedicado a 

essa função: 

Entrevistada 3: “Aqui a gente não tem ninguém com tempo suficiente pra buscar 

estratégias e alternativas de reduzir custos, de reduzir taxas que poderiam... isso poderia de 

alguma forma ajudar”. 

No entanto, uma das ressalvas feitas pela mesma gestora, dá conta de que seria 

impossível a contratação de tal profissional, em virtude das dificuldades em encontrar mão de 

obra qualificada e seu elevado custo. 

Entrevistada 3: “A gente fica se dividindo em mil, porque tem mil tarefas pra 

desempenhar sozinha. Hoje o mercado não possibilita que a gente contrate mais pessoas, mais 

profissional, até porque mão de obra qualificada tá difícil, e a mão de obra qualificada quer 

ganhar uma remuneração que aqui não cabe”. 

Como podemos observar, as dificuldades com relação à formação de preços e 

controles financeiros foram as que apresentaram o maior número de recorrências. 

 

Quadro 3 - Dificuldades na gestão 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Recorrências 

Precificação X  X X  X  X   5 

Cobrança  X   X    X  3 

Controles Financeiros X  X   X X  X  5 

Segregação da gestão  X    X   X   3 

Gestão de pessoas X X   X      3 

Falta de estruturação de processos X  X     X  3 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

Na terceira categoria, procuramos discutir as ferramentas que as gestoras utilizaram 

para responder aos problemas elencados na categoria anterior, ou quando não foi adotada 

nenhuma ferramenta visando à solução do problema por parte de alguma das gestoras, isto 

também será assinalado no quadro de recorrências ao final do capítulo. Nesta categoria, 

podemos destacar:  

• Adoção de métodos de custeio 

• Métodos para fazer cobranças 

• Sistemas de controle financeiro 

• Segregação da gestão (família / empresa) 

• Treinamento de pessoal 

• Divisão de tarefas 



38  

 

 

Uma das soluções apontadas pelas gestoras para dirimir as dificuldades relativas à 

formação de preços foi a adoção de métodos de custeio, notadamente o custeio variável ou 

direto, o que foi referido por duas gestoras. 

Entrevistada 1: “O cálculo do custo ficou bem sólido, porque a gente passou a fazer 

levando em conta todos os custos e não só o preço do concorrente”. 

Entrevistada 6: “Eu aprendi a fazer o controle financeiro, o controle dos meus custos, 

então eu tive mais clareza de avaliar os meus resultados”. 

Quando perguntadas sobre quais foram as fontes de informação utilizadas para a 

adoção destas ferramentas, a entrevistada 1 relatou ter buscado informações por conta própria 

em livros e internet e embora estivesse cursando o MBA em gestão empresarial, tinha a 

expectativa de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema durante o curso. 

Já a Entrevistada 6 relatou ter feito diversos cursos do SEBRAE e também contratou 

um consultor especializado em gestão empresarial para auxiliar neste e em outros aspectos da 

gestão. 

Embora a dificuldade em formar preços tenha sido a que apresentou a maior 

recorrência entre todas as citadas pelas gestoras, exceto as já citadas anteriormente, todas as 

demais continuam a praticar preços baseados no mercado, não sabendo determinar com 

clareza, neste caso, as margens de contribuição de seus produtos, o que pode levar a uma 

percepção distorcida sobre o lucro ou prejuízo de cada um. A falta de conhecimento, tempo 

ou mesmo interesse foram apontados como as principais limitações para exercer controles 

mais detalhados sobre os preços praticados. 

Das três gestoras que referiram ter problemas com relação a cobranças, duas 

declararam ter diminuído significativamente o problema através de métodos distintos. 

Entrevistada 2: “Hoje a gente tem setor de cobrança, setor de faturamento, o 

laboratório, o cliente é atendido... tem uma pessoa pra cobrar o cliente”. 

A entrevistada relatou ter implementado um setor de cobrança, pois segundo seu 

relato, uma das principais dificuldades era justamente a falta de pessoal dedicado a essa 

função, que fazia com que as faturas demorassem a ser cobradas, gerando esquecimentos e 

resistência dos clientes em pagar suas contas. A gestora relata que a ideia de implementar o 

setor de cobrança é fruto de uma experiência profissional prévia, embora essa e outras 

iniciativas estejam sendo aprimoradas através dos conhecimentos adquiridos e da interação 

com os professores do MBA em gestão empresarial. 
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Já a Entrevistada 5 relatou ter terceirizado seu departamento de cobrança através de 

uma firma especializada em recuperação de passivos, o que embora provocando a insatisfação 

de alguns clientes, reduziu a quantidade de dívidas. Esta iniciativa surgiu a partir da 

orientação de um advogado. 

Duas gestoras relataram ter passado a utilizar sistemas de controles financeiros para a 

elaboração e análise de relatórios. 

Entrevistada 1: “A maior parte do serviço que as meninas fazem aqui em cima na 

administração eu faço junto com elas, adotamos um sistema de gerenciamento que ajuda a 

acompanhar as finanças”. 

A gestora relata que adotou os controles financeiros mais apurados há algum tempo, a 

pedido do proprietário da empresa, mas tem alguma dificuldade de avaliar os relatórios 

gerados pelo sistema, o que espera superar com a formação oriunda de seu MBA. 

A entrevistada 6 afirma ter adotado controles financeiros após cursos do SEBRAE, no 

entanto foi apenas após a contratação de consultoria especializada que começaram a ser 

gerados relatórios mais aprofundados sobre as finanças da empresa. A fala da gestora 

demonstra que, embora considere muito importante esse tipo de auxílio na gestão, o custo de 

tais profissionais é um fator que limita sua aplicação a muitos pequenos negócios.  

