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RESUMO 

 

As organizações vivem uma nova era, na qual a informação está sendo descentralizada, tanto 

do ponto de vista de controle como de produção. As mudanças afetam todos os setores de 

produtos e serviços, especialmente as empresas de comunicação que estão em um mercado 

cada vez mais competitivo e imprevisível. O desenvolvimento de projetos pode ser o “meio” 

para atingir os objetivos de sustentabilidade dessas empresas (SILVA; GIL, 2013), e os 

responsáveis pela análise e aprovação desses projetos são os gestores. O objetivo do estudo 

foi analisar as práticas utilizadas para a tomada de decisão sobre investimentos em projetos 

que requeressem grandes investimentos e mudanças nas rotinas e processos das empresas. A 

pesquisa teve enfoque qualitativo e descritivo. Foi desenvolvido um estudo de caso e os dados 

foram coletados através de entrevistas em profundidade com 13 gestores de empresas do 

Ceará. Os resultados apontam que os projetos podem ser categorizados em dois grupos: 

comerciais e institucionais. Foram listados por ordem de prioridade os três principais fatores 

considerados para projetos comerciais: aceitação comercial de anunciantes, lucratividade, 

adequação institucional. E os três principais fatores avaliados em projetos institucionais: 

interesse da audiência pelo conteúdo, adequação institucional e viabilidade técnica. A cultura 

voltada para projetos foi facilmente percebida durante as entrevistas. Todos os gestores são 

nitidamente direcionados, direta ou indiretamente, para objetivos centrais: ampliar a audiência 

e ampliar a receita. Gestores de televisão priorizam a adequação do conteúdo com o interesse 

do público e a produção com qualidade. Nas rádios os gestores tem foco em manter a 

adequação institucional da produção juntamente com altos níveis de audiência. Para a mídia 

impressa as decisões são por resultados financeiros. O processo de aprovação e decisão dos 

projetos é simplificado e centralizado, embora a criação e desenvolvimento seja participativa. 

Destacou-se a habilidade e técnica política dos gestores em relação aos superiores e colegas, 

além de um senso de responsabilidade generalizada com a saúde financeira da empresa. Os 

resultados desse trabalho podem incentivar e contribuir com novos estudos e discussões sobre 

o processo decisório em empresas de comunicação.  

 

Palavras-chave: comunicação; projetos; decisão; investimentos. 

  



ABSTRACT 

 

Companies live a new era, where the information is being decentralized, mostly 

about control and production. The changes affect all sectors of products and services, but 

especially media companies that are in an increasingly competitive and unpredictable market. 

The development projects can be the "means" to achieve the sustainability objectives of these 

companies (SILVA; GIL, 2013). And those responsible for the analysis and approval of these 

projects are the managers. The objective of this research is to describe the practices used for 

decision-making on investments in new projects in media companies in Ceará. The survey 

was conducted on the descriptive qualitative approach; the case study methodology was 

carried out in-depth interviews with 13 managers of five companies. The results show that the 

projects can be categorized into two groups: commercial and institutional. They were listed in 

order of priority the three main factors considered for commercial projects: merchantability 

advertisers, profitability, and institutional suitability. And the three major factors evaluated in 

institutional projects: interest of the audience for the content, institutional suitability and 

technical feasibility. The oriented culture projects were easily perceived during interviews. 

All managers are clearly targeted, directly or indirectly, to central objectives: expand the 

audience and expand revenue. TV managers prioritize the appropriateness of the content to 

the public interest and the production quality. The radio managers must focus on keeping the 

institutional adjustment of production with high levels of audience. For print media decisions 

are by financial results. The approval process and decision of the projects is simplified and 

centralized, although the creation and development is participatory. He emphasized the skill 

and technical policy for managers in relation to superiors and colleagues, as well as a sense of 

general responsibility for the financial health of the company. The findings may encourage 

and contribute to new studies and discussions on the decision-making process in media 

companies. 

 

Keywords: communication; projects; decision; investments. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta seção inicial do trabalho, ficou disposta uma contextualização do tema 

central da pesquisa. As subseções seguiram com o intuito de evidenciar o problema levantado, 

apresentar os objetivos traçados para responder à questão central e justificar a realização da 

pesquisa. O final desta seção contou ainda com um breve descritivo da metodologia utilizada 

e da estrutura das seções seguintes. 

 

1.1 Contextualização 

As organizações vivem uma era na qual a informação está sendo descentralizada, 

tanto do ponto de vista de produção e como de controle. A criação de conteúdos não está mais 

restrita aos limites de uma redação de jornal, ou aos estúdios de uma televisão. Atualmente os 

jornalistas e colaboradores podem escrever e criar notícias e matérias em qualquer lugar. Ao 

mesmo tempo, essa característica descentralizada também reflete negativamente no controle 

do que está sendo produzido e publicado. A todo momento novos conteúdos podem ser 

publicados e cada vez há menos tempo para revisões e checagens.  

Uma nova rede de comunicação vem demonstrando que o mundo é formado por 

seres sociais em essência. As minorias, que antes tinham dificuldade de se encontrar, têm sido 

potencializadas pela facilidade de conexão por meio da internet. Novas formas de consumir e 

produzir informação estão surgindo, descentralizando a audiência e impondo modelos 

alternativos para as empresas de comunicação. 

Esse novo mercado exige que as empresas se posicionem e evoluam juntamente 

com os hábitos de consumo do público. Em alguns casos, é possível acompanhar a influência 

dos meios de comunicação quando um jargão ou figurino de personagens e celebridades são 

vistos nas ruas e no discurso popular. Não fazem mais sentido as regras de comunicação 

tradicionais, pois as empresas já não discursam sozinhas. O novo momento deu voz ao 

público, e as organizações não podem mais fugir dessa realidade. Já existem algumas 

experiências de interatividade com o público na atualidade, seja através de e-mails para 

jornais e portais com denúncias, ou através de telefonemas para as rádios pedindo novas 

músicas e recados para os comunicadores (MARQUES, 2004; OGURI; CHAUVEL; 

SUAREZ, 2009; CASTELS, 2011; MACHADO, 2011). 

A revolução tecnológica da comunicação chegou para diversos setores que há 

poucos anos eram considerados inabaláveis. Uma rádio precisava invariavelmente da potência 

de um transmissor para alcançar seus ouvintes. Hoje, além disso, elas podem distribuir a 
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programação pela internet. Os jornais dificilmente teriam leitores além do alcance da sua 

logística e da sua capacidade industrial. Hoje, adicionalmente, eles podem ser lidos em 

qualquer parte do mundo por meio de computadores e sem imprimir uma folha de papel. O 

mercado já passou pelos momentos iniciais de aprendizado desde o início dos anos 2000, e já 

é possível estudar um cenário mais profissional e ao mesmo tempo imprevisível (REINERT; 

CARDOSO; SILVEIRA, 2006). 

 

1.2 Problema 

As empresas de comunicação tornaram-se grandes atores nos mercados em que 

atuam. Muitas delas tornaram-se referências de mercado não apenas por obterem sucesso 

realizando com excelência a principal função de informar e divulgar notícias e publicidade 

para o público. Mas muitas são reconhecidamente bem desenvolvidas em áreas como 

logística, vendas e entretenimento. E é dessas redes de comunicação que dependem inúmeras 

empresas anunciantes que as utilizam como canal de comunicação com os públicos 

consumidores. Uma das maiores redes de televisão do país consegue atingir cerca 40 milhões 

de espectadores diariamente com um único programa de sua grade, demonstrando a força e 

influência que tais redes podem exercer (OGURI; CHAUVEL; SUAREZ, 2009). 

Empresas de comunicação são organizações das mais heterogêneas. Elas podem 

apresentar necessidades e desenvolver possibilidades distintas por área ou setor. Os 

departamentos de jornalismo podem precisar de editores de imagem e redatores, enquanto os 

departamentos administrativos podem precisar de contadores e vendedores. Essa 

diferenciação também acontece na rotina e nos sistemas utilizados para o trabalho. A falta de 

uma homogeneidade de trabalhos e funções indica a possibilidade de cada área ser estudada 

em particular. Cada uma delas pode apresentar necessidades e projetos diferentes: expansão, 

produtos, sistemas, controles, vendas, qualidade, redução de custos, automação e outros 

(DORNELLES, 2009; DORNELLES; LAUX, 2012).  

Este trabalho utilizou o termo “projeto” em contexto amplo: como forma de 

identificar uma necessidade de decidir; como uma forma de nomear um novo investimento, 

ação ou estratégia; como item de análise que deve ser avaliado além da rotina da empresa. O 

estudo teve foco em projetos que requeressem grandes investimentos e mudanças nas rotinas 

e processos das empresas. Foram consideradas, por exemplo, decisões sobre a expansão do 

sinal de transmissão de uma rádio; o lançamento de um novo suplemento impresso de jornal; 

a alteração da grade de programação da televisão; a criação de eventos em parceria com 
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anunciantes; o desenvolvimento de novos serviços em parceria com universidades entre 

outros. 

De acordo com o PMI (2013), projeto é uma forma temporária de esforço e 

investimento com objetivo de criar ou modificar um produto, serviço ou rotina para produzir 

um melhor resultado ou conclusão. A definição apresentada por Cleland e Ireland (2000) 

inclui ainda algumas características: presença de um propósito, integração de processos, ciclo 

de vida, elemento únicos, e surgimento de conflitos. Durante muitos anos os projetos foram 

entidades indesejadas nas empresas. Para Silva e Gil (2013), os projetos eram sinônimo de 

sair da zona de conforto e ameaçava as posições e autoridades dos processos e gestores. 

Atualmente, eles são os “meios” que as empresas têm para os “fins” que desejam. 

Contudo, um dos primeiros passos de um projeto é sua aprovação. O momento 

que os gestores identificam e analisam vantagens e desvantagens das opções disponíveis. O 

momento da decisão. O processo decisório que acontece na aprovação de um projeto pode 

inclusive definir seu posterior sucesso (FARIAS; ALMEIDA, 2010). Diversos aspectos 

devem ser avaliados, e considerando cenários de organizações complexas, cada detalhe 

transforma-se em uma incerteza. Os gestores devem conviver e decidir em um ambiente de 

conflitos entre intuição, informações, política e cultura (NUTT, 2002; GLADWELL, 2005; 

TORRES JÚNIOR, 2010; LOMBARDI; BRITO, 2010). 

Assim como em Gomes (2007), utilizou-se a palavra “decisão” como sinônimo de 

“tomada de decisão”. Entende-se por universo da decisão todos os aspectos fundamentais do 

processo que leva direta ou indiretamente a escolhas dentro de uma situação com diversas 

opções. Foi considerado também o processo para a decisão, como categorização de 

informação e classificação das opções. 

Desde Kamel (1997), é possível notar que os gestores das empresas de mídia vem 

aprofundando os estudos sobre as decisões de grandes investimentos. São investimentos que 

determinam mudanças nas formas de trabalho e comprometem financeiramente as 

organizações por décadas. Por isso, tal processo não deve ser negligenciado. Espera-se que ele 

seja feito da forma mais profissional e embasada possível.  

Para Dornelles e Laux (2012), o mercado vive um cenário de mudanças 

grandiosas e significativas. As ações e estratégias que, no passado, foram responsáveis pelo 

crescimento e condução dessas organizações podem não ser suficientes para impulsionar e 

manter a sobrevivência delas no futuro. 

A dificuldade de decidir em cenários inéditos foi apontada por Lombardi e Brito 

(2010). Os gestores não podem contar com as experiências do passado para definir suas ações. 
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Eles devem apenas apoiar-se nos dados e lições históricas para construir uma nova opinião e 

atitude. Para Gomes, Araya e Carignano (2004), o gestor é o principal responsável por essa 

decisão, embora ele possa contar com o apoio de outros profissionais e diversas ferramentas, a 

responsabilidade da ação é tão importante quanto intransferível.  

São novas tecnologias convivendo com as antigas, revistas digitais versus revistas 

impressas. Novos modelos de produção que desafiam os anteriores, fotografia e filmagem 

digital em tempo real versus câmeras de filme e fitas analógicas. Novos conhecimentos que 

precisam ser incorporados para prosperar, relacionamento com o público através de redes 

sociais versus cartas e telefonemas para as redações. As decisões dos gestores devem respeitar 

os interesses políticos e financeiros dos acionistas, mas também devem considerar o papel 

crucial que essas empresas têm perante a sociedade. Ao decidir e equilibrar tais interesses e 

conflitos, os gestores são responsáveis por impactos dentro e fora das empresas (SIMON, 

1965).  

Neste contexto, o estudo focou em responder a questão: Como acontecem as 

decisões de investimentos em projetos de empresas de comunicação? 

 

1.3 Objetivos 

Tendo em vista o que foi apresentado, o objetivo central dessa pesquisa foi 

analisar as práticas utilizadas para a tomada de decisão sobre investimentos em projetos 

de empresas de comunicação. 

A pesquisa organizou-se para atender objetivos específicos, de tal forma que fosse 

possível desenvolver adequadamente a melhor resposta para a questão de pesquisa. 

De forma inicial, foi necessário entender o processo de avaliação dos 

investimentos desse segmento, as óticas e características peculiares ao setor e o que conta ou 

não em um processo de decisão. Portanto, o primeiro objetivo específico foi identificar os 

principais fatores e informações considerados em processos de decisão de investimentos 

em projetos. 

Em seguida, tornou-se necessário classificar os fatores e informações mais 

considerados em processos de decisão de investimento em projetos. Este segundo objetivo 

específico foi um desdobramento do primeiro, com intuito de reconhecer e organizar 

prioridades nas informações utilizadas no processo de decisão. 

Os gestores são direcionados pelos objetivos da empresa, as formas de priorizar e 

avaliar as opções para cada decisão podem ser alteradas conforme o foco. Alguns 
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investimentos podem receber ou não prioridades em relação aos demais. O terceiro objetivo 

específico foi: identificar as motivações para investimentos em novos projetos. 

E, finalmente, com a intenção de compreender o processo de decisão de forma 

completa, o quarto e último objetivo específico foi: mapear os fluxos de aprovações e 

decisões que os projetos devem passar antes de serem aprovados. Somente após esses 

fluxos internos, é que os projetos e investimentos são postos em prática, então foi importante 

mapear essa dinâmica que interfere e impacta toda a organização. 

 

1.4 Justificativa 

Em especial, a pesquisa teve foco no setor de comunicação, segmento que 

reconhece há alguns anos os impactos que as mudanças tecnológicas e culturais podem causar 

na forma de desenvolver e manter os negócios. Mesmo que diversos meios de comunicação 

tenham sido desenvolvidos, apenas com a internet essas mudanças foram de fato percebidas 

fortemente, exigindo mudanças profundas. A rede de computadores parece agir como liga de 

contato entre todas as mídias tradicionais, sugerindo que os limites entre as mídias sejam cada 

vez menores. 

A evolução rápida alerta os produtores de conteúdo. Foi assim quando surgiu a 

televisão, algumas publicações falavam em morte do meio rádio. O que de fato aconteceu foi 

um rápido crescimento da audiência de TV, mas também uma mudança na forma de consumir 

rádio. O mesmo acontece hoje quando o assunto é internet. Espera-se que este novo meio 

provoque mudanças nos demais. 

A Presidência da República (2014) encomendou uma pesquisa sobre hábitos de 

consumo da população em relação aos meios de comunicação. Ficou clara a penetração da 

mídia na vida dos brasileiros: 97% assistem TV, 61% ouvem rádio e 47% acessam internet. A 

pesquisa foi feita com 18.312 pessoas estabelecendo amostras que retratavam adequadamente 

cada um dos 26 Estados e o Distrito Federal. 

O consumidor de notícias de hoje recebe muito mais conteúdo do que tem 

condições de absorver e comprovar. Por conta disso, os veículos de comunicação tornaram-se 

referências de conteúdo analítico e crédulo. Mudanças tecnológicas impactam em diversos 

setores, mas nunca afetaram tanto o setor de comunicação (O GLOBO, 2013). 

Esta indústria foi responsável por 98% do mercado de publicidade brasileiro no 

ano de 2013, que encerrou com faturamento em torno de R$ 32,2 bilhões de reais e 

crescimento de 6,81% em relação a 2012. O índice superou as estimativas do mercado feitas 
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no início de 2013, bem como superou inflação (5,91%) e a projeção de PIB (2,52%). Estes 

valores tornam o país o 5º maior mercado publicitário do mundo atrás apenas de Estados 

Unidos, Japão, China e Alemanha (PROJETO INTER-MEIOS, 2013). 

O setor de comunicação movimenta milhões de reais todos os anos, e mesmo 

assim poucos estudos abordam o tema. Como será a nova era de negócios de comunicação e 

notícias? Quais mudanças devem acontecer nas empresas atuais (BIGNETTI, 2002)? 

A relevância dessa pesquisa vinculou-se em relação ao setor de comunicação que 

vem passando por profundas mudanças e movimentando grandes volumes de capital, além de 

representar um setor fundamental na comunicação de diversos outros setores. E ainda por 

priorizar os esforços sobre o tema de investimentos, já que a necessidade de mudar e inovar 

apresentou-se emergente e vital para a sustentabilidade do setor. 

