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RESUMO 

 

O presente estudo aborda o Institucionalismo Organizacional e tem como objeto os micro 
negócios aracajuanos de saúde alternativa e complementar. Analisou-se a institucionalização 
sob a ótica dos seus empreendedores, assim como as estratégias de legitimação que 
condicionam o processo. Quanto aos aspectos metodológicos, o estudo é classificado como 
exploratório, descritivo, qualitativo; em relação à dimensão tempo, a pesquisa é de corte 
transversal. Na coleta de dados aplicaram-se entrevistas com roteiros semiestruturados aos 
empreendedores. Conforme modelo de Tolbert e Zucker (1999), utilizado no estudo, a 
institucionalização organizacional ocorre mediante três fases: habitualização (pré-
institucionalização), objetivação (semi-institucionalização) e sedimentação (total 
institucionalização). Como resultados, revelaram-se problemas na condução do processo de 
institucionalização das empresas, o que pode comprometer a sobrevivência dessas pelos 
próximos anos. Destaca-se ainda que, na maioria dos casos investigados, a fase de 
habitualização foi concretizada. Quanto à fase de objetivação, acredita-se que as empresas 
inquiridas realmente vivenciam essa etapa, porém, de forma pouco racional. O estágio de 
sedimentação institucional, por sua vez, foi comprometido por grupos de opositores 
resistentes e pelas pendências no processo formal de institucionalização do setor estudado. De 
tudo, pontua-se que todas as empresas pesquisadas podem ser enquadradas no estágio semi-
institucional. Algumas delas, paralelamente, ainda permanecem no pré-institucional. 
Constataram-se também interferências positivas das estratégias de legitimação no processo de 
institucionalização das empresas analisadas, uma vez que tais estratégias permearam todas as 
fases do processo de institucionalização conforme sugere o modelo utilizado na pesquisa.   

 

Palavras Chave: Institucionalização Organizacional. Estratégia de Legitimação. Medicina 
Alternativa e Complementar. Micro Empreendimentos.   



 

 

  

ABSTRACT 

 

This study addresses the Organizational Institutionalism and has as its object the micro 
business in Aracaju - SE in the area of complementary and alternative health. The 
institutionalization of organizations was analyzed from the viewpoint of its entrepreneurs, as 
well as the strategies of legitimation that influence the process. Regarding methodological 
aspects, the study is classified as exploratory, descriptive and qualitative; regarding the time 
dimension, the research is cross-sectional. Semi-structured interviews were applied to these 
entrepreneurs. The results revealed problems in conducting the companies’ institutionalization 
process, which may compromisetheir survival in the following years. According to Tolbert 
and Zucker’s organizational model (1999), applied in this investigation, the organization 
institutionalization occurs through three phases: habitualization (pre-institutionalization), 
objectification(semi-institutionalization) and sedimentation (total institutionalization). The 
results showed that in most of the cases examined, the phase habitualizationhas been 
achieved. Concerning the stage of objectification, it is believed that companies surveyed still 
experience this phase, non-rationally, though. The institutional stage of sedimentation, on the 
other hand, was somehow impaired by groups of tough opponents and the backlog in the 
formal institutionalization of this sector. Thus, all companies surveyed can be framed in the 
semi-institutional stage; some of them still remained in the pre-institutional at the same time. 
It was also possible to observe the interference of positive legitimation strategies in 
institutionalization process. It was concluded that these strategies permeated all phases of the 
institutionalization process as suggested by the model used in the research. 

 

Keywords: Organizational Institutionalization. Legitimation Strategy. Alternative and 
Complementary Medicine. Micro Enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos revelam que os micro e pequenos negócios são grandes mantenedores da ordem 

econômica nacional (LIMA, 2001; SANTOS; ALVES; ALMEIDA, 2007). No Brasil, eles 

representam mais de 99% do tecido empresarial e geram aproximadamente 51,6% dos 

empregos formais (SEBRAE, 2011). Dessa forma, caracterizam, somam e dão significância à 

economia local, influenciam significativamente o PIB e já são considerados agentes de 

mudança, canalizando investimentos em tecnologia e inovação. 

A gestão desses pequenos negócios consiste num dos fatores determinantes para sua 

permanência em mercados competitivos. A administração empresarial é, em grande parte, 

responsável pelo aumento da eficiência dos processos produtivos e comerciais, assim como 

pela eficácia dos empreendimentos e sua adaptação frente às demandas ambientais 

(POWELL; DIMAGGIO, 1991; MIZUMOTO et al, 2008). 

O processo adaptativo das organizações diante do ambiente onde atuam, aqui entendido como 

processo de institucionalização, é central na criação e ainda na perpetuação de grupos sociais 

duradouros (BERGER; LUCKMANN, 1976). Ao se institucionalizarem, as empresas passam 

a ser legitimadas socialmente, aceitas e vistas como necessárias (TOLBERT; ZUCKER, 

1999). 

Nesse contexto, a institucionalização implica “metamorfose” organizacional e requer 

estratégias nesse processo. Em especial, destacam-se no presente estudo as estratégias de 

legitimação como fomentadoras do mencionado processo. 

Diante desses pressupostos, esta pesquisa adentra um campo duplamente instigante. De um 

lado, busca compreender o complexo processo de institucionalização e as estratégias de 

legitimação dos micro negócios. De outro, procura analisar um setor ainda pouco investigado 

pela comunidade científica brasileira – a Medicina Alternativa e Complementar. 

Na ausência de definição precisa para o mencionado setor, este estudo compreende Medicina 

Alternativa como o conjunto de sistemas de saúde e práticas não considerados parte da 

medicina convencional. Focados na prevenção e tratamento de doenças, são intitulados de 

complementares quando utilizados em conjunto com tratamentos convencionais (NCCAM, 

2011). 
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Seus sistemas podem ser subdivididos em: médicos complexos (homeopatia, medicina 

tradicional chinesa, medicina ayurvédica, e outras), intervenções corpo-mente (hipnose, 

meditação, dançaterapia), manipulações corporais (quiropraxia, osteopatia, massagem), 

tratamentos farmacológicos e biológicos (vitaminas, cartilagem de tubarão, etc.), aplicações 

bioeletromagnéticas, medicamentos botânicos, e dietoterapia (NOGALES-GAETE, 2004; 

JONAS; LEVIN, 2001).  

Frente à gama de possibilidades a serem estudadas, fez-se necessário limitar o escopo da 

presente pesquisa. Aqui são focalizados os prestadores de serviços em saúde alternativa e 

complementar, o que por si só abarca considerável representação, conforme dados 

secundários fornecidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (DRF/AJU, 

2012). Assim, o comércio de tratamentos farmacológicos e biológicos não é analisado neste 

estudo.  

Apesar do recente aquecimento desse setor, pouco se conhece sobre o processo de 

institucionalização e as estratégias de legitimação desses empreendimentos. Os estudos sobre 

a Medicina Alternativa e Complementar (MAC), oficialmente intitulada no Brasil como 

Terapias Integrativas e Complementares, restringem-se a averiguar as práticas terapêuticas; 

uma vez que não existe, por parte dos acadêmicos, a preocupação de analisar suas formas de 

gestão, tem-se um gap a ser preenchido na literatura (AKIYAMA, 2004).  

Nas últimas décadas, verificou-se uma demanda global e crescente pelos diversos sistemas 

médicos e de cuidados com a saúde que não são considerados parte da medicina convencional 

(TOVEY et al, 2006). Também, no Brasil, houve um incremento na procura por serviços de 

terapias alternativas e complementares no âmbito das organizações públicas e privadas 

(SALLES, 2008). As campanhas publicitárias promovidas por clínicas particulares, 

comunidades tradicionais, igrejas, movimentos sociais e entidades não-governamentais 

contribuíram para uma maior visibilidade e demanda local das práticas de saúde alternativas 

(ANDRADE; COSTA, 2010). 

Desde 1978, a Organização Mundial da Saúde preconiza a inclusão das mencionadas práticas 

nos sistemas públicos de saúde em âmbito mundial. Aqui no Brasil, tais recomendações 

datam de 1986.  

Em maio de 2006, foi lançada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
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(PNPIC), que recomenda a inclusão de algumas destas práticas no Sistema Único de Saúde 

(SUS), a sensibilização e formação de profissionais neste campo e o fomento de pesquisas na 

área (THIAGO, 2009). A iniciativa brasileira institucionalizou oficialmente, no âmbito do 

SUS, a prática da medicina tradicional chinesa, a homeopatia, as plantas medicinais, a 

fitoterapia, a medicina antroposófica e o termalismo social/crenoterapia (BRASIL, 2006a).   

A oficialização dessas práticas médicas encontrou oposicionistas ferrenhos. Tal posição opõe-

se ao que denominam “modismos” e “incentivos ao consumismo” destas terapias que, por sua 

vez, estão em constante exposição na mídia. Além disso, opiniões que partem principalmente 

das corporações médicas consideram que estas práticas não têm asseguradas sua eficácia e 

segurança (DE SIMONI; BARROS, 2007; TESSER; BARROS, 2008; LEAL, 

SCHWARTSMANN; LUCAS, 2008).  

A contestação das práticas resulta em questionamentos acerca da legitimidade dos serviços 

prestados pelas empresas da área, o que implica em dúvidas quanto a sua institucionalização. 

Silva e Sancovschi (2006) afirmam que eventos negativos impactantes na legitimidade de 

uma organização podem ocorrer devido a consideráveis acidentes ambientais e de trabalho, 

crises corporativas em geral, assim como por polêmicas em relação à atividade desenvolvida 

pela empresa. 

Lindblom (1994) sugere que as organizações que passam por problemas de legitimação 

devem-se utilizar de estratégias que visem legitimar suas existências. À medida que estas são 

praticadas, as organizações podem promover mudanças em si mesmas, em outras 

organizações ou ainda no ambiente em que operam (SUCHMAN, 1995; ZIMMERMAN; 

ZEITZ, 2002). Essas modificações podem derivar de posicionamentos reativos ou proativos 

das organizações frente às demandas ambientais (LINDBLOM, 1994). 

Os problemas de legitimação organizacional são inerentes ao setor sob análise, o que reflete 

dificuldades na institucionalização dos empreendimentos dessa esfera.  A legitimação, por sua 

vez, encontra-se na essência do mencionado processo, a ponto de os defensores da Teoria da 

Legitimação Institucional a confundirem com o próprio procedimento (SUCHMAN, 1995). 

Desse modo, justifica-se a escolha das estratégias de legitimação para procede à análise da 

institucionalização das empresas do ramo de saúde da medicina alternativa e complementar.  

Devido à constatação da problemática inerente a esses empreendimentos de saúde, utiliza-se 
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aqui a Teoria Institucional, que fornece uma consistente base teórica para o entendimento 

sobre como as organizações lidam com as pressões do ambiente com o objetivo de se 

legitimarem e sobreviverem em longo prazo (POWELL; DIMAGGIO, 1991). Em destaque, 

tem-se a análise do processo de institucionalização organizacional sob a ótica do modelo 

proposto por Tolbert e Zucker (1999), didático, focado em conceitos basilares que integram o 

cerne do estudo, ou seja, a legitimação e o isomorfismo. 

 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Com base nos pressupostos anteriores, urge a averiguação do seguinte problema de pesquisa: 

Como as estratégias de legitimação condicionam a institucionalização da medicina 

alternativa e complementar em Aracaju? 

 
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Visando gerar melhor compreensão do problema de pesquisa proposto, foram definidos 

alguns objetivos. A seguir são descritos os objetivos geral e específicos norteadores do 

presente estudo.  

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar como as estratégias de legitimação condicionam a institucionalização da medicina 

alternativa e complementar em Aracaju.   

1.2.2 Objetivos Específicos 

1 Caracterizar os micro empreendimentos voltados para a prática da medicina alternativa e 

complementar em Aracaju; 

2 Compreender, com base no modelo de Tolbert e Zucker (1999), como os empreendedores 

em questão percebem a institucionalização dos seus negócios; 

3 Examinar de que forma as estratégias de legitimação condicionam o processo de 

institucionalização; 

4 Identificar as empresas pesquisadas em seus respectivos estágios institucionais. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A gestão empresarial é responsável por nortear as ações empresariais frente ao ambiente 

institucional, formatando e exercendo influência sobre a estrutura organizacional (NEE, 2003; 

POWELL, 1988). O processo de gerir empreendimentos é complexo e desafiador, agravando-

se em ambientes de negócios altamente incertos (GABBAY; TALMUD; RAZ, 2001).  

A busca de novas posturas estratégicas, com o objetivo de conquistar posições vantajosas 

frente ao mercado, é uma tendência em setores em amadurecimento (GALBRAITH, 2001), 

como é o caso dos empreendimentos que atuam no ramo da MAC. 

Os números globais revelam a existência de uma demanda crescente por serviços de saúde 

alternativos e complementares (ANDRADE, 2006; CUNHA, 2005). Pesquisas afirmam que 

aproximadamente dois terços da população mundial utilizam algum método complementar ou 

alternativo no tratamento de doenças (BURSTEIN, 2000; HANN et al, 2005). 

Nos últimos anos, verificou-se o aumento da atenção da mídia e da comunidade científica 

acerca do tema (BARROS; NUNES, 2006), assim como o incremento quantitativo de 

publicações internacionais. Um bom exemplo é visto na MEDLINE, base de dados de 

literatura estrangeira da área médica e biomédica, que anualmente publica cerca de 1.500 

artigos sobre MAC (ERNEST, 2000).   

Akiyama (2004) afirma que, em âmbito global, existem dois grandes grupos de estudos sobre 

MAC. O primeiro procura compreender como esta prática alternativa e complementares de 

saúde funciona; já o segundo tenta entender quem são elas, como ou por que são utilizadas. 

Cabe concluir que tais estudos restringem-se às práticas terapêuticas e pouco se conhece sobre 

os empreendimentos da área e sua forma de gestão.  

No Brasil, estudos acerca do setor da medicina alternativa e suas práticas são incipientes, 

apesar do aumento da demanda pelos serviços tanto na assistência privada quanto nos serviços 

de saúde pública (SALLES, 2008). A afirmativa revela uma lacuna na literatura de importante 

exploração. 

Apoiando-se na declaração anterior, conhecimentos mais profundos sobre estas organizações 

são embrionários. Portanto, é necessário que novos estudos sejam realizados para consolidar 

os conhecimentos sobre o setor.  
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Assim, esta pesquisa se justifica teoricamente como um meio de construir conhecimento, uma 

vez que, de forma exploratória, aplica a Teoria Institucional no setor da Medicina Alternativa 

e Complementar. Acredita-se que essa pesquisa contribuirá para ampliar a compreensão 

acerca da institucionalização e estratégias de legitimação utilizadas nas organizações de saúde 

vinculadas à MAC. O trabalho inova ao adentrar num setor ainda pouco explorado (serviços 

de saúde alternativa e complementar), propondo-se a entender questões importantes sobre este 

mercado.  

 
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente pesquisa está organizada em seções interdependentes: introdução, fundamentação 

teórica, procedimentos metodológicos, análise dos casos e conclusões.  

A seção introdutória explana acerca do contexto geral do estudo, ressaltando o problema de 

pesquisa, o objetivo geral do projeto, os objetivos específicos e as justificativas teóricas e 

práticas, possíveis contribuições do estudo.  

Na segunda seção, tem-se a fundamentação teórica, estruturada a partir das categorias de 

análise que caracterizam o estudo. Nessa seção, foram abordados textos científicos e estudos 

empíricos realizados na área.  

Em sequência, descrevem-se, no terceiro tópico da dissertação, os procedimentos 

metodológicos. Nesta seção, estão as questões norteadoras da pesquisa, a caracterização do 

estudo, a estratégia de pesquisa utilizada, as unidades de análise e os critérios para seleção dos 

casos.  

Esse tópico ainda explana sobre as fontes de evidências, a forma como os casos serão 

analisados, os critérios de validade e confiabilidade a serem utilizados no trabalho. Por fim, 

são apresentadas as definições constitutivas, as categorias analíticas, as dimensões, os 

elementos de análise do estudo e as limitações da pesquisa. 

Na quarta divisão, tem-se a análise dos casos. Nela, são narrados os casos pesquisados de 

forma individual. Em seguida, os dados coletados são analisados e discutidos 

comparativamente. Por fim, na quinta seção, constam as conclusões, reflexões e 

recomendações para pesquisas futuras.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nesta seção apresenta-se a revisão da literatura, a qual tem por propósito fundamentar a 

pesquisa aqui desenvolvida. Num primeiro momento, explana-se acerca da Teoria 

Institucional, proposição base do estudo. Em seguida, aborda-se a temática Legitimação 

Organizacional, apresenta-se o modelo teórico norteador  da  pesquisa, por fim, finaliza-se a 

seção com uma discussão acerca do setor da Medicina Alternativa e Complementar. 

 

2.1 A TEORIA INSTITUCIONAL: RECURSOS DE ANÁLISE E MODELOS 

Nas últimas décadas do século XIX, os estudos de Emile Durkheim, John Commons, Marx 

Weber, Thorstein Veblen e Westley Michel tronaram-se as bases da Teoria Institucional, 

temática central do estudo em questão. Em âmbito nacional, percebe-se uma crescente quanto 

à aceitação da mencionada teoria no campo de estudos organizacionais (CARVALHO; 

VIEIRA, 2003; PACHECO, 2001).  

Tamanha aceitação pode ser creditada ao seu potencial teórico, o qual leva a entender como 

organizações se submetem às pressões institucionais do ambiente no sentido de se 

legitimarem e sobreviverem (POWELL; DIMAGGIO, 1991). Barbosa (2001), por exemplo, 

acredita que a Teoria Institucional fornece elementos para a compreensão do posicionamento 

competitivo das empresas. Seu estudo, realizado no setor moveleiro do Paraná, revelou que as 

empresas sob análise foram orientadas predominantemente pelo contexto ambiental. Para a 

autora, informações de natureza econômica, cultural e política relacionadas ao ambiente 

nacional influenciam fortemente as decisões tomadas pelas empresas.  

Multifacetada, tal teoria ainda não é consensual quanto à definição dos seus conceitos chave, 

processos de mensurações e métodos. Não existe também uma escola de pensamento único. 

Há sim, no meio acadêmico, duas grandes correntes institucionais: o velho institucionalismo e 

o neoinstitucionalismo (POWELL; DIMAGGIO, 1991; SCOTT, 2001).  

Prates (2000) esclarece que a primeira corrente aproxima-se da tradição sociológica 

estrutural-funcional, na qual o “ator estratégico” é o ambiente organizacional onde as 

instituições se encontram. De orientação determinista, admite que a liderança tenha por 

função promover, dentro das organizações, valores legitimados socialmente (FACHIN; 
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MENDONÇA, 2003).  

As afirmações anteriores esclarecem que o velho institucionalismo prega que os agentes não 

são dados e que o ambiente institucional e a cultura afetam o seu comportamento 

(HODGSON, 2000). A abordagem prega as instituições como determinantes fundamentais do 

comportamento dos agentes (BRANCO, 2006). 

Philip Selznick (1971) incorporou a contribuição da sociologia estrutural-funcionalista ao 

estudo das organizações. No final dos anos 1940, interpretou as organizações como expressão 

estrutural da ação racional que, ao longo do tempo, estão sujeitas às pressões do ambiente 

social e transformam-se em sistemas orgânicos, passando por um processo de 

institucionalização através do qual “os valores substituem os fatores técnicos na determinação 

das tarefas organizativas” (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 2001, p.1).  

Sumariza-se, então, que uma instituição é o produto natural das pressões e necessidades 

sociais – um organismo adaptável e receptivo (SELZNICK, 1971). Já as organizações são 

“grupos e agentes políticos (partidos, governos, senado, prefeitura), econômicos (sindicatos, 

cooperativas), sociais (igrejas, clubes) e educacionais (escolas, universidades)” (LIMA; 

MACHADO; GERASSI, 2011, p. 114). 

Nesta perspectiva, Streeck e Thelen (2005) afirmam que a institucionalização advém de uma 

expectativa razoável de "execução", no sentido de enfrentar sanções sociais ou perda de 

legitimidade. Isso envolve a asseveração de valores e dos modos de agir, havendo estreita 

relação entre infusão de valor e autopreservação.  

Há, na década de 1970, com a crise do paradigma estrutural-funcionalista, o “relançamento” 

da Teoria Institucional, o que se denominou de novo institucionalismo ou 

neoinstitucionalismo. A nova corrente foca o comportamento de atores individuais, a 

racionalidade limitada, o oportunismo, além de outros elementos, a exemplo dos custos de 

transação, relações contratuais, estruturas de governança e direitos de propriedade 

(WILLIAMSON, 2000). 

Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005) afirmam que a teoria neoinstitucional assume 

uma posição intermediária quanto às orientações determinista e voluntarista da ação 

organizacional. Nascimento (2009) afirma que, nessa nova fase da Teoria Institucional, o 
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sujeito/ator social pode ser: a) um ser autônomo e poderoso; b) um agente passivo, sujeitado 

pelas estruturas sociais que delimitam suas possibilidades de ação, resquício da forma clássica 

de se observar o evento. Sob essas óticas, a mencionada teoria tenta demonstrar a necessidade 

de combinar as duas visões. Ou melhor, é necessário pensar que os indivíduos possuem a 

capacidade de transformar e alterar estruturas, visto que não são seres passivos, assim como 

há capacidade da estrutura para explicar os fenômenos e resultados sociais. 

No neoinstitucionalismo, é central a crença de que a realidade é socialmente definida e 

edificada, visto que os agentes sociais interatuam e decidem para si, por meio de 

procedimentos pouco conscientes ou intencionais, o significado do mundo circundante 

(CRUBELLATE; GRAVE; MENDES, 2004). Branco (2006, p.107) é categórico ao afirmar 

que as instituições passaram a depender dos “ [...] indivíduos, à medida que esses as criam e 

alteram-nas”. 

Na nova corrente, verificaram-se interferências de teóricas e metodológicas das mais diversas 

origens disciplinares. Foram vistas influências realizadas por economistas neoclássicos, bem 

como promovidas por adeptos de curso marxista. Diante disso, a nova fase passou a ser 

apreciada como uma corrente não unitária das Ciências Sociais (MARQUES, 1997). 

Diante do exposto, Prates (2000) enfatiza a existência de dois perfis teórico-metodológicos 

distintos e contraditórios, os quais não seguem fundamentalmente a ordem cronológica do 

aparecimento das teorias neoinstitucionais. 

O primeiro perfil advém de uma corrente tipicamente macrosociológica e de cunho 

estruturalista. O ambiente é o agente que aciona as mudanças. Seus seguidores sustentam que 

a burocratização e as outras formas de mudanças organizacionais ocorrem em decorrência de 

processos que tornam as organizações mais similares, sem necessariamente as tornar mais 

eficientes (POWELL; DIMAGGIO, 1991).  

Esses neoinstitucionalistas acreditam que os comportamentos organizacionais tendem a se 

tornar semelhantes devido a pressões ambientais. Na abordagem, as circunstâncias ambientais 

pressionam as empresas no sentido da homogeneização das formas e das práticas 

organizacionais (“isomorfismo”), as quais são o principal enfoque de análise (TAVARES; 

MESQUITA; CASTRO, 2010). 
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Os adotantes do segundo perfil teórico-metodológico passam a interpretar as instituições 

como construções simbólicas que intervêm no contexto organizacional, dotando de 

significado as ações evocadas pelos atores individuais (PRATES, 2000).  

Esses estudiosos centram-se em dimensões de ordem cognitiva e no contexto microestrutural 

da ação organizacional, sem esquecer as dimensões estruturais da organização (PRATES, 

2000). Essa abordagem traz à tona a discussão acerca da racionalidade limitada, a qual 

sinaliza que agentes nunca terão capacidade de analisar todas as informações existentes para 

tomar a melhor decisão ou decisão acertada, visto que possuem limitação racional (SIMON; 

MARCH, 1979).  

Hall e Taylor (2003), de forma similar a Prates (2000), frente à variedade de correntes teóricas 

surgidas com a nova fase da Teoria Institucional, propuseram uma categorização dos seus 

modelos. Para Hall e Taylor (2003, p.193), existem, no âmbito neoinstitucionalista, pelo 

menos três correntes teóricas: a) o neoinstitucionalismo da escolha racional; b) sociológico; c) 

histórico. 

O modelo de neoinstitucionalismo da escolha racional foca o conceito de custos de transação 

e celebração de acordos. Dessa forma, prega-se que a instituição atua por meio da força 

coercitiva e restritiva, conforme já era concebido no institucionalismo clássico (PETERS, 

1996). Este modelo ainda afirma que os indivíduos possuem a capacidade de desenvolver um 

comportamento estratégico num contexto no qual são percebidas normas e regras. Esse 

comportamento fundamenta-se num sistema de crenças e preferências internamente 

consistentes. A partir de então, estes indivíduos estão habilitados a modelar instituições, 

influenciar sua criação e até mesmo suas funções (TSEBELIS, 1990). 

Nesse contexto, os indivíduos procuram maximizar suas preferências, mesmo diante de um 

contexto de informação incompleta (racionalidade limitada). Para tanto, estrategicamente, as 

decisões são precedidas de uma série de cálculos sobre os possíveis resultados (HALL; 

TAYLOR, 2003). 

A corrente neoinstitucionalista histórica prega que as instituições mediam as relações entre os 

atores do cenário político. Mediante essa prerrogativa, elas modelam as estratégias dos atores, 

como também ocorria no neoinstitucionalismo racional, assim como suas preferências e 

objetivos (THELEN; STEINMO, 1992).  
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A corrente reconhece a ação estratégica de indivíduos e grupos, entretanto salienta que a essa 

perspectiva calculista deve ser acrescida uma análise histórica da situação vivenciada 

(THELEN; STEINMO, 1992). Afinal, nessas ocasiões o condicionamento histórico é central 

para explicar os rumos sociais legitimados (HALL; TAYLOR, 2003).  

O neoinstitucionalismo sociológico enfatiza que a lógica da reprodução institucional tem 

bases sólidas quanto a regras, normas, valores, rituais e rotinas sociais (EVANS et al, 1985). 

Para os teóricos dessa corrente, a eficácia não seria a explicação para adotar uma determinada 

estrutura, mas sim os aspectos culturais vigentes. As instituições são concebidas quando se 

levam em consideração “símbolos, esquemas cognitivos e padrões morais que guiam os 

comportamentos dos indivíduos” (LIMA; MACHADO; GERASSI, 2011, p. 119-120). 

No presente estudo, optou-se por analisar a institucionalização da medicina alternativa e 

complementar com base no neoinstitucionalismo de corrente sociológica. Tal escolha é 

justificada pelo contexto aos quais os empreendimentos de saúde não-ortodóxicos estão 

vinculados, ou seja, um ambiente hostil, onde são visualizadas relações de poder. Entretanto, 

é possível que os atores ali presentes comportem-se como indivíduos ativos a ponto de 

transformar as estruturas organizacionais diante das pressões ambientais que as justificam.  

Justifica-se, ainda, a escolha da corrente neoinstitucionalista por consistir numa abordagem 

popular e dominante no que tange à compreensão das organizações (GREENWOOD et al, 

2008), além do que ela está sustentada em conceitos chaves que serão utilizados no modelo 

teórico adotado: legitimação e isomorfismo.  

No que se refere à institucionalização organizacional, a fim de melhor fundamentar 

teoricamente a presente pesquisa, o processo será detalhado por meio da exposição de estudos 

clássicos e contemporâneos. Com o propósito de esclarecer a forma ele ocorre, diferentes 

cursos teóricos serão expostos. Ressalva-se, entretanto, que nem tudo é contradição, visto que 

são percebidas convergências marcantes entre os mencionados cursos. 