Entrevistada 6: “as pessoas que são muito pequenas, clínicas muito pequenas sofrem 

por conta disso. Às vezes, não tem condição de pagar uma pessoa, né? (consultor) Aí fica... 

fica fazendo de qualquer jeito a administração”. 

A segregação da gestão (família / empresa) não foi citada por nenhuma gestora como 

transposta ou superada. Consideradas as particularidades do negócio veterinário no Brasil, já 

previamente citadas, isso não chega a causar surpresa, uma vez que, a figura do dono, muitas 

vezes, se confunde com o próprio negócio.  

O treinamento de pessoal foi apontado por duas gestoras como uma maneira de 

solucionar as dificuldades com a gestão das suas equipes. 

Entrevistada 1: “Hoje eu preconizo que todos os funcionários saibam de tudo, passem 

pelo treinamento de todos os setores”. 

Entrevistada 2: “Os funcionários que eu identifiquei que tinham dificuldades nas 

ferramentas do dia a dia, eu pedi pra fazer curso”. 

Ambas as gestoras relatam que as informações obtidas no MBA em gestão empresarial 

foram importantes para a adoção de programas internos de qualificação e treinamento de 

pessoal, conforme fica claro na fala de uma delas: 
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Entrevistada 2: “Essa parte de gestão de pessoas é uma coisa que eu trago direto o que 

eu tô aprendendo pra dentro do meu trabalho. E isso é muito bom, porque aí você tá 

praticando junto com o que você tá ouvindo”. 

Em relação à departamentalização, a entrevistada 1 relatou ter implementado um 

planejamento descritivo dos cargos, sem abrir mão do treinamento dos funcionários em todos 

os setores, uma vez que, a concentração de um determinado conhecimento em apenas um 

funcionário já havia acarretado problemas no passado. 

Entrevistada 1: “Antes só a gestora da Qualidade sabia os procedimentos, os 

formulários, entendeu?”. 

Como podemos observar, em relação à adoção de ferramentas visando à resolução das 

dificuldades apresentadas na categoria anterior, as Entrevistadas 1, 2 e 6 apareceram com 

maior recorrência, sendo apontados como fatores deflagradores ou estimuladores, os 

conhecimentos advindos do curso de MBA em gestão empresarial e a presença de consultoria 

empresarial. 

 

Quadro 4 – Ferramentas 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Recorrências 

Adoção de métodos de custeio X      X   2 

Métodos para fazer cobranças  X   X     2 

Sistemas de controle financeiro X      X   2 

Segregação da gestão          0 

Tratamento pessoal X X       2 

Divisão de tarefas X        1 
  Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

Como mencionado no início desta seção, os objetivos desta etapa do estudo se 

voltaram para a identificação das principais razões que os motivaram as gestoras a buscar a 

formação executiva ou outro tipo de resposta para suas carências gerenciais. Além disso, foi 

possível identificar suas principais dificuldades na gestão e quais as ferramentas utilizadas 

para lidar com essas dificuldades.  

Embora o foco da pesquisa seja abordar as ferramentas de gestão financeira, 

identificamos que outros aspectos da gestão estão interligados à gestão financeira, como, por 

exemplo, a concentração de tarefas, a impossibilidade de contratação de profissionais 

especializados, os desafios em treinamento de pessoal. A maioria das gestoras entrevistadas, a 

despeito de reconhecer as suas dificuldades na gestão, não relataram estar buscando 

estratégias para superá-las. Uma das hipóteses para tal é, justamente, a concentração de 
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tarefas que elas acumulam, o que pode prejudicar o desempenho, tanto operacional, como 

financeiro.    

Uma vez que as entrevistadas trabalham no mesmo segmento empresarial, optamos 

por não fazer nenhuma pergunta relacionada diretamente ao faturamento das empresas, de 

forma que, ao responderem ao questionário relativo a parte quantitativa deste estudo, as 

mesmas gestoras poderiam fornecer esses dados anonimamente.  

A seguir apresentaremos os resultados do estudo quantitativo e as análises que foram 

possíveis realizar a partir dos dados coletados. 

 

4.2 Pesquisa Quantitativa 

 

Nesta etapa, os objetivos da pesquisa foram: coletar dados a respeito do perfil dos 

gestores e das empresas do segmento veterinário; coletar dados sobre as práticas dos gestores 

e correlacionar todos estes dados com os resultados econômicos das empresas. 

O questionário foi elaborado seguindo uma escala não forçada equilibrada, no qual 

procurou-se avaliar tanto o perfil dos gestores dos estabelecimentos veterinários, como as 

métricas sobre o desempenho econômico financeiro das empresas, em um corte transversal. A 

escala não forçada é aquela que dá oportunidade ao respondente de não se posicionar de 

forma concreta com relação aquilo que foi perguntado. 

A seguir, apresentaremos as análises descritivas sobre o perfil dos gestores e das 

empresas que participaram da pesquisa. 

 

 

 

4.3 Análises Descritivas 

 

Ao todo foram respondidos 190 questionários contendo as respostas de gestores 

(diretores, sócios, gerentes administrativos e financeiros) de empresas do segmento PET: 

consultórios, clínicas e hospitais veterinários de animais de estimação, laboratórios e centros 

de diagnóstico veterinário.  