Esta pesquisa fez jus à necessidade de compreender as formas como os gestores 

decidem sobre o cenário de mudanças de um mercado cada vez mais competitivo. Os gestores 

são o ponto focal das decisões das empresas e apenas será possível uma transformação do 

mercado caso eles tenham sucesso e profissionalismo na forma de decidir os rumos das 

empresas. 

Os resultados da pesquisa serviram para facilitar e reconhecer os processos de 

decisão de projetos em empresas de comunicação. A preocupação com esta produtividade, 

mudança e inovação sistêmica foi citada por Silva e Gil (2013) como uma das principais 

formas de melhoria e geração de diferenciais de forma contínua. Pensamento alinhado com as 

sugestões de Dornelles (2009) e Kamel (1997) ao discursarem sobre as possibilidades para o 

setor. 

 

1.5 Metodologia 

A pesquisa foi realizada sobre o enfoque qualitativo, utilizando a metodologia de 

estudo de caso para obter a resposta da questão de pesquisa e atingir os objetivos. O enfoque 

foi descritivo, pois estudou em detalhes a rotina das pessoas envolvidas nos processos, a fim 

de entender e verificar cada atividade. 

O caso alvo do estudo foi um grupo empresarial estabelecido no Ceará com 

diversas empresas do setor de comunicação. Foram selecionadas cinco dessas empresas, e, em 

cada uma delas, pelo menos dois gestores foram entrevistados. 

O instrumento de coleta escolhido foi a entrevista em profundidade, que foi 

conduzida com 13 gestores de empresas de comunicação do grupo alvo desta pesquisa. Para 
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garantir a efetividade das entrevistas, o roteiro foi antecipadamente aplicado com ex-

funcionários recentes do grupo na forma de pré-teste. 

 

1.6 Estrutura 

Após essa seção de introdução, o trabalho segue em mais cinco seções: o 

referencial teórico, a metodologia, a análise dos dados, as considerações finais e a lista de 

referências bibliográficas. 

No referencial teórico foram abordados os temas centrais deste trabalho. O 

processo decisório foi revisto em seus fundamentos. E foram apresentadas as implicações e 

vieses que os gestores podem sofrer, como fatores políticos, cultura da empresa ou falhas de 

informações. 

A seção de metodologia dedicou-se a descrever e explicitar os caminhos que esse 

trabalho seguiu para alcançar seus objetivos.  

Uma seção com a análise dos dados coletados, organizada conforme os principais 

pontos abordados e com citações dos gestores para exemplificar dados mais relevantes. 

A penúltima seção seguiu com as considerações finais da pesquisa, onde foram 

apresentadas conclusões e limitações do trabalho. Adicionalmente foram citadas as principais 

contribuições e sugestões para novas pesquisas. 

Por fim, listou-se os principais artigos, livros, dissertações e revistas utilizados 

como base bibliográfica na construção do trabalho. 

  



 16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A segunda parte deste trabalho dedicou-se em apresentar o referencial teórico que 

foi revisado antes da realização da pesquisa. Esta seção foi subdivida em três subseções: o 

processo decisório; projetos e inovação; e o mercado de comunicação. 

A primeira subseção tratou do processo decisório, destacando os principais 

fundamentos considerados, elementos políticos e culturais que podem influenciar o processo 

e, por último, apresenta as dificuldades na decisão sobre previsão de novos mercados e 

produtos. A subseção seguinte abordou as teorias fundamentais sobre projetos e inovação, 

avançando depois na tipologia de projetos e suas diferenças, finalizando com um quadro de 

sugestões de técnicas de previsão de mercado para cada tipo de projeto. A última subseção 

conduziu o texto sobre o mercado de comunicação. Nela foram colocadas as definições sobre 

o que este trabalho considerou como alvo da pesquisa, apresentou-se o cenário atual de 

mudanças e finalizou-se com perspectivas para o futuro desta indústria. 

 

2.1 O processo decisório 

As próximas subseções são resultado de uma revisão teórica sobre o tema 

“processo decisório”. O texto inicialmente aponta os fundamentos e principais definições, 

seguindo com os principais pontos de atenção estudados nesta dissertação como fatores 

políticos e técnicas de previsão de mercado. 

 

2.1.1 Fundamentos 

De acordo com Lombardi e Brito (2010), a incerteza tem sido evocada para 

justificar a dificuldade na tomada de decisão nos negócios e associada à diferença de 

desempenho entre as empresas. Em cenários idênticos, gestores e empresas tem diferentes 

desempenhos, pois reagem conforme os níveis de percepção de incerteza diferentes. Os 

autores dedicaram-se a descrever os níveis de incerteza que afetam as decisões do indivíduo 

conforme sua capacidade de prever as ocorrências e resultados no futuro. Uma abordagem de 

incerteza necessita considerar as três dimensões: estado atual, informação sobre o ambiente; 

efeito da decisão, variações ocorridas no ambiente externo; e resposta, entender as opções de 

resposta disponíveis para a organização. As três dimensões estão claramente relacionadas com 

a tomada de decisão, ou melhor, com a percepção de estar preparado para decidir. 
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A forma como cada gestor lida com incerteza é particular e subjetiva, dependendo 

de sua experiência, predisposição ao risco, formação, intuição, entre outros. Knight (1921) 

defendeu que um grande grupo de fenômenos econômicos é conectado com a imperfeição do 

conhecimento, pois nem todos os gestores avaliam com lógica e técnica, mas apenas com 

senso comum e intuição. Decidindo no final apenas a favor de opções com menores riscos. 

Ou com menos incertezas. A incerteza subjetiva no processo de decisão de projetos foi 

novamente apontada por Lombardi e Brito (2010). Os cenários atuais são tão diferentes dos 

vividos no passado que fica cada vez mais difícil tomar decisões. Para dificultar ainda mais, 

quanto maior o lapso de tempo entre a decisão e sua consequência, maior será a chance que a 

decisão seja tomada em um cenário de dúvidas. 

Para Gomes (2007), uma boa decisão sugere a noção de bons resultados conforme 

sejam possíveis para aquele cenário, sendo de senso comum a ideia que a mesma decisão 

pode não encaixar em outro cenário. Para isso, deve-se tentar alguma metodologia mínima 

que contemple a com estruturação do problema, a análise da decisão e sua síntese. E quantos 

mais forem os critérios corretamente classificados e priorizados, melhor apoiada será a 

decisão final e melhor será a solução ampla do problema. De acordo com Gomes, Araya e 

Carignano (2004), o estudo e a pesquisa sobre o processo decisório surgem logo após a 

segunda guerra mundial, com a necessidade de otimizar custos, gastos e lucros de recursos. 

Inicialmente, métodos matemáticos foram desenvolvidos e aplicados com frequência 

utilizando bases da estatística. Esses métodos não resolviam todos os problemas, pois eram 

demasiadamente restritivos e não consideravam decisões de forma múltipla, dificultando a 

percepção de ganhos e benefícios não matemáticos. Somente na década de 1970 surgiram 

novos métodos de decisão, as novas sugestões ajudavam as decisões que deveriam resolver 

problemas com muitos critérios e objetivos: os métodos de apoio a decisão multicritério. 

Nestes novos modelos, o processo deixava de responder uma única solução válida para os 

problemas e iniciou o conceito de processo estruturado para tomada de decisão, o qual 

pretende recomendar ações e curso de ações ótimas para quem vai tomar a decisão. 

Em problemas com muitos objetivos é quase impossível que hajam alternativas 

que atendam de forma excelente a todos os critérios. Sendo assim as metodologias 

multicritério ou multiobjetivo ajudam a escolher alternativas que atendam de forma 

satisfatória o maior número de critérios. De acordo com Gomes, Araya e Carignano (2004), 

esses métodos podem ser divididos em dois grandes grupos: o ramo contínuo, que se ocupa de 

problemas com objetivos múltiplos e alternativas em quantidade infinita, e o ramo discreto, 
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que onde os problemas são analisados sob critérios poucos conhecidos e com alternativas em 

quantidade finita. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram considerados apenas os 

fundamentos e a lógica de estruturação do grupo de metodologias de decisão multicritério 

discreta (DMD), por entender que as questões envolvidas nas decisões dos gestores das 

empresas pesquisadas configuravam-se melhor neste universo. Antes de avançar no assunto, 

faz-se necessário identificar algumas posições e participantes nos processos de tomada de 

decisão: o tomador de decisão, ou simplesmente o decisor, aquele responsável pelo resultado 

final do processo; o agente de decisão, aquele que direta ou indiretamente auxilia o tomador 

em todo o processo, com cálculos estruturação e investigação; e, o analista da decisão, pouco 

comum em processo de decisão, é aquele que conhece os fundamentos e processos de apoio a 

decisão e que deve estar em contato constante com agentes e tomadores para facilitar e sugerir 

algumas opções e análises (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004; GOMES, 2007). 

Embora as decisões façam parte da rotina das organizações, não são raras as vezes 

que elas sejam feitas em processos com pouca estrutura e que os resultados não sejam 

otimizados. O desempenho dos tomadores de decisão não depende apenas de suas 

habilidades, mas também do grau de ajustamento entre a cultura da empresa e o estilo pessoal 

do tomador (GLADWELL, 2005).  

Parece haver um consenso nos trabalhos e publicações desta área sobre as fases de 

uma tomada de decisão. São pelo menos três momentos diferentes que formam uma estrutura 

básica de apoio à decisão. Inicialmente, deve-se focar na estruturação do problema, dedicar-se 

à análise das decisões e, por fim, uma síntese e acompanhamento. Gomes (2007) aponta sete 

fases, não sequenciais mas interativas: identificação dos agentes e tomadores de decisão, 

onde todos os envolvidos devem reconhecer sua posição e importância no processo decisório, 

desde quem é responsável por reunir e filtrar as informações até quem é o responsável pela 

decisão final; listagem das alternativas, o objetivo desta fase é eleger diversas opções de 

solução para o problema, caso a lista seja extensa, os envolvidos poderiam eliminar algumas 

opções conforme não atendam minimamente os critérios definidos, caso a lista seja pequena o 

esforço seria descobrir e criar progressivamente o número de opções; definição de critérios 

relevantes, esse processo é naturalmente interativo, novos critérios podem sugerir novas 

alternativas e vice-versa, o ideal seria a construção de uma hierarquia de critérios, com cautela 

para evitar critérios redundantes ou com pouca relevância; avaliação das alternativas, os 

tomadores devem poder avaliar o desempenho e as consequências de cada alternativa em 

relação a cada critério quantitativos ou qualitativos, o uso de escalas é comum e direciona o 
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processo de comparação entre as alternativas; determinação da importância relativa dos 

critérios, nesta fase o exercício proposto seria ponderar os critérios definidos, atribuir pesos 

maiores para critérios mais importantes e priorizados, essas ponderações serviram para 

descobrir em quais critérios os decisores estariam dispostos a ceder em detrimento de outros 

critérios; determinação de soluções satisfatórias, espera-se que esta fase seja o resultado das 

fases anteriores, onde os decisores apontam a melhor solução com base na ordenação, 

classificação e descrição detalhada de cada alternativa listada; e análise de sensibilidade das 

decisões, nesta fase espera-se que os envolvidos desconfiem da própria decisão, novas 

analises devem ser feitas incluindo novas variáveis e situações extremas a fim de testar a 

eficácia da solução, nesse processo os analistas podem perceber possíveis mudanças nas 

preferencias dos tomadores de decisão. 

Desde Simon (1982) reconhece-se que a racionalidade nas decisões é limitada por 

pelo menos três fatores: as capacidades cognitivas dos tomadores não são infinitas; os valores 

e motivações dos tomadores podem não ser o mesmos da organização; e, os conhecimentos 

dos agentes e tomadores são geralmente parciais ou limitados. Em diferentes níveis, as 

decisões também podem ser percebidas por pelo menos três dimensões apresentadas por 

Gomes (2007): a importância, a velocidade e o grau de individualidade. Respectivamente: 

qual o valor daquela decisão em relação a resultados futuros, qual o tempo máximo que se 

dispõe para agir e quanto a decisão deve ou pode ser tomada de forma individual ou em 

equipe. Outros autores alertam para o fato de que uma decisão não é um exercício puramente 

racional, seu exercício na maioria das vezes conta com o fator intuição (GLADWELL, 2005), 

eventuais envolvimentos emocionais e opiniões conflitantes (NUTT, 2002), ou ainda em 

relação à cultura e ao modelo de gestão da empresa (TORRES JÚNIOR, 2010). 

Deve-se ainda reparar no comportamento dos tomadores de decisão diante de 

cenários de risco e ganhos. Em artigo seminal escrito por Kahneman e Tverski (1979), os 

autores apresentaram a Prospective Theory, demonstrando que os decisores tendem a ter 

aversão ao risco quando a decisão envolve a possibilidade de ganhos apenas potenciais. E que 

por outro lado, eles teriam propensão ao risco quando as alternativas se apresentavam em 

forma de possíveis perdas. Este efeito foi comprovado nos estudos de Pereira et al. (2010) em 

pesquisa realizada junto a 151 entrevistados em 3 grupos. O contexto em que o problema foi 

apresentado aos entrevistados, em relação a maior ou menor risco, fez com que as decisões 

fossem alteradas, mesmo quando todos tiveram acesso a exatamente os mesmos dados e 

problema. 
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2.1.2 Fatores políticos 

Para Bin e Castor (2007) e Benakouche (2010), as empresas são na verdade um 

campo de batalha político. Os autores adicionam à discussão os elementos sociais que estão 

em jogo dentro das empresas. Deve-se primeiro entender que empresas não são somente 

sistemas “sócio-técnicos” ou “técnico-financeiros”, mas que elas são também uma arena 

política. Os atores que constituem o staff estão agindo também sobre preferencias próprias, 

jogos de poder, conflitos de interesse e luta por autonomia. As decisões são racionais no 

aspecto normativo, mas são também intensamente políticas em seu desenvolvimento. 

Inicialmente sugerido por Lindblom (1959) e depois destacado por Mintzberg 

(1985), notou-se que as organizações não são direcionadas pela racionalidade e que as 

decisões obedecem uma construção política. O decisor age sempre em ambiente de incerteza, 

apoiando-se em um conjunto de decisões anteriores, adaptando passo a passo seu 

comportamento e suas escolhas conforme a evolução do cenário político.  

Ao procurar sobre evidências dessas relações de poder em organizações 

cooperativas, Brito et al. (2008) confirmaram o cenário repleto de diversas práticas políticas 

por parte dos eleitos para representar o todo. O exercício político natural deste tipo de 

organização abriu espaço para grupos de interesses, formação de coalizões ou redes de 

influência, tentativas de controle do processo de comunicação e de restrição ao acesso as 

informações privilegiadas e da estrutura formal, e manipulação do processo decisório. Uma 

organização concebida para ser coletiva, que deveria estar pautada na democracia, apresentou 

exatamente o contrário: diversos problemas de governança e democracia, não sendo possível 

negar a existência de relações de poder. 

Ao investigar sobre a administração de grandes hospitais em Belo Horizonte, 

Ferreira, Garcia e Vieira (2010) encontraram um ambiente controlado por uma briga de 

posições. Mesmo que os hospitais sejam monitorados como empresas tradicionais e com 

necessidades de continuidade e geração de recursos, são poucos os administradores que 

conseguem superar a “disciplina médica”. Os autores encontraram um cenário em que as 

posições e cargos essenciais da gestão são ocupadas apenas por médicos, e que esses 

controlam o cotidiano dos demais profissionais, seguindo sua própria lógica e sendo 

altamente resistentes a mudanças sugeridas por profissionais com outras formações. 

Ao pesquisar empresas sob o modelo de decisão enxuta ou “toyotista”, Torres 

Júnior (2010) concluiu que a cultura e política da empresa sobre tomada de decisões é capaz 

de enraizar modelos e formatos em seus colaboradores. Em sua pesquisa, os decisores 
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apontam uma estrutura bem definida para decisões, além de um conforto em envolver as 

equipes nos processos de análise e gestão das decisões, na certeza de que estão agindo 

conforme os padrões sugeridos e buscados pela direção da empresa. 

 

2.1.3 Previsão de mercado 

Incluir novos produtos e mercados em busca de resultados positivos é natural para 

a sobrevivência das empresas em mercados competitivos. Então estimar esses mercados e 

seus potenciais é de extrema importância para que os gestores possam otimizar as 

possibilidades de acerto em cada lançamento. Este exercício não deveria ser problema para os 

decisores pois há pelo menos uma dezena de práticas disponíveis para esse propósito 

(SAMPRON, 2005). Mas, de acordo com Kahn (2002), a quantidade de técnicas disponíveis 

acaba por atrapalhar e confundir os decisores, porque, em muitos modelos, os critérios são 

demasiadamente matemáticos. Para Lynn, Schnaars e Skov (1999), uma parte dessa dúvida 

também existe pois não existem muitos trabalhos especificando em quais situações cada uma 

das metodologias é mais indicada. Essa variedade de técnicas culminou em uma 

categorização em dois grupos: técnicas qualitativas ou por julgamento, para as que se baseiam 

em opiniões e avaliações pessoais; e técnicas quantitativas, para as que se baseiem em 

modelos estatísticos e matemáticos (SAMPRON, 2005). 