Inicialmente, é válido expor que as instituições são "sistemas duráveis de regras e convenções 

sociais estabelecidas, incrustadas e potencialmente codificáveis que estruturam as interações 

sociais" (HODGSON, 2001, p. 297). Elas são resultantes do processo de institucionalização, 

ação fenomenológica, através das quais certas relações sociais são admitidas como corretas, 

possíveis e detentoras de sentido (POWELL; DIMAGGIO, 1991).  
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Essa ação é consequência das mutações das crenças e ações em regras de conduta social que, 

ao longo do tempo, tornam-se modelos a serem seguidos (MEYER; ROWAN, 1977; 

FONSECA, 2003; NEE, 2003). A questão da institucionalização encontra-se na criação e na 

perpetuação de grupos sociais duradouros (BERGER; LUCKMANN, 1976; TOLBERT; 

ZUCKER, 1999). 

De forma sumária, o processo de institucionalização consiste num artifício de adaptação, em 

seu significado mais profundo, baseado em inserção de valores. No âmbito empresarial, a 

citada ação, com o decorrer do tempo, reflete a história da organização e a influência das 

pessoas que nela trabalharam e que contribuíram para sua consolidação (SELZNICK, 1971).  

Sendo um processo social, a institucionalização varia conforme características 

organizacionais, sua localização em determinado campo e/ou a interpretação de seus atores. 

Ou seja, todo o contexto social influencia o processo de institucionalização (SCOTT, 2001).  

Para Berger e Luckmann (1976) esse processo é baseado fundamentalmente na construção da 

realidade social como uma obra de atores humanos, por meio da interação social. A 

institucionalização seria central na criação e perpetuação de grupos sociais duradouros.  

Os supracitados autores dividiram o processo em três fases: externalização, objetivação e 

internalização. A primeira fase acontece sempre que o agente toma uma ação, caracterizada 

como uma inovação. Na segunda fase, o agente interpreta essa ação como uma realidade 

externa a ele, ou seja, a ação é identificada como existindo no ambiente. A última fase se dá 

quando se institui uma estrutura subjetiva de sua consciência relativa àquela ação. O esquema 

pode ser mais bem visualizado na figura 1: 

 

 

 
Figura 1 - Processo de institucionalização  
Fonte: Baseado em Berger e Luckmann (1976) 

Sob uma ótica intraorganizacional, com base nas rotinas organizacionais, Burns e Scapens 

(2000) focalizam o processo e o dividem em quatro etapas. A primeira etapa consiste em 

codificar os princípios institucionais em regras e rotinas. A segunda, facilitada por ações e 

interações dos envolvidos no processo, promove a incorporação das regras e rotinas. Na 
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terceira etapa, o comportamento repetitivo dos atores provoca a repetição de regras e rotinas, 

e, na quarta etapa, essas regras e rotinas se tornam institucionalizadas, constituindo novos 

elementos do campo institucional. 

Segundo os estudos de Lawrence, Winn e Jennings (2001), o processo de institucionalização 

está dividido em fases: a) fase de inovação, quando poucos atores estão envolvidos; b) fase de 

difusão; c) fase de saturação e legitimação; d) fase de desinstitucionalização. De forma 

diferenciada, o autor contempla a desinstitucionalização. 

Neste processo, a institucionalização acontece ao longo de uma curva em forma horizontal de 

S, em que os autores traçaram uma relação entre tempo e processo de institucionalização, na 

qual a velocidade e a estabilidade das inovações dependeriam de mecanismos institucionais 

(influência, força, disciplina ou dominação) utilizados pelos agentes no suporte ao processo 

de institucionalização. O estudo concluiu que cada tipo de mecanismo produz padrões 

distintos de velocidade e de estabilidade. 

 
 

Figura 2 - Curva tradicional de institucionalização 
Fonte: Lawrence, Winn e Jennings (2001, p. 626) 

O marco inicial vincula-se ao processo inovador, sendo a legitimação o ápice do processo. 

Nesse modelo, a desinstitucionalização, ou seja, a reversão do processo de institucionalização 

é uma fase que chama a atenção de alguns autores (TOLBERT; ZUCKER, 1999).  Fonseca 

(2003) frisa que tal fase requer uma grande mudança no ambiente, como alterações 

duradouras no mercado e mudanças tecnológicas radicais. A deterioração das práticas já 

institucionalizadas pode fragilizar a organização, o que permitirá que o grupo de atores sociais 

cujos interesses oponham-se à estrutura, faça-o conscientemente ou explore suas desvantagens 

(ALDRICH, 1979). 



26 

 

  

Mais recentemente, da linhagem cognitiva, Tolbert e Zucker (1999) afirmam que a 

institucionalização está associada à conformidade com os aspectos tomados como certos e 

normais no dia a dia. Atua no sentido de produzir uma compreensão comum sobre o que é 

apropriado e significativo em termos de pensamento, comportamento, atitude e ação.   

Tais autores estudaram a institucionalização com base na análise de Berger e Luckmann 

(1976), a qual se concentra na ocorrência do processo com o foco nos atores individuais. Para 

Machado-Da-Silva e Gonçalves (1999), o modelo formulado corresponde à transposição dos 

momentos apresentados por Berger e Luckman (1976) do nível individual para o 

organizacional. 

O citado modelo é uma ferramenta para explorar o processo de institucionalização da 

medicina alternativa e complementar – objeto de análise do presente estudo.  Tolbert e Zucker 

(1999) elaboraram um modelo didático possível de operacionalizar, focado na 

institucionalização organizacional e em conceitos fundamentais que integram a essência do 

presente estudo: a legitimação e o isomorfismo. Devido à importância do modelo, tem-se uma 

seção destinada a ele intitulada de “modelo teórico do estudo”, dessa forma neste momento 

tem-se apenas essa breve apresentação. 

No item a seguir, expõem-se os pormenores acerca da legitimação organizacional, das 

estratégias de legitimação propostas por Schuman (1995) e dos mecanismos isomórficos. 

Salienta-se que tais tópicos são importantes para o entendimento do processo de 

institucionalização, objeto central desse estudo. Dessa maneira, também será possível 

esclarecer conceitos importantes inerentes ao modelo teórico adotado o qual será apresentado. 

 
 
2.2 A LEGITIMAÇÃO ORGANIZACIONAL   

De suma importância para as discussões no campo da estratégia empresarial, o conceito de 

legitimação organizacional também se configura como fundamental para o 

neoinstitucionalismo (MEYER; ROWAN, 1977; ZUCKER, 1977), haja vista ser por meio da 

legitimação que há a garantia da manutenção ou das mudanças institucionais (HYBELS, 

1995; MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; CRUBELLATE, 2005).  

Suchman (1995, p. 574) afirma que “legitimidade é a percepção ou pressuposição 
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generalizada de que as ações de uma entidade são desejáveis ou apropriadas dentro de algum 

sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e definições”. Selznick (1996) 

explica que ela é vista como indispensável dentro da organização, podendo ser uma fonte de 

inércia e uma intimação para justificar determinadas formas e práticas. A legitimação é uma 

consequência comportamental advinda da percepção e julgamentos da sociedade com relação 

a uma organização. Tal comportamento manifesta-se por meio da aceitação social do 

empreendimento sob julgamento (BITEKTINE, 2011)  

Colyvas e Powell (2006) reafirmam o argumento de Suchman (1995) quando apontam que 

uma característica chave da legitimidade é a autorreprodução, refletida na concepção de uma 

prática, crença ou regra como desejável, apropriada e compreensiva. Já Rutherford, Buller e 

Stebbins (2009) afirmam que a legitimidade é concedida por pessoas interessadas, influentes 

ou financiadoras do negócio, a exemplo de empregados, fornecedores e consumidores. Assim, 

a legitimidade não seria um recurso ou mercadoria que poderia ser adquirida. 

Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005, p.29-30) colocam que:  

[...] legitimidade é a palavra-chave da teoria neo-institucional, pois é o elemento que 
permite a manutenção ou a mudança das instituições, questionamentos a respeito da 
adequação das práticas, normas e procedimentos em razões de pressões internas e 
externas podem impossibilitar a reprodução dos padrões institucionalizados, 
acarretando a perda da sua legitimidade [...] 

A macro-teoria de legitimação, conhecida como a Teoria da Legitimidade Institucional, 

aborda a forma como as estruturas organizacionais ganham a aceitação da sociedade em 

geral. Dentro desta tradição, legitimidade e institucionalização são praticamente 

sinônimos. Ambos os fenômenos capacitam as organizações e as mostram como naturais 

e significativas (SUCHMAN, 1995). 

Jepperson (1991) destaca que a legitimidade é um produto da institucionalização ou coopera 

para ela, entretanto, nem sempre está associada a ela. O autor afirma que elementos ilegais 

podem se institucionalizar, seria este o caso das fraudes, corrupções e crimes organizados. A 

legitimidade configura-se como um ativo intangível que não pode ser diretamente observável. 

Entretanto, Scott (2001) promove a legitimidade organizacional baseando-a em três pilares de 

derivação: normativo, regulatório e cognitivo-cultural. Esses pilares dão, respectivamente, 

origem à legitimação normativa, regulatória e cognitiva-cultural. 

Uma organização adentra no mercado espelhando-se em outras já consolidadas, ou melhor, 
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naquelas que possuem seus valores, padrões e crenças aceitos socialmente. Segundo Guarindo 

Filho e Machado-da-Silva (2001, p. 37), “a adequação aos requisitos ambientais aceitos como 

padrões legítimos é oportunidade para assegurar o reconhecimento social da organização, 

melhorar seu relacionamento com a sociedade e reduzir riscos em momentos turbulentos”.  

A legitimação normativa está baseada naquilo que se percebe como importante e socialmente 

correto (SCOTT, 2001). Zimmerman e Zeitz (2002) destacam que, ao conquistar legitimidade 

normativa, a organização passa a desfrutar de uma relação de confiança entre os atores 

sociais, o que facilita a aquisição de recursos.  

A legitimação regulatória, por sua vez, deriva de um controle coercitivo (SCOTT, 2001). Essa 

espécie de controle está “fundamentado em regulações, normas, regras e expectativas criadas 

por organizações com poderes” (ZIMMERMAN; ZEITZ, 2002, p. 418).  Para adquiri-la, as 

organizações devem operar respeitando as leis vigentes e cumprindo regras de agências 

regulatórias (SCOTT, 2001). 

Já a legitimação cognitiva classifica a organização como sendo necessária ou inevitável 

baseada na narrativa cultural considerada certa (SUCHMAN, 1995). São as regras sociais que 

especificam as instituições que podem existir, baseadas em características e procedimentos 

previamente aceitos e significativos (RUEF; SCOTT, 1998).  Para Suchman (1995), isso 

consiste a mais sutil e poderosa fonte de legitimidade identificada. 

Souza (2011) afirma de forma objetiva que, ao adquirirem legitimidade por meio das fontes 

regulatória, normativa e/ou cognitiva, as empresas recebem o endossamento social de suas 

práticas ao longo prazo. A legitimidade, por sua vez, consiste num processo acumulativo de 

impressões gerenciadas eficazmente, sendo que a medida da legitimidade é a reputação 

organizacional.  

Para Rossoni (2012), há diferentes classificações sobre as bases da legitimidade 

organizacional, sendo que, em sua maioria, elas se enquadram de forma similar à tipologia 

desenvolvida por Scott (2001). Verifica-se, entretanto, que Stryker (1994), Suchman (1995) e 

Aldrich e Ruef (2006) apontam para a grandeza pragmática da legitimidade organizacional.  

Assim, a classificação de Suchman (1995) contempla três tipos de legitimação organizacional: 

pragmática, moral, equiparada à normativa proposta por Scott (2001), e cognitiva. Estas 
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formas de legitimidade podem ser obtidas por meio de dois tipos de comportamento 

organizacional: a) adaptação e b) manipulação do meio ambiente. 

A primeira espécie de legitimidade é geralmente considerada do ponto de vista das partes 

interessadas na organização, enquanto que as legitimidades moral e cognitiva são talvez mais 

relevantes para considerações da "sociedade" em seu aspecto mais geral. A seguir, o quadro 1 

resume a tipologia elaborada por Schuman (1995): 

Quadro 1 - Tipologias de Legitimidade 

Tipologia Descrição 

Pragmática Está baseada em relações de trocas, influências e interesses entre a organização e seu público 
alvo. Faz referência a comportamentos socialmente aceitos ou estabelecidos por meio de 
esferas reguladoras. 

Para Pfeffer e Salancik (1978), a legitimidade pragmática é calculista, baseada em um jogo de 
interesses, focado nos benefícios acumulados por atores em relações de trocas e influências. A 
legitimidade pragmática está presente quando as relações de troca parecem justas assim, as 
organizações mais poderosas não se beneficiar das mais frágeis.  

A legitimação pragmática é fruto da boa imagem da organização junto ao seu público alvo. As 
organizações legitimadas pragmaticamente têm valores socialmente reconhecidos, são vistas 
como bem intencionadas, honestas e confiáveis. 

Moral A legitimidade moral tem suas bases na avaliação social. Aqui os atores utilizam-se dos seus 
sistemas de valores. Estes julgamentos avaliam se a atividade efetivamente promove bem-
estar social, como projetado pelo seu público. 

Existem quatro espécies de legitimidade moral: a consequente, a processual, a estrutural e a 
legitimidade pessoal. Na legitimidade consequente, as organizações devem ser apreciadas pelo 
que elas realizam. A processual permite que as organizações adquiram legitimidade moral 
adotando técnicas e procedimentos socialmente aceitos.  Num contexto de legitimidade 
estrutural, o público ver a organização como moral, valiosa e digna de apoio. A pessoal 
depende do carisma dos líderes organizacionais. 

Essa tipologia de legitimação baseia-se na avaliação organizacional normativa positiva, assim, 
as atividades promovidas pelo empreendimento passam a ser qualificadas como "a coisa 
correta" a ser realizada. 

Resumidamente, a legitimidade moral pode ser visualizada em três formas: por meio da 
avaliação de resultados e consequências; de avaliações de técnicas e procedimentos; ou ainda, 
das avaliações das categorias e das estruturas. 

 
Cognitiva Reflexo da aceitação da organização como sendo necessária ou inevitável baseada na narrativa 

cultural tida como correta.  Para que uma empresa possa obter legitimidade cognitiva, é 
necessário cumprir com as estruturas cognitivas reconhecidas pelo ambiente exterior. Essa 
espécie de legitimação é considerada a mais sutil e poderosa fonte de validade organizacional.  

Fonte: Baseado em Suchman (1995) 

Goulart e Vieira (2003) destacam que a legitimidade é fundamental para as organizações, 

principalmente as recém-criadas, pois os recursos simbólicos da instituição (reconhecimento 
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social e legitimação) representam requisitos básicos para a obtenção de seus recursos 

materiais, a exemplo das tecnologias, pessoas, finanças e matérias-prima.  

Khaire (2010) revela que a legitimidade e o status têm impactos favoráveis sobre o 

crescimento de novas empresas em receitas e número de funcionários. Zimmerman e Zeitz 

(2002) acrescentam que uma vez legitimadas, elas estão habilitadas a comercializar seus 

produtos/serviços, participar em ações políticas e se relacionar melhor com as comunidades e 

os funcionários. 

Quanto às ameaças à legitimação organizacional, Silva e Sancovschi (2006) afirmam que 

estas podem ser trabalhadas pelos gestores. O propósito é regular as atividades questionadas 

conforme os anseios da sociedade. Para Silva e Sancovschi (2006, p. 4-5), “os eventos 

negativos podem ser promovidos por meio de acidentes ambientais, de trabalho, controvérsias 

em relação à atividade desenvolvida pela empresa, ou ainda, crises corporativas em geral”.  

Na sequência, detalham-se alguns mecanismos, a exemplo das estratégias de legitimação e o 

isomorfismo organizacional, que podem fazer frente a cenários negativos, assim como podem 

contribuir para o processo de institucionalização. 

 
2.2.1 As Estratégias de Legitimação Organizacional  

Nos estudos de gestão são apresentadas duas linhas que enfocam a legitimidade 

organizacional – a primeira denominada estratégica; a segunda, institucional (SUCHMAN 

1995; ELSBACH, 1994).  Os estudos que contemplam essa última perspectiva (MEYER e 

ROWAN, 1977; POWELL e DIMAGGIO 1991) acreditam que as organizações são 

dependentes do ambiente social e que as decisões gerenciais estão sendo construídas pelo 

sistema de crença aceita (SUCHMAN 1995).  

Na abordagem estratégica, a legitimidade é visualizada como um recurso operacional que as 

organizações adquirem por meio do ambiente social e podem utilizá-lo para capturar outros 

recursos (SUCHMAN 1995; ASHFORTH; GIBBS, 1990).  Com base na afirmação de Scott e 

Meyer (1991), as organizações não são passivas e podem fazer opções estratégicas, inclusive 

em termos de legitimidade.  Por acreditar na ação ativa da organização junto ao ambiente em 

que atua, deve-se, neste trabalho, visualizar a legitimação segundo a ótica estratégica. 
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As pressões competitivas e institucionais podem provocar ações estratégicas por parte das 

organizações (ZIMMERMAN e ZEITZ, 2002).  Estudiosos afirmam que os empreendimentos 

podem tomar medidas para adquirir legitimidade. Assim, podem tentar mudar a si mesmo ou 

mudar o ambiente e outras organizações que operam dentro de seu meio (SUCHMAN, 1995; 

ZIMMERMAN e ZEITZ, 2002).  

No que tange às estratégias de legitimação, Lindblom (1994) afirma que elas podem ser 

reativas ou proativas. Estratégias reativas são implementadas quando as partes interessadas 

estão insatisfeitas com algum aspecto de desempenho da entidade que relata, enquanto 

estratégias proativas são usadas para evitar problemas futuros no tocante à legitimidade 

organizacional. 

Assim, os gestores podem adotar, de forma isolada ou concomitantemente, quatro espécies de 

comportamento que visam a legitimar sua existência no meio em que atua (LINDBLOM, 

1994).  

O primeiro comportamento concentra-se na formação e informação do público acerca das 

mudanças organizacionais e desempenho das atividades empresariais. O segundo consiste na 

manipulação da percepção social sobre o atual desempenho e atividades da organização sem 

que sejam necessárias alterações do comportamento empresarial. O terceiro comportamento 

foca a manipulação da percepção da clientela alvo, desviando a atenção desta sobre assuntos 

que possam causar danos à imagem empresarial. Por fim, o quarto posicionamento propõe 

manipular as expectativas externas do público no que tange ao desempenho organizacional no 

futuro. 

Beuren, Hein e Boff (2011), após averiguar a aplicação da mencionada tipologia em empresas 

familiares no período de 1997 a 2006, detectaram que as empresas analisadas utilizaram-se 

majoritariamente a segunda e a terceira estratégias de legitimidade organizacional, com 

pequeno predomínio da 3ª em relação à 2ª estratégia. Naquela situação, o propósito era 

evidenciar aspectos ambientais e sociais de suas atividades a fim de melhor trabalhar a 

legitimação organizacional.  

De forma mais elaborada, Suchman (1995) também propôs uma tipologia composta por três 

estratégias voltadas para legitimação organizacional. Para este autor, as organizações podem 

promover estratégias a fim de ganhar, manter ou reparar três diferentes tipos de legitimidade: 
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pragmática, moral e cognitiva.   

Dificilmente uma organização deterá estas três espécies de legitimidade. Aquelas que as 

obtiverem, possuirão níveis diferenciados de sucesso em cada uma das mencionadas espécies 

(SCHUMAN, 1995). Para Gubiani, Soares e Beuren (2009), cada espécie costuma ser 

requisitada conforme exigência de diferenciação e dinamicidade do comportamento 

organizacional frente às demandas ambientais. 

Conforme Suchman (1995), em geral, a estratégia para ganhar legitimidade pode seguir três 

diferentes linhas: a) esforço para estar em conformidade com os ditames preexistentes dentro 

do ambiente em que atua; b) empenho para selecionar entre os envolvidos no processo 

aqueles que possam apoiar as práticas organizacionais vigentes; c) força para modificar a 

estrutura ambiental a fim de criar novos públicos e legitimação.  

O comportamento estratégico de reparação é do tipo reativo. Assim, a estratégia pode 

promover a normalização de atividades por meio de pequenas mudanças, justificativas, 

esquivando-se ou enfrentando a situação sem se preocupar de forma excessiva. È possível 

promover a reestruturação organizacional ao optar por fazer uma escolha limitada e seletiva 

de comunicação das ações negativas e seus “remédios”.  

A estratégia de manutenção é descrita pela literatura como mais fácil quando comparada às de 

aquisição e de reparação. Ela tem por finalidade manter a legitimidade adquirida, apesar das 

mudanças ambientais que possam ocorrer. Esta espécie de comportamento estratégico pode 

ser subdividida em dois grupos: a) o que percebe mudanças futuras; b) o que protege as 

realizações passadas.  

Gubiani, Soares e Beuren (2009, p. 3) mencionam que “as empresas devem adotar medidas 

pré-estabelecidas em sintonia com sua missão perante quaisquer fatos que possam determinar 

perdas no seu desempenho e aceitação”. Conforme os autores, a legitimidade geral serve 

como base para a instituição e como “ponto de partida” para a aplicação de estratégias que 

foquem o ganho, a reparação ou a manutenção da legitimação organizacional. 

Ressalva-se, mais uma vez, que o modelo apresentado por Tolbert e Zucker (1999, p. 207), 

utilizado como base para o mapeamento da institucionalização organizacional neste estudo, 

contempla apenas a estratégia que sugere ganhar legitimação. Devido a este fato, no que tange 
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às estratégias de legitimação, o escopo será reduzido à mencionada tipologia.  

A seguir, o quadro 2 resume as estratégias de legitimidade criadas por Suchman (1995), assim 

como suas evidências práticas no meio organizacional: 

 

Quadro 2 - Estratégias de Legitimidade            

Categorias Estratégias para a Legitimação 

Ganho Reparação Manutenção 

Pragmática Adaptar-se às exigências 
Responder as necessidades 
Cooptar integrantes 
Construir reputação 

Monitorar interesses 
 

Rejeitar 

Selecionar mercados  
Localizar públicos amistosos  
Recrutar cooperadores amistosos 

Favorecer trocas  
Monitorar a confiabilidade  
Comunicar-se honestamente  
Estocar confiança  

Criar monitores  

 

Anunciar  
Anunciar o produto  
Anunciar a imagem 

  

Moral Adaptar-se aos ideais    
Produzir resultados adequados  
Incorporar-se a instituições   
Oferecer demonstrações 
simbólicas  

Monitoria ética 
Consultar as categorias 
profissionais 

Desculpar/ Justificar 

Selecionar o domínio   
Definir as metas    
 

Favorecer a boa conduta  
Monitorar a responsabilidade 
Comunicar-se oficialmente 
Estocar opiniões favoráveis  

Desassociar  

Substituir pessoal  

Rever as práticas 

Reconfigurar  

Persuadir  
Demonstrar sucesso  
Fazer proselitismo (trazer adeptos)  

  

 Adaptar-se aos modelos    
Reproduzir normas   
Formalizar as operações   
Profissionalizar as operações 
 
Selecionar rótulos   
Buscar certificação   

Monitorar perspectivas 
Consultar aqueles que têm 
dúvidas  
 
Proteger hipóteses  
Visar clareza 
Falar pontualmente  
Estocar conexões 

Explicar 

Cognitiva Institucionalizar  
Persistir  
Popularizar novos modelos  
Padronizar novos modelos  

  

Fonte: Suchman (1995, p. 600). 
 



34 

 

  

Verifica-se, entretanto, que as ações que se levam a cabo para atingir as diferentes linhas 

estratégicas realizam-se através de atividades empresariais, o que reflete cumprimento de 

normas ou imitação do comportamento de outras organizações (SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, 

2012). No tocante a estas últimas, para a teoria institucional, a organização estaria sujeita ao 

isomorfismo organizacional composto por forças coercitivas, miméticas e normativas 

(POWELL; DIMAGGIO, 1991). 

Com base no pressuposto acima, após a explanação realizada acerca da legitimação 

organizacional e suas estratégias, na próxima seção explanar-se-á sobre o isomorfismo, o 

mecanismo utilizado pelas empresas que melhor captura o processo de legitimação 

organizacional (DIMAGGIO; POWEL, 2005). 

 

2.2.2 Mecanismo de Legitimação: O Processo Isomórfico 

Para institucionalizarem-se, as organizações precisam ser vistas como legítimas socialmente, 

ou seja, devem passar por um processo de homogeneização frente a organizações aceitas pela 

sociedade. O isomorfismo é o conceito que melhor captura tal processo. O mencionado 

procedimento induze uma unidade em uma população a assemelhar-se com as outras unidades 

que estão expostas às mesmas condições ambientais (DIMAGGIO; POWEL, 2005). 

O isomorfismo leva as organizações integrantes do mesmo setor econômico a utilizarem-se de 

estruturas, regras, modelos cognitivos e tecnologias similares. O processo faz alusão à 

multiplicidade de práticas, modelos e estruturas adotados, em maior ou menor intensidade, 

por determinado conjunto de organizações, que tende a crescer à medida que aquelas práticas 

adquiram legitimidade (MOTTA; VASCONCELLOS, 2006; MEYER; ROWAN, 1977; 

WHITTINGTON, 1992). 

O processo isomórfico é extremamente interessante em ambientes caracterizados pela 

ambiguidade e pela incerteza. Na falta de precisão, recomenda-se recorrer à imitação. Nesses 

cenários, os gestores estão sob severas formas de incerteza: são inábeis em analisar todas as 

probabilidades; tem falta de informação das relações de causa e efeito e podem ser inábeis em 

acessar todas as possibilidades de resultados e situações (LIEBERMAN; ASABA, 2006). 

Powell e Dimaggio (1991) classificam o isomorfismo conforme duas vertentes: o 
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isomorfismo competitivo e o institucional. O primeiro assume racionalidade sistêmica, 

destaca a competição nos mercados, mudanças de nicho e medidas de adequação. Já a 

segunda visão institucional do isomorfismo é mais abrangente, uma vez que diz que 

organizações não competem entre si somente por recursos e por clientes, mas também por 

poder político e por legitimidade institucional, por adequação social e econômica.  

Com foco nesta última vertente, esses pesquisadores afirmam que há três mecanismos pelos 

quais o processo isomórfico pode ocorrer, a saber: isomorfismo coercitivo, isomorfismo 

mimético e isomorfismo normativo.  

O isomorfismo coercitivo ocorre quando uma organização impõe pressão formal ou informal 

sobre uma outra que se encontra em condição de dependência, ou sobre autoridade da 

primeira (POWELL; DIMAGGIO, 1991). Hoffman (1997) reforça a afirmativa ao expor que 

o isomorfismo coercitivo resulta de relações assimétricas de poder que podem ser expressas 

formalmente ou informalmente.  

Os supracitados autores deixam claro que a mudança é imposta por uma fonte externa, como 

um componente poderoso – por exemplo, cliente, fornecedor, concorrente, a regulamentação 

governamental, organismo de certificação, os grupos referentes politicamente poderosos ou 

um ator poderoso. Caso o organismo influenciador tenha poder suficiente, a mudança pode ser 

obrigatória.  

A investigação sobre gestão da qualidade e inovações gerenciais em organizações públicas 

realizada por Guimarães, Cavalcanti e Affonseca (2004) é um bom exemplo a ser citado no 

que tange ao isomorfismo coercitivo. Na citada pesquisa, foi evidenciada um processo de 

uniformização organizacional fortemente baseada em mecanismos coercitivos, pois o 

conteúdo das mudanças reflete os padrões estabelecidos pelo Programa de Qualidade do 

Serviço Público promovido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Carrieri, Saraiva e Pimentel (2007), ao analisar o processo de institucionalização da Feira 

Hippie de Belo Horizonte, visualizaram o processo coercitivo de adaptação organizacional e 

concluíram que as organizações não ortodoxas podem ser submetidas a critérios ortodoxos, 

como a legislação, à medida que os atores não delimitam seu território claramente. 