Do total de gestores pesquisados, 35,7% são bacharéis e 46,8% possuem títulos de 

pós-graduação lato sensu e 13,7% de mestrado ou doutorado, além de outros 3,8% que 

declararam não possuir formação superior. 
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Gráfico 1 - Perfil de formação acadêmica dos gestores 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

O perfil de formação acadêmica do gestor de estabelecimentos médico veterinários 

observados neste estudo é semelhante ao observado por Pinto (2015), que constatou em seu 

estudo que 43,71% dos gestores pesquisados possuíam cursos de pós-graduação lato sensu, 

30,54% eram bacharéis e 25,75% eram mestres ou doutores. Sendo que dos 89 respondentes 

que declararam ter títulos de pós-graduação lato sensu, apenas 11 declararam ter formação na 

área gerencial. 

Assim como também constatado por Pinto (2015), que apontou para uma dominância 

do médico veterinário como gestor das empresas do segmento, a maioria dos respondentes da 

pesquisa afirma possuir formação na área de medicina veterinária (81,1%), sendo que outros 

11,9% são graduados em administração de empresas e 7% tem formação em outras áreas, 

incluindo os não graduados. 

 

Gráfico 2 - Área de formação acadêmica dos gestores 
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Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Com o objetivo de entender a importância atribuída pelas empresas à qualificação de 

seus gestores através dos cursos de pós-graduação, investigamos a origem dos recursos 

utilizados para custeio das mensalidades desses cursos. Dentre os respondentes, 59% afirmam 

ter pagado as despesas para conseguir essa qualificação do próprio bolso, 26,3% conseguiram 

algum tipo de bolsa de estudos e apenas 7,3% tiveram o curso patrocinado pela empresa que 

trabalha. 

 

Gráfico 3 - Fonte de recursos para custeio da pós-graduação 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Ao analisarmos o vínculo institucional entre o gestor e a empresa, pudemos verificar 

que 33,1% dos respondentes declararam-se únicos proprietários do estabelecimento, 48,4% 

declararam ser sócios, 13,2% se enquadram em cargos como Consultores, Diretores e 

Gerentes e 5,3% declararam possuir outro tipo de vinculação institucional. 
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Gráfico 4 - Tipo de vinculação institucional dos gestores 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Em relação à distribuição das empresas por faixa de faturamento, pudemos verificar 

que 23,7% afirmam que suas empresas faturam até R$25 mil mensais, enquanto 22,6% 

responderam que seu faturamento médio mensal se encontra na faixa entre R$25 mil e R$50 

mil, 20% entre R$50 mil e R$100 mil, 18,9% entre R$100 mil e R$200 mil e cerca de 14,7% 

faturam mais de R$200 mil por mês. 

 

Gráfico 5 - Faturamento mensal bruto das empresas 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Para tentar avaliar o conhecimento gerencial e sua aplicação por parte dos gestores, 

elaboramos um questionário com 10 sentenças afirmativas sobre boas práticas gerenciais 
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indicadoras do conhecimento, nas quais o gestor deveria selecionar a opção sim caso adotasse 

a prática, ou a opção não caso não a adotasse. O objetivo desta questão foi investigar e tentar 

mensurar o nível de aplicação de conhecimentos financeiros por parte dos gestores das 

empresas. A seguir, dispomos das afirmativas e do percentual de pessoas que marcaram a 

opção “sim” como resposta: 

 

Gráfico 6 - Práticas gerenciais das empresas 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

A partir dessas afirmações, observamos que a média geral de respostas sim, obtida 

pelos respondentes foi de 5,3 e o desvio padrão 2,5. Neste sentido, pode-se afirmar que a 

capacidade administrativa encontra-se num grau mediano, porém considerando a variação 

desse valor, os gestores talvez possam ser alocados em um nível um pouco mais elevado de 

conhecimento. 

Para tentar entender de que forma os gestores mensuram os resultados das empresas, 

perguntamos aos gestores de que forma eles avaliam o resultado financeiro (lucro). A maioria 

dos respondentes (49,5%) diz levar em consideração a posição do caixa da empresa ao final 

de um exercício para medir o lucro da empresa, outros 19,5% usam os valores das retiradas de 

lucros a título de dividendos como referência, 12,6% declararam conhecer os indicadores 

contábeis como Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) ou 

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) e 8,9% utilizam como 

referência o valor do pró-labore dos sócios. 
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Gráfico 7 - Método de avaliação dos resultados financeiros 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Com relação às empresas representadas pelos gestores, 63,1% são clínicas 

veterinárias, 21% consultórios veterinários, 5,2% laboratórios e centros de diagnóstico, 3,1% 

hospitais veterinários e 7,3% são outras empresas do segmento veterinário. A maioria (43%) 

está no mercado há mais de 10 anos. As recém-estabelecidas (até 2 anos) representam 12,3% 

das respondentes. 

 

 

Tabela 1 - Ramo de atuação das empresas 

Qual o ramo de atuação de sua empresa? (Caso possua mais de 

uma atividade, colocar a principal) 
Frequência Percentual Válido 

Clínica veterinária 120 63,1% 

Consultório veterinário 40 21% 

Hospital veterinário 6 3,1% 

Laboratório ou centro diagnóstico veterinário 10 5,3% 

Outros 14 7,4% 

Total 190 100% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  
 

As empresas respondentes do estudo estão localizadas principalmente na região 

sudeste, sendo a maioria localizada no Estado do Rio de Janeiro, seguida por São Paulo e 

Minas Gerais. Nos demais estados, houve, no máximo, dois respondentes, sendo que em dez 

estados, principalmente das regiões Norte e Nordeste, não houve nenhum respondente. 
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Tabela 2 - Distribuição geográfica das empresas 

Qual o estado aonde está estabelecida sua empresa? Frequência Percentual Válido 

Rio de Janeiro 90 47,4% 

São Paulo 38 20% 

Minas Gerais 35 18,4% 

Bahia 7 3,7% 

Outros 20 10,5% 

Total 190 100% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  
 

Gráfico 8 - Tempo de atividade da empresa 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Ainda sobre as empresas respondentes do estudo, temos que 45,2% possuem entre 0 e 

5 funcionários e 27,4% contratam de 6 a 10 pessoas em seu quadro funcional. 