Surgiram então algumas tentativas de orientar a escolha de cada método conforme 

o tipo de projeto. Armstrong e Brodie (1999) apresentaram um excelente fluxograma a ser 

utilizado de forma simples e intuitiva. São dispostos diversos critérios e a cada nó do 

fluxograma o decisor é norteado para um novo ramo de possibilidades. Caso a decisão possa 

se apoiar em dados numéricos, o fluxo indica métodos quantitativos; caso existam 

informações sobre sazonalidade, os ramos sugerem avaliar os critérios preço e fluxo de caixa; 

e assim sucessivamente. As técnicas de decisão para novos produtos propostas por Armstrong 

e Brodie (1999) foram baseadas em três pilares: o dimensionamento do segmento, a previsão 

de ações dos concorrentes e a previsão de participação de mercado. Sempre que forem 

possíveis, que utilizem informações e dados numéricos ou estatísticos, caso contrário os 

decisores deveriam utilizar opiniões de especialistas. 

Um dos instrumentos de apoio a decisão para novos produtos e mercados é a 

modelagem de negócios. Entende-se que o modelo serve para simular de maneira simplificada 

um cenário real afim de estimar seus resultados. A construção de mundos virtuais segue pelo 

menos quatros etapas: estruturar o sistema, no qual são identificadas todas as variáveis e 
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limites do projeto; mapear a dinâmica do sistema, apontando as relações entre cada um dos 

pontos identificados; mapear as regras da decisão, descrevendo as relações de causa e efeito 

utilizadas por aqueles que decidem; e quantificar o modelo, incluindo dados históricos e 

previsões nas variáveis possíveis de serem calculadas (MILANI JÚNIOR; PINTO JÚNIOR; 

BOMTEMPO, 2007). 

Uma das aplicações de modelagem é a técnica de Árvore de Decisão, que envolve 

um modelo de árvore binomial e concentra-se em construir uma lógica matemática para 

descrever todas as alternativas. Assim o sistema justifica a fuga da realidade pelo poder e 

capacidade da experimentação do modelo. Para Silva et al. (2008), a flexibilidade deste 

modelo é sua principal característica. Depois de elaboradas as árvores, uma série de eventos 

pode ser mapeada ao longo do processo, simplificando e indicando quais acontecimentos são 

dependentes de outros. Outra forma de estimar e decidir sobre a seleção de novos projetos 

para investimento é o project finance. Neste modelo, a avaliação de viabilidade do projeto é 

focada em relação à capacidade do projeto de gerar resultados suficientes para recuperação 

dos recursos investidos. Embora seja uma metodologia que aceite aplicação para qualquer 

tipo de projeto, acabou sendo mais utilizada para decisões de longo prazo, com grandes 

períodos de exploração e para projetos com ganhos indiretos (ROCHA; VANALLE, 2003; 

BORGES, 1998). 

Mesmo com diversas tentativas de simplificar a escolha do método, ao pesquisar 

diversas empresas e segmentos norte-americanos, Kahn (2002) concluiu que as técnicas 

qualitativas são as mais empregadas e preferidas pelos gestores. O motivo é que os 

responsáveis por elaborar tais previsões preferem modelos que sejam de fácil entendimento e 

apresentação, mesmo que não sejam os mais adequados. 

 

2.2 Novos projetos 

O texto aponta inicialmente os fundamentos e principais definições e encerra com 

um resumo sobre os diferentes tipos de projetos. Os temas foram investigados por serem 

apontados em trabalhos anteriores como determinantes para sobrevivência e sustentabilidade 

das empresas. O aspeto inovador dos projetos avaliados foi percebido porque eles eram 

avaliados de forma diferenciada. O estudo teve foco em projetos que requeressem grandes 

investimentos e que fizessem fortes mudanças nas rotinas e processos das empresas.  
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2.2.1 Fundamentos 

Foi Joseph Schumpeter o responsável por dar destaque ao tema inovação no 

desenvolvimento e estudo científico. Depois de suas publicações, caracterizou-se a inovação 

de cinco formas: um novo bem ou produto, um novo método de produção, um novo mercado, 

uma nova fonte de recursos e uma nova organização o modelo de estruturação 

(SCHUMPETER, 1991). Para Brito, Brito e Morganti (2009), a capacidade de inovação das 

empresas tem sido tema de diversos estudos nos últimos anos, seja pela reconhecida posição 

como ativo intangível ou como fator de sustentabilidade em alguns setores. A cultura da 

inovação tem sido vista como fonte de vantagem competitiva entres as empresas e mercados. 

Mas, a relação conceitual entre inovação e desempenho organizacional está bem estabelecida 

desde Drucker (1954). 

A forma como uma inovação influencia uma organização e sua posição de 

mercado varia de acordo com o quanto profunda e disruptiva é a inovação. Basta que seja 

uma nova relação custo-benefício de produzir, ou um novo padrão de venda. Modificar o 

modelo atual conceitualmente é inovar e ganhar competitividade, e a consequência é o 

desempenho excelente da empresa (TIDD, 2001). 

Baseados na literatura que defende a postura inovativa perene como ideal nas 

organizações, Gomes e Kruglianskas (2009) investigaram como acontece a gestão desse 

processo de inovação. Em especial, como as empresas buscam informações e tecnologia fora 

de fontes externas. As empresas que adotaram novas tecnologias no período pesquisado 

também tiveram um ganho na participação de vendas dos novos produtos e a redução nos 

custos de produção, aumentando a capacidade competitiva. As principais ações de inovação 

são em relação a novos produtos, segmentos de mercado, melhorias nos processos e aumento 

da capacidade de produção. Silva e Gil (2013) concluíram em seu ensaio teórico que as 

inovações que permeiam a organização são “os fins”. E para que estes “fins” sejam 

alcançados, “os meios” são os projetos. Para os autores não haveria forma mais objetiva e 

sistêmica de abordar a inovação que não fosse a avaliação e gestão de projetos. Para grandes 

empresas é importante transformar cada mudança ou inovação em projeto. Desta forma, 

facilita-se a comunicação interna e externa, além de conquistar apoio e dedicação especial 

durante o desenvolvimento e implementação. 

Para Navarro (2012), o avanço da tecnologia dentro das empresas contribui para a 

necessidade de inovar e desenvolver novos projetos, seja na manutenção do portfolio de 

produtos ou ampliação de capacidades atuais. As prioridades das empresas atualmente passam 
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por recursos financeiros e humanos para garantir o bom funcionamento da inovação 

constante. O pesquisador avaliou o modelo de tomada de decisão em uma indústria e 

relacionou os principais fatores considerados: financeiros, estratégicos, tecnológicos e 

humanos. 

Para Caves (2000), ninguém sabe a resposta correta ou a fórmula para lançar um 

produto com boa aceitação. Destaca-se na literatura a necessidade de entender o 

comportamento do cliente/audiência e desenvolver produtos com essas informações. As 

peculiaridades do público dificultam a construção de novos programas e projetos, obrigando 

as empresas a desenvolverem processos integrados utilizando informações internas e externas, 

capazes de entregar um produto com razoável capacidade de improviso e, conforme for a 

reação após o lançamento, alterar alguns caminhos e rumos da produção.  

Necessidades e possibilidades apresentadas na prática pelos estudos de Oguri, 

Chauvel e Suarez (2009) ao pesquisar sobre as telenovelas da Globo, que utilizam diversas 

informações do público na produção e criação de novelas: pré-lançamento, durante a exibição 

dos episódios e antes dos capítulos finais. De forma geral, sugeriu-se que as empresas 

deveriam planejar produtos com flexibilidade para imprevistos antes da falha ao invés de ter 

que improvisar após a falha. Já que não é possível antever situações de comportamento do 

público, o ideal é preparar uma estrutura básica e flexível para eventuais mudanças e 

aprendizado durante a execução (KAMOCHE; CUNHA, 2001). 

Para Silva e Gil (2013), as organizações precisam competir com mudanças em 

tempo real e conviver com os potenciais problemas que esta situação implica. A meta das 

empresas em criar vantagem e diferencial competitivo reside na utilização do conhecimento 

interno e de parceiros para construir projetos. Para os autores, é altamente recomendável que 

as organizações desenvolvam uma cultura voltada a projetos. E isso remete a uma boa gestão 

de projetos, desde sua concepção, avaliação e implantação. Em economias globais, a 

avaliação excelente de projetos pode tornar-se sinônimo de vantagem competitiva (SILVA; 

GIL, 2013). 

Por muito tempo, os indicadores de sucesso para projetos eram apenas tempo e 

custo (VEZZONI et al., 2013). Porém, diversos outros fatores deveriam ser relacionados para 

avaliar o provável desempenho dos projetos. Vezzoni et al. (2013) apontam como os 

principais fatores que aumentam probabilidade dos projetos atingirem o sucesso: 

comunicação eficiente, o empowerment, o gerenciamento de mudanças, o gerenciamento de 

requisitos, a preparação para enfrentar riscos e o suporte da alta administração. 
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O gerenciamento e a avaliação de projetos podem fazer com que os novos 

produtos cheguem mais rapidamente ao mercado. Gerando e mantendo diferenciais 

competitivos normalmente tão voláteis em mercados competitivos. E sobre a apresentação e 

definição de novos projetos, o quanto mais alinhados estiverem com as estratégias de 

negócios da organização, mais vantagens obterão para ser aprovados e implementados, além 

de maiores chances de sucesso (SILVA; GIL, 2013). 

Na busca por fatores que influenciam desempenho satisfatório dos projetos, 

Venzzoni et al. (2013) defenderam uma ótica multidimensional para o sucesso. Analisar 

apenas custo, tempo e qualidade dos resultados pode não ser suficiente para separar e definir 

projetos por desempenho (ATKINSON, 1999). Deve-se então atentar principalmente para o 

objetivo central do projeto. O alcance deste indicador deve ser o melhor para denotar sucesso 

ou não. Pois realizar em menos tempo, com menores custos e maior qualidade é mérito de 

uma gestão do projeto e não do próprio projeto (VENZZONI et al, 2013). 

Para Borges e Carvalho (2011), a melhor forma de acompanhar e avaliar projetos 

seria através de indicadores, tema que apresenta crescimento de interesse nos últimos 25 anos, 

mas ainda pouco abordado na literatura de projetos. Em um estudo sobre indicadores de 

desempenho para projetos, os autores indicam que o conjunto de itens avaliados deve ser 

pensado e desenhado conforme a necessidade particular de cada projeto, levando em 

consideração sua tipologia e stakeholders da organização. Os indicadores seriam instrumentos 

de medição do sucesso do projeto, e suas metas devem ser previamente definidas conforme 

objetivos e expectativas de cada projeto, não haveria uma padronização disponível para todo e 

qualquer projeto. 

Então a pergunta central era: como definir sucesso em projetos? Com essa questão 

central desenvolveu-se o estudo de Farias Filho e Almeida (2010), com uma rica revisão da 

literatura os autores reforçaram inicialmente que a definição de sucesso tem sido questionada. 

Mas, que parece haver certo consenso na literatura moderna, indicando que o sucesso dos 

projetos estão profundamente ligados aos objetivos das empresas. Além das tradicionais 

formas como performance financeira, performance técnica, valor presente líquido entre outros 

destacam-se novas formas como eficiência do projeto, impacto no cliente, impacto no time e 

preparação para o futuro. 
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2.2.2 Tipos de projetos 

Mattar e Santos (2003) sugerem pelo menos cinco categorias de projetos: 

melhorias ou revisões de produtos existentes; produtos existentes que passam a ser oferecidos 

para outros mercados; produtos novos para a empresa mas com similares no mercado; 

produtos novos para a empresa que não existem no mercado atual, mas com similares em 

outros mercados; e produtos radicalmente inovadores. Sendo possível diferenciá-los conforme 

seu ineditismo interno e externo. 

Há, portanto, dois extremos: de um lado todo o suporte de informações de 

mercado, experiência, opinião de especialistas, consumidores regulares e produtos 

concorrentes. No outro extremo, a escassez de informação, dificuldade de previsão, nenhum 

cliente fidelizado, crítica dos especialistas. 

 

Quadro 01 - Resumo das técnicas de previsão indicadas de acordo com a categoria de novo 
produto e a etapa do trabalho de previsão. 

Categoria/Etapa Dimensionamento do 
segmento 

Previsão de ações dos 
competidores 

Previsão de 
participação de 
mercado para o 

produto 
Novo produto 

envolvendo simples 
melhorias ou 

reposicionamento no 
mercado. 

Todas as informações 
quantitativas disponíveis, 
com preferência para as 

mais simples em termos de 
operacionalização e menor 

custo. 

“Por julgamento”, com 
destaque para opiniões de 
especialistas ou Delphi. 

"Por julgamento", com 
destaque para as opiniões 
da força de vendas ou as 

técnicas quantitativas 
baseadas em métodos 
econométricos e de 

extrapolação. 
Novo produto para a 
empresa, destinado a 

mercado no qual 
existem produtos 

similares. 

Se houver dados históricos: 
potencialmente todas as 

informações quantitativas 
disponíveis; 

 
Se não houver dados: 

opinião de especialistas 
externos e pesquisas de 

mercado. 

Opinião de especialistas 
externos. 

Opinião de especialistas 
externos e Delphi. 

Novo produto para a 
empresa e para o 

mercado, mas produtos 
similares de outras 

empresas são oferecidos 
em outros mercados. 

Delphi, analogia ou difusão. Opinião de especialistas 
externos. 

Técnicas qualitativas 
com destaque para 
Delphi, análise de 

cenários, simulações e 
pesquisas de mercado. 

Novo produto para a 
empresa e para o 

mercado em geral. 

Técnicas qualitativas com 
destaque para Delphi e 

modelos de difusão. 

-- -- 

Fonte: Adaptado de Sampron (2005). 

 

Destaca-se o esforço de Sampron (2005) ao apresentar uma síntese (Quadro 1) 

para simplificar e orientar alguns métodos de previsão de mercado. O quadro relaciona as 
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categorias criadas por Mattar e Santos (2003) e os métodos descritos por Armstrong e Brodie 

(1999). 

Os estudos são congruentes podem direcionar as empresas em diversos cenários. 

Desde o cenário mais simples, onde pretende-se lançar um novo produto no mesmo mercado 

apenas com melhorias ou reposicionamento. Até o cenário mais complexo, onde o produto é 

inovador para a empresa e para o mercado. De qualquer forma os autores incentivam que as 

decisões sejam tão bem embasadas quanto possível. Os gestores devem atentar para 

dimensionamento do segmento, previsão de ações dos competidores e previsão de 

participação de mercado para o novo produto.  

No cenário mais simples, espera-se utilizar: dados históricos, informações 

internas, técnicas quantitativas, técnicas qualitativas e opiniões de especialistas. E mesmo nos 

piores casos, espera-se que os gestores contem com: técnicas qualitativas e modelos de 

difusão. 

 

2.3 O mercado de comunicação 

Nesta parte da dissertação, seguem subseções que trataram de identificar e 

ambientar o leitor em relação ao mercado de comunicação brasileiro. O texto foi organizado 

em duas partes: o cenário atual e as expectativas para o futuro. 

 

2.3.1 Cenário 

Empresas de comunicação são formadas por equipes e departamentos dos mais 

variados tipos e perfis, são especialidades que algumas vezes podem parecer opostas, mas que 

precisam interagir corretamente para funcionar. A expertise central delas é a produção de 

conteúdo, de modo geral dividido em dois tipos: jornalístico e entretenimento. Neste universo, 

é possível incluir profissionais como jornalistas, atores, cinegrafistas, diretores de cena, 

iluminadores e maquiadores. Ou seja, trata-se de uma indústria que tem foco em criatividade e 

produção cultural.  

Os profissionais precisam de boa estrutura e tecnologia para render e desenvolver 

bons resultados. Normalmente, esses recursos não são desenvolvidos dentro dessas empresas, 

que contam com o apoio de fornecedores diversos para funcionar em suas mais variadas 

linhas de produção. Os principais exemplos são: câmeras, ilhas de edição, transmissores e 

parques gráficos, todos comprados e adquiridos com fornecedores específicos em cada área 
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Uma emissora de TV precisou fazer a gravação de um evento esportivo, uma 

regata de barcos. Para o dia do evento seria interessante utilizar imagens aéreas, um 

helicóptero e um cinegrafista seriam a primeira opção, mas alguns fornecedores ofereceram 

imagens de satélite e aeromodelos equipados com câmeras de vídeo capazes de fazer as 

imagens. Em uma importante partida de futebol surgiu a ideia de captar a conversa entre os 

treinadores e jogadores durante os intervalos, os fornecedores entregaram microfones de alta 

sensibilidade para captar esses áudios mesmo com as torcidas gritando e cantando no estádio. 