Eventos coercitivos também foram vistos no estudo realizado por Carvalho e Silva (2001) na 
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Universidade Federal de Alagoas. Naquela pesquisa, constatou-se a incorporação de 

ferramentas de Tecnologia da Informação e a modificação do perfil da instituição sob análise 

em função dos critérios de avaliação do Ministério de Educação e Cultura. Tamanha 

mobilização era necessária, afinal a Universidade Federal de Alagoas deveria seguir a 

tendência de mercado, que solicitava a modernização dos serviços públicos no estado 

alagoano. 

Já o isomorfismo mimético se refere à tendência dos atores sociais a imitar outros atores 

sociais que são vistos como bem-sucedidos, legítimos (POWELL; DIMAGGIO, 1991). 

Imitações existem quando as empresas aprenderem umas com as outras como operar de forma 

mais eficiente e/ou eficaz, ou ainda quando a imitação minimizar riscos de perder um cliente 

ou uma fonte de alimentação (GULER; GUILLEN; MACPHERSON, 2002). 

O comportamento mimético baseia-se na percepção da fragilidade organizacional diante do 

ambiente altamente competitivo. Assim, a imitação entre os membros de um sistema social 

pode ocorrer por razões de concorrência (SCOTT, 2001; MACHADO-DA-SILVA; COSER, 

2004).  

Como terceiro mecanismo institucional tem-se o isomorfismo normativo. Sua genealogia está 

na profissionalização, educação formal, disseminação de conhecimento por especialistas e na 

definição de métodos de trabalho para estabelecimento de uma base cognitiva e de 

legitimidade (POWELL e DIMAGGIO, 1991).    

Com relação ao citado mecanismo, Meyer e Rowan (1977) comentam que o treinamento 

formal e a profissionalização criam um ambiente institucional por meio de normas e rotinas 

mutuamente acordadas. O propósito é disseminar o que há de mais apropriado para a 

condução das organizações e para a solução de problemas dentro e entre elas (COSER; 

MACHADO-DA-SILVA, 2004). 

Ressalva-se que a importância de cada um desses mecanismos isomórficos está intimamente 

ligada à situação histórica e sócio-cultural de cada sociedade. Assim, as sociedades com maior 

oferta competitiva de bens e serviços se valem de processos miméticos e normativos, 

enquanto em sociedades com uma tradição de auditoria, como no Brasil, há uma 

predominância de mecanismos coercitivos (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; 

FERNANDES, 2000).  
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2.3 O MODELO TEÓRICO  

Após discussão da legitimação organizacional, suas estratégias e mecanismos isomórficos, 

apresenta-se aqui o processo de institucionalização proposto por Tolbert e Zucker (1999), 

utilizado como base para o modelo teórico que norteará a análise do estudo desenvolvido. 

As supracitadas autoras analisam a institucionalização a partir de três fases, as quais serão 

brevemente apresentadas a seguir. Detalhamentos serão visualizados na seção destinada à 

análise comparativa dos casos empíricos.  

a) Habitualização – estágio pré-institucional – fatores como mudanças tecnológicas, 

legislação e forças do mercado podem despertar a necessidade de mudanças nas 

organizações. São criados novos arranjos estruturais em respostas a incertezas 

ambientais, problemas ou metas organizacionais. Assim, surgem os comportamentos 

padronizados por uma dada organização ou conjunto de organizações que encontram 

problemas iguais ou semelhantes ao enfrentar circunstâncias similares. As soluções 

testadas com resultados satisfatórios e com eficiência por outras organizações podem 

estimular a imitação como processo de difusão pelos decisores. Nessa fase inicial, o 

número de adotantes ou seguidores da inovação é pequeno, uma vez que não há consenso 

acerca da sua utilidade. 

b) Objetivação – estágio semi-institucional – está vinculada à existência de certo grau de 

consenso social em relação aos valores atribuídos à estrutura por parte dos tomadores de 

decisão. Tolbert e Zucker (1999) vinculam o referido consenso a duas fontes:  

� Monitoramento Interorganizacional – monitoramento realizado pelas organizações junto 

aos seus concorrentes, que permite visualizar os benefícios de adoção de uma estrutura 

“pré- testada”, os arranjos, procedimentos e modelos de estrutura encontram-se 

suficientemente difundidos;  

� Teorização – realizada por meio dos ‘champions’, ou seja, conjunto de indivíduos com 

interesse na estrutura os quais realizam. Os champions são instituições referências em um 

setor ou, até mesmo, profissionais especialistas numa área específicas (consultores). 

Inicialmente, eles identificam o problema decorrente de insatisfação ou de fracasso 

organizacional, típico de um determinado campo organizacional, o qual possui 

reconhecimento público; em seguida, desenvolvem-se teorias que analisam a problemática 

e apresentam a solução.   
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Ao identificar uma solução apropriada, atribui-se à estrutura uma legitimidade cognitiva e 

normativa que evidencia que a mudança é positiva e reduz a variação na forma estrutural 

das organizações. Porém, tais estruturas, em geral, têm sobrevivência relativamente curta, 

podendo ser consideradas apenas um modismo.  

c) Sedimentação – estágio de total institucionalização - etapa em que a organização 

encontra-se institucionalizada totalmente, por meio da atuação de três variáveis: 

resistência de grupos, apoio continuado de grupos de defensores e correlação positiva 

com resultados esperados. Assim, a total institucionalização caracteriza-se não apenas 

pela propagação completa das estruturas por todo o grupo de atores teorizados como 

adotantes adequados, mas também pela perpetuação de estruturas por um longo período 

de tempo. 

A figura 3 representa graficamente o modelo anteriormente descrito: 

 

Figura 3 - Processos inerentes à institucionalização 
Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p. 207). 

Para Machado-Da-Silva e Gonçalves (1999), a classificação em estágios pré, semi e completo, 

sugere apenas uma sequência evolutiva, uma vez que os estágios poderiam ocorrer 

concomitantemente. Entretanto, vale mencionar que, para Holanda (2003), tal classificação 

facilita a compreensão de um processo de institucionalização através de uma lógica 

sequencial, além de sua utilidade didática.  

Analisado o processo institucional proposto por Tolbert e Zucker (1999) e com base na 

afirmação de Volberda (2004), a qual assevera que a necessidade de adaptação ambiental 

exige da organização a adoção de ações estratégicas, bem como sua constante reavaliação. E 

diante da declaração de Crubellate (2007, p. 214) a qual revela que:  

[...] as instituições são concretizadas mediante contínuas reações estratégicas 
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dos atores e sistemas sociais por elas afetados, que as toma como base de 
ação e as reforça ou questiona por meio das próprias respostas que elas 
estimularam.  Dessa maneira as instituições e estratégias são co-dependentes, 
faces de um processo único, contínuo, sempre inacabado.   

Diante do exposto acima se fez necessário adaptar o supracitado processo de 

institucionalização organizacional a fim de melhor adequá-lo às proposituras teóricas. A 

citada remodelagem adicionou ao curso da institucionalização organizacional proposto por 

Tolbert e Zucker (1999), as estratégias de legitimação, as quais se fazem presentes no 

processo e acaba por afetá-lo. O fluxo adaptado apresentado a seguir norteará o presente 

estudo: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Processo de institucionalização com adaptação 
Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p. 207) com adaptação. 

 

Com base nas afirmações de Zimmerman e Zeitz (2002), as pressões competitivas e 

institucionais podem provocar ações estratégicas por parte dos atores organizacionais. Dentre 

estas ações, é comum visualizar medidas para adquirir legitimidade organizacional 

(SUCHMAN, 1995; ZIMMERMAN; ZEITZ, 2002), aqui denominadas de estratégias de 

legitimação. 

Sendo a legitimidade um conceito central do processo de institucionalização organizacional 

(CRUBELLATE; PASCUCCI; GRAVE, 2008; MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; 

CRUBELLATE, 2005; SUCHMAN, 1995), justifica-se aqui a escolha da tipologia estratégica 

que incrementa a proposta Tolbert e Zucker (1999, p. 207).  

Quanto às estratégias de legitimação vinculadas ao modelo, optou-se pela classificação de 

Schuman (1995), a qual sugere que as organizações podem promover estratégias visando a 

ganhar, manter ou reparar três diferentes tipos de legitimidade: pragmática, moral e cognitiva, 

Estratégias de Legitimação 

Habitualização Objetivação Sedimentação 

Inovação 

Mudanças 
Tecnológicas 

Legislação 
Forças de 
Mercado 

Monitoramento 
Organizacional 

Teorização Impactos Positivos Resistências de 
Grupos 

Defesa de Grupos de 
interesse 



40 

 

  

o que será visto e melhor explicado na seção 2.2.1. Ressalva-se que o modelo adaptado neste 

estudo contempla apenas a estratégia que sugere ganhar legitimação, uma vez que essa 

estratégia é inerente ao processo de institucionalização modelado por Tolbert e Zucker (1999, p. 

207).  

 

2.4 A MEDICINA ALTERNATIVA E COMPLEMENTAR  

O presente item explana acerca da Medicina Alternativa e Complementar. São introduzidas as 

terminologias da área, apresentados seus sistemas e suas práticas. São ainda expostos dados 

do setor nos cenários nacionais e internacionais e os desafios inerentes a este setor. 

 
2.4.1 Entre Terminologias, Sistemas e Práticas  

A Medicina Alternativa e Complementar (MAC) consiste no conjunto de práticas e produtos 

ditos como coadjuvantes ou alternativos às abordagens médicas ocidentais (KAPTCHUK; 

EISENBERG, 2001; STRAUS, 2004). Tal conceito particiona a medicina de forma bipartida. 

Assim, as práticas medicinais podem ser ocidentais ou orientais.  

A relatividade das práticas médicas alternativas e complementares, considerando-se a tradição 

das nações de forma particularizada, visualiza a MAC como um conjunto de práticas e 

cuidados com a saúde os quais não fazem parte da tradição própria de certos países e não 

estão integrados ao sistema tradicional de cuidados médicos. (ANDRADE, 2006; BALN; 

EAVES; WEEKS; SEELY, 2008).  

O Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa dos Estados Unidos (NCCAM) 

é minucioso quando se refere à MAC como duas áreas distintas da medicina não tradicionais: 

a) a medicina alternativa, ampla gama de sistemas de saúde e práticas para a 

prevenção/tratamento doença não incluídos na medicina convencional; b) a medicina 

complementar, que refere-se à utilização de tais práticas em conjunto com tratamentos 

convencionais. Quando essa integração baseia-se em avaliações científicas de segurança e 

eficácia, tem-se a Medicina Integrativa - MI (NCCAM, 2010). 

Percebe-se uma dificuldade em conceituar uniformemente a MAC. A falta de consenso 

quanto à citada definição está se tornando problemática frente ao crescimento da MAC 
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enquanto prática mercadológica e enquanto disciplina em programas de ensino superior. Além 

disso, a diversidade das práticas incluídas sob a rubrica da MAC dificulta a elaboração e 

diminui a utilidade de uma definição para o termo (COULTER; WILLIS, 2004; 

PASSARELLI, 2008).  

Coulter e Willis (2004) lembram que, apesar da falta de uniformidade dos conceitos acerca da 

MAC, é inerente a definição do princípio do "vitalismo". Tal conceito evidencia que todos os 

organismos vivos são sustentados por uma força vital que são simultaneamente diferentes e 

maiores que as forças físicas e químicas. Na prática, existem duas versões desse princípio: a) 

na forma extrema a força vital é sobrenatural; b) em uma forma mais moderada assume uma 

posição chamada vis medicatrix naturae ("o poder de cura da natureza"). Aqui o médico é 

apenas um canal, um facilitador, e o poder de cura provém da natureza. Vitalismo leva a uma 

filosofia diferente sobre saúde e sobre o papel do profissional de saúde.  

 Akiyama (2004, p. 1) afirma que não há uma definição precisa para as práticas de saúde aqui 

estudadas. Em nível internacional, são normalmente denominadas de Medicina Alternativa e 

Complementar. Entretanto, podem ser nomeadas também como Medicina Natural, não-

Ortodoxa ou Pitônica. Oficialmente, no Brasil, a junção das abordagens médicas tradicionais e 

terapias complementares/alternativas institucionalizadas pelo Ministério da Saúde são 

intituladas de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (BRASIL, 2006a).  

O Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa dos Estados Unidos (NCCAM) 

organiza os sistemas da MAC em: médicos alternativos; intervenções mente-corpo; terapias 

biológicas; métodos de manipulação corporal e baseados no corpo e terapias energéticas 

(NCCAM, 2011). Dentre os sistemas médicos alternativos, destacam-se a homeopatia, 

medicina ayurvédica e outras. As meditações e orações estão vinculadas às intervenções 

mente-corpo. Entre as terapias biológicas, verificam-se produtos naturais não reconhecidos 

cientificamente. As massagens e exercícios são os métodos de manipulação corporal e 

baseados no corpo. Reiki e Chi Kung são citadas como terapias energéticas (NCCAM, 2011).  

Na ausência de consenso sobre definição e da classificação dos sistemas mencionados, 

encontram-se pequenas diferenças quanto à categorização dos sistemas anteriormente 

mencionados. Alguns estudiosos falam em sistemas médicos complexos, intervenções corpo-

mente, manipulações corporais, tratamentos farmacológicos e biológicos, aplicações 

bioeletromagnéticas, medicamentos botânicos e dietoterapia (NOGALES-GAETE, 2004; 
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JONAS; LEVIN, 2001). A Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurvédica 

são exemplos das práticas que fazem parte do sistema médicos complexos. A hipnose, 

meditação, dançaterapia são intervenções corpo-mente. A quiropraxia, osteopatia e massagens 

são práticas que compõem o sistema de manipulações corporais.  (NOGALES-GAETE, 2004; 

JONAS, LEVIN, 2001).  

 
2.4.2 O Cenário Internacional 

A crescente demanda global por serviços e produtos médicos alternativos e complementares é 

fato relativamente recente (THIAGO; TESSER, 2011). A Medicina Alternativa e 

Complementar é uma prática milenar. Nas ultimas décadas, cresceram visivelmente, e 

atualmente mostra-se plenamente aceita e integrada em muitas regiões do mundo 

(PASSARELLI, 2008; EICCAM, 2008).  

Existem inúmeras razões pelas quais as pessoas optam por esse tipo de alternativa médica, 

dentre as quais: custo-benefício ou insatisfação com a medicina convencional em termos de 

eficácia e /ou segurança (ERNST; WHITE, 2000). Além disso, muitos pacientes ainda estão à 

procura de tratamentos mais pessoais e menos invasivos (PASSARELLI, 2008). Existem 

ainda razões complexas associadas a crenças pessoais, culturais e visões filosóficas sobre a 

vida e saúde (ASTIN, 1998). 

Passarelli (2008) afirma que, apesar do rápido crescimento mercadológico atual, são 

baixíssimos os níveis de compreensão sobre o mercado de medicina complementar e 

alternativa. Segundo este, os dados mais recentes sobre o tamanho do mercado e as 

possibilidades de terapias MAC indicam que uso da medicina alternativa e complementar 

mantém-se coerente e global. Além disso, pesquisas em âmbito global indicam que os 

serviços e produtos alternativos são amplamente utilizados por mulheres de renda elevada, 

bem como por pessoas com grau elevado de instrução (FOLTZ et al, 2005; PARK, 2004).  

Na Europa, 20% dos cidadãos têm clara preferência por cuidados alternativos com a saúde, e 

outros 20% são usuários regulares da MAC. Em 2008, mais de 100 milhões de cidadãos 

faziam uso de métodos alternativos de cura. Sendo a Homeopatia, Acupuntura, Fitoterapia, a 

Medicina Antroposófica, Naturopatia, Medicina Tradicional Chinesa Herbal, e Quiropraxia as 

terapias mais usuais (EICCAM, 2008). 
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Em 2007, o Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa (NCCAM), que faz 

parte dos Institutos Nacionais da Saúde dos EUA (NIH), revelou um aumento drástico no 

número de pessoas que passou a se utilizar da Medicina Alternativa em seus tratamentos de 

saúde nos Estados Unidos da América. 38% dos adultos entrevistados tinham usado algum 

tipo de MAC, sendo as mais populares o uso de produtos naturais, exercícios de respiração 

profunda, meditação, quiropraxia, yoga, massagens e dietas naturais (BARNES; BLOOM; 

NAHIN, 2008). Já uma pesquisa realizada por Brown et al (2007), baseada nos dados do 

inquérito norte-americano de saúde (2002), constatou que, nos continentes americano e 

africano, 67,6% da população faz uso MAC. As terapias alternativas e complementares são 

usadas amplamente por todos os grupos sócio-demográficos.  

Conforme estes autores, os usuários da MAC não estão confinados a qualquer grupo 

específico. No entanto, em comparação com os não-usuários, há predominância do sexo 

feminino, de meia idade e que possuem formação superior. A oração é a prática mais comum, 

usada por mais de 60% dos entrevistados, seguida das ervas (14,2%). Em geral, a MAC é 

mais frequentemente utilizada para o tratamento de condições de saúde específicas em 

oposição à prevenção, além de que seu uso foi comumente associado a doenças crônicas.  

Estudiosos acreditam que, em âmbito global, o uso da MAC seja fortemente difundido na 

Ásia, pois neste continente “nasceram” os dois mais antigos sistemas médicos intitulados de 

alternativos - chinês e Ayuverdic (LEE, 2001; SAXENA; SRIVASTAVA; NAYAK, 2001). 

Pesquisas recentes na Coreia revelaram que entre 29 a 53% da população daquele país fazem 

uso da medicina alternativa e complementar. No Japão e Singapura, esse número é bem 

maior: 76% da população (YAMASHITA, TSUKAYAMA, SUGISHITA, 2002; RANJITA et 

al, 2010). 

2.4.3 O Cenário Nacional 

São escassas as estatísticas acerca do setor da Medicina Alternativa e Complementar em 

âmbito nacional. Acredita-se que essa seja a maior dificuldade para a operacionalização desse 

estudo. Os dados são fundamentais para dar uma noção ao leitor da situação das práticas e 

empreendimentos que as exploram em nível nacional. Entretanto, essa é uma limitação 

inerente a muitos estudos exploratórios, o que não se configura fato fortemente 

comprometedor a ponto de inviabilizar esta pesquisa. 
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Dados da Organização Mundial de Saúde – OMS (1978) mostravam que, já na década de 70, 

as técnicas médicas alternativas eram as únicas fontes de cuidado com a saúde para dois 

terços da população mundial, não cabendo mais negligenciar este dado tão relevante. No final 

daquela década, a OMS, por meio do Programa de Medicina Tradicional, passou a incentivar 

a inclusão de práticas alternativas e complementares nos sistemas públicos de saúde em 

âmbito mundial, bem como o desenvolvimento de estudos científicos para melhor 

conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade (BRASIL, 2006b). 

Na década de 1980, foram referendadas recomendações ao Brasil. Em maio de 2006, foi 

lançada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), a qual 

recomenda a inclusão de algumas práticas médicas não convencionais no Sistema Único de 

Saúde (SUS), a sensibilização e formação de profissionais neste campo e o fomento de 

pesquisas na área (THIAGO, 2009). 

Exatamente em 03 de maio de 2006, considerando-se as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e o art. 3° da Lei n° 8.080/90, que garante às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, como fatores determinantes e 

condicionantes da saúde, entra em vigor a portaria de nº. 971, que aprova a Política Nacional 

de Práticas lntegrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2006b). Assim, as práticas alternativas e complementares oficialmente institucionalizadas no 

Brasil são: a medicina tradicional chinesa, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, 

medicina antroposófica e termalismo social/crenoterapia (BRASIL, 2006a). 

O acesso gratuito às práticas alternativas de saúde cresceu no SUS nos últimos anos. Prova 

disso são os investimentos crescentes, realizados pelo governo, no que se refere à oferta de 

tratamentos de saúde por meio da acupuntura. Dessa maneira, em 2007 o SUS realizou 97.240 

procedimentos de acupuntura e, em 2008, foram 216.616, um crescimento de 122%. No 

período entre 2000 e 2008 o governo brasileiro incrementou em 1.420% os investimentos em 

procedimentos de acupuntura disponibilizados gratuitamente à sociedade (BRASIL, 2010). 

No entanto, pode-se afirmar que, apesar do expressivo crescimento da procura por terapias 

alternativas e complementares no setor público de saúde, tamanho acréscimo não consegue 

ser maior do que o visto no setor privado (ANDRADE, 2006). 

Com base na classificação nacional atividade econômica (CNAE) sob nº. 8690-0, a qual 

contempla grande parte das atividades de medicina alternativa e complementar, apresenta-se 
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aqui uma proxy do comportamento do setor. Assim, dados do Ministério do Trabalho/RAIS 

mostram que, em 2009, o Brasil possuía 11.067 estabelecimentos vinculados a atividades 

médicas não-ortodoxas. Destes estabelecimentos, 1426 estavam situados no Nordeste, e 

dentre estes, 66 eram sergipanos, sendo que 87% deles concentram-se me Aracaju. 

Em 2010, foram contatados 10.846 estabelecimentos lotados no Brasil. Dentre eles 1.371 

eram nordestinos. Em Sergipe foram encontradas 68 unidades sendo que 60 estavam em sua 

capital (Aracaju). Comparando-se os dados de 2009 e 2010, verifica-se um leve decréscimo 

no número de estabelecimentos nacionalmente. Entretanto, notou-se que Sergipe não 

acompanhou o ritmo nacional. Segue a tabela 1, que traz maiores detalhes. 

Tabela 1- Número de Estabelecimentos 
 Brasil Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-oeste Sergipe Aracaju 

2009 11067 326 1426 1973 6453 889 66 58 

2010 10846 310 1371 1917 6352 896 68 60 
Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS (2009, 2010) 

Os dados do Ministério do Trabalho/ RAIS ainda revelaram que, em 2009, em nível nacional, 

os estabelecimentos vinculados ao ramo da medicina alternativa e complementar geraram 

83.271 postos de trabalho. No nordeste foram 9.797, sendo que em Sergipe encontravam-se 

408. Destes, 383 localizavam-se em Aracaju. Em 2010, foram registrados 86.791 postos de 

trabalho no Brasil. No Nordeste, foram gerados 9.246 postos, dentre estes 459 em Sergipe, 

sendo 296 em Aracaju. Uma vez que cresce a geração de empregos, evidencia-se a 

importância que o setor vem ocupando frente à economia nacional. A tabela 2 traz maiores 

detalhes: 

Tabela 2- Empregos Gerados 
 Brasil Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-oeste Sergipe Aracaju 

2009 83271 3636 9797 10949 50178 8711 408 383 

2010 86791 4683 9246 11456 51761 9645 459 296 
Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS (2009, 2010) 

Quanto aos motivos que levam os usuários a optarem por tratamentos não-ortodoxos em 

detrimento aos tradicionais, pesquisa realizada por Andrade (1999), com universo de 800 

pacientes em Fortaleza, revelou que os primeiros tratamentos são escolhidos porque: as 

terapias alternativas e complementares evitam o uso de medicações alopáticas (18%), elas não 

causam efeitos colaterais (16,7%), os resultados são positivos (10,6%) e são naturais (9,3%).  

Em Montes Claros, Minas Gerais, entrevistadas 3.090 pessoas, constatou-se que, dentre as 
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terapias alternativas e complementares, a população pesquisada faz uso principalmente das 

orações, dos remédios populares, dos exercícios físicos e benzedeiras. Verificou-se ainda que 

mulheres, católicos, casados, pessoas de renda e escolaridade elevadas estavam associados 

positivamente à utilização das terapias que envolvem custos para os seus usuários, a exemplo 

da homeopatia, acupuntura, quiropraxia, medicina ortomolecular, técnicas de 

relaxamento/meditação e massagem (NETO; FARIA; FIGUEIREDO, 2009). 

 

2.4.4 Os Desafios do Setor 

Durante a última década, foi perceptível o aumento no número de adeptos das práticas 

médicas alternativas e complementares. Entretanto, mesmo com a boa aceitação do mercado, 

o setor tem desafios significativos a enfrentar, a exemplo da carência de estudos sobre a 

gestão setorial, bem como questões políticas, incluindo as relacionadas com a segurança, 

eficácia, qualidade das práticas e questionamentos éticos (WHO, 2002; COULTER; WILLIS, 

2004; AKIYAMA, 2004).  

Historicamente, a área não teve a infraestrutura de pesquisa consolidada, tampouco um 

número expressivo de pesquisadores renomados. Consequentemente, o campo sofre com a 

falta geral de conhecimentos (ERNST; COHEN; STONE , 2004). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, a falta de incentivo a pesquisas, assim como a ausência de metodologia de 

investigação e as inadequadas bases de evidências terapêuticas dificultam a superação das 

problemáticas relacionadas tanto à eficácia, quanto à segurança e à qualidade dos produtos e 

serviços de medicina não-ortodoxa (WHO, 2002). 

Quanto aos investimentos em pesquisa é válido destacar o que ocorre nos EUA. Lá há 

investigações profundas quanto à medicina não-ortodoxa. Por exemplo, em 1998, o 

Congresso Norte Americano criou o Centro Nacional para Medicina Alternativa e 

Complementar (NCCAM), no qual são realizadas pesquisas básicas e aplicadas acerca da 

MAC (EICCAM, 2008).  

Quanto aos desafios no âmbito político, verifica-se que em muitos países não há 

reconhecimento oficial das práticas e dos profissionais que atuam na área da medicina 

alternativa e complementar. A ausência de mecanismos legais que regulem a questão da 

distribuição equitativa dos benefícios vinculados à MAC em meio à população é outra questão 

política a ser superada, visto que ainda são poucas as iniciativas que visam ao 

desenvolvimento da medicina não-ordotoxa e à capacitação de seus profissionais (WHO, 
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2002). 

A comprovação da eficácia dos tratamentos alternativos consiste em outro desafio a ser 

superado pelos atuantes na área. Ainda são poucas as evidências que comprovam a eficácia 

dos produtos e serviços alternativos, entretanto é válido ressaltar que a maioria das terapias 

não foram submetidas a avaliações (ERNST, COHEN e STONE, 2004). Já existem 

evidências de eficácia das terapias cognitivas e técnicas comportamentais, como o 

relaxamento e imaginação guiada na redução dos sintomas da ansiedade e para técnicas 

cognitivo-comportamentais e terapias como a oração e a meditação no tratamento da dor 

(ERNST; WHITE, 2000). 

A questão do acesso às práticas alternativas de cura é outro problema a ser suplantado. 

Praticamente todos os inquéritos sobre este tema mostram que, nos países industrializados, 

seus usuários pertencem a classes financeiramente privilegiadas (EISENBERG et al, 1998; 

ERNST; WHITE, 2000). Na maioria desses países, a MAC é vista como privada e seus 

usuários desembolsam valores expressivos para fazerem uso desses serviços (ERNST; 

WHITE, 2000). 

Por fim, uma questão delicada e urgente é a regulação oficial. Por exemplo, na atual 

conjuntura, os terapeutas alternativos não possuem qualquer exigência legal que vincule sua 

formação à área de saúde. Assim, entre esses novos terapeutas encontram-se psicólogos, 

assistentes sociais, professores, biólogos, farmacêuticos, e muitos profissionais sem qualquer 

formação no ensino superior. Existe uma forte corrente médica ortodoxa indo de encontro a 

essa questão. Uma série de confrontos e polêmicas vem resultando desse amplo processo de 

reorientação das relações entre sociedade e medicina, ou, pelo menos, entre cultura, saúde e 

cura (LUZ, 2005). 
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3 METODOLOGIA 

 

Detalham-se aqui os procedimentos metodológicos da presente pesquisa. Inicia-se com o 

delineamento das questões que orientam o estudo. Na sequência, é exposta sua caracterização, 

a estratégia de pesquisa utilizada, as unidades de análise e os critérios para seleção dos casos. 