Tabela 3 - Número de funcionários das empresas (incluindo veterinários) 

Quantos funcionários possui a empresa?  Frequência Percentual Válido 

Entre 0 e 5 86 45,2% 

Entre 6 e 10 52 27,4% 

Entre 11 e 15 15 7,9% 

Entre 16 e 20 10 5,3% 

Mais de 21 27 14,2% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  
 

A gestão financeira e administrativa ainda é um grande desafio para este segmento 

empresarial, pois mais da metade, ou seja, 60,5% afirmam que não possuem um funcionário 

com dedicação exclusiva à gestão da empresa. Esse dado não era completamente inesperado, 
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uma vez que, o estudo de Pinto (2015) chegou à conclusão que 70% das empresas do 

segmento veterinário pesquisadas não apresentava um profissional exclusivamente dedicado à 

gestão. 

 

Tabela 4 - Presença do gestor 

Existe ao menos um profissional dedicado exclusivamente à gestão 

financeira / administrativa na empresa? 
Frequência Percentual Válido 

Não 115 60,5% 

Outros 2 1,0 % 

Sim, um dos sócios 43 22,6% 

Sim, um funcionário 30 16 % 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  
  

Com o objetivo de entender como as empresas fazem a gestão de seu caixa, 

procuramos saber quais as principais fontes de crédito utilizadas pelas empresas para cobrir 

eventuais indisponibilidades.  

 

Tabela 5 - Formas de suprir necessidades de caixa 

Na eventualidade de uma falta de caixa, qual a principal 

opção utilizada? 
Frequência Percentual Válido 

Antecipação de cartões 62 32,7% 

Capital dos sócios 18 9,5% 

Cheque especial 52 27,3% 

Desconto de cheques / duplicatas 3 1,5% 

Empréstimos bancários 30 15,8% 

Não sei responder 15 7,9% 

Outros 10 5,3% 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  

 

Os resultados apresentados pela tabela supracitada mostram que a maioria das 

empresas (32,7%) utiliza a antecipação de cartões como principal forma de obter recursos, 

seguida pela utilização do cheque especial (27,3%).   

Uma das consequências da dificuldade na gestão financeira pode ser evidenciada 

quando o assunto é distribuição dos lucros, em que 25,8% alegam não terem realizado 

nenhuma nos últimos 12 meses. Dentre as empresas que declararam ter distribuído lucros, 

24,7% afirmam ter distribuído um valor até R$5 mil, 18,4% entre R$5mil e R$10mil, 16,8% 

entre R$10mil e R$20 mil e a minoria diz distribuir valores superiores a R$5 mil (14,2%). 
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Gráfico 9 - Distribuição de lucros 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

  

A distribuição de lucros foi escolhida como métrica para avaliação do desempenho 

das empresas em detrimento da lucratividade, pois como suspeitávamos e conforme 

demonstrado por nossa amostra, existe uma grande dificuldade em mensurar os resultados 

das empresas, pelo menos quando levamos em conta critérios contábeis. 

Em busca de mensurar um índice aproximado de distribuição de lucros, calculamos a 

razão entre a média do intervalo dos lucros distribuídos entre os sócios e a média do intervalo 

do valor do faturamento mensal. A distribuição encontrada está representada no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 - Faixas de payout 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Podemos observar que 43,1% das empresas de nossa pesquisa possuem uma taxa de 

payout média entre 0 e 9,99%. 
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4.4 Análise Multivariada 

 

As análises de correlação bivariadas mostram algumas relações interessantes, porém 

não possibilitam verificar como essas variáveis estão relacionadas entre si e como, em 

conjunto, conseguem impactar as variáveis de resultado do empreendimento. Consideramos, 

por exemplo, que o fato de um estabelecimento ser maior exija a alocação de uma pessoa 

exclusivamente para a função administrativa e, ainda, o fato dela ser maior implique em 

conseguir atender um maior número de clientes e, portanto, faturar mais, havendo 

possivelmente maior distribuição de lucros. Nesses casos, analisar a correlação simples da 

variável de tamanho com o lucro distribuído pode nos mostrar uma percepção superestimada 

do impacto dessa variável para aquela de interesse. Buscando mitigar essa limitação, nesta 

seção será estimado um modelo Probit Multivariado. 

O Probit é um modelo econométrico que permite a estimação da probabilidade de 

resposta. Dito de outra forma, ele possibilita identificar qual a probabilidade de o gestor com 

especialização em gestão estar associado a uma firma com maior/menor payout, controlando 

para as variáveis de tamanho da firma, estado na qual está operando e tempo de experiência 

do gestor, por exemplo. De modo que a correlação entre as variáveis de interesse não esteja 

sendo influenciada por outras variáveis possivelmente relacionadas, conforme mencionado 

acima.  

Esse modelo é indicado principalmente para os casos em que a variável dependente de 

interesse, no caso o payout, seja uma variável categórica e não contínua.  