Então, é comum que o mercado de tecnologia apresente e disponibilize novidades 

para que as empresas possam criar novas possibilidades. A pesquisa de Gomes e Kruglianskas 

(2009) detectou o mesmo com 72 empresas do setor industrial de São Paulo. Eles apontaram 

que as principais modalidades de acesso a informação são a compra de novas tecnologias e a 

parceria com fornecedores e universidades. Estas aquisições estão positivamente relacionadas 

ao desempenho inovador das empresas, possibilitado novos produtos e processos. 

O novo cenário de mudanças e redes de comunicação vem alterando 

significativamente as empresas de comunicação. As mudanças foram de hábitos de consumo 

do público jovem, aliada à instantaneidade das informações disponíveis pela internet e outros 

meios, além da difusão de novas formas de consumir informação (DORNELLES, 2009). Este 

trabalho reconheceu que o mercado de comunicação é composto por diversos tipos de 

empresas: produtoras de áudio visual, agências de publicidade, assessorias de impressa, 

estúdios entre outros. Foi necessário então apontar o foco do estudo. Foram consideradas 

apenas empresas que compunham a indústria de informação e mídia, organizações que 

produzem e distribuem informação de forma massiva, que servem de suporte para o resto do 

mercado de comunicação, viabilizando o contato da mídia com o público. Empresas como 

emissoras de rádio, jornais e emissoras de televisão são os principais exemplos de 

organizações que foram tratadas ao longo do trabalho apenas como “empresas de 

comunicação”. 

Para Dornelles e Laux (2012), as mudanças na forma de produzir conteúdo foram 

tão significativas após a difusão da internet a ponto de exigir uma mudança das práticas do 

jornalismo. Novos profissionais devem ser formados e treinados nas universidades conforme 

o novo perfil da audiência conectada e digital. Esta nova geração não pode mais ser vista 

apenas como receptora. O público deveria ser encarado como agente ativo, podendo interferir 

no processo jornalístico ou até mesmo assumindo o papel de produtor de conteúdo através de 

blogs e redes sociais. Estes leitores seriam testemunhas privilegiadas dos acontecimentos, 
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analistas do cotidiano e com condições de noticiar, mesmo que sem a técnica adequada, um 

enorme número de acontecimentos e fatos. 

Em um estudo descritivo sobre o processo de criação de telenovelas da Rede 

Globo, os autores Oguri, Chauvel e Suarez (2009) ressaltaram a importância de entender o 

comportamento dos clientes, ouvir e aprender sobre suas necessidades. Mas, também 

assumiram o quanto esta tarefa é ainda mais árdua nas chamadas indústrias criativas. Por 

produzirem bens de consumo cultural, não pode-se utilizar com total segurança as 

informações e experiências do passado, pois o público pode mudar seus interesses. Valoriza-

se o desenvolvimento de produtos com foco em atender às necessidades e expectativas do 

público, com o objetivo de garantir sucesso de audiência, vendas e qualidade. 

Para Machado (2011), já era lugar comum falar sobre audiências descentralizadas 

e a tendência de busca por conteúdos de nicho. Também era comum ligar esse assunto às 

previsões de “morte” dos meios tradicionais. Ele preferiu tratar o tema como uma 

oportunidade de transformação e reinvenção dos meios tradicionais, um recomeço. Ao 

apresentar um estudo de caso de produção de um programa de entretenimento com 

experiências no mundo digital, o autor indicou a transição para uma nova era, de 

transformações complexas e não muito nítidas na forma de produzir televisão. A internet vem 

criando inúmeras formas deste novo público interagir diretamente ou indiretamente com os 

programas, e caberá às empresas produtoras de conteúdo aprender a lidar com este novo 

cenário que tende a ser integralmente digital. 

As mudanças não afetam apenas a produção de conteúdos de entretenimento, mas 

também alteram profundamente a forma de produzir jornalismo factual. O jornalista que antes 

de tudo pode ser considerado um contador de histórias, agora tem seu papel discutido e “posto 

em xeque”. Nesta nova era digital, surgiram novos contadores de histórias, milhões de novas 

fontes de informação e novas possibilidades de processos narrativos. Tavares e Mascarenhas 

(2013) alertaram sobre uma possível confusão entre produção e distribuição ubíqua de 

informação, com narrativa sequencial “transmídia”. O jornalista deveria defender a cultura da 

participação, contar com milhares de testemunhas da verdade, utilizar os recursos disponíveis, 

e manter-se no desafio de organizar todo o caos de informação sobre o assunto para destacar 

apenas o relevante e verdadeiro de cada contexto. Os editores seriam então cada vez mais 

curadores, buscando a melhor e mais relevante fonte em um grande volume de informações. 
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2.3.2 Futuro 

Segundo Besanko et al. (2012) e Reinert, Cardoso e Silveira (2006), inovar seria 

uma questão vital, e ainda mais emergente ao falar em mercados hipercompetitivos, nos quais 

vantagens desenvolvidas e apresentadas tem menor vida útil. Para esse autores, as vantagens 

competitivas das empresas podem ser configuradas após identificar falhas e problemas de 

mercado, facilitando a introdução de novos produtos e serviços por preços inferiores. Nesta 

ótica, o conceito de empreendedorismo torna-se sinônimo de inovação, e inovar seria uma 

questão de sobrevivência organizacional. 

Dornelles (2009) alarmou que os jovens não lêem mais jornais impressos, então 

em um futuro não muito distante seria necessária uma nova linguagem e uma nova equipe. 

Kamel (1997) foi um dos primeiros a falar em repórteres multimídia, aqueles que poderiam 

escrever bem para publicação em suporte impresso; teriam boa voz para gravar pequenos 

áudios para transmissões de rádio; e ainda seriam dotados de boa postura para entrar em uma 

transmissão televisiva a qualquer momento. Para esses autores, os leitores não querem apenas 

a informação instantânea, pois esta já é conhecida e rapidamente chegou até suas mãos. O 

público esperaria uma profundidade e uma experiência significativamente válida, de acordo 

com o suporte que ele escolheu para cada conteúdo. Uma nova moeda valiosa seria a 

percentagem da quantidade finita da atenção do público que dedica-se para cada meio de 

comunicação. 

Para enfrentar os novos desafios, o setor precisa de novos programas, novos 

processos, novas formas de comunicação e relacionamento com os públicos. Para Franciscato 

(2010), muitas vezes essas inovações implicam em mudanças nos diversos setores das 

empresas de comunicação. Para ele, as novas tecnologias disponíveis, que tanto afetam as 

audiências, deveriam afetar também o modo de produção dos conteúdos. O correto deveria ser 

utilizar fontes internas e externas da organização para modificar as rotinas e processos de 

trabalho do jornalista, bem como o perfil e a qualidade do produto jornalístico. Não explica-se 

o distanciamento destas empresas em relação aos conceitos de busca por inovação. Esta 

postura tende a mudar logo que as audiências e públicos comecem a reagir diferente aos 

conteúdos e demostrarem menos fidelidade aos meios. Comportamento identificado por Silva 

e Gil (2013), ao alertar que é comum organizações buscarem a inovação apenas como uma 

ação reativa, depois de ameaças dos concorrentes ou perda considerável de mercado.  

A convergência dos meios de comunicação, a evolução das tecnologias de 

telecomunicação e a modernização dos dispositivos e suportes que o público tem disponível 
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para acessar conteúdos jornalísticos e de entretenimento é algo jamais visto. A indústria de 

tecnologia e os produtores de conteúdo encontram um novo cenário complexo e jamais visto. 

A pressão por inovar e mudar é emergente (BERMAN et al, 2006).  

 

2.4 Principais referências empíricas 

A busca por referencial teórico para construir as bases desse estudo passou por 

diversos autores e temas. Especialmente, os estudos empíricos utilizados que foram 

organizados em três temáticas: fatores políticos e culturais, previsão de mercado e 

necessidade de inovar. Esta subseção visou revisar os principais trabalhos e suas 

contribuições, utilizados no desenvolvimento geral e na construção dos pressupostos desta 

dissertação. O Quadro 2 associa cada tema às respectivas referências, e logo após segue texto 

com apontamentos sobre alguns desses trabalhos. 

As referências com maior afinidade com este trabalho foram notavelmente as que 

envolveram a temática da inovação em empresas de comunicação (ZUCATTO; PINHEIRO, 

2008; DORNELLES, 2009; DORNELLES; LAUX, 2012) e as que apresentam a necessidade 

de inovar e ampliar as capacidades das empresas como possibilidade de crescer e prosperar 

(GOMES; KRUGLIANSKAS, 2009; NAVARRO, 2012).  

 

Quadro 02 – Principais estudos empíricos revisados. 
Temática Referências 

Fatores políticos e culturais Benakouche (2010) 
Bin e Castor (2007) 
Brito et al. (2008) 

Ferreira, Garcia e Vieira (2010) 
Torres Júnior (2010) 

Previsão de mercado Milani Júnior, Pinto Júnior e Bomtempo (2007) 
Navarro (2012) 

Rocha e Vanalle (2003) 
Silva et al. (2008) 

Zucatto e Pinheiro (2008) 
Necessidade de inovar Dornelles (2009) 

Dornelles e Laux (2012) 
Gomes e Kruglianskas (2009) 

Oguri, Chauvel e Suarez (2009) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os estudos relacionados anteriormente são convergentes. Desde Zucatto e 

Pinheiro (2008), ficou claro o direcionamento das empresas de comunicação por estratégias 

de inovação, no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Os autores revelaram os casos 

de uma rádio FM e um jornal impresso em busca de diferenciação em um mercado tão 

competitivo. Este é o marco teórico do trabalho proposto, principal referência e motivador na 
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construção e elaboração inicial do trabalho. Os resultados apontaram oportunidades, 

estratégias, e novas formas de decidir para sobreviver e prosperar no mercado de 

comunicação. Porém surgiram dúvidas se esse comportamento e direcionamento é posto em 

prática nas empresas. 

Dornelles (2009) construiu um estudo no mesmo segmento, ela relatou o drama 

em que vivem os jornais diários do país e ressaltou alguns pontos. Os índices de leitura são 

cada vez menores e as partes do tempo da audiência disponível são cada vez mais disputadas 

por tantos tipos de mídia. Diversos trechos de seu estudo apontaram para um futuro doloroso 

até o fim inevitável. A esperança está no investimento em projetos especiais com foco em 

conquistar novas audiências e novas receitas. 

A sustentabilidade da indústria de comunicação e informação está ancorada 

apenas nas capacidades e possibilidades das empresas reinventarem seus processos e 

reconquistarem seus públicos. Um dos caminhos foi objeto de estudo de Gomes e 

Kruglianskas (2009). Os autores acompanharam o processo de inovação e acesso a 

informação tecnológica em empresas industriais brasileiras. Após analisarem as principais 

modalidades e fontes de acesso a informação e tecnologia, a pesquisa apontou falta de 

formalidade e perspectiva estratégica. Infelizmente, essas organizações acostumadas a 

funcionar e operar em mercados com poucas mudanças têm, em sua maioria, dificuldade de 

reagir rapidamente aos novos estímulos do mercado. 

Dornelles e Laux (2012) demonstraram como uma estratégia empresarial de 

posicionamento e inovação na forma de produção pode aumentar o alcance de público e 

receita publicitária da empresa. Em seu estudo de caso com um jornal impresso demostraram 

que o drama vivido três anos antes pela indústria poderia dar lugar a um novo espírito de 

empreendedorismo, que empresas de comunicação devem investir e profissionalizar seus 

processos na busca por sustentabilidade.  

Porém, no mesmo ano, Navarro (2012) apresentou um estudo sobre os fatores 

para avaliação de projetos e portfólio em indústrias. A decisão foi avaliada sob diversos 

fatores: fatores financeiros, fatores estratégicos, fatores tecnológicos e fatores humanos. E o 

que ficou evidente após o trabalho é que as tecnologias com menores custos foram as 

escolhidas mesmo não atingindo níveis excelentes nos demais fatores. 

Este trabalho visou descrever o estado atual da indústria de comunicação sobre 

como são realizadas e priorizadas essas decisões. A próxima seção expõe os pressupostos e 

metodologia que foram utilizados durante o estudo.  
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3 METODOLOGIA 

Inicialmente nesta seção de metodologia foram apresentados os pressupostos da 

pesquisa. A seção seguinte dedicou-se em defender o enquadramento e enfoque que serviram 

de base para o trabalho. A continuação seguiu com a descrição dos procedimentos que foram 

utilizados para alcançar os objetivos. As últimas subseções são os resultados e avanços 

obtidos com o pré-teste realizado e o roteiro de entrevista revisado. 

 

3.1 Pressupostos 

A atenção do consumidor é o novo desafio da comunicação das empresas. Há 

alguns anos as mídias tradicionais eram extremamente fortes e poucos canais e marcas 

dividiam a atenção da audiência. Hoje existem milhares de opções ao alcance rápido de 

nossos dedos no controle remoto, inúmeras opções de rádio no dial e ainda uma infinidade de 

portais e endereços para pesquisar na internet. Soma-se ainda as tecnologias embarcadas nos 

celulares, mídia exterior digital e oportunidades alternativas desde cinemas até banheiros 

públicos. Tudo isso torna a disputa pelo tempo e atenção do público um mercado de muita 

concorrência e que as empresas de comunicação disputam com todas as outras. 

Após os estudos de caso realizados em uma rádio FM e um jornal impresso, 

Zucatto e Pinheiro (2008) demonstraram o sucesso destes veículos ao construir marcas 

diferenciadas no mercado, focando em atributos ainda inexplorados por seus concorrentes em 

relação ao público, conteúdos ou praça de atuação. Baseando-se nisso, o trabalho seguiu com 

o primeiro pressuposto: as informações sobre como estão e o que fazem os concorrentes 

são as mais consideradas para decidir sobre os investimentos. 

Para grandes jornais, as rotativas e gráficas podem ser consideradas de nível 

industrial. Para emissoras de rádio e televisão, o alcance do sinal é motivo de orgulho e 

diferencial competitivo. É natural o crescimento de alcance no público junto com o 

crescimento do alcance dos transmissores ou da tiragem do jornal. Administrar as capacidades 

de distribuir os conteúdos versus o alcance da mídia na população faz parte da rotina dos 

gestores. Transmissores e parques gráficos são investimentos que normalmente requerem 

financiamentos de longo prazo, espera-se que os equipamentos tenha vida útil de décadas. 

Dada a relevância desse tipo de investimento em relação a grandes investimentos 

em infraestrutura e tecnologia, retira-se o segundo pressuposto dos estudos de Navarro 

(2012): as decisões sobre ampliação de capacidades são prioritariamente avaliadas sobre 

os fatores financeiros e tecnológicos, nessa ordem. Apontando uma tendência que a decisão 
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seja pela solução com menor custo financeiro desde que atenda minimamente os requisitos 

tecnológicos. 

Para que o negócio jornalismo se sustente no novo cenário de comunicação 

descentralizada com informação disponível em diversos meios diferentes, novos produtos 

devem ser lançados e devem explorar as possibilidades multimídia. O mercado já ensaia a 

criação de produtos com suporte a diversas plataformas e inclusive com a colaboração do 

público, tanto para conteúdo jornalístico, como para conteúdo de entretenimento (OGURI; 

CHAUVEL; SUAREZ, 2009; DORNELLES; LAUX, 2012). 

Cada nova cidade atendida pelo sinal de TV, cada novo bairro onde a logística do 

jornal consegue chegar é sinônimo de potencial crescimento da audiência. Novas pessoas 

podem ser impactadas com os conteúdos, jornalístico e publicitário. Mesmo sem ampliar as 

capacidades, os gestores defendem novos custos de produção e logística, seja para novos 

cadernos ou para novos programas, com o objetivo de cativar outros nichos da população. 

Entregar um novo suplemento impresso no jornal sobre uma temática de saúde e bem estar 

pode atrair novos leitores. Criar uma programação diferenciada da concorrência pode atrair 

um público também diferenciado das outras emissoras, possibilitando uma oportunidade de 

contato com um novo segmento da população naquele horário. 

O esforço e a prática de lançar e desenvolver novos produtos é comum em 

empresas de comunicação. Os estudos de Dornelles e Laux (2012) e Dornelles (2009) 

baseiam o terceiro pressuposto, afirmando que empresas de comunicação tradicional: 

normalmente investem em novos produtos com foco em conquistar uma nova audiência 

e obter uma nova receita. 

As empresas de comunicação e mídia movimentam grandes investimentos, seja 

para produção ou para logística. Elas são importantes para diversas outras empresas pois são 

uma garantia de canal de comunicação com o público consumidor. São formadas por diversos 

setores desde indústria, logística, produção e vendas. Algumas dessas empresas tem muitos 

anos nos mercados. Essas características indicam empresas bem estruturadas e definidas. 