A seção ainda explicita as fontes de evidências, a forma de apreciação dos casos, os critérios 

de validade e confiabilidade a serem utilizados. Por fim, são apresentadas as definições 

constitutivas, as categorias analíticas, os elementos de análise do estudo e suas limitações. 

 

3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

Com base nos objetivos e problema do estudo, as questões de pesquisa representam o que o 

pesquisador deseja esclarecer. Sendo assim, o estudo pretende obter respostas para as 

seguintes questões:  

1. Quais as características dos micro empreendimentos voltados para a prática da 

medicina alternativa e complementar em Aracaju? 

2. Tomando por base o modelo de Tolbert e Zucker (1999), como ocorre a 

institucionalização dessas organizações sob a ótica dos empreendedores entrevistados? 

3. De que forma as estratégias de legitimação condicionam o processo de 

institucionalização dos empreendimentos analisados? 

4. Em quais estágios institucionais podem ser enquadradas as empresas objeto do estudo? 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo em questão é caracterizado como exploratório, na medida em que há reduzido 
conhecimento sobre o fenômeno examinado. Dessa maneira, ele é entendido como 
o primeiro estágio de uma investigação mais ampla. Por meio dele abrem-se 
possibilidades de desenvolver questões mais precisas a serem sanadas em estudos 
futuros. (NEUMAN, 1997).  

Este estudo também é descritivo, pois se preocupa em compreender como ocorre 
institucionalização da medicina alternativa e complementar, e ainda, preocupa-se em 
identificar as estratégias de gestão utilizadas em prol do mencionado processo. Para tanto 
descreve procedimentos, relações, cria categorias analíticas e torna clara a sequência temporal 
dos fatos sob análise. 
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Em sua abordagem, a presente pesquisa classifica-se como qualitativa. Na ótica de Creswell 

(2010), essa tipologia é fundamentalmente interpretativa e permite ao pesquisador ter uma 

visão holística do fenômeno. Bryman (1984) argumenta que na pesquisa qualitativa há o 

compromisso do pesquisador em ver o mundo social sob o ponto de vista dos respondentes.  

Quanto à dimensão tempo, a pesquisa é de corte transversal. Para Neuman (1997), neste tipo 

de pesquisa, o estudioso se detém a observar o evento em um determinado período, uma vez 

que há um “corte” temporal. Essa técnica é geralmente a alternativa mais simples e menos 

onerosa. Sua desvantagem é que não pode capturar os processos sociais ou de mudança. Tanto 

pesquisas exploratórias, descritivas ou explicativas podem utilizar-se do corte transversal, 

entretanto ela costuma ser mais consistente com uma abordagem descritiva. 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  

Na presente pesquisa, adotou-se como estratégia o método de estudo de casos. Para 

Eisenhardt (1989, p. 534), “o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que foca no 

entendimento da dinâmica presente em um determinado local”. Yin (2005) caracteriza essa 

estratégia como uma forma de investigar fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto 

de vida real, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos. 

Realizou-se o estudo de caso múltiplo. Conforme Yin (2005), a apreciação de mais de uma 

organização pode trazer informações complementares sobre um assunto. Eisenhardt (1989), 

por sua vez, afirma que a técnica possibilita o confronto entre os casos pesquisados.  Nessa 

análise comparativa é possível detectar resultados similares ou contrastantes e estes, por sua 

vez, tornam-se mais confiáveis.   

Com base nas afirmações anteriores, considerando-se o foco da presente pesquisa – o 

processo de institucionalização e as estratégias de legitimação da medicina alternativa e 

complementar – e ainda, sendo o tema aqui investigado incipiente na academia, situado na 

contemporaneidade de um contexto de vida real, acredita-se que o estudo de caso é a 

estratégia adequada para elucidar as questões da presente pesquisa e alcançar os objetivos 

propostos. 
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3.4 UNIDADES DE ANÁLISE E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS CASOS 

A unidade de análise compreende "a parte mais elementar do fenômeno a ser estudado" 

(FRANKFORT-NACHMIAS; NACHMIAS, 1996, p. 53). Segundo Yin (2005), 

considerando-se o número de unidades de análise em cada caso, o estudo de caso pode ser 

holístico ou incorporado.  

O tipo holístico possui uma única unidade de análise para cada caso. Já o incorporado possui 

mais de uma unidade de análise, ou melhor, subunidades de análise. Com base nessa 

explanação, o presente estudo de caso pode ser qualificado como holístico, na qual os 

empreendimentos de saúde alternativa e complementar situados em Aracaju são definidos 

como unidade de análise.  

Quanto aos critérios utilizados para a seleção do número de casos, no estudo de caso múltiplo, 

a lógica seletiva a ser adotada possui foco na replicação dos resultados, podendo ser de dois 

tipos: replicação literal, a qual conduz a resultados semelhantes por motivos previsíveis; 

replicação teórica, que leva a resultados contrastantes por características dos casos conhecidos 

(EISENHARDT, 1989; YIN, 2005).  

O presente estudo adotou a lógica seletiva que foca a replicação literal. Para Eisenhardt 

(1989), a replicação pode ser detectada ao analisar cerca de 4 a 10 casos de estudo. Em 

Sergipe, estão em atividade 77 empreendimentos que declaram em seu CNAE possuírem 

atividades ligadas à comercialização de produtos e/ou prestação de serviços de saúde 

alternativa e complementar na capital Aracaju-SE (DRF/AJU, 2012).  

Inicialmente pretendeu-se investigar 10 empreendimentos vinculados à prestação dos serviços 

alternativos e complementares de saúde. Entretanto, verificou-se que alguns dos 

empreendimentos listados não atuam na área foco da presente pesquisa – serviços alternativos 

e complementares de saúde. Além disso, um número considerável de empreendedores 

habilitados recusou-se a participar do estudo. Foi constatado, ainda, por meio de contato 

telefônico, que outros cessaram a oferta dos mencionados serviços e passaram a explorar 

novos nichos. Frente a estas constatações e à lógica seletiva adotada, foi possível investigar 6 

casos. 

Dentre os estabelecimentos escolhidos, optou-se pelos que fundados com o propósito de atuar 
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restritamente no ramo de serviços médicos alternativos e complementares. A formalização do 

negócio também foi levada em consideração – apenas os empreendimentos detentores de 

registro/regularização oficial fizeram parte da pesquisa. 

As organizações foram delimitadas conforme seu porte, atendendo à linha de pesquisa do 

mestrado acadêmico da Universidade Federal de Sergipe – Empreendedorismo e Pequenos 

Negócios. Nesse trabalho, foram contemplados apenas micro negócios em medicina 

alternativa e complementar– aqueles que possuíam, no máximo, 09 empregados em sua 

estrutura (SEBRAE, 2012).  

A pesquisa foi seccionada geograficamente, a fim de viabilizar custos e tempo despendidos 

para sua realização. Para tanto, todos os empreendimentos investigados situam-se na cidade 

de Aracaju-SE.  

 

3.5 FONTES DE EVIDÊNCIAS  

Creswell (2010) destaca que o estudo de caso utilizando-se de múltiplas fontes de informação 

envolve um contexto social, físico, histórico e/ou econômico, podendo ser um estudo 

intrínseco (pela sua unicidade) ou instrumental (ilustrativo). Segundo Yin (2005), as 

principais fontes de pesquisa associadas à pesquisa qualitativa são: documentação, registro em 

arquivos, entrevistas, observação participante e artefatos físicos.  

Para os fins deste estudo, utilizou-se a entrevista com roteiro semiestruturado, notas de campo 

e análise documental como fontes de informação. A entrevista é o meio pelo qual se obtêm 

informações sobre experiências, opiniões, sentimentos e conhecimentos de pessoas envolvidas 

(YIN, 2005). Durante as entrevistas, fez-se necessário utilizar do mecanismo de tomar notas, 

assim, registraram-se aspectos não-verbais e contextuais durante a interação com os 

entrevistados, para que não fossem perdidos registros importantes (LEÃO, MELLO; VIEIRA, 

2009). Documentos publicitários e contratos sociais também foram importantes instrumentos 

para a descrição e análise das narrativas.  

É válido mencionar que as entrevistas semiestruturadas tendem a ser mais espontâneas e 

assumem um caráter de conversa informal, típico de entrevista qualitativa, o que justifica a 

escolha do instrumento. Entretanto, é importante que o pesquisador detenha um conjunto de 
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perguntas ou um roteiro, que permita obter a visão do entrevistado sobre o tema pesquisado, 

sem que este fuja do assunto ou que fatores importantes deixem de ser explorados (YIN, 

2005). Ressalte-se que o roteiro da entrevista, aqui utilizado, foi baseado nas proposições 

iniciais deste trabalho, seus objetivos e na revisão da literatura. Essas foram gravadas para 

garantir a captação de todo o diálogo entre o pesquisador e o entrevistado. 

 

3.6 ANÁLISE DOS CASOS 

Para a análise dos casos, optou-se por utilizar o método Análise da Narrativa, o qual “envolve 

a construção/apresentação de uma história baseada em dados brutos coletados no campo.” 

(LANGLEY, 1999, p.6). O método captura a complexidade e a interrelação entre os 

fenômenos, apresentando a sequência de acontecimentos relacionados em um contexto de 

tempo e assunto (GODÓI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2006).  

A narrativa origina uma re-historização. Utiliza-se, para tanto, de “dispositivos estruturais, 

como enredo, local, atividades, clímax, e desfecho” (CLANDININ E CONNELLY, 2000 

apud CRESWELL, 2010, p.217). É crescente a utilização da narrativa junto à estratégia de 

Estudo de Casos, particularmente na ciência organizacional, uma vez que tende à 

multidisciplinaridade, sendo uma extensão da abordagem interpretativista em Ciências 

Sociais. Em particular, a narrativa presta-se a uma investigação qualitativa, a fim de capturar 

histórias ricas em termos de dados (MITCHELL & EGUDO, 2003).   

Langley (1999) afirma que a análise da narrativa pode ser utilizada como método preliminar 

que dá suporte a outros tipos de análise e, por meio dele, se estabelece a cronologia e os 

principais eventos: a) no enfoque “contextualista” visa estabelecer uma cronologia analítica, 

isto é, com relações de causa-e-efeito sugeridas no texto; b) a narrativa pode ser o principal 

produto da pesquisa nos enfoques “naturalista” e “construtivista”. 

No presente estudo, será adotado o enfoque contextualista, na qual a narrativa deverá 

descrever uma sequência de tempo. Neste caso, o processo de institucionalização evidencia as 

relações de causa e efeito, o(s) ator (es) central(is) do processo (empreendedores, 

concorrentes, clientes entre outros); quadros de referências evolutivos; identificação da voz do 

narrador e outros indicadores do contexto interno e externo a organização. 
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Levando em consideração a estratégia geral adotada pelo trabalho – Estudo de Caso –, Yin 

(2005) salienta que junto à análise dos casos, é possível aplicar técnicas específicas como: 

adequação ao padrão, construção de explanação, análise de séries temporais, modelos lógicos 

e síntese de casos cruzados (cross case analyse). Optou-se por utilizar esta última técnica. 

Para tanto, realizou-se o cruzamento dos dados apresentados pelos casos individuais. Por 

meio da técnica, foi possível detectar a presença de padrões e tendências. 

 

3.7 CONFIABILIDADE E CRITÉRIOS DE VALIDADE   

Diante das críticas quanto à ausência de rigor da estratégia adotada pela presente pesquisa 

(estudo de casos), Yin (2005) ressalva ser necessário assegurar a confiabilidade dos resultados 

do estudo, a validade do constructo, a validade externa da pesquisa e, no caso dos estudos de 

casos explanatórios, ainda é conveniente garantir a validade interna. 

Para Yin, a validade do constructo está vinculada ao potencial do instrumento de coleta de 

dados em mensurar verdadeiramente as construções do estudo. Essa validade pode ser 

assegurada por meio do estabelecimento de definições constitutivas dos principais termos e 

categorias analíticas do estudo, o que será mais bem detalhado em seção à parte.  Dessa 

maneira, fica claro o fenômeno que se pretende estudar e descrever.  

A confiabilidade do estudo de caso refere-se à capacidade da pesquisa ser reaplicada, 

produzindo-se resultados similares. Com o propósito de garantir a confiabilidade da pesquisa, 

utiliza-se um estudo de caso piloto e ainda recomenda-se redigir um protocolo representativo 

do estudo (YIN, 2005).  

Na presente pesquisa, o estudo de caso piloto foi realizado com uma organização selecionada 

no próprio grupo de empresas do setor de saúde alternativa e complementar. Já o protocolo, 

descrito no quadro 3, conforme recomendado por Yin (2005), sistematizou os procedimentos 

que foram adotados, facilitando a replicação da pesquisa por futuros pesquisadores 

interessados no tema abordado.  
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Quadro 3 - Protocolo de Pesquisa 
Protocolo da Pesquisa 
Sequência Descrição das Atividades 

1.  Elaboração do Instrumento de Pesquisa. 
2.  Escolha das organizações que deverão ser objeto do pré-teste. 

3.  Oficialização, junto às empresas selecionadas, do interesse em realizar a aplicação do pré-teste. 

4.  Realização do pré-teste em duas organizações da área de saúde alternativa e complementar. 

5.  Descrição e análise das informações obtidas nos pré-testes. 
6.  Adequação do roteiro para a realização das entrevistas semiestruturadas. 

7.  Definição dos casos a serem estudados.  

8.  Envio de correspondência aos gestores/empreendedores de interesse, solicitando a realização das 
entrevistas. 

9.  Agendamento das entrevistas. 

10.  Realização de entrevistas. 

11.  Descrição dos casos em função das categorias analíticas definidas. 

12.  Elaboração do relatório parcial de cada caso. 
13.  Análise das informações provenientes das entrevistas, das observações e dos documentos 

analisados. 

14.  Elaboração do relatório final do estudo de casos múltiplos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 
 

3.8 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS 

Para Kerlinger (2007, p.46), as definições constitutivas “são os significados de uso comum e 

que podem ser encontrados no dicionário”. A seguir são expostas as definições constitutivas 

das temáticas centrais desse estudo. 

Institucionalização - ação fenomenológica através da qual certas relações sociais são 

admitidas como corretas, possíveis e detentoras de sentido (POWELL; DIMAGGIO, 1991).  

Institucionalização organizacional - processo adaptativo, em âmbito empresarial, que ocorre 

com o decorrer do tempo, reflete a história da organização e a influência que tiveram as 

pessoas que nela trabalharam e que contribuíram para sua consolidação (SELZNICK, 1971).  

Legitimação - é uma percepção generalizada ou suposição de que as ações de uma entidade 

são desejáveis, apropriada, ou apropriado dentro de algum sistema socialmente construído de 

normas, valores, crenças e definições (SUCHMAN, 1995).   
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Estratégias de Legitimidade - medidas providas por organizações que visam ganhar, reparar 

ou manter a legitimação organizacional por meio de mudanças na sua estrutura, no ambiente e 

ainda em outras organizações que operam dentro de seu meio (SUCHMAN, 1995; 

ZIMMERMAN & ZEITZ, 2002).  

Isomorfismo - mecanismo que constrange e força uma unidade em uma população a 

assemelhar-se com as outras unidades que estão expostas às mesmas condições ambientais 

(DIMAGGIO; POWEL, 2005). 

Medicina Alternativa e Complementar - conjunto de sistemas, práticas e produtos de uso 

clínico, não considerado como prática médica convencional (BALNEAVES, WEEKS; 

SEELY, 2008). 

Empreendimentos de Saúde Alternativa e Complementar - organizações formais que 

prestam serviços de saúde vinculados a medicina alternativa e complementar. Sendo alguns 

deles classificados em médicos complexos (Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, 

Medicina Ayurvédica, e outras), intervenções corpo-mente (hipnose, meditação, 

dançaterapia), manipulações corporais (quiropraxia, osteopatia, massagem), aplicações 

bioeletromagnéticas e dietoterapia (NOGALES-GAETE, 2004; JONAS, LEVIN, 2001). 

Micro negócios em medicina alternativa e complementar – empreendimentos de saúde que 

exploram atividades alternativas e complementares que possuem até 09 empregados em sua 

estrutura (SEBRAE, 2012). 

 

3.9 CATEGORIAS ANALÍTICAS E ELEMENTOS DE ANÁLISE 

As categorias analíticas do estudo foram determinadas com base na revisão teórica, sendo 

sintetizadas em quatro blocos. Questões foram elaboradas a partir dos objetivos específicos do 

estudo, das suas categorias analíticas, as quais são apoiadas nos elementos de análise 

detalhados no quadro 4: 
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Quadro 4 - Categorias Analíticas e Elementos de Análise 
Dimensões Categorias Analíticas Elementos de Analise 

Empreendimentos de saúde 
alternativa e complementar 

Caracterização dos 
empreendimentos 

Idade da organização 
Localização 
Ramo de especialização holística 
Mercado de atuação 
Missão 
Características do corpo funcional 
Motivo da criação 

Processo de Institucionalização 
(Tolbert e Zucker, 1999) 

Fase de Habitualização: Mudanças (tecnológicas, na Legislação, 
Mercadológicas) 
Inovação em arranjos estruturais 
Isomorfismo Mimético 
Isomorfismo Coercitivo 
Isomorfismo Normativo 
 

Fase da Objetivação Monitoramento Interorganizacional 
Teorização: 
a) Fase 01 - Identificação dos problemas 

setoriais 
b) Fase 02 - Promoção para solução de 

problemas setoriais 
c) Fase 03 - Aquisição da legitimação 

normativa e cognitiva 
 

Fase da Sedimentação: Resistência de grupos 
Apoio continuado de grupos de defensores 
Resultados esperados positivos 

Estratégias de Legitimação 
Organizacional 
(Suchman, 1995) 

Estratégias de Aquisição 
da Legitimação 
Organizacional 

Pragmática 
Moral /Normativa 
Cognitiva 

Fonte: Desenvolvido com base na fundamentação teórica 

 

3.10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Quanto às limitações do presente estudo, pode-se citar o reduzido número de dados nacionais 

publicados que contemplam o setor da medicina alternativa e complementar, o que certamente 

impossibilita o conhecimento aprofundado acerca do setor. 

A pesquisa de campo também foi bastante comprometida pelo número de recusas dos 

empreendedores enquadrados como ideais para a realização do presente estudo: três 

instituições recusaram-se alegando falta de tempo na agenda. Seis empreendedores não 
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demonstraram interesse em participar do estudo.  

Na lista fornecida pela Delegacia da Receita Federal em Sergipe, também foram encontrados 

números de telefone e endereços desatualizados. Algumas empresas desistiram de atuar no 

ramo e estavam explorando outros nichos de mercado. Outras disponibilizavam terapias 

alternativas, entretanto, não passavam de estabelecimentos de saúde tradicionais que por 

ventura disponibilizavam terapias holísticas. 

Existem ainda as limitações inerentes à própria estratégia de pesquisa utilizada. Segundo Yin 

(2005), o estudo de casos pode ser facilmente distorcido pelo entrevistado ou pelo 

entrevistador, a fim de ilustrar questões conforme conveniência. Uma vez que ainda não 

existe base para generalizações científicas, os casos analisados não podem ser considerados 

uma amostra representativa da população. 
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4. ANÁLISE DOS CASOS 
 

Nessa seção são apresentados os resultados da pesquisa obtidos com base nas observações dos 

fatos apresentados e nas entrevistas realizadas junto aos empreendedores. No primeiro 

momento são descritos os casos de forma individualizada. No segundo são realizados 

cruzamentos entre os empreendimentos sob a forma de análise comparativa.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL DOS CASOS 

Apresenta-se aqui cada caso numa narrativa individualizada. Nelas, estarão presentes as 

categorias analíticas que detalham os processos de institucionalização e as estratégias de 

legitimação dos empreendimentos estudados.  

 

4.1.1 Empresa Alfa 

A empresa Alfa consiste em um empreendimento especializado em massoterapia, 

procedimento terapêutico natural, não invasivo.  Criado formalmente em Julho de 2005, sua 

atual sede localiza-se Travessa Sálvio Oliveira, no. 89, bairro Suíça, Aracaju/Se. Tem por 

propósito levar aos lares e organizações modelos de desenvolvimento pessoal e profissional 

harmônicos, com base nas terapias alternativas e complementares.  

A empreendedora do espaço revela que despertou para as práticas terapêuticas alternativas há 

mais de vinte e oito anos, logo após seu casamento. Assim esclarece:  

[...] tudo começou por causa do meu marido, que é auditor fiscal. Todas as 
noites chegava do trabalho cheio de dores, eu sempre o massageava. Fazia os 
movimentos de forma aleatória, seguia minha intuição e passei a perceber 
que os resultados eram muito bons. Eu não tinha noção nenhuma ou 
habilitação para atuar na área de massoterapia, sou comunicóloga de 
formação e trabalho com projetos.  

Após detectar a eficácia dos seus tratamentos, a entrevistada revela que passou a massagear 

seus pais e os filhos ainda bebês. Identificada com a área, comunicou ao esposo que iria 

capacitar-se para atuar profissionalmente.  Atuaria na área às tardes e noites, visto que 

continuaria como projetista no órgão público onde trabalhava pela manhã.  Seu marido e sua 

filha foram destacados como os grandes apoiadores do projeto. Naquela época, a 



59 

 

  

empreendedora morava no conjunto Santa Lúcia. Inicialmente, pensou em abrir o negócio em 

sua própria residência. Entretanto, isso não foi possível, pois o espaço ali disponível era 

reduzido.  

Habilitada, passou a trabalhar como massoterapeuta para outras pessoas. Participava de 

eventos no Centro de Convenções de Sergipe (CCS), no Projeto Verão (festival de âmbito 

nacional que promove a musicalidade, práticas esportivas e culturais) e no Pré-caju (maior 

prévia carnavalesca da capital sergipana). Além disso, ministrou cursos em massoterapia para 

vários profissionais que hoje atuam na área. Tais iniciativas promoveram seu nome no 

mercado. Ela comenta: 

Eu disponibilizava minhas massagens em alguns eventos empresariais que 
por ventura fosse convidada. Não pagava pelo aluguel do espaço, o 
pagamento era realizado de forma indireta por meio das massagens. Isso foi 
horrível para mim porque massagem de graça a fila é imensa; quando a 
massagem é paga as pessoas não valorizam e quando a massagem é de graça, 
basta você por o pé no ambiente que até a hora de você fechar a fila está 
grande. Poucos daqueles que experimentavam as massagens nos procuravam 
depois. É uma profissão onde a gente quebra muitas pedras. 

Nesse período, tentou construir sociedade com uma colega, mas a parceria não prosperou. 

Assim, decidiu mudar-se com a família para uma casa maior onde fosse possível estruturar a 

empresa. Em 2005, concretizou a organização quando alugou uma casa no Bairro Atalaia. A 

formalização do empreendimento foi realizada às pressas, visto que, naquela época, a 

empreendedora passou a disponibilizar seus serviços para a Companhia Votorantim, que 

exigia emissão de nota fiscal. A entrevistada revela: 

A formalização foi conduzida por um escritório contábil. Inicialmente, as 
taxações eram bem mais elevadas, pois éramos uma empresa limitada 
enquadrada no regime tributário tradicional. Com o surgimento do Super 
Simples Nacional, em 2006, foi possível enquadrarmos a empresa ao novo 
perfil. Isso refletiu diretamente na redução dos tributos obrigatórios a serem 
recolhidos. 

O imóvel ficava em um ambiente rodeado de vegetação e ali o empreendimento permaneceu 

por três anos. Disponibilizavam-se os serviços durante os turnos da manhã e da tarde. Atuava 

apenas no segundo turno do dia e contava com o apoio de profissionais terceirizados.  

Naquele espaço, a empreendedora promovia uma gama considerável de massagens 

terapêuticas. No entanto, percebeu-se receptividade do mercado para implementar uma gama 

maior de serviços. Com o passar dos meses, chegaram outros trabalhadores free lancers 
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responsáveis por aumentar o escopo do negócio. Assim, além dos massoterapeutas, havia uma 

oftalmologista que disponibilizava terapias alternativas para orientação de deficientes visuais, 

além da Iridologia. Lá havia profissionais que ofertavam Yoga, Tai-chi chuan, Ginástica 

Laboral e tratamentos estéticos.  

A empresária, preocupada com a qualidade dos serviços prestados no espaço, avaliava os 

profissionais em massoterapia antes de ingressarem como parceiros na empresa. Sobre isso, 

comenta:  

De vez em quando chegavam profissionais bastante desatualizados. No ato 
da avaliação do desempenho profissional, solicitava aos candidatos para 
aplicar a massagem em mim, dessa forma, eu detectava se o profissional 
estava preparado para iniciar suas atividades. Caso houvesse necessidade de 
melhor capacitá-lo, encarregava-me de realizar uma reciclagem antes de 
agregá-los como parceiro do empreendimento.   

A entrevistada esclarece que as receitas eram particionadas entre os terceirizados e a empresa. 

Dessa forma, o profissional retinha 75% das receitas provenientes dos seus clientes e o espaço 

ficaria com os 25% restantes. Entretanto, em um tom de decepção, a empreendedora revela: 

[...] o problema era que, no começo, eu não podia ficar o tempo todo no 
espaço e não tinha condição de ter uma secretária para gerenciar o 
faturamento de cada profissional. Alguns profissionais não sabiam agir de 
boa fé diante da confiança que era dada, houve profissionais desonestos que 
atendiam os clientes e ocultavam os serviços. Eles usavam nossos 
equipamentos, aproveitavam-se da nossa confiança e não repassavam o que 
foi acordado. Isso foi desanimador!  

Após a formalização, em meio a tendências de mercado, a empresária despertou para um novo 

nicho – a prestação dos serviços junto às pessoas jurídicas. Relembra, então: 

A gente conhecia empresários e gestores de todas as áreas. Durante os 
eventos, muitos desses gestores falavam da necessidade de seus funcionários 
tomarem massagem. Logo me disponibilizava a proporcionar uma tarde de 
cortesia. Foi assim que as empresas abriram as portas para os nossos 
serviços. Fazíamos workshop de massagens. Explicávamos os benefícios e 
os detalhes da técnica. Plantávamos a semente e depois, eles nos 
contratavam!  

A empreendedora reunia-se com sua filha e com outra profissional do espaço e realizavam 

estudos nas empresas alvo. Os estudos revelavam informações acerca do número de atestados 

médicos e da produtividade dos empregados da organização avaliada. A equipe realizava uma 

proposta de melhoria das situações apresentadas, assim, passavam a ofertar os serviços 

básicos da empresa Alfa.  
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Os eventos sociais também foram destacados pela empreendedora como algo favorável ao 

desenvolvimento do empreendimento. Foi durante uma dessas oportunidades que decidiu 

iniciar sua filha na profissão. Naquela época, esta estava acabando o ensino médio, reclamava 

de falta de dinheiro e não tinha noção da profissão que queria atuar. Recebia frequentemente 

as massagens da mãe e sabia dos benefícios da prática, simpatizando com a ideia de atuar na 

área em parceria com a empreendedora. Hoje, é formada em Fisioterapia e destaca-se como a 

principal profissional do espaço.  