Para este estudo, optou-se por agregar essas sete faixas de distribuição de lucro em 

apenas duas: 

 

a) Empreendimentos com payout de 0 até 9,99%; 

b) Empreendimentos com payout de 10% ou mais; 

 

E o resultado a ser obtido será em discutido em termos de probabilidade da empresa 

em fazer parte de cada um desses dois grupos. A seguir listamos e descrevemos as variáveis 

explicativas a serem utilizadas no modelo. 

 

i) Especialização em alguma área de gestão 
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Essa variável foi criada a partir da pergunta 3. Ela considerou como especialização em 

área de gestão todas as pessoas que fizeram curso de Gestão empresarial ou negócios, Gestão 

financeira ou controladoria, Contabilidade ou Marketing. Ela assume valor 0 para as pessoas 

sem especialização, 1 para pessoas com especialização em gestão e 2 para pessoas com 

especialização em outras áreas. Pela hipótese aqui assumida, acredita-se que essa variável 

tenha impacto estatisticamente significante sobre a probabilidade da empresa ser mais 

lucrativa. 

 

ii) Existir profissional dedicado exclusivamente para a área administrativa 

Essa variável foi criada a partir da pergunta 11. Ela assume valor 1 no caso de existir 

profissional dedicado à área administrativa e 0 caso contrário, independente do profissional 

dedicado à essa área ser o próprio sócio. Essa variável pode ser interpretada como uma 

variável proxy para o feeling sobre negócios do gestor, sua capacidade de segregar o que é a 

área fim da empresa da área administrativa e, mais do que a variável de especialização, é 

esperada que tenha grande impacto sobre o lucro distribuído.  

 

iii) Experiência do respondente como gestor 

Essa variável foi criada a partir da pergunta 5 e está segregada nas seguintes 

categorias: a) 0 a 2 anos; b) 2 a 5 anos; c) 5 a 10 anos e d) Mais de 10 anos de experiência 

como gestor. Utilizaremos como referência a categoria a), de modo que a análise do impacto 

das demais faixas será feito em relação aos gestores com experiência de 0 a 2 anos. Para essa 

variável, em consonância com o mencionado no referencial por Hambrick e Mason (1984) em 

sua Upper Echelons Theory, espera-se impacto estatisticamente relevante sobre a distribuição 

de lucros.  

 

iv) Tamanho do empreendimento 

Essa variável foi criada a partir da pergunta 10 e está segregada nas seguintes 

categorias: a) Entre 0 e 5; b) Entre 6 e 10; c) Entre 11 e 15; d) Entre 16 e 20; e) Acima de 21.  

Também aqui a primeira faixa será utilizada como referência para comparação das demais.  

 

v) Variáveis de controle  

São variáveis correlacionadas com as variáveis dependente e/ou independentes. Ao 

adiciona-las à equação, buscamos expurgar possíveis efeitos confundidores. Como variáveis 



52  

 

de controle utilizaremos as seguintes: a) Idade da empresa (pergunta 7 do questionário); e b) 

Estado da federação (Pergunta 6 do questionário). 

Na tabela de resultado apresentada na seção a seguir, a utilização desses controles é 

indicada ao final da tabela com “Sim”, caso tenham sido utilizadas e “Não”, caso contrário. 

É importante salientar que apenas os empreendimentos de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo foram considerados na estimação do modelo. Isso significa uma amostra 

de N=163. Justificamos essa estratégia em virtude da falta de representatividade dos demais 

estados do país e o impacto que traria para o modelo, visto que características regionais são 

bastante influentes para os resultados das empresas. 

 

4.5 Resultados 

 

Para facilitar as análises, chamamos de grupo 1 aquele composto pelas empresas que 

tiveram taxas de payout igual ou superior a 10% últimos 12 meses, sendo as demais 

agrupadas no grupo 0.  Toda a interpretação do modelo estimado se dá em termos de 

probabilidade das empresas/funcionários com determinadas características pertencer a esse 

grupo.  

Ao todo, 4 modelos foram especificados. Na coluna (A) da do Quadro 4 investigamos 

apenas a variável de especialização do gestor contra a variável payout. Para que a 

interpretação desses resultados seja feita em termos de efeito marginal, um outro 

procedimento precisa ser realizado e, para isso, apresentamos a segunda tabela dessa seção. É 

possível determinar, contudo, a melhor especificação para o modelo a partir dos resultados 

encontrados na tabela 7. Enquanto na coluna (A) temos evidência de que um gestor com 

especialização na área de negócios teria mais chance de estar em um empreendimento do tipo 

1, do que aqueles gestores sem qualquer tipo de especialização, ao adicionarmos mais 

variáveis ao modelo, como pode ser visto na coluna B, a variável de especialização perde 

significância estatística, ainda que se mantenha positivamente relacionada. Isso significa dizer 

que existe correlação positiva entre ter especialização na área de negócios e estar em uma 

firma que tem maior payout, porém essa relação não é significativa estatisticamente quando 

consideramos, por exemplo, os anos de experiência como gestor e as variáveis de tamanho da 

empresa. Ainda nessa especificação (coluna B), é importante observar que tanto para a 

variável de experiência quanto para a de tamanho, não há significância conforme a maior 

experiência do gestor ou tamanho do empreendimento quando medido pelo número de 

funcionários. Além disso, todas as categorias são significantes a 1%.  
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A terceira especificação (coluna C) procura avaliar a relevância de ter ou não um 

profissional (independente da formação) destinado à área administrativa. O entendimento é de 