A forma como os processos são conduzidos influência nos resultados finais de 

cada decisão. As instituições com experiência e sucesso de mercado indicam que a gestão 

teve sucesso nas decisões ao longo do tempo. Para Gomes (2007) os processos internos e 

fluxos para aprovação de investimentos, mudanças e projetos podem serão tão assertivos 

quanto forem normatizados e organizados. Fundamentando o quarto pressuposto: o processo 

de aprovação para decisões de investimentos são normatizados e definidos. 
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3.2 Enquadramento Metodológico 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, 

apoiado nas definições de Creswell (2010), que destaca o aprofundamento do pesquisador em 

questões específicas e com pouca literatura disponível. O autor destaca as características das 

pesquisas qualitativas: naturalmente interpretativa e emergente. Valorizando a atenção do 

pesquisador em questões individuais e específicas de cada participante. Em todo o processo 

de pesquisa, o pesquisador mantém o foco no aprendizado do significado do problema junto 

com os participantes e não somente na literatura. 

Para Flick (2009), os princípios dos métodos quantitativos são padronizados e 

utilizados para os fins de isolar causas e efeito, operacionalizar relações teóricas, medir ou 

quantificar fenômenos e formular regras gerais. Os estudos são planejados de tal maneira que 

até a participação e a interferência do entrevistador é indesejada e deve ser excluída ao 

máximo. Mas, ao isolar os fenômenos, os estudos estavam cada vez mais distantes da 

realidade. O tempo demonstrou que a ciência não pode concentrar-se apenas em criar 

verdades e descobertas, pois o conhecimento tende a ser limitado às interpretações de práticas 

anteriores. Esse limite é o desafio e defesa do método qualitativo, participando e se 

aprofundando em casos e fenômenos específicos, a fim de entender e construir novas bases 

para o conhecimento. 

Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa por possibilitar ao pesquisador a 

imersão no campo, considerando o cenário social onde o fenômeno ocorre e todo o conjunto 

de elementos que o constitui, e que também está constituindo ele. A pesquisa qualitativa foi 

caracterizada por Rey (2005) como capaz de alcançar temas íntimos e sensíveis para as 

pessoas pesquisadas. Temas que não podem ser visualizados de outras formas, pois exigem 

uma criação de vínculo e relacionamento com o pesquisador, indisponível em outros métodos 

que não estimulam a participação. Neste tipo de pesquisa, o objetivo é a construção de 

modelos compreensíveis sobre sistemas e fenômenos complexos, “cuja organização sistêmica 

é inacessível à observação, seja esta natural ou provocada” (REY, 2005, p. 89). 

A pesquisa foi realizada sob o enfoque descritivo, dadas as necessidades de 

entender um fenômeno pouco explorado; responder as questões de forma não-estatística por 

meio de coleta com nível de aprofundamento; avaliar e descrever as dimensões do fenômeno; 

criar uma familiaridade com o assunto; coletar informações afim de mostrar o evento que 

ocorre e como ele ocorre. No final, com base nas revelações e resultados, foi possível sugerir 

novos estudos, qualitativos ou quantitativos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 
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3.3 Procedimentos Metodológicos 

Para atender os objetivos geral e específicos, a pesquisa foi desenvolvida 

seguindo um planejamento, objeto de descrição nas subseções a seguir. Cada etapa foi 

desenvolvida conforme descrito, e a cada nova etapa foram consideradas novas possibilidades 

e questões de acordo com a evolução na coleta de dados. 

Como forma de orientar o pesquisador, manter o rigor e aumentar a confiabilidade 

da pesquisa científica, foi elaborado um protocolo de estudo de caso formalizado e 

estruturado conforme as recomendações de Yin (2010). O protocolo estabelece desde a visão 

geral do projeto, os procedimentos de campo, o plano de análise e a conclusão sobre os 

resultados encontrados. O protocolo de pesquisa está disposto como Apêndice A no final 

deste documento.  

 

3.3.1 Estudo de caso 

Para Yin (2010), deve-se utilizar o método de estudo de caso quando as questões 

centrais da problemática giram em torno de "como" e "por que". O autor destaca que podem 

haver estudos de caso de vários tipos: descritivos, exploratórios e experimentos. Mas 

apresenta uma lista com diversos exemplos seminais de estudos descritivos, tal como 

proposto nesta pesquisa. 

Parece haver consenso entre os autores ao apontar a principal característica de um 

estudo de caso: a profundidade. Diferente de surveys e experimentos, recolhem-se dados e 

informações em ambiente natural, ou seja, unidades reais e contexto real. Ideal para analisar 

processos e fenômenos dentro de contexto (ROESCH, 2006). 

Um estudo de caso é, sobretudo, uma investigação. Indicada para fenômenos que 

não são facilmente dissociados de seu contexto. Além disso, são obrigatoriamente utilizados 

em situações reais e contemporâneas (YIN, 2010). Estudos de caso são recomendados por 

Roesch (2006), pois apresentam integridade diferenciada e própria, já que conseguem 

examinar diversas áreas envolvidas, vários ângulos de visão, a interação entre eles e as 

estruturas organizacionais que suportam todo o processo. 

Utilizados na Administração em pelo menos três tipos, os estudos de caso podem 

ser: casos para ensino, casos para relatar práticas de organizações, e casos que buscam avanço 

do conhecimento na área (ROESCH, 2006). O método será utilizado neste trabalho na 

expectativa de alcançar êxito sob os dois últimos tipos: relatar práticas das organizações e 

buscar avanço do conhecimento. 
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Nesta pesquisa foi utilizado o formato de estudo de caso único, mas com diversas 

unidades de análise. O caso alvo deste trabalho é um grupo empresarial. As unidades de 

análise foram os gestores das empresas que formam o grupo. As informações foram coletadas 

em entrevistas em profundidade. 

 

3.3.2 Entrevista 

Yin (2010) recomendou entrevistas como fonte de evidências para estudos de 

caso, pois enfocam diretamente no tópico do estudo e ainda permitem inferências causais 

sobre a temática. As questões devem ser formuladas a fim de extrair o máximo de 

informações dos participantes. O pesquisador deve parecer ingênuo sobre o assunto e 

questionar sobre todos os detalhes. 

A pesquisa utilizou como principal instrumento de coleta de dados a entrevista em 

profundidade. O método de coleta de dados escolhido é, para Marconi e Lakatos (2008), o 

mais adequado para o levantamento de informações com maior flexibilidade para o 

pesquisador além da possibilidade de evoluir e construir novos direcionamentos em cada 

entrevista. Este tipo de coleta foi escolhido por não ser possível observar os gestores durante 

uma tomada de decisão real, além de dar ao entrevistador a flexibilidade para ordenar as 

perguntas durante a entrevista (GODOI; MATTOS, 2006; CRESWELL, 2010). 

Foi desenvolvido um roteiro de entrevista utilizando algumas variáveis e 

indicadores sugeridos no referencial teórico e com base em um pré-teste. O roteiro organizou 

e agrupou as respostas das entrevistas para facilitar a interpretação posterior (YIN, 2010). 

As respostas passaram por análise de conteúdo para que fossem atendidos os 

objetivos geral e específicos. Uma codificação foi desenvolvida e utilizada para estruturar os 

termos e então listar conforme cada categoria e critério (CRESWELL, 2010; BABBIE, 2005). 

Seguiu-se a recomendação que o pesquisador mantivesse um banco de dados dos 

resultados que colhia. Cada entrevista gravada foi transcrita, cada anotação foi catalogada, 

cada nova informação foi registrada. O pesquisador não poderia correr o risco de depender da 

memória em nenhum momento da pesquisa em relação a dados (YIN, 2010). 

 

3.3.3 Etapas da Pesquisa 

A primeira etapa da pesquisa foi aplicar o roteiro de entrevista elaborado com 

base no referencial teórico em dois ex-funcionários que exerciam função de gestão em 

empresas do grupo empresarial e que foram desligados dias antes do início da pesquisa. Essa 
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estratégia evitou utilizar e dispensar entrevistas com os gestores atuais. Aproveitou-se o 

conhecimento e experiência dos ex-gestores com foco em deixar o roteiro e as perguntas 

suficientemente claras e objetivas para que os demais gestores, independente do meio de 

comunicação, pudessem entender e responder da melhor forma possível. 

A segunda etapa foi uma série de entrevistas com gestores de diversas empresas 

de comunicação. Foram realizadas 13 entrevistas em profundidade com os principais gestores 

de empresas de comunicação do Ceará. Foram preferencialmente incluídos na amostra os 

profissionais das áreas de gestão: administrativa, responsável pelos controles financeiro e 

patrimonial; marketing, setor com foco em desenvolver as marcas dos produtos da empresa 

para os público interno e externo; comercial, equipe responsável por rentabilizar os produtos 

através do relacionamento com os clientes; editorial, responsável por toda a produção 

intelectual da empresa, notícias e entretenimento; industrial, gerindo os equipamentos 

necessários para entregar o produto para a audiência; e jurídica, que gerencia e analisa todos 

os contratos com clientes, sindicatos, governos, concessões e parcerias. 

 

3.3.4 Unidades de Análise 

O estudo de caso foi realizado dentro de um grupo empresarial com sede em 

Fortaleza-CE composto por diversas empresas nos segmentos industrial, agropecuário, 

construção civil, energia, educação e comunicação. Foram abordados treze gestores das cinco 

empresas de maior destaque do braço de comunicação da holding. É importante apontar que 

trata-se de uma empresa com estrutura familiar, o conselho do grupo é liderado por pessoas da 

1ª e 2ª geração, mas algumas empresas são gerenciadas por pessoas da 3ª geração. A escolha 

considerou a relevância e acesso às empresas.  

Participaram gerentes e diretores das empresas de diversos meios de 

comunicação, selecionadas de forma intencional conforme notável relevância de mercado: um 

jornal impresso, o de maior circulação do Estado em número de exemplares e cidades 

atendidas; uma emissora de rádio AM, comprovadamente tradicional no mercado com 

cobertura em mais da metade do Estado; uma emissora de rádio FM, há mais de 15 anos líder 

de audiência em percentual no país; uma emissora de TV aberta independente, que transmite 

toda a grade de programação com conteúdo próprio e direcionado ao público da região; e por 

último uma emissora de TV de rede, afiliada à principal emissora de TV do país e que 

transmite sinal com conteúdos específicos em duas regiões do Estado. A Afiliada A é 

responsável pela região norte do Estado e a Afiliada B responde pela programação para o sul 
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do Estado. As empresas têm sedes em duas cidades: Fortaleza e Juazeiro do Norte no Ceará. 

Veja o Quadro 03. 

 

Quadro 03 – Detalhes das empresas. 
Empresa Sede Alcance na sede 

(% da população) 
Fundação 

Jornal Impresso Fortaleza 19% 1981 (32 anos) 
Rádio AM Fortaleza 10% 1956 (58 anos) 
Rádio FM Fortaleza 65% 1976 (38 anos) 

TV Independente Fortaleza 25% 1998 (16 anos) 
TV Afiliada A Fortaleza 94% 1970 (44 anos) 
TV Afiliada B Juazeiro do Norte 86% 2009 (5 anos) 

Fonte: Ipsos-Marplan (2013). 

 

O jornal impresso que será estudado tem a maior circulação paga do Estado, 

atendendo mais da metade dos municípios, possui sucursais em Iguatu (CE), Juazeiro do 

Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Sobral (CE), Brasília (DF) e Recife (PE), e produz 

conteúdo jornalístico diariamente de forma dividida em 8 cadernos além dos suplementos 

especiais. Com liderança há vinte anos consecutivos, a rádio AM que compõe a amostra é 

especializada em conteúdo, com destaque para o jornalismo e o esporte. Transmite sua 

programação via satélite para uma rede de emissoras interligadas, atingindo 97 municípios do 

Estado. A rádio FM tem a maior quantidade de ouvintes por minuto em percentual do país. 

Transmite o sinal digital para toda a região metropolitana de Fortaleza e inclui uma maior 

diversidade de programas em sua grade, com entrevistas, música, relacionamento com o 

ouvinte, promoções interativas e prêmios. A TV Independente produz todo o conteúdo 

jornalísticos e de entretenimento da sua programação, com conteúdo irreverente e apostando 

no regionalismo do povo, alguns horários e programas concentram audiência similar a de 

outras redes nacionais. Seu  sinal é aberto para todo o Estado do Ceará e também está 

disponível via cabo para as demais capitais do nordeste do país. Afiliadas da maior rede de 

televisão do país, a TV Afiliada A e TV Afiliada B dividem o Estado do Ceará 

geograficamente ao meio para retransmitir em sua programação 90% de conteúdo nacional e 

produzir 10% de conteúdo regionalizado nos mais altos padrões de qualidade possível e 

exigidos pela rede. Com um alcance em todos os municípios do Estado, as emissoras 

conseguem um alcance superior a 90% da população. 

Em cada uma delas foram escolhidos gestores para realizar entrevistas em 

profundidade. Todas as entrevistas foram realizadas dentro das dependências das empresas, e 
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os gestores foram abordados em seu ambiente de trabalho. Essas condições foram cruciais 

para obter o máximo de naturalidade e conforto para os participantes. 

 

3.3.5 Seleção dos respondentes 

Os gestores foram selecionados conforme hierarquia, relevância e autonomia para 

decisões estratégicas nas empresas.  

No jornal impresso, foram realizadas cinco entrevistas: com o diretor editor, 

responsável por todas as decisões relacionadas aos produtos; com o diretor comercial, que tem 

responsabilidades com as receitas e processos internos da organização; e com três gerentes 

comerciais, profissionais que gerenciam as decisões de projetos para o mercado anunciante. 

Nas emissoras de rádio foram três entrevistas: com o gerente comercial das rádios 

AM e FM, profissional que acumula as responsabilidades sobre o faturamento e saúde 

financeira das duas emissoras; com o diretor institucional, responsável pela imagem das 

emissoras perante a sociedade e autoridades; e a coordenadora de projetos, responsável por 

avaliar e estruturar as informações para tomada decisões sobre novos programas, projetos 

comerciais e eventos. 

Foram abordados cinco gestores das emissoras de TV. Foram escolhidos dois 

gerentes comerciais, um coordenador de planejamento, o gerente de marketing, e um chefe de 

programação. Assim, foram ouvidas as percepções, visões e opiniões de profissionais com 

foco e atenção ao produto e outros com foco no aspecto financeiro. 

Vale ressaltar que em duas entrevistas os profissionais entrevistados podem 

exercer influência em mais de uma empresa do grupo, são cargos antigos e tradicionalmente 

ocupados por pessoas da extrema confiança do conselho de acionistas do grupo. 

Durante a realização das últimas três entrevistas ficou nítida uma saturação dos 

dados. Percebeu-se que novas entrevistas não alteravam a compreensão do caso estudado e as 

respostas tornavam-se redundantes (CRESWELL, 2000).  

 

3.3.6 Pré-teste 

A realização das duas entrevistas iniciais com ex-gestores do grupo empresarial 

foi proveitosa para a pesquisa. Possibilitou alguns ajustes no roteiro de entrevista, bem como 

a adaptação da redação de algumas perguntas. O ritmo e compreensão das questões foram 

bem aceitos e a duração média das entrevistas foi de trinta minutos. Ao final de cada 

entrevista, os participantes do pré-teste foram convidados a contribuir com sugestões e ajustes 
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para o roteiro. Ambos aprovaram a forma com que os temas foram apresentados e algumas 

pequenas observações já foram atendidas no roteiro final. 

As entrevistas foram transcritas e o conteúdo passou por análise básica como 

forma de simular e testar se as respostas seriam capazes de responder aos objetivos. Os 

objetivos 1º, 3º e 4º foram facilmente atendidos e não foi complicado encontrar diversas 

passagens com respostas para cada um. O 2º objetivo teve menor amparo. Por conta disso, 

foram incluídas novas questões ao roteiro afim de exigir que o pesquisador dedique maior 

tempo de entrevista nos grupos de questões que possam responder a este objetivo. 

 

3.3.7 Roteiro de entrevista 

Com base no referencial teórico e com foco em atender aos objetivos, elaborou-se 

um roteiro para guiar o pesquisador mas que também pudesse acontecer de forma espontânea 

e livre (YIN, 2010). Conforme sugerido por Collis e Hussey (2005), foi utilizado um roteiro 

de forma semiestruturada, pois pretendeu-se aprofundar as questões individualmente e 

permitiu que novos pontos fossem incluídos durante as entrevistas. 

 
Quadro 4 – Roteiro de Entrevista 
# Questões Aspecto Objetivo 

Específico 
01 Em linhas gerais, quais são suas principais atribuições como gestor? 

Com qual frequência você precisa tomar decisões sobre os 
negócios? Quais são os tipos de decisões mais comuns? 

Abertura - 

02 Existem formas diferentes de avaliar projetos conforme o tipo? Que 
aspectos são considerados? Quais informações são relevantes? 

Fatores considerados 
Navarro (2012) 

1º e 2º 

03 Quais são os tipos de projetos? Como você agruparia os projetos? Categorias 
Mattar e Santos (2003) 

1º e 2º 

04 Quem participa do processo de decisão? Como acontece esse 
processo? Quem é o responsável final? 

Participantes e Fases 
Gomes (2007) 

3º e 4º 

05 Quais são as técnicas mais utilizadas? Quais técnicas tem 
preferência? Qual a melhor forma de estrutura para tomada de 

decisão? 