A empreendedora comenta que o Pré-caju foi um marco para a iniciação da sua filha, além de 

ter trazido boa visibilidade para sua empresa: 

Estava com um stand de massagens no Projeto Verão em Maceió quando 
recebi o convite de prestar meus serviços em um dos camarotes oficiais do 
Pré-caju. Fomos os pioneiros da área naquele evento! Deixei a equipe de 
terapeutas que estava no evento comigo e voltei para Aracaju. Comuniquei a 
minha filha que ela iria comigo. Assustada, ela comentava que não sabia 
massagear. Massageie-a e mostrei como ela deveria fazer, aí ela foi comigo 
para o Pré-Caju. Éramos nós duas dando massagem e nisso a televisão 
filmando a gente e mandando a imagem para os telões do evento. A fila era 
imensa, comecei 7 horas da manhã e terminei 2 horas da manhã, somente eu 
e ela. No primeiro e no segundo dia, éramos apenas nós duas porque eu não 
consegui contato com outros profissionais, o que só ocorreu no terceiro dia.  

A entrevistada revela que aquele momento foi essencial para a promoção da empresa, e que 

isso se reflete até o presente momento. Assim, sempre estão presentes na prévia carnavalesca 

e passaram a disponibilizar esses serviços para cursos preparatórias para concursos 

vestibulares e empresas de um modo geral. Ela afirma que esse tipo de serviço é o que gera 

maior faturamento na atualidade. 

Em 2008, a proprietária do espaço alugado pela empresa Alfa decidiu vender o imóvel. Sem 

condições de comprar, decidiram mudar-se para o Bairro Farolândia. Segundo a 

empreendedora, a casa era maravilhosa e gostariam muito de adquiri-la, entretanto, isso ira 

custar-lhe R$ 500.000,00. Não foi possível concretizar a compra. Ao mudar de bairro, 

entretanto, permaneceu ali por apenas um ano. 

Em 2009, a empreendedora reduziu o escopo do seu empreendimento, abandonou a prática de 

massagens após adquirir LER/DORT, devido aos movimentos repetitivos típicos da função de 

massoterapeuta. Hoje, apenas gerencia a parte de cursos profissionalizantes em massoterapia, 

e revela que traz muitos instrutores renomados de fora do estado.  



62 

 

  

Sua filha a sucedeu no empreendimento e passou a atuar somente com massagens 

terapêuticas, prestando seus serviços na sede da empresa e junto a terceiros. Naquele 

endereço, permaneceu por mais três anos. O local não era apropriado, pois como estava 

próximo a uma escola, havia muito barulho. E explica a redução do escopo do 

empreendimento: 

Reduzimos nossos serviços iniciais, já tivemos muitos profissionais, mas não 
tínhamos controle rígido sobre o faturamento deles. Isso foi uma das 
principais razões de optarmos por trabalhar em família. O fato de mudarmos 
bastante, não termos um local fixo, e, algumas vezes pouco adequado, foi 
outro fator que refletiu na disponibilização resumida dos nossos serviços.  

O novo posicionamento, assim como as análises dos eventuais problemas que atingem a 

empresa, são frutos das reuniões em família. Nelas, a empresária, seu esposo e a filha do 

casal, parceira do negócio, tomam as decisões que implicam no negócio. A empreendedora 

confessa que as soluções sempre promoveram efeitos positivos ao longo desses anos, a 

exemplo da melhoria no atendimento, aumento no lucro e imagem positiva da empresa no 

mercado. 

A empreendedora afirma que, mesmo após a decisão de reduzir o escopo do negócio, aliado a 

sua inatividade como massoterapeuta, não comprometeu a procura dos serviços 

disponibilizados. 

[...] clientes não faltam não, viu? Muitos ligam para saber se eu já estou 
melhor. Falo que minha filha esta realizando massagens. O problema é que 
minha filha ainda estuda, possui a agenda muito cheia, a ponto de não “dar 
conta” dos clientes. A gente acaba por indicar nossa clientela para outros 
profissionais. Isso realmente compromete o faturamento. 

Em 2011, a empreendedora encontrou um espaço, este mais adequada para a finalidade do 

negócio, situado no Bairro Salgado Filho, atual endereço do empreendimento. Lá, a família 

passou a residir e a promover o empreendimento especializado em massagens. A 

empreendedora comenta: 

Nosso contrato de aluguel é para três anos. Pretendemos comprar essa casa 
logo após. Aqui tem tudo para dar certo.  Muitos cômodos, ventilada, aqui 
temos piscina. No futuro, iremos atuar com terapias mais diversificadas. 

No que tange à tecnologia, a empreendedora revela que pouco foi investido, devido à natureza 

do trabalho disponibilizado. Nos últimos anos, para reduzir a sobrecarga das mãos, ferramenta 

básica para terapeutas, surgiram aparelhos feitos em madeira de origem chinesa. Além disso, 
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fazem-se necessários investimentos em esteiras vibratórias, nas mantas de velcro 

infravermelho, entre outros aparelhos. A empreendedora destaca, em especial, esse último 

aparelho, que foi bastante caro e adquirido ainda quando possuíam o estabelecimento no 

Bairro Atalaia. 

Ainda quanto a investimentos tecnológicos, a empreendedora ressalta que nunca se fez 

necessário adotar maquinetas de cartões de crédito dentro da organização. Os pagamentos são 

realizados em espécie ou via cheques. Revela que seus clientes são fieis e realizam 

procedimentos no espaço há muitos anos. Muitos fecham pacotes e pagam em uma única 

parcela. Assim, a empreendedora revela que não sofre com problemas de inadimplência.  

Quanto aos seus concorrentes, a entrevistada realiza críticas aos preços praticados pela 

categoria, justificando que isso prejudica seu estabelecimento. Segundo a empreendedora, os 

concorrentes praticam preços muito baixos, principalmente os novos entrantes, como forma 

de se estabelecerem no mercado. Frente a essa tendência de mercado, estrategicamente ela 

revela: 

Costumamos justificar nossos preços frente aos clientes, frisando que não os 
tratamos como um cifrão, mas que nossos serviços são de qualidade e nos 
preocupamos com a eficiência do tratamento. Nós tratamos seres humanos 
que precisam ser ajudados. Algumas vezes, quando o cliente pechincha, 
damos até abatimentos em nossos preços. É comum, depois do resultado do 
tratamento, o cliente dispensar o desconto. Isso porque muitos ficam 
surpresos com a atenção recebida e com os resultados alcançados.   

A empresária ressalta que muitos de seus clientes chegaram a frequentar espaços 

concorrentes, mas retornaram à empresa Alfa, visto que se agradam do atendimento, da 

atenção a eles dispensada e do ambiente, diferenciais do empreendimento Revela ainda que 

alguns vão ao espaço para receber massagens, entretanto, o fator principal que os remetem ali 

é a boa conversa, a possibilidade de desabafar durante as sessões.  

Durante a entrevista, em meio às lembranças de situações vivenciadas com clientes, a 

empreendedora revela uma situação bastante constrangedora que afeta seu empreendimento 

devido à natureza da sua atividade. A empresária afirma que alguns clientes procuram sua 

empresa para receber massagem Tailandesa, que é altamente vinculada a um método erótico 

de aplicar massagens. Ela comenta que muitos acreditam que os espaços de massagens 

eróticas camuflam-se em empreendimentos com a mesma finalidade da empresa Alfa. A 

massoterapeuta afirmou ser firme ao esclarecer a estes clientes que não disponibiliza essa 
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espécie de serviços. Segundo ela, isso é uma questão de princípios inerentes às gestoras do 

espaço e dos cuidados com a imagem do empreendimento.  

A entrevistada revela que essa imagem distorcida que parte da sociedade tem acerca dos 

empreendimentos de massagem é grande desafio a ser enfrentado. Além disso, ainda existe 

um bom número de clientes, desconfiados, que vão ao empreendimento e querem se certificar 

da habilitação dos profissionais atuantes. Ou seja, neste ramo, acredita-se que a capacitação 

de quem aplica as massagens pode dizer muito sobre a qualidade dos serviços prestados. Para 

expor uma imagem íntegra do espaço, a gestora afirma que atende todos os seus clientes de 

forma respeitosa e formalidade. Especifica os serviços disponibilizados e mostra organização 

ao divulgar que só trabalha por meio de agendamento. 

Durante a entrevista, ficou claro que a empresa Alfa não realiza um monitoramento 

sistemático do mercado onde atua. Mesmo assim, a empresária do estabelecimento consegue 

capturar algumas estratégias de concorrentes. Em 1995, por exemplo, antes da formalização 

do empreendimento, ministrou cursos que a projetaram no mercado holístico – essa era uma 

prática muito comum no mercado. Futuramente, pretende transformar seu empreendimento 

em um SPA, forte tendência percebida no mercado aracajuano.  

Atualmente, assim como alguns concorrentes, a empresa passou a ser divulgada no Facebook. 

Com relação aos esforços realizados para promover o empreendimento, a empreendedora 

recorda: 

Em 2012, resolvemos divulgar nosso empreendimento em um guia próprio 
dos empreendimentos que atuam na área das terapias alternativas e 
complementares. Vimos resultados, apesar de ter sido algo muito tímido. É 
difícil, ali também estão nossos concorrentes. Os guias chegam aos hotéis, os 
clientes que ligam de lá normalmente ligam com segundas intenções. Cerca 
de 70% das ligações de hotéis procuram massagens eróticas. Quando ligam, 
percebo logo pelo tom de voz. Eles sempre pedem que o serviço seja 
realizado em domicílio. No passado, encaminhávamos profissionais, mas 
como tivemos problemas com isso, não mais disponibilizamos massagens 
residenciais. 

Desanimada, a entrevistada revela que, em comparação com os concorrentes, atualmente 

classifica seu desempenho financeiro abaixo do mercado. Revela, ainda, que o grande ápice 

foi visto quando ainda atuava no Bairro de Atalaia. Ela detalha: 

Por questão da falta de ética dos profissionais, trabalhamos sozinhas, eu e 
minha filha. O baixo fluxo de clientes é devido a pouca capacidade de 
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atendimento da minha filha, como já havia comentado. Assim que ela se 
formar, iremos ajudá-la a montar o empreendimento da forma que ela quiser, 
quando ela quiser. 

Convidada a realizar uma reflexão acerca do momento em que vive na organização, a 

empreendedora afirma que sua empresa possui boa imagem junto à sociedade. A empresa é 

vista como bem-intencionada, honesta, justa e confiável. Com grande evidência, afirma que 

possui uma clientela fiel, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Revela que muitos dos novos 

clientes são indicados por pessoas que frequentam ou já frequentaram o espaço.  

Acrescenta ainda que possui clientes de outros estados – representantes comerciais, 

executivos, que ligam para marcar seções. Isso seria, segundo ela, a prova, não apenas da boa 

aceitação e imagem da empresa, como também da eficácia dos seus tratamentos, da efetiva 

promoção do bem-estar, “carro chefe” das empresas dessa área. 

A gestora do espaço acredita que as pessoas, de um modo geral, consideram sua empresa 

verdadeiramente útil à sociedade. Ela afirma que o ser humano está vivenciando uma nova 

era, o mundo gira em outra vibração, que ela qualificou como violeta. Transmutadora, ela 

valoriza a limpeza do ser de forma integral disponibilizada por meio das terapias alternativas 

que também auxiliam a parte clínica. 

No que tange aos grupos sociais que ainda resistem à atuação da empresa Alfa, sua 

empreendedora afirma:  

São poucos os opositores. Na atualidade podemos destacar os ortopedistas. 
No passado, os evangélicos nos abominavam. Eles achavam que atividades 
como o Yoga e as nossas massagens eram coisas do Satanás. 

Quanto aos defensores das suas práticas, destaca alguns terapeutas, médicos e nutricionistas 

que atuam na área. Finaliza a reflexão afirmando que, nos últimos anos, não houve 

crescimento organizacional, dado seu afastamento das atividades massoterapêuticas, bem 

como por sua filha, única massoterapeuta do espaço, não possuir tempo suficiente para 

atender a demanda da empresa. 

 

4.1.2 Empresa Beta 

O SPA Beta é um micro empreendimento cuja missão é promover o equilíbrio físico, mental e 
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espiritual da sua clientela. Utiliza-se, para isso, das terapias alternativas como yoga, reiki, 

argiloterapia, massoterapia e cromoterapia, além de tratamentos estéticos que visam à 

reestruturação energética do corpo, a cura, a correção, dentre vários outros benefícios para 

uma vida saudável.  

Seu quadro funcional é constituído por duas terapeutas, que são as sócias do empreendimento. 

Localizado na Rua João Pereira Feitosa, no. 70, Lot. Parque dos Coqueiros, Bairro Inácio, 

disponibiliza seus serviços desde setembro de 2010. Seu registro junto aos órgãos 

competentes foi realizado em dezembro de 2011. Sua história teve início há cerca de 3 anos. 

Instrutora de autoescola por anos, a idealizadora e empreendedora do SPA Beta, insatisfeita 

com a remuneração que recebia na citada profissão, decidiu largá-la a fim de aprimorar seus 

estudos para ter oportunidade de entrar em um ramo mais lucrativo. Nesse entremeio, 

separou-se do seu marido e esta situação lhe trouxe problemas emocionais que foram tratados 

e sanados por meio da terapia holística Reiki. Durante as seções de Reiki, essa empreendedora 

percebeu que a aplicação da terapia consistia numa atividade bastante lucrativa, se comparada 

a sua antiga ocupação profissional – o valor da hora de uma terapeuta é muito superior ao 

valor da hora-aula recebida por um instrutor de autoescola. 

Os resultados promovidos pela terapia e a vontade de atuar em uma profissão mais lucrativa 

despertaram a empreendedora para as práticas holísticas. Os primeiros cursos de qualificação 

– Reiki, massagens corporais e indiana (Ayurvédica) – habilitaram-na a atuar 

profissionalmente. 

Em setembro de 2010, informalmente, iniciou suas atividades em sua própria residência. 

Passou a atuar como administradora e terapeuta do empreendimento. O registro formal da 

organização veio cerca de 15 meses depois. Com a formalização, fez-se necessário acatar a 

Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.  

Inicialmente, o empreendimento disponibilizava os serviços de massagem Ayurvédica, 

Shiatsu, Reflexologia, Massagem Sueca e Reiki. Visualizando uma tendência de mercado, a 

empresária passou a disponibilizar procedimentos estéticos. Sua sócia ressalva que: 

A empreendedora do SPA logo percebeu que as terapias alternativas por si 
só não garantem um bom retorno financeiro para o empreendimento. 
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Os procedimentos estéticos advieram por meio da parceria com uma esteticista que estava à 

procura de um local para desenvolver suas atividades. Ao trocarem de espaço físico, houve a 

garantia de que parte dos procedimentos realizados pela esteticista seria usada como 

pagamento pela utilização do estabelecimento comercial. Foi algo bastante proveitoso 

inicialmente. O espaço alugado, que antes servia também como residência da empreendedora, 

passou a destinar-se apenas à atividade empresarial quando do aumento quantitativo de 

clientes. 

A parceria durou pouco tempo. Não existia um acompanhamento rígido por parte da 

empreendedora da empresa no que tange à fiscalização da quantidade de procedimentos 

realizados pela esteticista. Por muitas vezes, a esteticista passou a ocultar a realização de 

alguns procedimentos a fim de reduzir os repasses para o SPA. A empreendedora descobriu a 

situação e conversou francamente com sua parceira. A esteticista ficou bastante envergonhada 

e decidiu abandonar a parceria, sem deixar contatos ou qualquer informação sobre seu novo 

local de atuação. 

O pior ainda estava por vir. Muitos clientes passaram a procurar os serviços da esteticista, 

visto que haviam pagado os procedimentos de forma antecipada. Para não prejudicar a 

imagem da empresa Beta, sua empreendedora oferecia as terapias alternativas em troca dos 

valores creditados à esteticista, que não mais disponibilizava mais seus serviços naquele local.  

Ao verificar tamanha procura pelos serviços estéticos, muito superior à procura dos 

tratamentos terapêuticos, a empreendedora decidiu investir a fim de adentrar de forma 

definitiva nesse ramo. Como afirma sua atual sócia no negócio: 

As pessoas hoje em dia se preocupam muito mais com os cuidados estéticos 
do que com os cuidados com bem estar interior. 

Investiu em cursos de qualificação na área estética e adquiriu maquinários para acompanhar a 

tendência de mercado. Alguns maquinários potencializaram os tratamentos estéticos ligados à 

massoterapia. Já outros foram necessários adquirir para promover os serviços ligados à 

estética facial. Estima-se que, até a presente data, foram gastos cerca de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) em equipamentos.  

A empreendedora ainda incrementou o escopo de seus serviços revendendo shakes 

nutricionais. A ideia era tratar o cliente de uma forma integrada, cuidados estéticos, 
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nutricionais e o equilíbrio interior poderiam ser encontrados em um único local. 

Vale ressaltar que, com a ampliação do negócio fez-se necessário atender algumas diretrizes 

da Vigilância Sanitária, além da legislação inerente aos micro negócios, assim, o 

empreendimento estaria regular para atuar  na nova área. Cuidados com a higiene, utilização 

de materiais descartáveis, industrializados e procedimentos de esterilização costumam ser as 

principais exigências para aqueles que fornecem tratamentos estéticos.  

Ficou perceptível que durante o ciclo de vida do SPA Beta sempre houve a preocupação de 

entender, mesmo não sendo algo sistemático, o que o mercado demandava. Assim o espaço 

incorporou novos procedimentos e excluiu outros, fruto da observação de concorrente e da 

procura da clientela alvo. Atualmente o SPA disponibiliza tratamentos estéticos e terapias 

alternativas como o yoga, reiki, argiloterapia, massoterapia e a cromoterapia. 

Mesmo depois de realizar as modificações mencionadas anteriormente, após pouco mais de 

um ano de atividade, a empreendedora sentia que seu negócio ainda não possuía a saúde 

financeira desejada. Existia muita instabilidade e era necessário ajuda. Em conversa com uma 

cliente, em uma seção de massagem, surge uma nova parceria. Como conta sua sócia: 

Eu costumava fazer seções terapêuticas aqui no espaço. Trabalhei em uma grande 
empresa e tinha uma vida muito estressante. Fiquei doente com a vida que levava. 
Assim conheci o SPA e a empreendedora que também é terapeuta aqui no espaço. 
Conversávamos muito durante as seções, inclusive sobre o empreendimento. Dava-
lhe muitas dicas! Certa feita a dona do estabelecimento convidou-me para ajudá-la 
aqui na gestão do negócio. Vi o convite com bons olhos, hoje estou aqui. A nossa 
parceria é recente, são apenas seis meses.  

A nova sócia ficou responsável pela promoção do estabelecimento, seja ela na mídia 

tradicional ou digital. Iniciou os trabalhos como esteticista após capacitação para tanto. Já a 

empreendedora do negócio ficou livre para focar a parte logística do SPA e pesquisar as novas 

tendências do mercado. No empreendimento foram definidos os cargos de Diretoria e 

Supervisão. O primeiro pertence à empreendedora do negócio e o segundo a nova sócia do 

estabelecimento. 

A sócia relata que foi fácil detectar os grandes problemas do estabelecimento: a localização e 

a pequena demanda pelos tratamentos ofertados no espaço. Assim a nova integrante do SPA 

afirma: 
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Não temos uma localização estratégica. È muito escondido aqui. Podemos ainda 
dizer que nesta área nossos serviços não são percebidos como uma necessidade 
básica, assim por dizer. Ninguém prioriza massagens estéticas, isso é um luxo!  

De forma reflexiva a entrevistada ainda revela: 

As terapias alternativas e complementares são muito pouco divulgadas, muitas 
pessoas não têm noção da sua eficácia, nem sabe da sua existência. Outras 
simplesmente são céticas, realmente não acreditam em seu poder de cura, isso não 
ajuda o nosso ramo de atuação. São terapias baratas e o espaçamento entre o 
tratamento e o retorno ao consultório do terapeuta é um tempo razoavelmente 
longo. O que compromete a liquidez da empresa. 

A nova sócia ainda expõe que as empreendedoras já estão procurando um ponto mais 

interessante para estabelecer o seu comércio. Quanto aos problemas relacionados às terapias 

naturais, num gesto desanimador, a entrevistada afirma: 

Eu realmente não sei como combater a descrença das pessoas. Vimos que algumas 
novelas e documentários realizados pela Rede Globo passaram a informar a 
população sobre as terapias não ortodoxa. Isso pode nos ajudar, afinal a curiosidade 
da população pode fomentar a demanda pelos nossos serviços.   

Logo depois a empreendedora confessa que a descrença pode ser amenizada por meio da 

informação. Assim no site da empresa e no Facebook corporativo existe um espaço que fala 

acerca da medicina alternativa e seus benefícios. No mais, o pré-conceito é combatido em 

conversas durante o atendimento aos clientes. A promoção da informação é utilizada como 

estratégia basilar nessa situação. 

Os projetos de ampliação do negócio deve seguir após sua mudança de endereço. No futuro, 

assim como alguns concorrentes, o SPA Beta deverá implantar um ofurô. Mesmo ainda sem 

saber a viabilidade financeira do incremento, apenas por acreditar que o serviço pode 

melhorar a imagem comercial do estabelecimento. 

Mesmo com tamanha problemática e sem noção de como solucioná-la a empresária confessa 

que não existe uma sistemática ou equipe para detectar, analisar e solucionar os problemas 

que afligem o negócio ou seu ramo de atuação. Os problemas surgem e a ação corretiva é algo 

impulsivo. Assim também costumam ocorrer à formação e implementação das estratégias de 

mercado. 

No geral, as empresárias costumam conversar entre si e promover a solução para os 

problemas, sem maiores burocracias. Muitas vezes a empreendedora majoritária apenas 
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comunica o que deve ser feito. Apesar da falta de sistemática as soluções costumam trazer 

benefícios e muitas vezes é algo que ocorre em um prazo muito curto. Em geral a solução 

promove de imediato aumento na demanda pelos serviços do SPA. As últimas soluções, em 

especial, melhoraram também a imagem da empresa. 

A empreendedora ainda comenta sobre a necessidade de profissionalização do corpo 

profissional da empresa. Segundo ela, O mercado dá créditos aos profissionais de saúde, em 

especial aos médicos, no que tange a aplicação das terapias alternativas ou realização dos 

procedimentos estéticos. Assim, ambas as sócias deveriam investir em graduação na 

mencionada área a fim de melhorar o conceito do corpo profissional do SPA frente aos 

clientes e público potencial. Isso poderia refletir em benefícios diretos para a imagem da 

empresa. 

A história do empreendimento deixa claro que o SPA Beta ainda não se encontra em um bom 

momento no que tange as suas finanças. Sua empreendedora revela: 

Sabemos que estamos com nossos rendimentos abaixo da normalidade. 
Nossa agenda sempre tem espaço para atendimento ao público, enquanto 
muitos dos nossos concorrentes não estão dando conta da demanda. O erro 
deve estar em nós. Não estamos conseguindo manter os clientes ou ainda os 
nossos clientes não conseguem propagar os nossos serviços. 

Os baixos rendimentos do SPA Beta fizeram com que as empresárias adotassem uma 

estratégia que é tendência de mercado. Assim, nos últimos três meses as empreendedoras 

concentraram suas energias na divulgação do empreendimento junto a outdoors digitais.  

As redes sociais, o vale-presente e o anúncio dos serviços em um site de compra coletiva 

foram às últimas soluções implementadas. O propósito principal das medidas consiste em 

divulgar a empresa, sua imagem, a qualidade e eficácia dos serviços e gerar fluxo de clientes, 

os quais podem acabar por ser fidelizados. 

Antes da medida acima mencionada, tentou-se ainda popularizar os serviços do SPA. Foram 

formulados pacotes promocionais, assim seria possível desmistificar a ideia de que os 

tratamentos estéticos e as terapias naturais são procedimentos caros. 

No que tange à eficácia dos serviços, em especial os terapêuticos naturais, a empreendedora 

revela que é algo difícil de demonstrar, afinal, a eficácia é fruto da parceria bilateral terapeuta 
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e paciente – havendo comprometimento, há eficácia no tratamento. As parcerias acabam 

promovendo a boa ou a má fama dos serviços prestados pelo SPA Beta. 

A entrevistada comenta ainda que para amenizar a problemática acima, costuma ofertar 

cortesias para seus clientes, a fim de promover a crença na eficácia dos seus tratamentos. A 

prática costuma surtir efeito. Durante as seções, é normal as terapeutas aplicarem algum tipo 

de tratamento como demonstração aos seus clientes. Muitas pessoas utilizam a cortesia e 

retornam ao espaço para pagar por outras seções dos serviços. 

Quando questionada acerca da relação com seus fornecedores, a empresária comenta que as 

contas são alvo de grande preocupação. São inadmissíveis atrasos para com os fornecedores, 

pois isso reflete a boa imagem da sua empresa frente a eles. Tamanha credibilidade reflete em 

parcerias. Um de seus fornecedores de matéria-prima, assim como também os serviços de 

manutenção de microcomputadores e assessoria contábil, não são pagos em “espécie”. Eles 

possuem um sistema de permuta próprio. Tudo que é realizado dentro do SPA é revertido em 

pagamento por meio dos serviços disponibilizados pela empresa Beta, a exemplo das 

massagens terapêuticas. 

A entrevistada relata que existe foco na responsabilidade socioambiental, sendo os cuidados 

com o meio ambiente práticas normais. No SPA, verifica-se a prática da coleta seletiva, 

cuidado com o descarte dos óleos utilizados em massagens terapêuticas, bem como a 

priorização do consumo de materiais recicláveis. 

De um modo geral a empreendedora acredita que sua empresa é vista pela sociedade como 

integra e justa. Ou seja, o SPA mesmo com tão pouco tempo de atividade, já possui uma boa 

imagem frente à sociedade. Segundo a entrevistada, nunca ocorreu nenhum problema que 

fosse tão grave a ponto de denegrir a imagem do SPA. 

Quanto à capacidade de promoção de bem-estar social de seus serviços, a empreendedora 

revela que ainda existem muitas dúvidas do público quanto à eficácia dos tratamentos 

ofertados pelo SPA. Assim, é possível perceber que a sociedade em geral ainda não dá a 

devida credibilidade às terapias ali disponibilizadas. Segundo a empresária, isso é uma 

sintomática cultural, visto que as pessoas não valorizam os tratamentos alternativos, como no 

caso do oriente, onde as práticas são normais, cotidianas. 
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Como fator de dificuldade, médicos ortodoxos e grupos religiosos se opõem às práticas 

empresariais vinculadas ao ramo de atuação da empresa Beta - SPAs. A entrevistada relata 

que percebe uma amenização na oposição feita pelos médicos. Já os evangélicos destacam-se 

como opositores por não acreditarem em troca de energias, mentores, arcanjos. Isso dificulta a 

absorção das práticas. A disseminação do conhecimento e as cortesias são as grandes armas 

no combate ao preconceito. 

A empreendedora revela que na contramão dos problemas apresentados, é gratificante 

encontrar alguns clientes que apoiam o negócio e sempre trazem palavras de incentivo para 

que o estabelecimento continue a disponibilizar seus serviços para o mercado sergipano. Por 

fim, salienta que nos últimos meses percebeu um aumento no fluxo de clientes e melhoras 

financeiras, e que tais fatores motivam as empreendedoras a persistir na área. 

 

4.1.3 Empresa Delta 

O SPA Delta é um empreendimento novo no mercado aracajuano. Registrado em janeiro de 

2010, especializou-se na área de saúde e bem-estar. Sua única unidade está localizada na Av. 

Mário Jorge Vieira, 2830 – Bairro Coroa do Meio, Aracaju. Para atender melhor ao público, 

disponibiliza seus serviços de segundas as sextas, das 08h às 20h. 