que o gestor não necessariamente precisa ter uma formação em áreas de gestão, mas precisa 

enxergar essa área como uma outra atividade da empresa, ou seja, conseguir separá-la das 

funções-fim de um empreendimento veterinário. A partir das análises das estatísticas 

descritivas, verificou-se que dos 11 respondentes com formação em gestão, 10 dizem ter um 

profissional dedicado exclusivamente à gestão financeira, o que nos leva a crer que ter uma 

formação específica faz com que o empreendedor passe a ter essa maior sensibilidade para a 

importância da área de gestão financeira, ainda que nem todos os empreendedores precisem 

dessa formação para entender isso. Não obstante, a variável que indica ter um profissional 

direcionado para a área financeira aparece estatisticamente significante a 1%, ainda que 

tenham sido controladas pelas demais características do modelo (coluna C) e que tenha sido 

considerada a variável de especialização do gestor, a qual poderia estar gerando um efeito 

confundidor (coluna D).  

Nessas últimas especificações, o tempo de experiência do gestor e o tamanho dos 

empreendimentos não se mostraram estatisticamente significantes.  

 

Quadro 5 – Estimações do modelo Probit 

 

  

  

  

  

(A) 

Payout 

(B) 

Payout 

(C) 

Payout 

(D) 

Payout 

Especialização 

Na área de 

negócios 

0.752** 0.468   0.163 

(0.354) (0.391)   (0.422) 

Outras áreas 
0.119 -0.166   -0.169 

(0.237) (0.274)   (0.281) 

Profissional 

exclusivo para a área 

administrativa 

      0.714** 0.658** 

      (0.289) (0.303) 

Experiência do 

Gestor 

 2 a 5 anos 
  -0.293 -0.346 -0.399 

  (0.498) (0.493) (0.497) 

 5 a 10 anos 
  0.142 0.159 0.0806 

  (0.493) (0.495) (0.507) 

 mais de 10 

anos 

  -0.128 -0.00122 -0.109 

  (0.506) (0.493) (0.513) 

Tamanho do 

empreendimento 

 Entre 6 e 10 
  0.173 -0.146 -0.0979 

  (0.307) (0.324) (0.331) 

 Entre 11 e 15 
  0.364 0.107 0.121 

  (0.410) (0.440) (0.439) 

 Entre 16 e 20 
  0.273 -0.167 -0.240 

  (0.580) (0.628) (0.631) 

 Mais de 21 
  0.924* 0.440 0.449 

  (0.517) (0.542) (0.547) 

(Continua) 
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Idade da empresa   Não Sim Sim Sim 

Estado da Federação   Não Não Sim Sim 

Constant   -0.119 -0.875** -1.039** -0.973** 
   (0.173) (0.378) (0.433) (0.443) 

Observations   163 163 163 163 
Erro padrão em parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  

 

A fim de facilitar a interpretação da magnitude dos coeficientes, a tabela a seguir 

apresenta o efeito marginal para cada uma das variáveis do último modelo especificado, o 

qual julgamos ser o mais robusto. Essa análise nos permite verificar quanto a probabilidade 

(condicional) da variável de resultado (payout) varia quando variamos o valor de um 

determinado regressor, mantendo todos os demais constantes.  Tratando-se de variáveis 

categóricas, ele computa quanto a probabilidade de fazer parte do grupo de empresas do tipo 1 

varia, a medida que as variáveis passam de uma categoria para a outra, considerando todas as 

demais constantes.  

Nesse caso, o efeito marginal da variável que indica a existência de um profissional 

exclusivo para área financeira (0,2) indica que para duas empresas hipotéticas do mesmo 

tamanho, em um mesmo estado da federação e com a mesma idade, as quais tem gestores com 

uma mesma especialização e o mesmo tempo de experiência, a probabilidade de fazer parte 

do grupo tipo 1 é 23,2% maior para aquelas que tem um funcionário exclusivo para a área.  

Os demais resultados não indicam significância estatística. 

 

Tabela 6 – Efeitos marginais 

 Delta-method 

 dy/dx Erro Padrão 

Profissional exclusivo adm 0.232*** 0.092 

Especialização     

Na área de negócios 0.053 0.136 

Outras áreas -0.055 0.091 

Experiência     

 2 a 5 anos -0.131 0.161 

 5 a 10 anos 0.026 0.167 

 mais de 10 anos -0.036 0.167 

Tamanho     

 Entre 6 e 10 -0.032 0.107 

 Entre 11 e 15 0.040 0.145 

 Entre 16 e 20 -0.079 0.202 

 Mais de 21 0.143 0.175 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. *** p<0.01.  

(Conclusão) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao contrário do que imaginávamos antes do início da pesquisa, os dados coletados nos 

levam a concluir que a busca pela educação executiva por parte dos gestores de empresas do 

segmento veterinário ainda parece ser muito baixa. De fato, durante a fase de entrevistas, 

alguns gestores relataram não considerar importante este tipo de qualificação, embora 

considerassem importante a busca por novos conhecimentos sobre gestão. Talvez isso se deva 

ao fato de os gestores perceberem os conhecimentos oferecidos pela academia como distantes 

da prática, o que inclusive também foi mencionado durante as entrevistas. 