Estrutura simples 
Kahn (2002) 

3º e 4º 

06 Existem limites ou orientações gerais? Algum modelo ou tipo de 
decisão é estimulado? 

Política corporativa 
Brito et al. (2008) 

3º e 4º 

07 Existem critérios obrigatórios? Quais pontos não podem ser 
esquecidos? 

Cultura da empresa 
Torres Júnior (2010) 

1º e 2º 

08 Como surgem ideias para novos projetos e produtos? Existem 
projetos desenvolvidos com parceiros? 

Parceiros 
Gomes e Kruglianskas 

(2009) 

1º e 2º 

09 As ações dos concorrentes são consideradas? Quais informações dos 
concorrentes são utilizadas? Ações dos concorrentes mudam as 

decisões no projetos da empresa? 

Concorrentes 
Zucatto e Pinheiro 

(2008) 

1º e 2º 

10 Quais são as motivações ao investir em novos projetos? Quais 
expectativas são prioridade? Quais critérios não podem ser 

esquecidos? 

Foco 
Dornelles e Laux 

(2012) 
Dornelles (2009) 

3º e 4º 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O início das entrevistas foi com a gravação do nome do entrevistado, mensagem 

de alerta em relação à gravação, apresentação do tema da pesquisa e um pedido para que o 

entrevistado fala-se também brevemente sobre seu cargo e rotinas. O objetivo com esses 

minutos iniciais foi deixá-los à vontade com o pesquisador e gravador. Todas as perguntas e 

temas foram apresentados de forma aberta visando obter opiniões da maneira mais pessoal 

possível (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

As perguntas do roteiro foram relacionadas com aspectos da pesquisa: objetivos, 

pressupostos e referencial. Os grupos de questões 02, 03, 07, 08 e 09 visaram responder ao 

primeiro objetivo específico que foi identificar os principais fatores e informações 

considerados em processos de decisão de investimentos em projetos; e o segundo objetivo 

específico que foi classificar os fatores e informações mais considerados em processos de 

decisão de investimento em projetos. Os grupos de questões 04, 05, 06 e 10 tiveram foco na 

solução do terceiro objetivo, identificar as motivações para investimentos em novos 

projetos; e do quarto objetivo específico, mapear os fluxos de aprovações e decisões que os 

projetos devem passar antes de serem aprovados. Veja o Quadro 4. 

 

3.3.8 Análise dos dados 

Todas as entrevistas respeitaram um procedimento padronizado, informando os 

participantes sobre a gravação do áudio, transcrição, eventuais anotações do pesquisador 

durante as entrevistas e finalmente um agradecimento pela participação. Logo após esse 

momento, os áudios foram transcritos e passaram por análise de conteúdo. O software Libre 

Office foi utilizado para a contagem das palavras e localização de expressões regulares, 

identificando os termos mais repetidos e frisados. Foram desconsiderados vícios de 

linguagens e termos que não se referiam à temática central (COLLIS; HUSSEY, 2005; 

CHIZZOTTI, 2011). 

Seguindo as recomendações de Chizzotti (2011), a análise de conteúdo das 

entrevistas foi realizada decompondo-se o conteúdo das descrições em fragmentos mais 

simples com objetivo de organizar e sintetizar as respostas por grupos. Assim, foi possível 

relacionar a frequência da citação de alguns temas e palavras, a fim de medir o peso atribuído 

pelos respondestes para cada assunto.  



 43 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Nesta seção, foram dispostos os dados recolhidos com a aplicação do roteiro de 

pesquisa. As subseções que seguem são: dados sobre os participantes, fatores e informações 

avaliadas, categorias de projetos, fluxos de aprovação e verificação dos pressupostos. 

A seção inicial visou apresentar os dados das empresas pesquisadas, e algumas 

informações sobre os gestores entrevistados. Nas subseções seguintes, foram apresentados os 

grupos de questões do roteiro conforme o referencial teórico base e depois avaliando os 

resultados conforme os objetivos específicos. E, na última subseção, procurou-se confrontar 

os dados com os pressupostos inicialmente definidos para a dissertação. 

 

4.1 Dados sobre os participantes 

Foram realizadas treze entrevistas em profundidade com os gestores das empresas 

do grupo conforme descrito anteriormente. Veja o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Perfil dos participantes. 
Gestor Gênero Idade Formação Superior Tempo na Empresa (anos)  

/ Tempo no Cargo (anos) 
Equipe (pessoas) 

#1 M 42 Jornalismo 8 / 6 50 
#2 M 38 Administração 13 / 5 13 
#3 F 26 Publicidade 4 / 3 12 
#4 F 32 Publicidade 9 / 2 18 
#5 F 36 Publicidade 15 / 1 7 
#6 M 37 Economia 12 / 2 40 
#7 M 27 Publicidade 3 / 3 8 
#8 F 31 Publicidade 8 / 5 6 
#9 M 37 Administração 13 / 1 9 

#10 M 42 Superior Incompleto 5 / 4 7 
#11 F 39 Publicidade 2 / 2 9 
#12 M 38 Administração 12 / 3 6 
#13 M 34 Administração 5 / 1 11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As principais características da amostra foram: 62% do sexo masculino; têm 

idade entre 26 e 42 anos, a média é 35 anos; 85% tem pelo menos um filho; 92% tem pelo 

menos o nível superior completo; trabalham na  empresa em média há 8 anos; exercem as 

funções atuais em média há 3 anos; têm equipes entre 6 e 50 pessoas, média de 15 pessoas. 
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4.2 Fatores e informações avaliados 

Os próximos parágrafos respondem ao primeiro objetivo específico: identificar os 

principais fatores e informações considerados em processos de decisão de investimentos em 

projetos. Os dados foram listados, analisados e categorizados após a análise. 

Não houve dificuldade por parte dos gestores pesquisados em listar diversos 

fatores e informações utilizadas para subsidiar as decisões. Dentre várias informações e 

fatores, os mais citados foram: interesse da audiência pelo conteúdo, índices de audiência 

geral, aceitação comercial de anunciantes, ações dos concorrentes, índice de potencial de 

consumo, lucratividade, adequação institucional e viabilidade técnica. 

Os gestores avaliam o interesse da audiência pelo conteúdo, através de 

pesquisas qualitativas e quantitativas, se os conteúdos propostos para cada projeto têm boa 

aceitação por parte dos ouvintes, telespectadores ou leitores. Podem ser usadas pesquisas 

feitas face a face realizadas por institutos de pesquisa, como também podem ser consideradas 

informações disponíveis nas empresas, como ligações telefônicas para o rádio, quantidade de 

e-mails para a redação ou as vendas de jornais nas bancas. Este indicador foi prioridade para 

quase todos os gestores. 

Os índices de audiência, são medidos e acompanhados exclusivamente por 

institutos de pesquisa, sendo os principais IBOPE e MARPLAN, indicando sempre a 

quantidade de audiência que as empresas têm em relação ao universo e concorrentes. Esses 

índices devolvem, com rigor estatístico, qual a quantidade de pessoas que as empresas podem 

impactar em um determinado período de tempo. Em números absolutos, em comparação aos 

concorrentes, em relação ao universo da população e ao extrato social. Esses números 

também podem ser utilizados para avaliar o interesse pelo conteúdo já que são atualizados 

constantemente. Além disso, são nitidamente importantes para as equipes comerciais que 

defendem os investimentos dos anunciantes com base no poder de alcance e cobertura da 

mídia no público dos anunciantes. 

Em posse dos números de audiência e das informações coletadas pelas equipes 

comerciais durante visitas aos principais clientes anunciantes, os gestores avaliam a aceitação 

comercial de anunciantes. Procura-se empresas com interesse em anunciar produtos e 

serviços próximos aquele tipo de conteúdo que está sendo exibido. Ou se é possível atrair 

novos anunciantes com base nos números de audiência gerados pela programação. Seja com 

números absolutos altos, quando os anunciantes precisam comunicar para o público geral. 
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Seja com índices de concentração e afinidade do conteúdo com públicos específicos, 

desejados por anunciantes com produtos e serviços mais restritos e diferenciados. 

As ações dos concorrentes são consideradas. Os concorrentes são amplamente 

monitorados em relação a índices de audiência, quantidade e categorias de anunciantes, 

mudanças na programação, novos produtos e mudanças na área de cobertura. Os gestores 

foram enfáticos aos falar que acompanham muitas informações dos concorrentes. Tanto 

equipes de conteúdo como equipes comerciais utilizam as informações e movimentações dos 

concorrentes na rotina diária. Desde a formação de argumentos para diferenciação das 

empresas, até decisões estratégicas sobre produtos e programação. 

O índice de potencial de consumo, é utilizado principalmente para definição de 

ampliação ou redução das áreas de cobertura e atendimento das empresas. Normalmente 

nomeado apenas como o IPC, essa informação é uma espécie de termômetro da cidade ou 

região avaliada. Os dados são provenientes de uma ferramenta de pesquisa que utiliza dados 

do Banco Central, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Tribunal de Contas 

da União (TCU), Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) e Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios (PNAD). Esses dados são cruzados e reunidos em uma interface simples e 

intuitiva. Os usuários podem visualizar e navegar pelas regiões e cidades que tem interesse 

em avaliar, selecionar e comparar os dados que desejam. Todos os anos o índice é atualizado 

e sinaliza qual a participação percentual de cada município no poder de consumo total do país. 

O cálculo é feito com base na renda do chefe da família e nos gastos por categoria de produtos 

e serviços. 

Os gestores acompanham também a lucratividade. Os projetos são avaliados 

financeiramente conforme uma fórmula simples de receitas menos despesas, indicando a 

lucratividade líquida daquele projeto dentro do prazo, se ele está justificando ou não o projeto. 

Seja um projeto especial ou um programa na grade, todos devem ser avaliados conforme esse 

indicador. Foi possível notar que este indicador não é uma preocupação exclusiva dos 

gestores comerciais ou administrativos, os responsáveis pela produção editorial e jornalística 

também acusam esse foco. 

Os gestores devem assegurar que os valores institucionais sejam preservados e 

exaltados, nenhum projeto pode iniciar sem que combine com os valores pretendidos pelas 

emissoras. Os gestores chamaram esse fator de adequação institucional. Haveria uma 

espécie de linha editorial que rege o foco dos projetos. Essa linha, mesmo que algumas vezes 

pudesse ser extrapolada, servia de guia para os gestores que deveriam zelar por manter e criar 

novas opções dentro de um perfil definido pela diretoria. Caso uma empresa tenha uma 
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imagem mais jovem e promocional, que todos os projetos sejam nessa linha. Caso seja uma 

empresa com muitos conteúdos jornalísticos, que os investimentos sejam para melhorar e 

aumentar a qualidade da produção. 

Entre os menos citados, mas não menos importante, faz parte do raciocínio dos 

gestores de forma natural e quase imperceptível, a viabilidade técnica. Este fator é 

confrontado apenas em projetos de ampliação ou projetos de inovação na forma de produção 

dos conteúdos. Visa descobrir se a empresa tem recursos de máquinas, pessoas ou parceiros 

para realizar o projeto com a qualidade mínima desejada. E caso não tenha, quanto custaria 

adquirir esses recursos. A maioria dos gestores tem carreira nas empresas e conhecem as 

capacidades de cada um delas o que permite reconhecer rapidamente essa informação. Desde 

a aquisição de uma nova câmera capaz de filmar em alta definição até a contratação de um 

fotografo especializado em determinado tipo de registro é avaliado nesse caso. 

O Gestor 3 falou sobre alguns desses pontos. 
A gente leva em consideração o potencial de consumo, o perfil de público o número 
de empresas, a capacidade produtiva e de expansão da própria região e 
principalmente o que essa região é capaz de produzir de bens e serviços; e isso 
obviamente vai trazer rentabilidade para o nosso negócio. O nosso negócio gira 
também obviamente com quesitos financeiros [sic]. 

Os critérios que eu tenho que levar em consideração, o primeiro é a audiência; o 
número de ouvintes, isso é um critério. Uma métrica válida que a gente utiliza. Mas 
não apenas isso, eu tenho que identificar também a adequação editorial. A audiência, 
muitas vezes, ela pode não ser representativa; mas o conteúdo editorial desse 
programa é importante para a emissora. 

Depois de analisar cada uma das informações consideradas, foi possível notar 

certa similaridade entre elas. Os fatores mais citados puderam ser enquadradas em dois grupos 

distintos conforme a origem da informação: informações externas, que são coletadas ou 

geradas fora da empresa; e fatores internos, com dados produzidos pela gestão. O Quadro 6 

está organizado e categorizado. Os fatores estão listados conforme a relevância e quantidade 

de gestores que citaram durante as entrevistas. 

 

Quadro 6 – Fatores e informações externas. 
Fator Aspecto Citado por (gestores) 

Interesse da audiência pelo conteúdo Externo 12 
Índices de audiência Externo 12 

Aceitação comercial de anunciantes Externo 08 
Ações dos concorrentes Externo 06 

Índice de potencial de consumo Externo 03 
Lucratividade Interno 11 

Adequação institucional Interno 10 
Viabilidade técnica Interno 04 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Estes resultados são coerentes com os resultados de Navarro (2012) que também 

avaliou o modelo de tomada de decisão e relacionou os principais fatores considerados: 

financeiros, estratégicos, tecnológicos e humanos. Embora os fatores humanos não tenham 

sido destaque na opinião dos gestores nas entrevistas desse trabalho. 

Os dados também permitem observar uma forte estrutura de decisão enraizada nos 

gestores, uma cultura organizacional para decisões. Principalmente em relação a um critério 

obrigatório na avaliação dos projetos: a adequação institucional. Resultado semelhante ao de 

Torres Júnior (2010) em que também encontrou uma estrutura bem definida para decisões, o 

que desenvolve um cenário confortável para os decisores e evita repetidas reuniões para 

discussão de assuntos semelhantes. Os gestores podem decidir na certeza de que estão agindo 

conforme os padrões sugeridos e buscados pela direção da empresa. 

Por conta dos resultados obtidos por Gomes e Kruglianskas (2009), já esperava-se 

que diversos projetos surgissem de oportunidades junto a parceiros e fornecedores. Ao 

perguntar sobre a origem das ideias para novos projetos, apenas 3 deles citaram 

espontaneamente este tipo de parceria. Mas, depois de estimulados, todos confirmam que 

projetos desenvolvidos em conjunto com fornecedores (agências de notícias, produtores de 

vídeos, etc) são regulares mas não são o principal berço de ideias. Além disso, apenas um 

gestor apontou um projeto fruto de parcerias com universidades, esse modelo foi incentivado 

pela alta gestão da empresa e depois de avaliado e desenhado está sendo realizado em caráter 

experimental. 

O mesmo aconteceu com relação ao tema “concorrentes”. Ao serem abordados 

sobre quais informações são consideradas, poucos citaram informações dos concorrentes. O 

Gestor 8 assumiu que deveria ter falado de concorrentes antes, “[...] talvez tenha sido até um 

próprio deslize, mas de fato o monitoramento da concorrência é crucial!”. Então, não ficaram 

dúvidas que esses dados são considerados, embora tenham surgido após uma nova pergunta 

estimulada. A maioria dos gestores assumiu que existem funcionários em suas equipes que 

tem como função principal o monitoramento e acompanhamento dos concorrentes. O Gestor 8 

enfatizou. 
[...] fazemos o monitoramento de toda a programação, monitoramento de todos os 
anunciantes, monitoramento dos seus intervalos comerciais... E também todos os 
projetos que eles fazem, todas as parcerias que eles fecham com os outros. Tudo! 

Este resultado está alinhado com os trabalhos de Zucatto e Pinheiro (2008). 

Os dados das entrevistas permitiram confirmar os estudos de Dornelles e Laux 

(2012) e Dornelles (2009). Desde os gerentes comerciais até os coordenadores de 

programação, cada novo projeto, programa ou caderno deve ser pensado com foco em ampliar 
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a audiência e aumentar receita. O Gestor 4 afirma, “eu tenho que estar pensando nas duas 

coisas: num projeto que me dê ganho de audiência, mas que ao mesmo tempo um ganho de 

receita, uma certa rentabilidade [sic].”. 

Adicionalmente foi possível notar certa similaridade entre os gestores com 

respostas e prioridades coincidentes. Veja o Quadro 7 com destaque para as principais 

relações entre fatores e tipos das empresas. 

 

Quadro 7 – Relações entre fatores e empresas. 
Empresa Principal fator externo Principal fator interno 
Televisão Interesse da audiência pelo conteúdo Viabilidade técnica 

Jornal Aceitação comercial de anunciantes Lucratividade 
Rádio Índices de audiência Adequação institucional 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para os gestores de emissoras de televisão, a preocupação é encantar o público. 

Produzir e publicar um conteúdo que seja atrativo, não esquecendo da qualidade e produção 

que cada projeto requer. Os gestores apontam que, ao produzir um conteúdo alinhado com os 

interesses do público e feito com qualidade superior, é certo o sucesso do projeto. A audiência 

e comercialização são consequências. Para esses gestores, há certa tranquilidade em relação à 

audiência por se tratar de emissoras com muita audiência e alcance na população. 