A empresa tem por missão reaver as energias e aliviar o estresse de seus clientes. Para tanto, 

utiliza-se das terapias holísticas, a exemplo das massagens Ayurveda, Quick, Relaxante, com 

Pedras Quentes, Shiatsu e Reflexologia, Além de disponibilizar os tratamentos de saúde por 

meio do Core Energetics, Yoga, Pilates, Natação, Psicologia, Hipnose Clínica e Tratamentos 

Estéticos. 

A empreendedora do espaço é bancária de profissão, mas atua como terapeuta e palestrante 

holística há mais de 14 anos. Revela que seu avô era descendente de índios e, nos tratamentos 

de saúde da sua família, sempre se priorizavam as ervas. Em 1986, conheceu os florais de 

Bach por meio de uma prima que morava no Rio de Janeiro. Entretanto, passou a atuar 

ativamente na área holística após um sonho, o qual, segundo a entrevistada, parecia-lhe muito 

real. A empreendedora explica: 

Realizei o curso apresentado por minha prima e a minha instrutora comentou 
que eu tinha o poder da curar por meio das mãos, mas eu simplesmente 
ignorei. Depois eu tive um sonho muito nítido, no qual falavam que eu tinha 
que trabalhar com as minhas mãos. Comecei, então, a fazer os cursos, mas a 
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finalidade não era comercial, era apenas para autoconhecimento. Fiz muitos 
cursos, inclusive com o famoso Chico Barreto, que tem um trabalho 
filantrópico muito bonito. Assim iniciei minha trajetória. 

Há oito anos ainda atuava na atividade de forma muito ativa, prestando seus serviços em 

espaços terapêuticos, onde alugava salas para essa finalidade. Com o aumento da carga 

horária de suas atividades no banco onde labora – de seis para oito horas diárias –, reduziu os 

atendimentos terapêuticos devido à dificuldade de conciliar a profissão oficial com as 

atividades holísticas.  

Mesmo afastada, a empreendedora ainda atendia pessoas conhecidas, amigos e familiares. 

Nunca houve paralisação dos seus atendimentos, o que ocorreu foi uma brusca redução 

daqueles com a finalidade comercial. Agora, próximo a aposentar-se a terapeuta resolveu 

abrir um novo empreendimento voltado para a promoção da saúde e bem estar da população 

aracajuana. Isso resultou no SPA Delta. A abertura do espaço foi algo idealizado há muitos 

anos e a empreendedora acreditava que, ao aposentar-se, poderia voltar a atender em um 

espaço voltado para os cuidados alternativos e complementares da saúde humana. Assim 

esclarece: 

Eu sempre falava: “Quando eu me aposentar vou procurar uma pessoa para 
dividir uma sala comigo em algum espaço alternativo, não queria ficar 
sozinha por questões de segurança”. Eu nem pensava em ter um 
empreendimento desse porte. Parece que o universo conspirava a favor. 
Minha filha encontrou essa casa por acaso, nem estava à procura. O espaço é 
muito bom e o ponto é bastante comercial. 

A empreendedora revela que, ao criar o SPA, só teve apoio da filha, e que a casa onde iniciou 

suas atividades, na verdade, não passava de uma casa residencial. Entretanto, a localização era 

muito boa, possuía um bom fluxo de pessoas, pois fica próximo a shoppings, localizada em 

um bairro nobre de Aracaju. A entrevistada ainda revela: 

Como era um sonho meu, era um sonho para ser vivido só. Só contei a 
minha filha e a dois irmãos, um deles é engenheiro e me ajudou na reforma. 
Meu marido e meu filho só souberam quando tudo estava pronto. Passei todo 
tempo da reforma escondendo meu carro, pois moro próximo e não queria 
que minha família descobrisse o que estava fazendo (risos). Na verdade, 
tinha receio de que meu marido encrencasse com a ideia. A princípio, ele 
soube apenas que tinha alugado um espaço para trabalhar assim que me 
aposentasse. No dia em que abri o espaço trouxe o meu marido. Ele ficou 
surpreso com o que tinha feito! (risos) Logo depois avisei à família. 

Ao formalizar o empreendimento, fez-se necessário atender a algumas exigências legais. O 

Corpo de Bombeiros, por exemplo, no ato da fiscalização do imóvel, antes de liberar o alvará 

de funcionamento do negócio, exigiu a colocação de extintores em locais estratégicos.  
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Para estar em conformidade com a lei geral das microempresas, as quais são estabelecidas 

normas relativas ao tratamento dispensado aos negócios de microporte, terceirizaram-se os 

serviços contábeis.  

A estrutura foi remodelada pela empreendedora e por seu irmão engenheiro. O espaço foi 

adaptado com base em um estabelecimento holístico situado no interior de São Paulo – 

Parque Ecológico do Futuro –, onde esta empreendedora realizou cursos por várias vezes. A 

ideia era construir um espaço com bastante verde, bem cuidado, simples, sem muitas 

interferências tecnológicas, que trouxesse paz aos que estivessem ali.  

Inicialmente, o empreendimento disponibilizava apenas massagens, a exemplo da ayurveda, 

relaxante, shiatsu, pedras quentes, modeladora e atividades físicas: yoga, pilates e natação. 

Em outubro de 2012, com o aluguel de salas para terapeutas, psicólogos e esteticistas, outras 

fontes de renda foram agregadas. 

No primeiro ano de atividade, houve a necessidade de admissão de duas profissionais – uma 

recepcionista, que fica responsável pela área de atendimentos dentro do SPA, considerada 

uma pessoa de muita confiança e utilidade dentro da organização; e uma auxiliar de serviços 

gerais, que cuida da higienização e dos serviços de copa. Ambas as funcionárias trabalham no 

regime de mensalistas. Nos dois últimos meses, com o aumento da demanda dos serviços 

ofertados pelo espaço, integrou-se ao quadro de funcionários mais uma auxiliar de serviços 

gerais, no regime de trabalho horista. Esta última realiza a higienização das salas durante a 

semana das 07h30min às 09h30min. 

A empreendedora comenta que suas colaboradoras são habilitadas para trabalhar nas suas 

respectivas funções, e que nunca foi necessário investir em treinamentos. Em particular, a 

recepcionista, sua principal funcionária, trabalhou com a entrevistada há cerca de 25 anos, 

quando a empreendedora possuía uma loja de presentes. A auxiliar de serviços gerais, por sua 

vez, trabalhou com a empreendedora cerca de 9 anos, quando ainda ministrava cursos na área 

holística. Assim, elas sabem a forma de realizar as atividades laborais conforme o agrado à 

administradora do espaço. 

A gestora ainda ressalta que dentro do espaço existem prestadores de serviços com vínculo 

denominado rotativo. Esses funcionários não são de difícil admissão, visto o amplo 

conhecimento que a empreendedora tem quanto aos profissionais da área fim do seu 

empreendimento: muitos desses são pessoas conhecidas da empreendedora, alguns outros 
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chegaram até o empreendimento por meio da indicação de trabalhadores do SPA. 

 Para esses profissionais, o espaço disponibiliza ambientes para a realização de atividades 

como yoga, pilates e natação. Como incremento da renda, algumas salas logo passaram a ser 

alugadas para a realização de cursos, palestras e atendimentos estéticos e clínicos. 

Já os serviços de massagens sempre foram tratados de forma diferenciada, e não existe a 

possibilidade de locar salas. Assim, desde o início das suas atividades, a empresa optou por 

possui um cadastro de massoterapeutas: todas as vezes que há uma demanda para esse tipo de 

serviço, convocam-se esses profissionais.  

Os massoterapeutas costumam ganhar um percentual sob o atendimento. Todos os produtos 

por eles utilizados são do estabelecimento – essa foi a forma escolhida para tentar padronizar 

o serviço, bem como cuidar da qualidade do material de uso. Assim, afirma: 

Os produtos para realizar nossas massagens costumam ser muito caros. Os 
profissionais podem fazer esse tipo de economia para lucrar mais e isso pode 
prejudicar o serviço como todo. Não quero ninguém falando que saiu daqui 
com cheiro de óleo de comida. 

A empreendedora ainda revela uma preocupação especial com relação à imagem da empresa, 

quando afirma preocupar-se com a higienização dos ambientes e possuir cuidados no que 

tange aos fardamentos dos profissionais. Para ela, tudo deve estar impecável. 

Quanto à metodologia de atendimento do SPA, a empreendedora confessa que se inspirou em 

empresas locais que costumava frequentar para capacitar-se na área, a exemplo do antigo 

espaço holístico Pathae e do Instituto Renascer. Segundo ela, como os cursos eram realizados 

no final de semana, não foi possível perceber muita coisa no que se refere à organização 

administrativa desses espaços. Informa ainda que não se preocupou em observar seus 

concorrentes naquela época, mas que foi uma questão de bom senso baseada na experiência 

da profissional.  

Aparelhos de TV foram encontrados em boa parte das recepções dos estabelecimentos 

holísticos estudados. Ao contrário, a empresa Delta não possui televisores na sua estrutura, 

inspirada no Parque Ecológico do Futuro. A empreendedora confessa que isso é proposital, 

uma marca diferencial de mercado. Segundo ela, a ideia era voltar-se para o “eu”, na qual 

nada do exterior ou de comercial poderia interferir nesse propósito.  

Os investimentos em tecnologia são muito resumidos. Devido à natureza da maior parte dos 
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trabalhos realizados no SPA, a empreendedora afirma que o mercado não exige muito, no que 

tange a equipamentos tecnológicos. Há também um número interessante de salas alugadas. 

Isso descompromete a empreendedora de equipá-las, a exemplo do espaço destinado à 

estética, onde se há alguns aparelhos que são de posse do profissional que ali atua. As 

massagens, por sua vez, dispensam maquinários.  

Os investimentos tecnológicos são percebidos apenas na área administrativa, agilizando as 

atividades dessa área. Deve-se disponibilizar internet sem fio futuramente dentro de todo o 

estabelecimento. Até o momento, as operadoras que promovem o serviço na área argumentam 

que não existe disponibilidade técnica para a localidade. A empreendedora vê isso como algo 

necessário, visto que é muito complicado atuar em um empreendimento sem a disponibilidade 

de acesso à internet na atual conjuntura.  

A indisponibilidade do acesso à internet leva a uma grande dependência, da área 

administrativa em especial, com relação ao aparelho celular empresarial e à central telefônica 

recentemente implantada. É por meio dela a comunicação com clientes, fornecedores, 

funcionários e prestadores de serviços.  

As tendências tecnológicas de mercado fizeram com que a empresária providenciasse 

rapidamente os serviços de pagamento por meio de cartões de crédito no seu estabelecimento. 

Segundo a empreendedora, como atualmente não é costume levar dinheiro em espécie na 

carteira, as pessoas usam o “dinheiro de plástico” ou cartões de débito ou crédito. Portanto, os 

pagamentos na empresa Delta geralmente são em espécie ou via cheque, como preferem 

alguns clientes. 

Percebeu-se que nunca existiu, por parte da administradora, muita preocupação com relação 

ao monitoramento sistemático do mercado e suas tendências. A falta de monitoramento chega 

a afetar a percepção do desempenho da empresa em relação ao mercado concorrente. 

Entretanto, de forma inconsciente e informal, o monitoramento do mercado é algo natural e 

perceptível. Assim, no que tange aos preços praticados, a empreendedora revela que estão 

dentro dos parâmetros aceitáveis pelo mercado.  

Para defini-los, fez-se uma pequena pesquisa de mercado. Observou-se que a empreendedora 

preocupa-se em formar seu preço de modo a não ser percebida como um empreendimento que 

precifica seus serviços acima da média praticada no mercado. Essa é uma forma de 

popularizar o empreendimento e os serviços ali prestados. 
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Como alguns concorrentes, a empreendedora lembra que o SPA Delta aluga salas para 

profissionais autônomos. Os recursos provenientes dos alugueis são de suma importância, 

nessa fase inicial. Com eles, boa parte dos custos do negócio é coberta. Bastante consciente, a 

entrevistada acredita que, com tão pouco tempo no mercado, ainda não é possível pensar em 

lucros. Isso não a aflige, uma vez que o empreendimento é fruto da sua realização 

profissional, confessando que os rendimentos do SPA não são sua principal fonte de renda. 

No que tange à promoção da empresa, o SPA Delta utiliza-se de alguns recursos que seus 

concorrentes fazem uso, apesar de acreditar que o “boca a boca” é a forma mais eficiente de 

promover sua organização. Para a empresária, quem quer tratamento de saúde procura uma 

coisa com qualidade e a grande promotora da qualidade e da imagem empresarial é a 

divulgação feita pelo cliente real para os clientes potenciais. 

Logo após a abertura do empreendimento, divulgou-se o nome da organização em um guia 

especializado na área, mas os resultados não foram bons. Naquele guia, poder-se-ia encontrar 

vários estabelecimentos voltados para a comercialização de produtos naturais e muitos 

prestadores de serviços na área holística. 

O SPA Delta, assim como alguns concorrentes, utiliza-se do Facebook para capturar clientes e 

promover a imagem da empresa. Essa tática é vista com bons olhos pela empreendedora que 

sabe da importância de se fazer presente também no meio virtual. Para a gestora do negócio, 

essa é uma ferramenta que não implica ônus financeiro e possui grande abrangência, o que 

promove ótimos resultados. 

O convênio com o Banco do Estado de Sergipe (BANESE) foi formalizado logo após a 

abertura do empreendimento, convênio esse já disponibilizado por algumas empresas 

holísticas. Isso promoveu a empresa diante desse nicho específico, ou seja, frente aos 

bancários do BANESE. A empreendedora confessa que o contrato foi facilitado por ter 

vínculo empregatício ativo na citada organização. Além disso, afirma ter convênio junto aos 

sindicalizados empregados da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, além da OAB e 

Ministério Público.  

Todos esses conveniados têm como benefício a redução dos valores dos procedimentos 

disponibilizados pelo SPA. No caso do BANESE, o banco custeia 70% do valor, e os outros 

30% são descontados em folha. Nos demais convênios, o cliente paga diretamente ao 

estabelecimento, entretanto obtém um desconto de 10% sob os serviços utilizados. 
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Ainda com relação aos investimentos publicitários, no final de 2012, o SPA realizou 

panfletagem em meio ao público aracajuano. A empreendedora comenta que a panfletagem 

realizada há alguns meses promoveu um efeito positivo quanto ao fluxo de novos clientes. 

Ressalta que teve o cuidado de distribuir nas residências próximas ao estabelecimento, e 

acredita que não valia a pena panfletar em lugares distantes, pois não espera capturar clientes 

em bairros longínquos. Para ela, esse tipo de público gosta de comodidade. Segundo ela, 

nesse nicho de mercado não é costume o cliente percorrer longos trajetos para desfrutar dos 

serviços terapêuticos presentes no espaço Delta.  

A entrevistada lembra que há cerca de um ano utilizou os serviços de uma empresa 

publicitária que promove, por meio de telões digitais, comerciais em locais públicos. 

Entretanto, não verificou aumento na demanda pelos serviços em decorrência desses 

comerciais.  

Observou-se que a empreendedora possui o vale-presente, promoção já vista em outros 

estabelecimentos. Essa pode ser uma ferramenta de marketing interessante para capturar 

novos clientes.  

A empreendedora revela que nunca colocou seus serviços em sites de compras coletivas, uma 

tendência de mercado muito visível, pois acredita que não há vantagens nisso. 

Percebi que esses sites cobram 50% do preço dos produtos que já são 
ofertados com um preço bastante reduzido. As pessoas usam esse artifício 
apenas para divulgar o nome da empresa. Mas, para mim, nem isso vale a 
pena, essa espécie de serviços tem como grande aliado a divulgação boca a 
boca. Os profissionais da casa também são aliados no que tange à promoção 
do nosso empreendimento, sua imagem e a qualidade dos nossos serviços. 
Eles acabam promovendo a empresa por onde eles passam, afinal, isso 
também reflete positivamente na demanda desses profissionais, os quais 
ganham por produção. 

Não percebendo que adota de forma inconsciente estratégias de concorrentes, a gestora afirma 

que dificilmente poderá vir a adotar comportamentos parecidos com os de seus competidores, 

já que não possui a preocupação de monitorá-los. E esclarece que algumas modificações 

dentro da empresa poderão ocorrer apenas para atender as solicitações de clientes. 

Notou-se que, pelo pouco tempo de mercado, o SPA Delta não enfrentou grandes problemas. 

De início, a grande dificuldade restringiu-se a questões financeiras. A empresária revelou que 

gastou de três a quatros vezes mais do que o planejado na reforma do espaço. Com relação 

aos problemas vivenciados durante o processo empreendedor, a empresária revela: 
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Atuar na área da saúde alternativa é algo que me encanta muito. Acredito 
que acabo minimizando os problemas. Acabo não visualizando sérios 
obstáculos, pois trabalho pelo amor à causa humana. Mas sinceramente é 
algo bastante trabalhoso! É preciso fiscalizar, organizar tudo, é necessário ter 
junto a nós pessoas fieis, comprometidas. 

A empreendedora relembra um episódio muito recente que a surpreendeu de forma muito 

negativa: revelou que há alguns meses detectou que alguns de seus prestadores de serviços 

que trabalham com massoterapia ofertavam os serviços de massagem em domicílio em meio 

às seções. O propósito era retirar o cliente do estabelecimento e lucrar mais com o 

atendimento domiciliar sem o intermédio do SPA. Assim ela desabafa: 

Nossos maiores concorrentes são os próprios profissionais que prestam 
serviços em nosso estabelecimento. Tem pessoas que você coloca para 
trabalhar e logo depois elas acabam levando seus clientes embora. Além 
desses profissionais, já detectamos os que convencem seus pacientes a 
fazerem uso dos tratamentos que seria o seu “carro chefe”. Eles acabam 
direcionando os tratamentos conforme sua conveniência, não se atentando ao 
verdadeiro problema do cliente. Isso pode nos prejudicar bastante, por isso 
optei por cessar as convocações a esse tipo de funcionário.  

As soluções para esse problema, assim como os que por ventura possam atingir a empresa, 

são apresentadas pela própria empreendedora. Não existem consultas prévias ou equipe 

formada especificamente para analisar e solucionar as problemáticas dentro da empresa ou 

provenientes do mercado. A entrevistada ainda ressalta que, devido ao número reduzido de 

problemas e necessidades de adaptação mercadológica, ainda não é possível mensurar os 

benefícios promovidos pelas soluções adotadas. 

A empreendedora mostrou-se ciente do preconceito ainda vinculado ao ramo de atuação, que 

prejudica o aumento na demanda pelos serviços alternativos de saúde. Apesar de saber da 

situação, alega nunca ter tomado uma iniciativa abrangente acerca de um processo de 

conscientização social que pudesse ajudar a desmitificar as crenças que por ventura possam 

atingir de forma negativa seu SPA.  

A empresária alega que costuma apenas falar sobre os benefícios dos serviços disponíveis no 

seu estabelecimento apenas para seus clientes. A conscientização pode ser realizada antes ou 

durante a realização dos procedimentos. Costuma ser uma conversa em tom bastante 

amistoso, no qual são apresentados os benefícios das práticas e, muitas vezes, abordam-se 

outras terapias que fazem parte do escopo da empresa e futuramente podem vir a ser úteis ao 

cliente em particular. 

A empresária confessa que alguns clientes chegam desacreditados. Para estes, a melhor 
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estratégia de marketing consiste na aplicação do procedimento. A empreendedora revela: 

Já recebi pacientes desacreditados. Eles alegaram que estavam aqui apenas 
porque seu médico havia indicado a terapia, mas que não acreditavam na sua 
eficiência. Aí o que me resta é aplicar a prática e demonstrar sua eficácia. 
Muitos se surpreendem com os resultados. 

Quando questionada acerca do relacionamento com os fornecedores, a empreendedora revela 

que não fica restrita a um único fornecedor. Ela prioriza a qualidade dos produtos e 

atualmente possui apenas dois fornecedores, contatados por telefone ou via e-mail. Revela 

ainda que compra tudo à vista, e que, por isso, conquistou uma boa imagem junto aos seus 

fornecedores. 

Dentro da organização, não foram percebidas práticas relevantes com relação à 

responsabilidade social, o que poderia ajudar muito a propagar uma boa imagem 

organizacional, visto que a empresa estaria promovendo o bem-estar social. A empreendedora 

comenta: 

Não costumamos utilizar materiais recicláveis. A folha de papel, por 
exemplo, não combina com o aspecto que pretendo dar a minha organização, 
ela é muito escura. Usamos copos descartáveis e refrigeramos nosso 
ambiente por questões de comodidade. Realmente a política ambiental é 
muito bonita, mas e a estrutura empresarial, onde fica? 

A entrevistada confessa que nunca procurou parcerias nem desenvolveu projetos com a finalidade de 

evidenciar à sociedade que seus serviços ou os serviços de MAC são verdadeiramente úteis e 

necessários. A empreendedora revela: 

As terapias alternativas já estão bem estabelecidas, bem aceitas. Já tivemos 
problemas muito piores. Hoje em dia, a própria Rede Globo divulga a prática 
e isso nos ajuda. 

Na atual conjuntura, a empresária qualifica seu SPA como um empreendimento detentor de 

boa imagem social. Assim salienta: 

Nossa empresa é vista como bem intencionada, honesta, justa e confiável. 
Uma prova disso são as ocasiões em que alguns clientes fecham pacotes 
conosco e nem querem conferir o número de seções que já realizaram. 
Confiam plenamente em nossa contagem. E mais, notamos um numero 
progressivo de pessoas passaram a nos procurar. 

A empresa ainda é vista como promotora de serviços eficazes à sociedade. Para a 

empreendedora, isso pode ser evidenciado por meio da elevada taxa de retorno dos clientes 

que se utilizam dos serviços no SPA e pelo grande número de clientes que chegam ao espaço 
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por indicação ou com vale-presentes disponibilizados. 

De forma firme, ela acredita que seu empreendimento e outros espaços da mesma área são 

considerados úteis e necessários. Isto porque a empreendedora crê que o ritmo frenético da 

vida cotidiana exige locais de descanso e reposição das energias.  Para ela, a sociedade 

capitalista do “ter” agora se volta para o “eu”, para o “ser”. E reforça: 

Há pessoas que comentam que tem maca e outros equipamentos em casa que 
podem proporcionar o conforto encontrado no SPA, mas em suas residências 
eles não percebem os mesmos resultados. Alguns afirmam que em casa tais 
ações simplesmente não funcionam, assim, comentam que preferem vir até o 
SPA Delta para desfrutar dos tratamentos. A classe médica também ajuda, 
uma vez que alguns profissionais passaram a comentar os benefícios dos 
tratamentos naturais, alternativos. 

Ao realizar uma análise global, a entrevistada não consegue identificar grupos que possam ir 

de encontro à sua instituição ou às suas práticas. De um modo geral, vê um cenário bastante 

positivo. Para ela, a mídia é grande apoiadora dos seus serviços a partir do momento em que 

se percebe, por exemplo, a Rede Globo propagando a existência das terapias e seus 

benefícios. A classe médica também passou a ajudar, uma vez que alguns já assumem os 

benefícios e também passaram a fazer uso das terapias holísticas. De forma positiva, ela 

termina a entrevista informando que já percebe um crescimento na clientela e possui boas 

perspectivas para o futuro da empresa. 

 

4.1.4  Empresa Gama 

A empresa Gama situa-se no bairro Siqueira Campos e disponibiliza ao mercado local terapias 

naturais. O propósito maior da organização consiste em promover tratamentos terapêuticos 

por meio da utilização de recursos naturais. Assim, proporciona harmonia e uma vida mais 

saudável aos que desfrutam dos seus serviços. 

O empreendimento é o único no estado que disponibiliza tratamentos naturais utilizando-se do 

método bioenergético. Conforme explica o empreendedor, cada ser vivo possui uma energia 

própria. A bioenergia leva em conta a mencionada premissa e a utiliza nas suas avaliações 

acerca do estado geral da saúde do paciente. As plantas são importantes nessa conjuntura, 

uma vez que são utilizadas para o restabelecimento de cada organismo individualmente.  
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O empreendedor revela que atua há mais de dez anos na profissão de naturopata especializado 

no método bioenergético. Segundo ele, a vontade de atuar neste mercado adveio após ter sido 

curado, por meio do mencionado tratamento, de uma leucemia descoberta ainda quando 

jovem. Emocionado, o empreendedor faz uma breve retrospectiva: 

Morava no interior de Sergipe quando resolvi ir para São Paulo tentar uma 
vida melhor. Fiquei doente, descobriram que eu era portador de leucemia. 
Passei por vários tratamentos, retornei a Sergipe, aqui também fui 
desenganado por muitos. Não me conformava com aquele destino. Meus 
pais morreram de câncer, maldita vida humana, não queria aquilo para mim. 
Fui atrás da cura, descobri a bioenergia por meio de um colega. Fiz o 
tratamento, curei-me e acabei me especializando na área. Nunca pensei em 
ser terapeuta. Sempre gostei de projetar casas, queria ser construtor. No 
entanto, na minha casa atendi muita gente por meio da bioenergia: 
familiares, amigos, desconhecidos... Hoje estou aqui, com meu negócio 
estruturado. 

Inicialmente, o terapeuta atendia em sua residência. Os atendimentos aconteciam 

intensamente durante toda semana, sem horário para término. Após algum tempo, passou a 

atender em Nossa Senhora da Glória, interior de Sergipe. A esta última atividade dedicou-se 

apenas durante um ano, visto que conciliar os atendimentos na capital e no interior lhe exigia 

o dispêndio de muita energia.  

Não havia registro oficial da empresa durante esses anos iniciais, nem havia investimentos em 

tecnologia – todo o processo era manual. Anos mais tarde, o empreendedor comprou um 

espaço no mesmo bairro em um ponto mais comercial, mais especificamente na Rua Goiás, nº 

736, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, onde atualmente está localizado o seu negócio. 

Revela que foi chamado de louco por muitos e confessa que não obteve apoio de familiares e 

muitos amigos no ato de empreender.  

Em fevereiro de 2010, formalizou a organização, dado tanto a procura significativa pelos 

serviços quanto pela crescente visibilidade que este terapeuta obtinha. Fez isso, segundo ele, 

para evitar problemas junto a órgãos fiscalizadores, a exemplo da Prefeitura Municipal e da 

Delegacia Regional do Trabalho. Isso refletiria também em ganhos na imagem empresarial 

frente à sociedade.  

O entrevistado revela que está em conformidade com a lei geral das microempresas, um 

prerrequisito para se manter “vivo” no mercado. De forma resumida, mas bastante 

elucidadora, um quiropraxista, amigo do empreendedor, que aluga uma das salas no espaço, 
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explica como se deu a evolução da legislação que permeia o empreendimento Gama:  

Após grandes reivindicações nacionais, temos a possibilidade de registrar os 
empreendimentos que disponibilizam tratamentos alternativos e 
complementares de saúde. Em janeiro/2007, entrou em vigor a versão 2.0 da 
CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica, na qual foram 
classificadas e reconhecidas as terapias não ortodoxas. Friso apenas que essa 
é uma denominação da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 
chamamos de medicina integrativa complementar de saúde humana. A 
profissão “Técnico em terapias complementares” foi reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde em 2002 e já temos seu reconhecimento aqui 
no Brasil. O Ministério do Trabalho a formalizou por meio do CBO sob o 
número 3221. 

O empreendedor frisa que toda essa parte legislativa fica a cargo do contabilista terceirizado. 

Mas confirma estar em conformidade com os órgãos competentes no que tange à fiscalização 

do empreendimento. Foi interessante perceber que o empreendedor revela que, após a 

formalização, houve redução pela procura dos serviços. O empreendedor não sabe explicar o 

que ocorreu e salienta que os preços praticados não sofreram alterações significativas para 

justificar tamanha redução.  