A necessidade de busca por conhecimentos gerenciais parece uma iniciativa, na 

maioria das vezes, espontânea (dado o elevado índice de gestores que custearam seus próprios 

estudos de pós-graduação) e talvez muito motivada pela falta de oferecimento de tais 

conhecimentos por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) ofertantes dos cursos de 

graduação em medicina veterinária. Os elevados níveis de respondentes que declararam não 

estar satisfeitos com seu nível atual de conhecimentos financeiros/ contábeis (63,2%) podem 

sugerir que o quadro descrito por Freitas (2016), apontando para um elevado índice de IES 

que não ofertava nenhuma disciplina de gestão durante a graduação em medicina veterinária,  

pode não estar restrito as IES do Estado de São Paulo, local de sua pesquisa, o que, no 

entanto, deve ser objeto de pesquisas mais específicas e abrangentes. 

Nas entrevistas também se pôde perceber que embora as gestoras estivessem cientes 

de diversas dificuldades enfrentadas no campo da gestão, a maioria delas não relatou ter 

adotado medidas para solucionar ou remediar os problemas citados. Coincidentemente, a 

gestora que mais apresentou respostas para as dificuldades, também era a única entrevistada 

que dedicava-se exclusivamente a gestão, o que, associado às falas de outras gestoras sobre 

concentração de tarefas, dá a entender que existe uma dificuldade em conciliar a gestão com 

as demais atividades operacionais da empresa. 

De certa forma, corroborando o que já havia sido apontado por alguns autores citados 

anteriormente, como Hambrick e Mason (1984), não pôde ser constatada, no presente estudo, 

nenhuma correlação estatística significante entre o nível de educação formal dos gestores e os 

resultados financeiros das empresas, o que sugere que, no tocante aos resultados das 

empresas, a qualificação acadêmica do gestor parece estar subordinada a outras variáveis, 

como tempo de experiência e dedicação exclusiva a função gerencial.  

Por outro lado, e em contraposição ao que foi apontado por Hambrick e Mason (1984) 

em sua Upper Echelons Theory, não conseguimos corroborar o tempo de experiência do 
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gestor como uma variável significante na determinação dos resultados das empresas. Os 

resultados aqui apresentados complementam o estudo de Pinto (2015), que embora não tenha 

testado diretamente as variáveis lucro versus experiência do gestor, também não conseguiu 

associar a experiência dos gestores com melhores indicadores das empresas. 

Não obstante, foi verificado que a presença de um gestor exclusivamente dedicado à 

gestão financeira/administrativa apresenta uma correlação significativa com os resultados 

financeiros da empresa. Isso contrasta com a observação feita em nossas entrevistas, nas quais 

algumas gestoras apontaram para a percepção dos elevados custos decorrentes dessa 

contratação, e também com as observações do estudo de Pinto (2015), que constatou que um 

número elevado de gestores do seu universo amostral (31,7%), apontavam que a contratação 

de um profissional dedicado a gestão traria custos incompatíveis com seus orçamentos. Neste 

ponto, uma conclusão pertinente é que talvez o foco da gestão à curto prazo faça com que as 

empresas prestem mais atenção no custo imediato da contratação de um gestor dedicado, e 

menos nos potenciais benefícios que ele poderia agregar no planejamento financeiro, seja por 

meio de obtenção de novas receitas, seja através do corte de outros custos.  

O grande número de empresas que mensuram seus resultados através da posição de 

caixa também nos faz concluir que os gestores possuem uma visão um pouco distorcida sobre 

os resultados financeiros da empresa, provavelmente se dando conta dos prejuízos apenas 

quando estes se refletem em falta de caixa. O que aliás, quando ocorre, parece ser remediado 

de uma maneira muito custosa, pois, conforme observado, as empresas demonstram 

preferência por operações financeiras de curto prazo e elevado custo. As taxas de juro 

médias praticadas pelos bancos, para estas operações em setembro de 2018 eram de 2,18% 

a.m. e 9,52% a.m. respectivamente, segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN, 

2018). 

Pudemos constatar ainda o elevado índice de respondentes que se declaram médicos 

veterinários sócios ou proprietários das empresas, que associado ao fato da maioria das 

empresas declarar não possuir um profissional exclusivamente dedicado à gestão, mostra que 

em muitos casos o veterinário exerce suas funções técnicas ao mesmo tempo em que faz a 

gestão. Embora a princípio não exista empecilho nenhum para boa consecução das duas 

funções simultaneamente, estudos indicam que essa desvinculação entre o gestor e o técnico 

tem sido relacionada a uma gestão mais profissional e como catalizadora do sucesso de muitas 

empresas do setor veterinário (JACK, 1994). Considerando as conclusões de nosso estudo, 

talvez a explicação para esse sucesso, resida no fato de que a existência do gestor exclusivo, 

para além de agregar seu conhecimento gerencial ao negócio, permite aos profissionais 
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veterinários exercerem suas habilidades técnicas com maior desenvoltura e dedicando mais 

tempo às mesmas. 

Os resultados deste estudo reforçam a importância da figura do gestor como um dos 

elementos para o sucesso das empresas, pois os resultados sugerem que as empresas com um 

profissional dedicado a esta função, oferecem melhores retornos a seus quotistas / acionistas. 

Esperamos que este estudo possa sensibilizar outros profissionais do mercado veterinário a se 

dedicarem com mais entusiasmo à gestão empresarial.  

Como limitações deste estudo, vale destacar que embora nosso modelo estatístico 

tenha objetivado reduzir as influências de outras variáveis (confundidoras) sobre as testadas 

em relação ao payout das empresas, o próprio número reduzido de perguntas do questionário 

pode ter deixado de fora outras variáveis cujo impacto nos resultados fosse significativo. Não 

obstante, dada a carência de estudos que tentam correlacionar a formação do gestor aos 

resultados das empresas, identificada durante esta pesquisa, torna-se muito relevante apontar 

indicações e caminhos para novos estudos sobre o tema. 
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APÊNDICE A - Roteiro de perguntas para a entrevista semiestruturada: 

 

Qual a sua área de formação profissional? Possui algum curso de pós-graduação ou MBA? Se 

sim, qual? 