Os gestores que ocupam cargos no jornal pesquisado foram mais enfáticos em 

relação a aceitação comercial dos projetos e sua lucratividade. Eles recomendaram que tudo 

deveria ser criado e desenhado conforme as demandas dos clientes anunciantes e 

lucratividade. Para estes gestores os preocupação com conteúdos para agradar e formar 

audiência é menos evidente, já que qualquer projeto estimulado por uma parceria comercial 

será naturalmente orientado para prestação de serviço e desenvolvimento da população, 

através da leitura do jornal diariamente. 

Por fim, nas rádios avaliadas, os índices de audiência e adequação institucional 

são os mais sensíveis. A rotina destes profissionais é bem mais afetada por um mercado 

competitivo no quesito audiência. Os números são sensíveis e os concorrentes mais próximos. 

Para recuperar ou conquistar audiência, eles precisam criar e desenvolver projetos que 

combinem com a linha editorial das empresas. Ao mesmo tempo que os concorrentes podem 

criar ou explorar novas linhas e nichos diferentes. 
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4.3 Fatores e informações priorizados 

Depois de identificar os principais fatores, foi possível provocar os gestores em 

relação ao segundo e ao terceiro objetivos específicos, respectivamente: classificar os fatores 

e informações mais considerados em processos de decisão de investimento em projetos; e 

identificar as motivações para investimentos em novos projetos. Esta subseção dedicou-se a 

apresentar os dados para atender e responder a estes objetivos. 

O terceiro grupo de perguntas do roteiro e a análise de frequência das palavras 

citadas nas entrevistas permitiram notar uma categorização muito mais simples e ingênua do 

que a apresentada por Mattar e Santos (2003), os projetos foram incontestavelmente 

categorizados em apenas dois tipos, comuns a todas as empresas, independente do tamanho da 

empresa e do tipo de mídia: comerciais e institucionais. 

O primeiro tipo é denominado projetos comerciais. Eles são prioritariamente 

avaliados por sua aceitação comercial de anunciantes e lucratividade. Veja o Quadro 8. Como 

exemplos têm-se: cadernos e programas especiais temporários, realização de eventos e 

cobertura jornalística de eventos. A outra categoria é de projetos institucionais. Eles tem o 

foco em interesse da audiência pelo conteúdo e adequação institucional. Veja o Quadro 9. Os 

exemplos são: alteração de programação, suplementos impressos fixos, ampliação e redução 

de cobertura e ações sociais. 

 

Quadro 8 – Principais fatores para projetos comerciais. 
Principais fatores Aspecto 

Aceitação comercial de anunciantes Externo 
Lucratividade Interno 

Adequação institucional Interno 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 9 – Principais fatores para projetos institucionais. 
Principais fatores Aspecto 

Interesse da audiência pelo conteúdo Externo 
Adequação institucional Interno 

Viabilidade técnica Interno 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categorização dos projetos e a classificação do fatores foram constantes. 

Esperava-se que empresas do mesmo tipo de mídia pudessem apontar particularidades em 

relação à categorização dos projetos. Além disso, suspeitava-se que empresas com 
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posicionamentos semelhantes pudessem apresentar uma classificação de fatores diferente e 

exclusiva. Para ambos casos não foi possível afirmar tais particularidades e similaridades. 

Quando questionados se existem casos mistos ou projetos que mudaram de 

categoria, a maioria não lembrou ou não soube dizer nenhum caso. Todos afirmaram que os 

projetos raramente mudam de categoria. Apenas dois lembraram de algum caso, em ambos 

foram projetos categorizados como comerciais, que depois de serem realizados com sucesso 

ganharam notoriedade do público. E alcançaram bons números de audiência. Por conta disso, 

esses projetos continuam sendo geridos e avaliados como projetos comerciais, mas poderiam 

mudar de categoria, sendo considerados de importância e relevância institucional para as 

empresas. 

Com foco em responder ao terceiro objetivo e ajudar aos entrevistados a formar 

opiniões sobre as prioridades e importância de cada fator, foram elaboradas situações 

hipotéticas de projetos que atendessem satisfatoriamente apenas a poucos fatores. As questões 

foram bem simples e serviram para confirmar ou não as respostas anteriores dos gestores. 

Com isso os níveis de importância e prioridade de cada fator em relação a cada tipo de projeto 

foi descrito. As questões surgiram desde a terceira entrevista de forma espontânea e natural 

com ajuda do discurso de um dos entrevistados quando o mesmo avaliava suas prioridade. 

A primeira situação seria de um projeto comercial que fosse extremamente 

rentável mas não obtivesse nenhuma aderência institucional. Os gestores aprovariam o projeto 

sem dificuldades. Veja a confirmação no discurso do Gestor 1. 
Por mais que às vezes exista a questão de ganho de imagem, que é importante; de 
estar à frente do mercado, de estar à frente do concorrente, […] mas a gente tem 
sempre uma atenção muito voltada para preço e para custo. 

A principal justificativa é que o principal objetivo de um projeto comercial é o 

lucro e ele estava sendo atendido. A maioria dos gestores fizeram ainda uma ressalva à 

decisão. Caso o projeto fosse minimamente prejudicial aos valores institucionais, ele não seria 

aprovado. O limite estava exposto: um projeto comercial deveria dar lucro, mas em hipótese 

alguma poderia denegrir a marca. 

Uma segunda situação foi sugerida: um projeto institucional com excelente 

adequação institucional mas com resultado financeiro negativo. O projeto seria aprovado pela 

maioria dos gestores. A explicação foi que as empresas prezam por formar uma programação 

e lista de serviços importantes para sociedade e que em alguns casos pode-se abrir mão da 

lucratividade. Por se tratar de um projeto institucional, a exigência em relação à lucratividade 

era menor, mas todos concordam que seriam cobrados por seus superiores para reverter ou 

amenizar o quadro. 
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A terceira situação foi: um projeto comercial com excelentes níveis de 

lucratividade mas com poucos resultados de audiência. Aprovado com ressalvas este cenário 

foi o mais discutido. Por se tratar de um projeto comercial e estar com ótimos lucros, 

dificilmente seria evitado, mas a maioria dos gestores apontou que o cenário não seria 

sustentável a longo prazo, os resultados de mídia dos clientes anunciantes não seriam 

satisfatórios e rapidamente o projeto acabaria.  

 

4.4 Fluxos de aprovação 

Foram realizadas perguntas em relação ao processo de decisão e aprovação final 

dos projetos. Qual era a autonomia e participação das equipes, gestores e superiores em cada 

fase do processo? O quão formal seria cada fase? Quais são os limites e autonomia de 

decisão? Estas questões serviram para obter a solução do quarto objetivo específico: mapear 

os fluxos de aprovações e decisões que os projetos devem passar antes de serem aprovados. 

Não foi possível encontrar um processo em sete fases bem interativas e distintas 

como sugere Gomes (2007), mas algumas das fases foram citadas: identificação dos agentes 

de decisão, que normalmente fazem parte das equipes dos gestores e são responsáveis por 

reunir todas as informações internas e externas para a tomada de decisão; definição dos 

tomadores de decisão, que depende da autonomia de cada gestor; e determinação de 

soluções satisfatórias, que normalmente é bem resumida a continuar, pausar ou cancelar o 

projeto. Veja o depoimento do Gestor 11. 
Um dos departamentos da nossa empresa é o de pesquisa. Esse departamento, 
algumas das suas atribuições são fazer o monitoramento das audiências dos nossos 
programas. [...] Esse departamento que é responsável pelo desenvolvimento de 
projetos. Obviamente, o gestor sempre é consultado. 

Conforme aportado por Kahn (2002), as técnicas qualitativas e apresentações 

simplificadas são as mais empregadas e preferidas pelos gestores. Em alguns casos, os 

projetos podem ser apresentados e aprovados de forma totalmente informal como uma 

simples pauta em reuniões. Este cenário ficou nítido no depoimento do Gestor 6,  
[...] quando participo das reuniões eu vejo pessoas que levam ideias, pessoas que 
levam custos, pessoas que levam oportunidades de negócios. Então cada um tem 
uma forma diferenciada de apresentar [sic]. 

E quando precisam apresentar os projetos de forma melhor estruturada para os 

superiores ou acionistas, os projetos são levados em apresentações bem amplas e com 

informações básicas de tempo, tema e objetivos. Nenhum cálculo financeiro avançado é 

utilizado. Apenas um descritivo financeiro do projeto com uma previsão de receitas e 
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despesas. Note no discurso do Gestor 3 que existe uma preocupação com as informações, mas 

não existe uma rigidez em relação às formas de calcular, 
[...] eu faço o cálculo de receita e rentabilidade. Como é que eu faço esse cálculo: eu 
tenho, mais ou menos, uma média de custo do meu produto com, mais ou menos, 
quanto percentual eu posso dar de desconto, o impacto que isso vai me onerar em 
questão de páginas... Eu vou ter que incrementar, vai ter mais custo? Tudo isso tem 
que ser analisado [sic]. 

A característica política observada por Brito et al. (2008) ficou confirmada. 

Notou-se indiscutivelmente a habilidade e técnica política dos gestores. O exercício político 

pareceu algo natural deste tipo de organização. Algumas orientações ficaram claras em 

relação aos limites e autonomia dos gestores, conforme pode-se notar no discurso do Gestor 

12. 
Decisões que a gente consegue discutir, se planejar, ouvir opiniões... Que são 
decisões em médio prazo, aí eu acho que é sempre saudável dividir, independente da 
autonomia... Compartilhar isso é importante. 

Foi possível notar o cuidado e a retórica dos gestores quando precisavam falar 

sobre seus superiores ou sobre os processos de aprovação e decisão. A maioria dos gestores 

apresentou uma postura participativa e descentralizada para discussão e apresentação de 

ideias e projetos, mas também destacou-se o empenho em demostrar que algumas decisões 

são tomadas junto aos superiores e acionistas. Confirmado pelo Gestor 9. 
[...] eu acho que uma decisão tem que ser partilhada, por mais que inicie por mim, 
que a validação final seja minha, eu gosto de sempre compartilhar com a equipe ou 
com as pessoas que estão diretamente ligadas ao negócio. 

Os dados permitem montar um cenário predominantemente participativo, no qual 

ideias e informações podem ser utilizadas por todos. Mesmo assim existem alguns 

profissionais que são responsáveis por reunir e preparar as informações necessárias para 

tomada de decisões. Essas informações são avaliadas de forma detalhada e minuciosa pelos 

gestores e suas equipes. Caso não tenha autonomia para decidir sobre aquele tema, o gestor 

prepara estes dados de forma simplificada e leva aos superiores para a tomada de decisão 

final. O Gestor 11 tentou explicar. 
Novos produtos, novas marcas, coisas maiores. Aí precisa de uma aprovação dos 
donos. Dos gestores que estão à frente. Mesmo que seja para ter conhecimento da 
coisa. A sensação que eu tenho é que é muito mais para conhecer do que para estar 
opinando se sim ou se não. É para ter ciência das decisões que estão sendo tomadas. 

Os gestores foram questionados sobre quais seriam os limites e sobre quais 

decisões precisam ir aos níveis mais altos de gestão e hierarquia. A maioria respondeu que 

decisões e projetos institucionais são os mais delicados e que devem ser levados a reuniões 

com diretores e acionistas. Os demais ressaltaram que projetos comerciais que demandem 

altos custos iniciais também devem ser previamente aprovados. 
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4.5 Outros aspectos 

Os profissionais com maior nível hierárquico foram os mais enfáticos ao 

apresentar um modelo de gestão descentralizada e livre. Partiu desses gestores também 

preocupação com a forma de levar os projetos para abordar os acionistas e diretores. Para os 

gestores de níveis menores ficou evidente a preocupação política com seus superiores diretos. 

Estes gestores que estavam ligados diretamente a equipes de vendas ou de produção 

demonstraram maior fragilidade e insegurança em relação a decisões de projetos 

institucionais. 

Além disso, foi possível notar algumas características comuns nas empresas do 

mesmo tipo de mídia. Nas rádio o fluxo de aprovação dos projetos foi notavelmente o mais 

simplificado e centralizado. Nas emissoras de TV, o fluxo era o mais político. Enquanto no 

jornal os gestores foram os mais preocupados com os aspectos técnicos e financeiros.  

A estrutura de gestão e de pessoas focadas em novos projetos foi melhor 

percebida nas TVs e no jornal. Em ambos casos os gestores apontavam profissionais ou 

equipes independentes. Essas empresas cotavam com uma estrutura dedicada a produzir 

projetos. No caso das rádios, os gestores demonstravam maior dependência das equipes 

responsáveis por produzir os conteúdos e produtos rotineiros.  

Foi possível notar certa insatisfação dos gestores comerciais em relação aos 

produtos. A avaliação geral foi que os produtos poderiam ser mais flexíveis e disponíveis para 

o mercado. Embora o discurso dos gestores de produto ou de conteúdo fosse sempre de 

abertura e de consciência com a sustentabilidade e lucratividade do negócio. 

O Gestor 6 desenhou o cenário. 
Por isso que eu digo que o comercial acaba influenciando muito; porque a redação 
não lança um caderno sem ter um aporte financeiro; para ter aporte financeiro 
precisa do Comercial. [sic] 

Com base na pesquisa de Gomes e Kruglianskas (2009), a parceria com 

fornecedores e universidades deveria ser regular e uma das principais formas de viabilizar os 

projetos. Mas a parceria com universidades não foi percebido nas entrevistas com os gestores. 

Veja o discurso do Gestor 6. 
Os grandes projetos hoje, se eles não forem construídos a quatro mãos: […] eles não 
acontecem. Porque não adianta hoje a gente estar impondo coisas para o mercado. A 
gente tem que ir lá ouvir qual a real necessidade e ver como é que a gente pode ser 
canal, como é que a gente pode ser ponte. Até porque os veículos de comunicação 
têm um pouquinho desse dever. A ponte entre instituições, empresas e a sociedade. 
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Embora a parceria com outras empresas seja regular, a parceria com universidades 

foi raramente citada. Para empresas de comunicação, a parceria com empresas anunciantes é 

mais importante do que com empresas fornecedoras e universidades. 

Além disso, é notável a influência dos gestores de departamentos comerciais em 

todos os outros setores da empresa. Notou-se que esses gestores eram os principais 

impulsionadores e norteadores da gestão geral das empresas. 

 

4.6 Verificação dos Pressupostos 

Nesta subseção, são apresentados os pressupostos estabelecidos antes da 

realização das entrevistas. Cada um deles foi elaborado com base no referencial teórico e por 

isso foram considerados como base desta pesquisa. Cada um deles foi confrontando nos 

próximos parágrafos. 

O trabalho teve como primeiro pressuposto: as informações sobre como estão e o 

que fazem os concorrentes são as mais valorizadas para decidir sobre os investimentos. 

Baseado nos estudos de Zucatto e Pinheiro (2008) ao estudarem uma rádio FM e um jornal 

impresso diário, o primeiro pressuposto não foi percebido. Para falar detalhes sobre as 

informações dos concorrentes que são consideradas no processo de decisão, os gestores 

precisaram ser perguntados de forma estimulada e explícita. O Gestor 2 explica, “[...] o 

concorrente existe para que a gente tenha sempre cautela com ele – respeito, na verdade. Ele é 

um ponto, mas não necessariamente ele seja nosso objetivo principal [sic].”. Os dados desta 

pesquisa demonstram que os dados dos concorrentes são utilizados, mas não são os principais. 

As principais informações utilizadas são em relação à adequação institucional e lucratividade. 

Apontando uma tendência de que a decisão seja pela solução com menor custo 

financeiro desde que atenda minimamente os requisitos tecnológicos, retirou-se o pressuposto 

dos estudos de Navarro (2012): as decisões sobre ampliação de capacidades são 

prioritariamente avaliadas sobre os fatores financeiros e tecnológicos, nessa ordem. O 

segundo pressuposto foi percebido. As decisões em relação à projetos nas empresas, desde 

aumento de capacidades até redução de cobertura das empresas, são avaliadas principalmente 

sob objetivos de ganhos de receita ou redução de custos, ou seja, financeiros. Os critérios 

tecnológicos são avaliados ao final da discussão. As empresas investem em tecnologia apenas 

quando há exigências impostas pelo mercado ou por dificuldades com a tecnologia atual. 

Os estudos de Dornelles e Laux (2012) e Dornelles (2009) baseiam o pressuposto 

que: as empresas normalmente investem em novos produtos com foco em conquistar uma 
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nova audiência e obter uma nova receita. O terceiro pressuposto foi percebido. Os autores 

alarmam um cenário de mudanças para as empresas de mídia tradicional, quedas de audiência 

e mudanças profundas nos hábitos e formas de consumir conteúdo. Os projetos seriam 

tentativas de manter as audiências e obter novas receitas. As entrevistas com os gestores 

confirmam exatamente essas preocupações e objetivos. O Gestor 1 foi categórico, “Porque a 

audiência pra gente é um ponto fundamental.”. 