Diante dessa afirmativa e do que foi observado, é possível acreditar que a redução no número 

de clientes pode ter sido reflexo de momentos críticos vivenciados pela organização. Dentre 

eles, os questionamentos sociais sobre a sanidade mental do empreendedor e terapeuta da 

empresa Gama, como foi verbalizado anteriormente. Além disso, acrescentam-se os 

questionamentos científicos acerca dos métodos bioenergéticos, as denuncias realizadas por 

clientes à Vigilância Sanitária, que implicaram em prejuízo à imagem empresarial; situações 

estas relatadas na sequência da narrativa. 

A situação pode ter sido agravada também pelo reduzido investimento em publicidade, 

condição que será perceptível nos próximos relatos, os quais poderiam contribuir com a 

restauração e promoção da imagem organizacional. 

Para popularizar os serviços e prezando pela integridade da imagem da empresa, os preços 

praticados sempre levaram em consideração o mercado no qual atua. O empreendedor revela: 

Fui a São Paulo e falei a um colega que minha consulta custa R$ 50,00. Ele 
confessou que cobrava R$ 500,00 pelo mesmo serviço. Mandou-me tomar 
vergonha! (risos) 

Com a nova sede, fizeram-se necessários investimentos em tecnologia, os quais 
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automatizaram o atendimento. Como os investimentos tecnológicos resumiram-se à 

organização da área administrativa, surgiram os primeiros computadores na estrutura 

empresarial. Segundo o empreendedor, a bioenergia não exige maquinário para a realização 

dos procedimentos de saúde. A técnica utiliza-se apenas de artifícios naturais e manuais. 

Devido à natureza da mencionada prática, problemas tecnológicos ou necessidades de 

adaptação promovida pela tecnologia pouco se fizeram presentes na estrutura da empresa. 

Na atual estrutura organizacional, a empresa comporta 08 (oito) profissionais, distribuídos nas 

seguintes atividades: uma secretária, responsável por recepcionar e atender os clientes; quatro 

pessoas habilitadas a orientar os clientes na utilização das ervas receitadas pelo naturopata; 

uma auxiliar de serviços gerais, que cuida da higienização do ambiente; um naturopata; o 

próprio empreendedor, que está habilitado a consultar e medicar o paciente; e o auxiliar do 

naturopata, o filho do empreendedor, que o auxilia na realização das consultas.  

No espaço reservado ao empreendimento, ainda é possível alugar salas. No estabelecimento, 

sete profissionais alocam salas para atendimento. Três deles são terapeutas holísticos e os 

demais são psicólogos de linhas tradicionais. Anexo ao espaço, verificou-se a existência de 

uma loja de revenda de produtos naturais, a qual, segundo o empreendedor, foi vinculada ao 

negócio a fim de promover comodidade aos pacientes em tratamento. 

Ao alugar o espaço para outros terapeutas holísticos, aumentam-se os recursos financeiros 

promovidos pelo negócio. Entretanto, o empreendedor atrai para si alguns concorrentes 

indiretos, os quais sempre foram vistos de forma amistosa. Para o empreendedor, todos os 

seus concorrentes são vistos como parceiros, cada um com seu foco de atuação. Muitos dele 

são pioneiros em suas respectivas áreas e costumam ajudar a divulgar e creditar as terapias 

alternativas e complementares no estado.  

Segundo o empreendedor, a concorrência não costuma ser grande. Diretamente nenhuma, 

indiretamente poucos. Para ele, esse ramo é bastante difícil e os lucros não são 

extraordinários. Assim, os concorrentes não são vistos como um grande problema.  

Aqui é para quem ama, é uma profissão de amor. Não temos muitas pessoas 
atuando no mercado. É um setor bastante sofrido. Não tivemos apoio de 
ninguém, pelo contrário. Recebemos críticas da medicina tradicional, fui 
chamado de charlatão, denominaram minha prática como coisa do demônio. 
Muitas vezes tentaram fechar nosso empreendimento. Muitos clientes 
retornavam aos médicos tradicionais e mostravam os nossos resultados. Isso 
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despertava a classe. Muitos clientes, por vezes, realizavam suas consultas, 
compravam as medicações e levavam até a vigilância sanitária, desconfiando 
das nossas recomendações. Isso realmente prejudicava o nosso serviço – 
revela o empreendedor. 

Com relação aos problemas vivenciados, o empreendedor revela que sempre recorre às 

orientações do sindicato. Nunca contratou consultoria especializada, alegando falta de 

dinheiro em caixa para isso. Ainda confessa que não existe uma equipe voltada para analisar 

os problemas do mercado nem prover as soluções. Os problemas são sanados pelo próprio 

empreendedor, que costuma consultar informalmente o filho. Afirma também que pode contar 

com a ajuda do inquilino quiropraxista já mencionado nessa história, que se tornou um grande 

parceiro. 

Acerca dos investimentos em publicidade, o empreendedor ressalta que, no ramo da terapia 

alternativa, o grande aliado é a propaganda “boca a boca”, promovida pela eficácia dos 

tratamentos. Revelou que, por meio da intermediação de alguns bancários que já se utilizavam 

dos serviços da empresa Gama, há alguns anos, a instituição fechou parceria com dois grandes 

bancos – o Banco do Estado de Sergipe (BANESE) e a Caixa Econômica Federal. 

A parceria foi bastante proveitosa uma vez que a empresa aumentava sua visibilidade naquele 

setor e os funcionários das mencionadas instituições passaram a ter abatimentos em suas 

consultas. Essa pode ser considerada uma forma de popularizar o empreendimento junto a 

esse nicho de mercado. O empreendedor ainda afirma que é uma maneira de se apresentar 

como uma empresa séria, pois possui credibilidade frente a instituições de renome social. 

O gestor da empresa afirma que neste ano de 2013 existe uma grande predisposição em 

investir em publicidade, a fim de divulgar sua marca e os benefícios da bioenergia: 

recentemente refez sua logomarca, está projetando repaginar o site da organização e pensa em 

investir em publicidade digital.  

A logomarca passou a ser mais holística e mais chamativa. Para isso, o empreendedor 

solicitou a uma empresa especializada que realizasse um estudo aprofundado que pudesse 

trazer uma alternativa que representasse na íntegra o propósito da sua empresa. Das 

alternativas que foram apresentadas, optou-se pela logomarca inspirada na Flor da Vida, 

simbologia da antiguidade que se assemelha ao código genético impresso em nossos DNAs. 

Para o empreendedor, esse código está presente em todas as estruturas que compõe a realidade 

humana. As mudanças realizadas na marca empresarial foram aprovadas por muitos parceiros, 
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os quais acreditam que a mesma vinculou-se fidedignamente ao propósito do espaço. 

O quiropraxista, que participava da entrevista, salientou a face ruim da publicidade no setor 

de saúde alternativa e complementar: 

Investir em publicidade, além de ser algo oneroso, pode promover 
perseguições terríveis. O ramo das terapias naturais ainda é um assunto 
delicado, polêmico. O livro de A a Z vendeu bastante após investimentos em 
publicidade, entretanto, seu autor foi bastante perseguido. Quando se 
promove o conhecimento sobre a medicina oriental, a ocidental acaba 
perdendo fatia de mercado. 

Durante a visita ao espaço, observaram-se práticas simples de se divulgar a terapia 

disponibilizada. A empresa Gama procura conscientizar individualmente os clientes acerca 

das benfeitorias da bioenergia, também desmistificando crenças sociais que possam prejudicar 

sua organização.  

Dentro do consultório, há a conscientização da utilidade da terapia bionenergética. Ali, o 

terapeuta explica detalhadamente o tratamento natural e retira possíveis dúvidas dos clientes. 

No consultório, o naturopata ainda expõe, a título de exemplo, alguns casos que bem 

sucedidos na tentativa de demostrar a eficiência do tratamento. Socialmente, os resultados da 

eficácia dos tratamentos costuma ser promovida por meio de palestras gratuitas ao público em 

geral. 

Verificou-se também que todos os clientes ainda assistem a um vídeo sobre a técnica antes da 

primeira consulta. O empreendedor confessa que deverá gravar seu próprio vídeo futuramente 

para trabalhar melhor a imagem da terapia. O vídeo deverá ser disponibilizado no site da 

empresa e no Youtube. Investimentos em divulgação e palestras serão focos no ano de 2013. 

Em meio à entrevista, percebeu-se que o atendimento ao público é uma preocupação do gestor 

maior. Para melhor atender a seus clientes e, prezando pela boa imagem organizacional, no 

início das atividades empresariais, investiu-se em treinamentos do corpo funcional. As 

recepcionistas em especial foram capacitadas pelo SEBRAE na área de atendimento ao 

público.  

Segundo o empreendedor, a qualificação se fazia necessária por dois motivos: as atendentes 

contratadas não possuíam experiência de trabalho e, como tratar pessoas é algo muito 

delicado, precisa-se de qualificação para tanto.  
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Do ponto de vista do gestor, a capacitação trouxe bons resultados. O empreendedor da 

empresa Gama, terapeuta oficial, possui dezenas de certificações. Essas ficam expostas no site 

da instituição a fim de comprovar para os clientes mais curiosos sua habilitação para atuar na 

área. Em tom irritadiço, o empreendedor revela: 

Muitos pacientes chegam a questionar minha qualificação para atuar como 
terapeuta. Eu os questionava se eles estavam atrás da minha qualificação ou 
dos tratamentos. O que seria mais importante: a eficácia dos nossos serviços 
ou minhas certificações? Percebendo essa tendência, solicitei ao meu filho 
que expusesse meu currículo e todos os meus cursos em uma página na 
internet criada, a princípio, com o propósito de divulgar a empresa em meio 
virtual. 

As práticas de responsabilidade social são percebidas de forma muito tímida dentro da 

empresa Gama. Elas são reveladas quando o empreendedor confessa promover tratamentos 

gratuitos para todos os seus funcionários. Ali, existe uma preocupação especial com os 

colaboradores da “casa”. A exaltação da natureza e o respeito por tudo que é natural são 

evidências de práticas ambientais, nada proposital, mas típico da natureza do negócio 

praticado pela organização.  

Com relação à captura de clientes, não existe nenhuma estratégia excepcional. O 

empreendedor revela que o grande fortalecedor da imagem empresarial é o “comercial boca a 

boca”, que acaba promovendo a demanda pelos serviços. Este ano, após registro da marca, 

devido à instabilidade do setor, devem-se iniciar investimentos em marketing tradicional e 

fortalecer o digital, entretanto isso é algo a ser planejado.  

Os parceiros de negócios, a exemplo dos terapeutas que alugam salas em seu espaço, são 

atraídos pela fama do empreendedor, que se diz conhecido em todo o território nacional. Já os 

fornecedores de produtos naturais, por sua vez, são fáceis de captar. 

O número de pessoas atuando na área de representação de produtos naturais é muito grande, 

revela o entrevistado. Assim, a empresa Gama nunca precisou esforçar-se para ir ao encontro 

desses parceiros, visto que eles a encontram. O empreendedor comenta que a oferta é tão 

grande que chega a incomodar e ressalva trabalhar apenas com produtos legalizados. 

O empreendedor confessa que nunca conseguiu capturar estratégias junto ao mercado que 

sirvam de inspiração para sua empresa. Tudo que ali está disponível aos clientes é fruto da 

intuição do seu gestor maior e de conversas informais que o empreendedor tem com alguns 
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amigos e familiares. No entanto, ressalve-se que, em meio à entrevista, ficou evidente que 

existe inconscientemente o monitoramento do mercado, frente a algumas estratégias aplicadas 

no estabelecimento e encontradas no mercado, a exemplo da alocação das salas, dos 

convênios médicos, da forma simples como conscientiza seus clientes e dos meios utilizados 

para a promoção do empreendimento. 

Todas as melhorias implantadas, por meio das estratégias organizacionais durante o ciclo de 

vida empresarial promoveram um desempenho organizacional acima da média. O 

empreendedor afirma sobre suas ações: 

[...] sou caprichoso e procuro perfeição em tudo que faço. E mais, pelo que 
as pessoas me informam, eu possuo um fluxo de cliente superior à média. 
Entretanto, ultimamente existe uma oscilação muito grande no mercado. O 
ano de 2012 não foi muito bom para a nossa área de atuação, mas eu não 
tenho o que reclamar. 

Faz-se aqui interessante ressalvar que a resposta acima era algo esperado. O empreendimento 

é bem conceituado no mercado. Durante a realização desse estudo, foram muitos que a 

referenciavam dentro do mercado, inclusive durante consultas aos concorrentes. Com o 

reconhecimento mercadológico da empresa Gama, já se esperava que ele atuasse entre a 

normalidade ou acima dela no que se refere ao desempenho empresarial.  

Com um semblante de desânimo, o empreendedor confessa que a empresa Gama não 

conseguiu divulgar eficazmente junto à sociedade a verdadeira utilidade das organizações que 

trabalham com terapias holísticas. Até porque não existe esse propósito. Isso acontece apenas 

de forma individualizada por meio dos tratamentos dentro do consultório. O que se percebe, 

entretanto, são ações voltadas para a popularização dos serviços por meio de preços 

acessíveis, o atendimento à legislação e um acanhado investimento em ações publicitárias. E 

conforme confessa o empreendedor, já se percebe muitas pessoas falando da utilidade do 

estabelecimento: 

No nosso bairro, a gente não percebe isso, mas alguns comentários nos 
animam. Pessoas olham para o nosso estabelecimento e falam o quanto ele é 
maravilhoso e necessário socialmente. 

Animado, o empreendedor explana acerca da boa imagem que a empresa constituiu junto à 

sociedade durante esses anos: 

Nossa empresa possui uma boa imagem no mercado, pelo que percebemos, 
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ela é vista como algo muito especial. Os comentários são muito bons, nossa 
clientela é fiel, e não lidamos com pessoas leigas, que seriam mais fáceis de 
ludibriar, se fosse o caso. Quem forma nossa imagem são nossos clientes e a 
maior parte do nosso público é constituída por pessoas instruídas, estudadas, 
da alta sociedade. Possuir credibilidade junto a esse público é garantia de 
que o trabalho é sério. 

O empreendedor acredita piamente que seus clientes acreditam na eficácia dos serviços, dado 

o expressivo número de clientes fidelizados, e relata que: 

[...] recentemente uma de suas clientes comentou que a vida dela era 
particionada em duas fases: o antes e o depois de conhecer o empreendedor e 
a bionenergia. Muitos clientes me chamam de anjo, aqueles que me chamam 
de diabo é porque realmente não experimentou a técnica (risos). Esses são 
apenas alguns dos muitos relatos que poderíamos explanar. Não temos 
dúvidas da eficácia dos nossos tratamentos. 

Esse cenário positivo é percebido de forma micro, pois socialmente a eficácia dos serviços 

ainda é questionada. 

Com apoio apenas do filho, que é parceiro no negócio, sem apoio social durante todos esses 

anos, os entrevistados, o empreendedor e o quiropraxista mencionado anteriormente salientam 

que encontram opositores ferrenhos apenas à prática holística da empresa Gama. Não existem 

grupos formados para apoiar as práticas de saúde alternativas e complementares. Cada 

terapeuta, ele faz sua parte, mas trabalha de forma isolada nesta ação de publicização da 

MAC. 

De maneira geral, os médicos mais tradicionais são grandes opositores da terapia ali praticada. 

Alguns grupos religiosos também se opõem, principalmente aqueles que são fomentadores de 

redes hospitalares tradicionais, que vivem sob a cultura médica tradicional e da receita gerada 

por esses hospitais. Portanto, fomentar a medicina natural faria com que eles perdessem fatias 

do mercado. 

Por fim, o empreendedor reflete acerca do desempenho geral da sua organização, revelando 

que não percebeu crescimento financeiro nem do corpo funcional nem do número de clientes. 

O maior ganho foi estrutural. Há muitos anos, sua demanda já foi muito maior, assim como os 

rendimentos empresariais. 
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4.1.5 Empresa Sigma 

A empresa Sigma estabeleceu-se oficialmente no mercado aracajuano em junho de 2005. 

Desde então, localiza-se na Rua Teixeira de Freitas, no 199, Bairro Salgado Filho, Aracaju. 

Empresa tipicamente holística, tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, considerando seus aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Sua meta 

é ser referência no ramo de proporcionar qualidade de vida. Para isso, seus representantes 

trabalham com dedicação, compromisso e respeito à individualidade dos seus clientes.  

Apesar da formalização há oito anos, a empreendedora atua na área holística desde 1989. 

Naquele período, desenvolvia um trabalho de conscientização acerca da relação entre a 

qualidade de vida e os cuidados integrais com a saúde. Para tal, realizava palestras, massagens 

e tratamentos com florais para um reduzido grupo de pessoas lesionadas da Associação de 

Promoção à Saúde e Prevenção às LER/Dort do Estado de Sergipe  - APCLER/SE. 

A empreendedora revela que, em 1989, havia muito preconceito para com as práticas acima 

relacionadas. As pessoas não conheciam as massagens nem seus benéficos. Viu-se, assim, a 

necessidade de divulgá-las. A terapeuta passou a promover e participar de feiras e eventos, 

iniciativa que ela considera ter sido pioneira no estado. Elaborou um projeto para 

disponibilizar seus serviços para as redes bancárias em Sergipe, em específico para o 

BANESE. Justifica a empreendedora: 

Eu já tinha sido funcionária do BANESE, e via que lá já existia uma 
“sementinha plantada”. Não demorou e comecei a atuar em parceria como 
prestadora de serviços. Cada agência nova era uma conquista! Costumava 
ofertar uma tarde totalmente gratuita dos nossos serviços a fim de 
demonstrá-los. As pessoas foram se agradando e nós conquistamos mais 
agências. Como a procura cresceu bastante, o banco teve a necessidade de 
melhor estruturar isso. Assim, chamou vários profissionais da área e 
informou sua intenção de contratar uma pessoa jurídica para continuar a 
ofertar aquele tipo de serviço. Foi o embrião da cooperativa. 

Em 2003, formou-se, então, a primeira Cooperativa no estado de Sergipe que atuava no ramo 

das Terapias Preventivas e Complementares. O objetivo da iniciativa consistia em 

desenvolver um Projeto de Qualidade de Vida dentro das empresas através de massagens 

terapêuticas. Por três anos, essa cooperativa ficou sob o comando da entrevistada, que revelou 

ter tido muitas dificuldades de coordená-la, esclarecendo: 
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As pessoas que se agregam a cooperativa só entendem de direitos. Dos 
deveres, nada sabem. Foi um aprendizado positivo, mas lidar com aquelas 
pessoas foi algo muito desgastante. Alguns colegas se afastaram de mim por 
problemas vivenciados na cooperativa, tive muitos problemas de 
relacionamento. Gosto das coisas direitas! Estava ali representando uma 
classe, tinha que exigir que as coisas fossem feitas dentro da legalidade. Para 
piorar a situação, ainda existia outro problema que me incomodou bastante: 
muitas pessoas que não faziam parte da cooperativa utilizavam-se do nosso 
nome para prestar serviços em outros órgãos. 

Alguns anos depois, após mudança de gestão, o BANESE cessou a contratação dos serviços. 

Com isso, alguns cooperados passaram a se desvincular da cooperativa. O desgaste 

promovido pela gestão daquela atividade fez também com que a presidenta optasse pela 

decisão de não prosseguir mais na organização. Logo depois, os demais integrantes cessaram 

os seus respectivos vínculos com a cooperativa, que foi encerrada definitivamente.  

Detentora de um imóvel com boa estrutura física e diante da sua relevante experiência 

profissional, a ex-presidente da cooperativa, empresária, optou por abrir um empreendimento, 

aqui denominado de empresa Sigma.  

Empresa especializada nos cuidados com a saúde de forma integral, no início das suas 

atividades disponibilizava para o mercado local apenas as práticas alternativas e 

complementares de saúde, a exemplo do Reiki, Florais, Auticuloterapia, Reflexologia Podal, 

Terapia das Pedras Quentes, Shiatsu e Quick Massagem.  

No que tange aos procedimentos legais da formalização junto aos órgãos competentes, a 

empreendedora revela que inicialmente teve problemas. Primeiro porque, naquela época, 

vinculou sua empresa ao CNAE, que a habilitava a desenvolver dentro de seus 

estabelecimentos terapias alternativas e complementares. Segundo a empreendedora, esse 

serviço estava vinculado a práticas médicas e ela não possuía habilitação para isso. Devido à 

escolha do mencionado CNAE, a empresa teria a responsabilidade de recolher muitos 

tributos, a exemplo da CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IOF, o que a impossibilitou de optar 

pelo Sistema de Tributação Simples Nacional.  

Para sanar essa problemática, algum tempo depois, o CNAE das atividades de manutenção 

físico e corporal (no. 9304-1/00) foi vinculado à empresa. Com isso, foi necessário mudar a 

razão social para que essa expressasse melhor o ramo de atuação escolhido. Só assim foi 

possível optar pelo regime Simples de tributação, o que reduziu bastante a carga tributária do 

empreendimento.  
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A empreendedora confessa que essa foi uma lacuna encontrada na lei que beneficiou seu 

estabelecimento. Com esse novo CNAE, a empresa passou a se enquadrar no regime simples 

de tributação e poderia ainda explorar as atividades de massagens em geral, inclusive a 

estética, além dos serviços voltados para o relaxamento e para as atividades relacionadas à 

SPAs que não são promovidas em estabelecimentos hoteleiros. Além disso, passou a atender 

as diretrizes da Lei Geral do Micro e Pequeno Empreendedor. 

Logo após a formalização, a empreendedora conseguiu resgatar o convênio com o BANESE 

para atender a esses funcionários na sua nova clínica. No mencionado convênio, os 

funcionários pagavam um preço reduzido, o que a empreendedora denominou “preço de 

tabela”, quando se utilizam das terapias disponibilizadas no estabelecimento. E ressalva que, 

após sua adesão, outros espaços holísticos passaram a disponibilizar o mesmo convênio. 

De forma especial, é válido destacar a relação da Sigma com seus concorrentes. Estes são 

vistos como parceiros de negócio e, segundo a empreendedora, costumam se ajudar 

mutuamente. A prova disso foi que, ao chegar ao estabelecimento, a entrevistadora deparou-se 

com um encarte de divulgação de um curso promovido pela empresa Delta, concorrente direta 

do estabelecimento. A empreendedora afirma:  

Aqui não existe esse estresse com relação à competição. Não vejo ninguém 
como desafio, vejo apenas como oportunidade. Somos parceiros, muitos 
profissionais deixam seus cartõezinhos aqui, sem maiores problemas. 
Alugamos salas para profissionais da área, divulgamos seus cursos e ainda 
promovemos alguns destes aqui no nosso espaço. 

Há alguns anos, a empresa estendeu seu escopo e passou a disponibilizar alguns tratamentos 

estéticos, como massagem modeladora, drenagem linfática e limpeza de pele. Além disso, na 

sede da empresa, são disponibilizadas aulas de Pilates, especialização sugerida por alguns 

clientes, como explica a empreendedora: 

Há alguns anos atrás percebemos algumas mudanças no ambiente em que 
atuamos, as quais foram confirmadas por alguns clientes. Alguns clientes 
passaram a sugerir que disponibilizássemos tratamentos estéticos e aulas de 
Pilates. As novas tendências de mercado acabaram por reduzir o número de 
pessoas que procuram as terapias alternativas e complementares. Assim, 
cerca de 30% do nosso faturamento está vinculado às atividades holísticas e 
70% aos procedimentos de estética e as atividades físicas.  

A empreendedora confessa que possuía certa resistência a trabalhar com estética, uma vez que 

queria muito disponibilizar para seus clientes os cuidados com o “ser interior”, de forma 
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natural, holística. Mas foi impossível não seguir os ditames do mercado. Devido a isso, a 

empresária passou a assimilar que os cuidados estéticos refletem no “eu interior”, isso 

também pode ser considerado um tratamento holístico. Hoje, alega que trabalha com as duas 

áreas muito bem. 

A gestora do negócio ainda comenta que as alterações do escopo foram consideradas as 

maiores mobilizações feitas na estrutura organizacional. Ela acredita não estar sabendo 

gerenciar as promoções e que tampouco soube destacar as novidades desenvolvidas. Acredita 

que poderia estar trabalhando com pacotes promocionais, dando uma maior visibilidade aos 

novos procedimentos. Assim, poderia maximizar os resultados financeiros e o número de 

clientes a partir das alterações promovidas no negócio. 

Apesar da dificuldade em agenciar os novos serviços, a empreendedora do espaço afirma que 

a Sigma possui um desempenho financeiro dentro da normalidade, quando comparada a maior 

parte dos seus concorrentes. Para tanto, revela que preza por suas redes de contato, pratica 

preços competitivos e afirma que não costuma investir em publicidade.  

A atração da clientela se dá principalmente da propaganda “boca a boca”, que é fruto do 

tratamento diferenciado que os usuários do serviço recebem da empreendedora, que é a 

principal profissional do estabelecimento. A seguir, um relato da entrevistada acerca do 

diferencial competitivo da sua organização, que explica o fluxo de clientes na sede da 

empresa: 

Nós possuímos um grande diferencial de mercado. Nós fazemos questão de 
trabalhar o “ser” até mesmo quando se trata apenas de um procedimento 
estético. Eu sempre tive essa preocupação. Recentemente, fiz uma cirurgia e 
acabei cessando alguns atendimentos que fazia e os repassei para uma pessoa 
que presta serviços para nossa empresa. Muitos dos meus clientes aderiram 
às promoções dos tratamentos holísticos e estéticos fornecidos nos sites de 
compras coletivas. Esses dois eventos promoveram uma queda no número de 
pessoas aqui no estabelecimento. Isso foi algo temporário: assim que 
comuniquei meu retorno, muitos clientes retornaram e confessaram nosso 
diferencial. Falam que fora daqui, eles são postos em uma máquina e pronto. 
Se for trabalhar abdômen, tem uma máquina para a finalidade, assim como 
se o problema for perna, braços ... É algo muito mecânico. Não existe o 
tratamento personalizado e holístico que proporcionamos aqui na empresa. 
Trabalhamos da “cabeça aos pés”, com o auxílio dos aparelhos e do toque 
das mãos. Isso é de muita importância para nossa imagem! 

Em relação às pessoas jurídicas, na atual conjuntura, a empreendedora afirma não mais haver 

o desgaste de ir capturá-las no mercado, dado o reconhecimento da qualidade do seu trabalho, 
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considerado pioneiro pela empreendedora. A gestora afirma que há quatro anos não se faz 

mais necessário sair em busca de empresas, pois elas vão até a Sigma quando querem fechar 

um acordo. Relata apenas que certa vez realizou-se a divulgação por meio de sites de compras 

coletivas. A empreendedora revela que foi pioneira em Aracaju ao ofertar massagem em um 

site daquela natureza. E ainda comenta que financeiramente conseguiu um bom retorno, mas o 

grande impacto foi verificado na promoção da empresa frente à sociedade. Certamente 

estratégias como esta acabam popularizando os serviços disponibilizados. Com relação ao 

potencial de divulgação, o site tem uma amplitude considerável. Muitos clientes retornaram e 

outros foram indicados por essas pessoas.  

Os clientes ainda são fortemente atraídos pelos preços acessíveis praticados pela Sigma. 

Nesse ramo, o preço é um fator que agrada muitos clientes, os quais chegam até a comentar 

que outros espaços já cobram um valor superior para tais tratamentos. Ressalva-se aqui que a 

existência de um website também é uma ferramenta considerável de marketing. 