 

Há quanto tempo desenvolve a atividade de gestor na empresa? Possuía experiência prévia? 

Especifique. 

 

Em relação à gestão de sua empresa, quais as principais deficiências que identifica em sua 

formação da graduação? 

 

Caso possua algum tipo de formação gerencial, especifique a área e ano de conclusão. O que 

o motivou, ou não, a buscar essa formação? 

 

Em sua opinião, o quão importante é a educação executiva (pós, MBA) para o desempenho 

dos gestores? E quando passou a achar importante? 

 

Em termos da gestão da sua empresa como ela se tornou diferente durante/ após o curso? 

Caso não tenha feito, como acredita que poderia ser diferente? Quais eram as principais 

dificuldades em termos de gestão financeira e como as resolveu? 

 

Como as mudanças que implementou impactaram nos resultados da empresa? 
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APÊNDICE B - Roteiro para o questionário: 

 

A primeira parte do questionário possui questões relativas a formação profissional do 

gestor(a) e sua experiência profissional. 

 

1) Qual o seu grau de formação? Escolha uma das respostas: 

a) Ensino Médio 

b) Graduação 

c) Pós-Graduação Lato Sensu ou Especialização 

d) Mestrado 

e) Doutorado 

 

2) Qual a sua área de formação profissional? Escolha uma das respostas: 

a) Médico Veterinário 

b) Administrador de Empresas 

c) Outros: __________ 

 

3) Caso possua, por favor, especifique a área de sua pós-graduação, mestrado ou 

doutorado: 

a) Gestão empresarial ou negócios 

b) Gestão financeira ou controladoria 

c) Contabilidade 

d) Marketing ou Gestão de Pessoas 

e) Outras 

f) Não possui 

 

4) Caso tenha concluído, qual foi sua principal fonte de recursos para o financiamento do 

curso: 

a) Própria 

b) Empresa 

c) Bolsa de estudos 

d) Outros: __________ 

 

5) Qual o seu tempo total de experiência como gestor: 
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a) 0 a 2 anos. 

b) 2 a 5 anos. 

c) 5 a 10 anos 

d) Mais de 10 anos. 

 

A segunda parte refere-se às informações da empresa 

 

6) Qual o estado aonde sua empresa está estabelecida? 

(Barra de rolagem com todos os estados da federação) 

 

7) Há quanto tempo sua empresa está estabelecida? (desde sua fundação) 

a) 0 a 2 anos  

b) 2 a 5 anos  

c) 5 a 10 anos  

d) Mais de 10 anos 

 

8) Qual o faturamento mensal bruto da empresa? 

a) Até R$ 25 mil 

b) Entre R$ 25 mil e 50 mil 

c) Entre R$ 50 mil e 100 mil 

d) Entre R$ 100 mil e 200 mil 

e)  Mais de 200 mil 

 

9) Qual o montante de lucro mensal distribuído aos sócios? 

a) Não fez distribuição nos últimos 12 meses 

b) Até R$ 5 mil 

c) Entre R$ 5 mil e 10 mil 

d) Entre R$ 10 mil e 20 mil 

e) Entre R$ 20 mil e 30 mil 

f) Entre R$ 30 mil e 40 mil 

g) Acima de R$ 40 mil 

 

10) Quantos funcionários possui a empresa? (incluindo veterinários) 

a) Entre 0 e 10 
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b) Entre 11 e 20 

c) Entre 21 e 30 

d) Entre 31 e 40 

e) Acima de 40 

 

11) Existe um profissional dedicado à gestão financeira / administrativa na empresa? 

a) Sim, o próprio dono ou um dos quotistas. 

b) Sim, outro 

c) Não 

 

12) De que forma mede o lucro da empresa? 

a) Utilizo o pró-labore dos sócios como referência 

b) Minha referência é a posição de caixa da empresa ao final de um exercício (anual) 

c) Considero apenas as retiradas a título de distribuição de lucros (dividendos) 

d) Conheço os indicadores contábeis da minha empresa (EBITDA ou LAJIDA, ROE, 

entre outros) 

e)  Outros:______________ 

 

13) Na eventualidade de uma falta de caixa, qual a principal opção utilizada? 

a) Cheque especial 

b) Antecipação de cartões 

c) Desconto de cheques / duplicatas 

d)  Empréstimos bancários 

e) Capital dos sócios 

f) Não sei responder 

g) Outros:_____________ 

 

14) Quanto às afirmações abaixo, assinale a opção (SIM ou NÃO) que mais se aplica em 

cada caso: 

• Sei calcular a margem de contribuição unitária de meus produtos / serviços 

• Conheço os custos fixos da minha empresa 

• Conheço os custos variáveis da minha empresa 

• Conheço os preços praticados por meus principais concorrentes 
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• Antes de decidir fazer um investimento, faço simulações sobre Payback, TIR e VPL 

• Sei analisar as demonstrações contábeis da minha empresa 

• Já tomei empréstimos com agências de fomento / bancos de desenvolvimento (EX: 

BNDES; FINEP) 

• Contratei consultoria para me auxiliar com a gestão financeira 

• Realizei investimentos em marketing nos últimos dois anos 

• Estou satisfeito com meu nível atual de conhecimentos financeiros / contábeis 

 