O quarto pressuposto não foi percebido. Com base nos estudos de Gomes 

(2007) esperava-se que as empresas seguissem um processo normatizado e bem definido para 

decisões. Os dados apontaram uma estrutura simplificada e o conhecimento tácito. Poucas 

fases no fluxo de estruturação e apresentação do problema. Foram percebidas três fases no 

processo de aprovação de projetos: a identificação dos agentes de decisão, a definição dos 

tomadores de decisão, e determinação de soluções satisfatórias. Todas as fases foram 

sugeridas e incentivadas a acontecer de forma descentralizada, embora alguns departamentos 

sejam responsáveis por cada fase. A forma de apresentar os projetos para os superiores foi 

reconhecidamente simples. Todos os gestores afirmam analisar e pesquisar junto a suas 

equipes todas as informações e indicadores antes de preparar um projeto. Mas, no momento 

de aprovação com diretores e acionistas, o modelo adotado é simplificado. 

 

Quadro 10 – Pressupostos. 
# Pressuposto Resultado 
1 Informações sobre como estão e o que fazem os concorrentes são as 

mais valorizadas para decidir sobre os investimentos. 
Não foi percebido 

2 As decisões sobre ampliação de capacidades são prioritariamente 
avaliadas sobre os fatores financeiros e tecnológicos. 

Percebido 

3 As empresas normalmente investem em novos produtos com foco em 
conquistar uma nova audiência e obter uma nova receita. 

Percebido 

4 O processo de aprovação para decisões de investimentos é 
normatizado e bem definido. 

Não foi percebido 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Veja o Quadro 10. Apenas a metade dos pressupostos foi percebida. O que não 

pode ser interpretado como um distanciamento entre esta pesquisa e o referencial teórico. Foi 

possível notar que em relação ao primeiro pressuposto, a situação de liderança de algumas 

empresas pode alterar esse resultado e quanto ao quarto pressuposto, notou-se que faz parte da 

cultura da empresa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As empresas têm que acompanhar a mudança do comportamento do consumidor 

cada vez mais conectado. Os consumidores não são mais apenas coadjuvantes do mercado, 

eles têm voz ativa nas discussões e criações de produtos e serviços. Um dos segmentos mais 

afetados foi o de comunicação e notícias. As empresas de produção de informação, notícias e 

entretenimento vivem um momento de mudanças. As audiências cada vez mais pulverizadas e 

os hábitos de consumo mudando cada vez mais depressa para ambientes digitais. A mudança 

afeta a velocidade e a forma de ler e absorver informações. Pequenos produtores de conteúdo 

podem conseguir uma relevância considerável nos nichos de conteúdo de atuam. 

As empresas precisam sair da zona de conforto e apostar em projetos. Eles são os 

“meios” que levariam essas organizações a superar os cenários de crise e de desafios. Desde 

as discussões iniciais sobre a evolução da comunicação final da década de 90, está posto o 

alerta que os processos e metodologia que as empresas usaram para ter sucesso até hoje 

podem não servir para o futuro com novos tipos de jornalismo e comunicação. Diversos 

autores chamaram atenção para a mudança drástica de hábito de consumo de informações que 

as gerações mais jovens estão passando. A mudança será mais rápida e breve do que pode 

parecer. Os responsáveis por guiar as empresas nesse cenário instável, competitivo e 

imprevisível são os gestores. São eles que devem buscar a sustentabilidade dos negócios no 

modelo atual, na transição e no futuro. Para prosperar os gestores devem criar e desenvolver 

novos projetos. Mas, o primeiro passo de um projeto é sua aprovação. A decisão do gestor em 

apostar nas vantagens, reduzir e reconhecer os riscos, escolher a melhor opção. O processo 

decisório que acontece na aprovação de um projeto pode determinar seu posterior sucesso. 

As mudanças são mundiais, diversas empresas de comunicação do mundo 

passaram por mudanças, umas fecharam e outras surgiram. No Brasil, acontece o mesmo: 

enquanto alguns dos maiores jornais do país fecharam as portas, nunca se leu tanto jornal 

como hoje. As maiores concorrentes das grandes redes de televisão são as emissoras 

regionais. Nesse contexto, surgiu a questão de pesquisa: como acontecem as decisões de 

investimentos em projetos de empresas de comunicação no Ceará? 

O objetivo geral da pesquisa então foi analisar as práticas utilizadas para a tomada 

de decisão sobre investimentos em projetos de empresas de comunicação no Ceará. Para 

facilitar e organizar o trabalho foram elaborados quatro objetivos específicos. 

A pesquisa foi realizada através de 13 entrevistas em profundidade, em cinco 

empresas de comunicação de um mesmo grupo empresarial em Fortaleza. Em cada empresa, 



 57 

foram selecionados pelo menos dois gestores. Os gestores envolvidos foram entrevistados 

com base em um roteiro de perguntas que foi elaborado com base no referencial teórico e com 

base em um pré-teste. O roteiro organizou as perguntas conforme os objetivos específicos. 

O primeiro deles tratou de identificar os principais fatores e informações 

avaliados em um processo de decisão. Foram identificados os 8 fatores mais citados e 

priorizados pelos gestores dessas empresas. Ele foram organizados em dois grupos: fatores 

externos e fatoreis internos. 

Em ordem de prioridade, os fatores externos são: interesse da audiência pelo 

conteúdo, índices de audiência, aceitação comercial de anunciantes, ações dos concorrentes, 

índice de potencial de consumo. E os fatores internos são: lucratividade, adequação 

institucional e viabilidade técnica. 

Foi possível notar uma forte estrutura cultural para tomada de decisões. os 

gestores têm suas decisões e raciocínio voltados para os mesmos objetivos. Mesmo quando 

não citavam diretamente alguns critérios, o discurso de cada um permitiu notar que existiam 

critérios obrigatórios e os fatores considerados eram congruentes. Embora não fossem citados 

diretamente eles eram considerados na rotina de decisões de forma espontânea e natural. O 

foco dos gestores em relação a novos projetos foi reconhecidamente dentro de dois 

indicadores: ampliar a audiência e aumentar receita.  

As temáticas ao redor de concorrentes e projetos com parceiros tiveram que ser 

estimuladas em 9 das 13 entrevistas. Os gestores tem uma rotina diária de acompanhamento 

dos concorrentes, mas raramente mudam suas decisões por conta das atitudes deles. E quando 

questionados sobre projetos com parceiros, 11 deles afirmaram que os casos ocorrem, mas 

não são o principal berço de ideias. 

Também notou-se similaridade entre as prioridades dos gestores de empresas do 

mesmo tipo. Gestores das emissora de televisão querem produzir conteúdo alinhado com os 

interesses do público e feito com a maior qualidade possível. 

Aqueles que decidem pelos rumos do jornal foram nitidamente direcionados a 

pensar resultados financeiros. Enquanto que os gestores das rádios têm em sua rotina a 

preocupação com os índices de audiência e adequação institucional.  

Foi possível categorizar os tipos de projetos e investimentos conforme as formas 

de percepção e análise. Os dados da pesquisa apontaram uma divisão simples e polarizada: 

projetos comerciais e projetos institucionais. 

O segundo objetivo específico foi classificar os fatores e informações mais 

considerados em processos de decisão. Os dados permitiram inclusive classificar os fatores 
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conforme cada tipo de projeto. Projetos comerciais são prioritariamente avaliados por sua 

aceitação comercial de anunciantes e lucratividade. Enquanto projetos institucionais têm foco 

em índices de audiência e adequação institucional. 

Projetos comercias são aqueles que surgem de demandas do mercado anunciante. 

São avaliados prioritariamente por sua aceitação comercial de anunciantes e lucratividade. 

Esses projetos devem acontecer desde que tenham sucesso financeiro. O único impeditivo 

seria um conteúdo que denegrisse a imagem ou marca da empresa. 

Projetos institucionais são os que devem ser realizados por uma importância e 

relevância, mesmo com resultado financeiro ruim. Os fatores avaliados são o interesse da 

audiência pelo conteúdo e a adequação institucional. Os gestores concordam que o projeto 

poderia ter sucesso comercial após o lançamento. 

O terceiro objetivo específico queria identificar as principais motivações para 

investir em novos projetos. Isso foi possível apenas após a categorização dos projetos pois os 

gestores reconhecem que os fatores de análise para ambos casos são similares, o que mudam 

são as prioridades de cada critério. Mas, independente da área do gestor ou do tipo de projeto, 

as motivações dos novos produtos era conquistar  novas audiência e obter novas receitas.  

O quarto e último objetivo foi: mapear os fluxos de aprovações e decisões que os 

projetos devem passar antes de serem aprovados. Os dados apontam uma forte característica 

política dos gestores, uma cultura de desenvolvimento de projetos enraizada e estruturada 

com agentes e tomadores de decisão. Porém os processos de aprovações finais podem ser 

demasiadamente simples e informais. 

Também ficou percebido um volume considerável e importante de conhecimento 

tácito que gestores utilizam na rotina da empresa. Os motivos e escolhas nas decisões são 

regularmente percebidos entre o subtendido e o confidencial. 

Notou-se a indiscutível habilidade e técnica política dos gestores. Quanto menor o 

nível hierárquico dos gestores, maior a retórica e preocupação em explicar o quanto o 

processo deveria ser participativo e compartilhado com os superiores. 

Com base em alguns estudos empíricos anteriores, foram elaborados e colocados 

à prova quatro pressupostos de pesquisa. O primeiro pressuposto dizia que: as informações 

sobre como estão e o que fazem os concorrentes são as mais valorizadas para decidir sobre os 

investimentos. Pressuposto que não foi percebido já que as principais informações apontadas 

foram adequação institucional e lucratividade. O segundo pressuposto foi percebido: as 

decisões sobre ampliação de capacidades são prioritariamente avaliadas sobre os fatores 

financeiros e tecnológicos, nessa ordem. O terceiro pressuposto: as empresas normalmente 
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investem em novos produtos com foco em conquistar uma nova audiência e obter uma nova 

receita, também foi percebido. E, o quarto e último pressuposto dizia que: o processo de 

aprovação para decisões de investimentos é normatizado e bem definido. Pressuposto que não 

foi percebido pois os fluxos de aprovação dos projetos tem poucas fases e não é normatizado. 

O aspecto de flexibilidade e possiblidades de improviso conforme a evolução dos 

projetos e opinião do público não foi percebida nos resultados. Embora alguns gestores 

tenham se mostrado flexíveis e dispostos a melhorias nos projetos durante seu andamento, 

essa característica não foi encontrada conforme sugerida pelos autores e trabalhos anteriores. 

O viés financeiro foi notado durante todas as entrevistas. A preocupação com 

rentabilidade e saúde financeira das empresas é constante no raciocínio e rotina dos gestores, 

desde os que são responsáveis pelos departamentos comerciais até os responsáveis pela 

produção dos conteúdos. Essa característica tem explicação em pelo menos dois pontos: os 

gestores das empresas estão sob forte influência da cultura e perfil de gestão do grupo, 

nitidamente focado nessa temática; e por conta do cenário cada vez mais difícil e concorrido 

para empresas de comunicação, com entrada de novas empresas e novas mídias, com a 

pulverização da atenção do público e do investimento dos anunciantes. 

Obviamente, este estudo não encerra o campo de pesquisa sobre processo 

decisório em empresas de comunicação. A sua maior vantagem também pode ser sua maior 

limitação. Por estarem em um mesmo grupo empresarial, o acesso às 5 empresas foi facilitado 

e aprovado. Isso ampliou os resultados da pesquisa pois pesquisou diferentes empresas de 

diferentes meios de comunicação com características diferenciadas. Mas, essa nuance também 

deve ser vista como limitação. Por fazerem parte de um grupo empresarial, algumas questões 

sobre cultura e política empresarial podem não refletir uma tendência das empresas daquela 

região. A cultura organizacional reconhecidamente similar entre os gestores pode estar 

associada ao fato de que alguns deles trabalhavam no grupo há alguns anos. Quatro deles já 

tinham trabalhado em outras empresas dentro do mesmo grupo. Além disso, o aspecto político 

também é influenciado pelo tamanho do grupo empresarial. Um pequeno grupo de acionistas 

é comum a todas as empresas do grupo e todos os gestores têm ciência de qual é o estilo e 

prioridades desse grupo. Até o formato simples com a qual os projetos são levado aos 

superiores pode ser reflexo dessa característica da alta gestão da empresa. 

Este trabalho desejou abrir espaço para o desenvolvimento de novos estudos. Os 

possíveis desdobramentos da pesquisa são: repetir a pesquisa em outras regiões do país ou em 

outros grupos empresariais semelhantes; testar os resultados encontrados em empresas de 
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comunicação que não formem grupos empresarias; avaliar as decisões dos gestores em 

momentos de dificuldade com audiência ou resultados financeiros. 

Este trabalho procurou contribuir para literatura incluindo a região nordeste do 

país nos estudos sobre o tema. Os trabalhos revisados para a construção desta dissertação e os 

encontrados publicados nas principais revistas acadêmicas eram, em sua maioria, realizados 

com dados e empresas da região sul e sudeste do país. A pesquisa sugeriu uma nova forma de 

categorizar os tipos de projetos avaliados e realizados em empresas de comunicação. Ao 

identificar os projetos como comerciais ou institucionais, outros trabalhos e autores poderão 

utilizar esta categorização como referência. Seja para nomear e identificar os projetos, criar 

objetivos de investigar subcategorias, ou propor estudos quantitativos. A contribuição foi 

proposta ao notar que existiam poucas sugestões e categorizações disponíveis para esse 

mercado. 

Como resultado final da pesquisa, foi possível organizar e classificar os fatores 

avaliados pelos gestores no momento de aprovação dos projetos. Foram destacados os três 

principais considerados para projetos comerciais: aceitação comercial de anunciantes, 

lucratividade, adequação institucional. E os três principais fatores avaliados em projetos 

institucionais: interesse da audiência pelo conteúdo, adequação institucional, viabilidade 

técnica. Este esforço contribuiu para novos gestores que queiram se preparar para tomada 

decisões com maior assertividade e agilidade; serve como guia para equipes responsáveis por 

montar análises de decisões; familiariza empresas e fornecedores que queiram apresentar e 

sugerir novos projetos para empresas de comunicação e viabiliza estudos quantitativos sobre o 

tema ainda escassos na literatura nacional.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA 

VISÃO GERAL DO PROJETO 

Período: 

De outubro de 2014 a janeiro de 2015. 

 

Objetivo geral:  

Analisar as práticas utilizadas para a tomada de decisão sobre investimentos em novos 

projetos em empresas de comunicação no Ceará. 

 

Objetivos específicos:  

1) Identificar os principais fatores e informações considerados em processos de decisão 

de investimentos em projetos; 

2) Classificar os fatores e informações mais considerados em processos de decisão de 

investimento em projetos; 

3) Identificar as motivações para investimentos em novos projetos; 

4) Mapear os fluxos de aprovações e decisões que os projetos devem passar antes de 

serem aprovados. 

 

Pressupostos:  

1) Informações sobre como estão e o que fazem os concorrentes são as mais valorizadas 

para decidir sobre os investimentos; 

2) As decisões sobre ampliação de capacidades são prioritariamente avaliadas sobre os 

fatores financeiros e tecnológicos; 

3) As empresas normalmente investem em novos produtos com foco em conquistar uma 

nova audiência e obter uma nova receita; 

4) O processo de aprovação para decisões de investimentos é normatizado e bem 

definido. 
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PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

Caso alvo: 

O alvo do estudo de caso único sob enfoque descritivo é um grupo empresarial com 

sede em Fortaleza-CE. Composto por diversas empresas nos segmentos de industrial, 

agropecuário, construção civil, energia, educação e comunicação. 

 

Unidades de análise: 

Foram abordadas cinco unidades de análise, formadas pelas cinco empresas de maior 

destaque do braço de comunicação da holding com sede em Fortaleza. 

 

Participantes: 

Foram selecionados 13 gerentes e diretores, pelo menos 1 de cada empresa, que 

ocupem os cargos de gestão envolvidos nos processos de inovação e decisão estratégica. 

 

Plano de coleta de dados: 

A coleta dos dados será realizada por meio de uma entrevista em profundidade. Com 

objetivo de guiar o pesquisador, elaborou-se um roteiro de entrevista com 9 grupos de 

perguntas chaves para incentivar os participantes a falar sobre os assuntos e temas que 

responderão aos objetivos da pesquisa. 

 

Plano de análise: 

Será realizada uma análise de conteúdo sobre as transcrições das entrevistas. O 

software Libre Office será utilizado para a contagem das palavras e localização de expressões 

regulares, identificando os termos mais repetidos e frisados. 

 

CONCLUSÃO 

Em contrapartida à disponibilidade da empresa e dos gestores, os resultados desta 

pesquisa poderão ser utilizadas pelas empresas. Espera-se que este relatório seja ferramenta 

para que os acionistas possam conhecer o perfil dos gestores atuais e como ocorrem os fluxos 

de decisões. Será realizada também uma apresentação final sobre o tema para todos os 

gestores envolvidos, com os resultados obtidos e as considerações finais.  

 