A defasagem dos preços ali praticados pode ter sido promovida pela ausência do 

monitoramento sistemático do mercado. Segundo a empreendedora, os preços dos seus 

tratamentos holísticos não têm como base os praticados pelos concorrentes. Eles são baseados 

apenas nos custos para ofertá-los e na margem de lucro pretendida. E revela que as massagens 

variam de R$ 30,00, para os clientes que possuem convênio, a R$ 70,00, para os não 

conveniados.  

Com relação às aulas de Pilates, houve o cuidado de verificar os preços praticados pelos 

concorrentes. Era algo novo no empreendimento e seriam necessários parâmetros. De tal 

modo, eles têm pacotes de atividades físicas muito similares aos disponibilizados pelos 

concorrentes. Os pacotes variam de R$ 150,00 a R$ 200,00 mensais, respectivamente, sendo 

possível realizar a atividade duas ou três vezes por semana.  

No que tange às formas de pagamento disponibilizadas, a empreendedora confessa que, meses 

após abrir o estabelecimento, disponibilizou o pagamento dos seus serviços por meio do 

cartão de crédito, mas detectou que esse era um investimento que não trazia benefícios. A 

procura por essa forma de pagamento era muito pequena, não justificava sua disponibilização. 

Com base nisso, atualmente, apresenta as opções de pagamento à vista ou via cheque. 

A empreendedora lembra que os serviços anteriormente mencionados são disponibilizados na 
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sede da organização. Dentro do estabelecimento, além da empreendedora, há os serviços de 

sete profissionais, chamados pela entrevistada de prestadores de serviços, que ganham sobre 

os procedimentos. Em algumas ocasiões, destinam-se profissionais a outras organizações para 

realizar trabalhos de prevenção e qualidade de vida, por meio de palestras e terapias 

holísticas. Para desenvolver os serviços na sede da empresa e junto a terceiros, conta com um 

cadastro de terapeutas corporais, educadores físicos e fisioterapeutas.  

A utilização do cadastro funcional anula a necessidade de empregados formalmente 

registrados, afirma sua empreendedora. A empresa passa a ser representada por meio de 

terceiros, os quais são denominados de prestadores de serviços. A gestora do negócio 

esclarece essa relação: 

Na sede, eu estou habilitada a cuidar de alguns procedimentos estéticos e 
trabalho com todos da área alternativa e complementar de saúde. Fora daqui, 
assim que visualizamos uma demanda, entramos em contato com os 
prestadores que atendem em nosso nome. Algumas vezes, a situação passa a 
ser a inversa – os prestadores têm uma demanda e, devido à falta de 
formalização, procuram-nos para fazer a intermediação. Nessa situação, 
ficamos com 30% do valor do serviço, esse percentual nos ajuda a cobrir os 
custos dos encargos da empresa, já o profissional é remunerado com os 70% 
restantes. 

Vale mencionar que, devido ao número expressivo de salas no espaço, foi possível alugar 

algumas. Assim, foram encontrados atendimentos de psicologia clínica naquele 

estabelecimento. A estratégia é vista como bastante interessante, uma vez que a alocação das 

salas ajuda a cobrir parte dos custos organizacionais. 

Com relação à qualificação do corpo funcional da Sigma, sabe-se que é difícil o 

monitoramento junto aos terceiros. A gestora, que é única profissional registrada diretamente 

pela empresa, atua na sede da organização. Revela que, desde 1988, capacita-se na área de 

terapias alternativas e complementares. Agora não existe mais nada de novo que fosse capaz 

de chamar sua atenção para realizar uma reciclagem. Em tom desanimador, demonstrou estar 

cansada e acredita que não vale mais a pena capacitar-se para tanto e a tendência é terceirizar 

esses serviços. Já na área estética, ela confessa que não domina todas as técnicas, 

principalmente os cuidados faciais. Devido a isso, a entrevistada acredita que ainda se faz 

necessário investir em capacitação na área. 

Com relação aos investimentos e à necessidade de adaptação às novas tendências tecnológicas 

do mercado, percebeu-se que no atual empreendimento não foi necessário realizar muitos 
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investimentos em tecnologia, devido à natureza da atividade. Entretanto, o que há de mais 

tecnológico encontra-se na sala destinada a tratamentos estéticos. 

A empreendedora também revela que até esse estágio de vida da organização não houve 

grandes problemas. Quando ocorre algo que é necessário tomar providências, isso é analisado 

e sanado pela própria empreendedora. Não existe um grupo para consultar, assim como não 

há uma equipe que promova o monitoramento sistemático do mercado e dos problemas 

relacionados ao ramo de atuação. Ela relata: 

No início da empresa eu pensei em formar uma equipe para estudar o 
mercado. Uma professora de comunicação social deu-me essa ideia e ficou 
de me ajudar com o monitoramento e a promoção da empresa diante do 
nosso público alvo. Era algo embrionário, mas eu não possuía tempo para 
isso. Acabei priorizando os atendimentos e não tocamos o projeto. 

A entrevistada reconhece que a falta de monitoramento sistemático do mercado acarretou a 

dificuldade em capturar estratégias mercadológicas que estão sendo promovidas e vistas como 

bem sucedidas pelos concorrentes. Entretanto, foi verificado que ela disponibiliza o “vale-

presente”, promoção muito utilizada por empresas da área. No futuro, a empreendedora 

acredita que poderá agregar alguma estratégia proveniente dos concorrentes, sejam eles 

diretos ou indiretos. 

Com relação à quebra dos paradigmas sociais, vinculados às terapias alternativas e 

complementares, a empreendedora revela que não possui nenhuma estratégia muito elaborada 

para tal propósito. Acredita que, ao demonstrar a eficácia dos tratamentos, revela-se o quanto 

eles podem promover o bem-estar social, e isso é muito bom para sanar as dúvidas com 

relação à segurança e utilidade dessas práticas. 

Com o propósito de quebrar paradigmas e mostrar a eficácia dos serviços prestados pela 

Sigma, no caso particular das aulas de Pilates, o espaço oferta a primeira aula de forma 

gratuita. Já as terapias holísticas não costumam ser promovidas dessa forma. A empresária 

não acredita que haja necessidade tampouco viável. Na época da cooperativa, ela promovia 

massagens de forma gratuita em eventos, mas revela que nunca obteve retorno por meio da 

estratégia.  

As terapias alternativas e complementares, por sua vez, são promovidas por meio da 

conscientização frente aos clientes reais. A empreendedora afirma: 
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É fato que as terapias naturais vêm perdendo espaço para os procedimentos 
estéticos. No entanto, sempre que é possível, alerto aos meus clientes sobre a 
importância das terapias naturais, muitas vezes acabo desmitificando alguns 
pré-conceitos e mitos vinculados aos tratamentos alternativos de saúde.  

Essa conscientização respeita a individualidade de cada um. Existem pessoas que 

simplesmente são muito reservadas e não costumam dialogar durante os procedimentos 

realizados pela terapeuta, o que impossibilita a promoção e a desmistificação das terapias 

alternativas e complementares disponibilizadas no espaço. 

A individualidade é um fator tratado com muito cuidado pela empreendedora. O respeito às 

escolhas individuais, no que tange a religiosidade dos clientes, por exemplo, fez com que a 

empreendedora modificasse a decoração do espaço. A entrevistada afirma que atende desde 

Espiritualistas à Testemunhas de Jeová, para isso, todo o ambiente foi desprovido de toques 

místicos que costumam acompanhar esse tipo de prática. A empreendedora afirma: 

Da recepção às salas de atendimentos, todos os nossos espaços são 
decorados de forma padrão, desprendida de misticismo, assim respeitamos a 
individualidade de cada ser. Às vezes, amigos e clientes me dão de presente 
anjinhos, pedrinhas... Acabei decorando meu birô com esses presentes. 
Recentemente, uma cliente fez algumas cessões de massagens aqui no 
espaço. E logo depois decidiu fechar um pacote, mas, estranhamente, 
remarcou a primeira cessão por várias vezes. Resolvi ligar para confirmar se 
ela realmente tinha interesse no pacote negociado. De forma surpreendente, 
ela falou que adorava as massagens promovidas no espaço, mas não havia 
retornado até então porque as imagens de anjos e pedrinhas que possuía no 
meu birô a incomodavam bastante. Devido a isso, é justificável nossa 
preocupação com a decoração do espaço. São os mínimos detalhes que 
podem reter ou afastar nossos clientes. 

A empreendedora deixa transparecer em suas falas que ainda há na sociedade muito 

desconhecimento acerca das práticas alternativas e complementares de saúde. Tal situação 

afeta negativamente as empresas que atuam no ramo. Reconhece ainda que alguns médicos 

ortodoxos ainda são bastante resistentes às terapias naturais, prejudicando verdadeiramente 

seu negócio.  

A entrevistada recorda que, em 1998, as coisas eram muito mais difíceis. Dá como exemplo 

alguns gestores das agências do BANESE, que a proibiam de falar em energias, trabalho 

holístico ou qualquer assunto relacionado a algo mais místico, o que poderia ser mal 

interpretado pelos funcionários do banco. 

Já quando o assunto é a ética dentro do ambiente laboral, a empresária afirma que é algo 
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trabalhado de forma cotidiana na empresa. E afirma que a postura de se trabalhar e como 

tratar o cliente é evidenciado, justamente por existir uma preocupação com a imagem do 

estabelecimento. Deste modo, existe uma atenção especial desde os cuidados com o jaleco, 

algo que promove um aspecto mais profissional, à forma de recepcionar os clientes, até a 

preocupação com a eficácia dos tratamentos. Assim sendo, profissionalismo e ética são 

demonstrados dentro e fora do estabelecimento. 

Por meio de evidências concretas, a empreendedora reflete acerca da imagem da sua empresa 

frente à sociedade. Conclui-se, então, que a empresa Sigma possui boa imagem junto ao seu 

público alvo. A empresa é vista como bem intencionada, honesta, justa e confiável, a ponto de 

o BANESE, instituição de renome no estado, dar sempre a preferência à empresa Sigma 

quando há necessidade de contratar serviços alternativos e complementares de saúde. Mais 

recentemente, a empreendedora teve um aumento na remuneração dos serviços prestados 

frente ao convênio médico realizado com o BANESE. O próprio banco reconheceu que os 

preços praticados estavam defasados, o que poderia prejudicar a saúde financeira da empresa. 

Aparentemente, isso pode ser um indicativo de que a empresa é vista como bem intencionada, 

não visa lucrar extraordinariamente por praticar preços abusivos junto aos clientes. 

A entrevistada afirma que seus clientes creem que os as terapias disponibilizadas pela Sigma 

efetivamente promovem bem-estar social e que seus serviços e técnicas são eficazes. Prova 

disso é o número de pessoas que retornam ao seu estabelecimento e indicam seus serviços. 

Entretanto, ao analisar de forma mais ampla o questionamento, a empreendedora lembra que 

parte da sociedade ainda desconfia das técnicas ali ofertadas, a exemplo de alguns 

profissionais da área tradicional da saúde, grandes opositores do ramo. 

Em resumo, acredita-se que os tratamentos holísticos disponibilizados pela empresa Sigma 

são considerados verdadeiramente úteis apenas na esfera dos seus clientes. Na sociedade em 

geral, isso ainda não é perceptível. Sua gestora afirma que um cenário mais otimista é algo 

muito longínquo. 

A entrevistada finaliza a reflexão mencionando que a mídia é vista como grande apoiadora 

das práticas holísticas de tratamento da saúde em nível nacional. Afirma ainda que, 

principalmente nos últimos anos, é perceptível a divulgação das práticas em programas 

televisivos, em especial na Rede Globo. Localmente, o destaque fica por conta do BANESE e 

outras instituições como Banco do Brasil, Prefeitura Municipal de Aracaju e Correios. Além 
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delas, os terapeutas que já trabalham na área, fazem parte do grupo de apoiadores das terapias 

holísticas no estado de Sergipe.  

De forma positiva, resume que sua gestão e as novas adequações surtiram efeitos bastante 

positivos, relatando que foi perceptível o aumento no número de clientes e um expressivo 

crescimento financeiro.  

 

4.1.6 Empresa Ômega 

A empresa Ômega é um micro empreendimento familiar localizado na Rua D, no. 14A,  no 

Residencial Porto Mar I, Bairro Aruanda, Aracaju. Fundado informalmente em 1997 com 

outra denominação, foi formalizado recentemente – novembro de 2011.  

A história da organização Ômega tem suas raízes em um drama pessoal vivido pela terapeuta 

holística e naturóloga oficial da instituição. Essa, quando criança, foi acometida por uma 

doença de difícil tratamento: a leucemia. A fatalidade fez com que a mencionada senhora 

passasse boa parte da sua infância internada em hospitais públicos do Paraná. Em meio aos 

tratamentos tradicionais de combate à leucemia, a terapeuta teve a oportunidade de usufruir de 

tratamentos alternativos que viabilizaram sua cura de forma definitiva. Bastante 

impressionada com tais tratamentos, passou a ser “um canal de cura”, para isso tornou-se 

naturóloga. 

Quanto adulta, entre 1971 a 1985, estudou Naturologia em uma instituição de ensino superior 

filiada ao a uma instituição chilena. Durante esse tempo, aprendeu diversas técnicas naturais 

de cura. Qualificada, retornou ao hospital onde passou parte da infância internada e, de forma 

voluntária, aplicou seus conhecimentos a fim de promover cura e qualidade de vida para os 

internados daquela instituição. 

Casou-se com um amigo de infância, naturalista e funcionário público de carreira. Continuou 

a estudar os assuntos da área. Sem maiores preocupações comerciais, encarou sua profissão 

como um trabalho missionário e como uma maneira de saldar sua “dívida” junto à sociedade. 

A naturóloga salienta: 

Fui curada utilizando-me de recursos públicos. Tenho uma dívida social! 
Sinto-me bem ao ajudar com aquilo que acredito ser a minha vocação, tomo 
isso como missão de vida. 
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Sua incessante luta pelas causas humanitárias fez com que ela abrisse um consultório novo, 

em sua própria residência, todas as vezes que seu marido era transferido de cidade em função 

do trabalho. Assim foi até final dos anos 80, quando se estabeleceram em Aracaju, onde o seu 

esposo se aposentou. 

Na década de 90, na capital sergipana, o casal criou um empreendimento de saúde alternativo. 

Intitulado aqui de organização Teta, a qual mais tarde passaria a ser denominado e 

oficialmente registrado como Ômega. Promover a saúde integral do ser humano por meio de 

tratamentos naturais consiste na missão deste empreendimento comercial. 

Os entrevistados lembram que poucos familiares apoiaram a causa, apenas aqueles que já 

haviam desfrutado dos benefícios promovidos pelas terapias alternativas aplicadas pelo casal. 

Também foram raros os amigos que incentivaram a abertura do negócio. Em geral, os 

empreendedores não possuíram grandes apoiadores. 

Inicialmente, o espaço Teta se estabeleceu em uma chácara alugada onde morava o casal e 

seus filhos. No espaço eram disponibilizados serviços como iridologia, fitoterapia, terapia 

celular, cromoterapia, drenagem linfática, entre outros. 

A clientela iniciou com um número tímido de clientes e cresceu com o passar dos anos. O 

desenvolvimento empresarial exigiu um espaço maior para o prestação dos serviços 

terapêuticos. A família foi obrigada a sair da chácara e estabelecer-se em outro imóvel, cujo 

espaço fosse exclusivamente empresarial. Em sua época áurea, a clínica chegou a atender 

inúmeras pessoas da alta sociedade sergipana. Relembra o casal de empreendedores: 

O poder público de Sergipe me procurava. Teve uma época em que foi 
necessário formar mão-de-obra para me auxiliar. A demanda pelos serviços 
cresceu bastante, eu não conseguia dar conta sozinha. O grande problema era 
que aqueles alunos acabavam por deixar o espaço e abriam concorrência – 
recorda a terapeuta. Na verdade, não tínhamos um salário atrativo, isso fazia 
com que nossa mão-de-obra qualificada não durasse muito tempo em nosso 
estabelecimento. Utilizamo-nos de estagiários, voluntários, mas era 
necessário um corpo de funcionários confiável, qualificado e comprometido. 
Não tivemos sucesso! – reforça o naturalista. 

O empreendedor ainda recorda que, em certa época, a tecnologia passou a ser percebida como 

um problema estrutural. Salienta que as atividades promovidas em seu espaço têm muito de 

manual, visual, assim, nem sempre a tecnologia é um fator agregador.  
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A iridologia, por exemplo, é um exame da íris realizado através de uma lupa, algo visual. 

Décadas atrás entrou em voga a iridosomatologia, um estudo mais aprofundado da iridologia, 

que exigiu a utilização de uma máquina fotográfica especializada para tal. Nela, as imagens 

da íris do paciente eram mapeadas por meio de programas computadorizados e o terapeuta 

ficava responsável por interpretar os resultados. No entanto, a naturóloga não se adaptou à 

complexidade do aparelho.  

Após certo tempo, os empreendedores decidiram banir a iridosomatologia do escopo 

empresarial. Eles averiguaram que a iridologia promove resultados similares, sendo ainda um 

exame muito mais barato. Em meio a essa constatação e às dificuldades operacionais 

apresentadas pela terapeuta oficial da organização, não seria coerente permanecer 

disponibilizando a iridosomatologia. 

Durante a entrevista, uma espécie de mágoa vem à tona. A terapeuta declara em tom de 

desabafo:  

A empresa Teta foi uma grande decepção! Aqui em Sergipe, eu não tive 
muito sucesso. Eu sofri muito, fui perseguida por médicos ortodoxos. Foram 
20 anos com esse espaço alugado e muito sofrimento, muita perseguição. 
Muitos clientes eram curados e acabavam abandonando os tratamentos 
tradicionais. Processaram-me! Alegaram que os tratamentos não são 
reconhecidos oficialmente, que as pessoas são persuadidas a confessar que 
estão curadas, e que não existe cura quando falamos de tratamentos 
vinculados à medicina natural. Eu não sei brigar e assim decidi fechar o 
empreendimento. 

Revivendo a crise e contando a tática de superação, a entrevistada continua: 

Para não acabar com o trabalho que eu faço e não entrar em conflito com a 
classe médica tradicional, fechamos o antigo espaço e decidimos alugar esse 
espaço novo, menor, mais escondido. Hoje eu fiquei mais escondida, não 
quero divulgação! 

Frente aos problemas enfrentados, a decisão de continuar a prestar os serviços 

disponibilizados no espaço Teta sofreu grande influência da antiga clientela, visto que muitos 

clientes continuaram a procurar pelos serviços. Assim, a alta demanda influenciou 

positivamente para a continuidade dos serviços ofertados pelo casal empreendedor.  

O novo espaço – a empresa Ômega – foi registrado oficialmente em nome do naturólogo, com 

o propósito de legalizar parte da atividade empresarial realizada pelo casal empreendedor. O 

empreendimento foi formalizado com o apoio do SEBRAE a fim de viabilizar a 
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comercialização de produtos naturais, que passaram a ampliar o escopo do negócio original. 

Segundo a entrevistada, o registro da atividade foi bastante rápido, “questão de dias”. 

A terapeuta continua a atender na empresa Ômega. Ali, ela realiza consultas, alguns 

procedimentos e ainda prescreve medicações naturais, que, em geral, podem ser encontradas 

na empresa supracitada. O empresário e administrador oficial do negócio cuida de toda parte 

logística e contábil do negócio. A filha do casal, administradora de formação, coordena a área 

de vendas e publicidade da loja de produtos naturais e presta consultoria ao empreendimento 

sempre que necessário. 

O empreendedor da Ômega salienta que a ideia de anexar um espaço voltado para 

comercialização de produtos ao consultório terapêutico foi providencial, visto que a maioria 

das pessoas possuía dificuldades em encontrar a medicação indicada pela terapeuta. Tal ideia 

teve origem na observação do comportamento de alguns concorrentes dentro e fora do estado. 

Há anos, eram frequentes convites ao casal para ministrarem palestras e realizarem consultas 

em alguns estabelecimentos que revendiam produtos naturais dentro e fora do estado. Era uma 

forma de promover demanda para aqueles produtos.  

Aqui fizemos o inverso, tínhamos a terapeuta fixa e incrementamos o 
negócio com a revenda da medicação natural – relembra o empresário. 

Comparando-se o novo espaço ao Teta, é nítida a timidez do novo estabelecimento. A 

empresa Ômega tem um escopo de serviços reduzido. Os tratamentos de argila e os banhos 

com ervas não existem mais. Como afirma a naturóloga: 

Aqui nos resumimos à venda de produtos naturais, Fitoterapia e Iridologia, 
nesse espaço fica impraticável operacionalizar muitos dos nossos antigos 
serviços.  

Frente a este cenário, o empresário revela seus planos para o futuro: 

Futuramente, queremos mudar para um espaço nosso. Nossos serviços 
requerem um espaço maior. Devemos sair do aluguel e construir um espaço 
terapêutico em nosso sítio, aqui mesmo em Aracaju. Lá já temos um horto 
onde estamos produzindo mudas de plantas medicinais. 

Hoje a propriedade física e localização do espaço terapêutico são avaliadas como os principais 

problemas empresariais a serem enfrentados. O espaço alugado é muito pequeno, existe pouco 

fluxo de pessoas naquela localização, o que compromete a visibilidade comercial do 

estabelecimento. Para sanar tal problema, são utilizadas estratégias simples e de baixo custo: 
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dentro do bairro, ele promove a divulgação do seu estabelecimento por meio de panfletagem e 

anúncios em carros de som.  

A baixa visibilidade comercial da empresa compromete o faturamento geral do negócio. Com 

baixos rendimentos, o empreendedor afirma que pouco ou quase nada pode ser investido para 

a melhoria do negócio, a exemplo dos gastos com tecnologia e aquisição de um imóvel em um 

local mais comercial. O gestor do espaço confessa: 

Nossos rendimentos não podem ser considerados muito bons. Encontramo-
nos dentro da normalidade ou um pouco abaixo, se formos comparados aos 
nossos concorrentes diretos. Perdemos muitos clientes que frequentavam o 
espaço Teta, nossa localização realmente não nos ajuda. Aqui temos 
condições apenas de cobrir os custos básicos, infelizmente na atual 
conjuntura não temos condições de contratar mão-de-obra. 

Quanto à concorrência, o empreendedor destaca que não existem concorrentes dentro da 

Aruanda que possa comprometer os rendimentos do negócio. Os situados em outros bairros de 

Aracaju são vistos de forma bastante amistosas. Muitos deles costumam promover e convidar 

os empreendedores da Ômega para palestras e treinamentos na área. Investimentos em 

capacitação funcional são realizados eventualmente com a finalidade de agregar valor ao 

currículo dos empreendedores e, assim, melhorar a qualidade da prestação dos serviços.  Eles 

revelam: 

Muitos dos nossos concorrentes foram nossos ex-alunos, eles não 
atrapalham, só ajudam! Nós indicamos muitos deles! Agora são os médicos 
tradicionais os nossos concorrentes indiretos, que criam problemas. Os 
médicos ortodoxos que não aceitam a prática das terapias naturais acabam 
por fazer campanhas contra a nossa categoria, assim que ficam sabendo que 
seu paciente se utiliza de tratamentos alternativos de saúde. 

Há algum tempo, a empresa vem fazendo visitas em municípios do interior e disponibilizando 

consultas a preços populares e revenda de medicações. Tal ação foi implantada por terem 

visto essa estratégia ser utilizada por um de seus concorrentes para aumentar o faturamento 

empresarial. Quanto questionado se existe a possibilidade de copiar outros comportamentos 

bem sucedidos de seus concorrentes, o empresário relata: 

Reproduzimos a ideia de disponibilizar nossos serviços no interior, com base 
em experiências vividas por alguns concorrentes, estamos fazendo isso há 
algum tempo em Pacatuba, Lagarto e Itabaianinha. Já temos ciência de todas 
as estratégias utilizadas por nossos concorrentes, dificilmente poderemos 
copiar alguma outra, não achamos que seja viável. 
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O gestor ainda salienta que atualmente não existe uma lei que regula o exercício da profissão 

do terapeuta holístico, não havendo, assim, legislação a ser seguida. Isso simplifica 

burocraticamente o exercício da profissão, ao mesmo tempo em que dificulta a regularização 

dos serviços terapêuticos disponibilizados no consultório de naturóloga. Há, no máximo, na 

Ômega, as exigências tradicionais inerentes a um micro empreendimento comercial. Os 

produtos são de livre circulação e muitos isentos de registro.  

É válido mencionar que, em 2007, a versão 2.0 da CNAE classificou e reconheceu a prática 

das terapias alternativas e complementares no Brasil. Dessa forma, a afirmativa do gestor, no 

que tange a regularização dos serviços holísticos disponibilizados no empreendimento, deixa 

de ser coerente frente às modificações apresentadas.   

Apesar dos problemas revelados, em momento algum se fez necessário formar uma equipe 

oficial ou contratar ajuda profissional para analisar e promover soluções as problemáticas 

cotidianas. A análise dos problemas e suas soluções são promovidas em reuniões informais 

em família.  

O empresário relembra que, em tempos atrás, a empresa teve sérios problemas com clientes 

inadimplentes, e as reuniões em família resultaram na solução do problema. Durante um 

desses encontros, decidiu-se que todos os clientes em tratamento deveriam dar uma caução 

como garantia para iniciar as terapias, sendo também abolidas as fichas de crédito.  

Os cheques perderam a credibilidade no mercado de forma geral, o espaço Ômega 

acompanhou a tendência. Assim como a maior parte dos comerciantes na área, a empresa 

passou a disponibilizar a opção de pagamento por meio de cartões de crédito. As soluções 

sempre promoveram efeitos positivos para o negócio. O empresário revelou que, em geral, 

percebem-se melhorias na qualidade dos serviços e a redução dos prejuízos. 

No que tange as estratégias empresarias o gestor do negócio confessa que são simples e 

emergentes. Existe, no entanto certa preocupação em acompanhar as tendências de mercado. 

Assim, estrategicamente, o empreendedor está sempre atento às tendências de mercado 

principalmente no que diz respeito às novas medicações naturais. Confessa também que a 

parceria e o bom relacionamento com os fornecedores ajudam a perceber as tendências do 

mercado. Ele afirma: 
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Nossos fornecedores de produtos naturais sempre nos deixam a par das 
novidades do mercado. Assim, o que há de mais novo na nossa área é 
possível encontrar na empresa Ômega. Nossa terapeuta tem o cuidado de 
estudar o que há de novo antes de recomendar aos nossos clientes. É 
fundamental verificar os efeitos da medicação antes de recomendá-la! 

A eficácia no tratamento é a melhor estratégia para deter a descrença de muitos com relação 

aos tratamentos baseados na medicina natural, acredita o empresário. Além disso, é um 

comportamento comum aos terapeutas da organização Ômega conscientizar que os 

questionamentos feitos em relação à eficácia e a segurança da medicina alternativa e 

complementar não são plausíveis. Ele declara: 

Essa crença equivocada sobre as terapias naturais é combatida por meio do 
diálogo com nossos clientes. Muitas vezes promovemos cursos para explicar 
o que vem a ser as terapias alternativas e seus benefícios. E ainda frisamos 
bem que não existem garantias de cura, para tanto, é preciso que o 
tratamento seja seguido à risca. A cura é o resultado da parceria: cada um 
deve fazer a parte que lhe couber, só assim o tratamento será bem sucedido. 

O empresário declara, ainda, que sua empresa possui uma boa imagem frente à sociedade e 

que esse juízo favorável é fruto da sua atuação no mercado durante anos, dado a boa relação 

com clientes, fornecedores e concorrentes. Destaca a crescente procura pelos seus serviços 

como prova da credibilidade e boa fama de seu empreendimento.  

A eficácia dos tratamentos é percebida como a grande colaboradora do mencionado processo. 

As pessoas dão crédito à organização quando percebem que seus serviços são confiáveis, de 

qualidade. Investimentos em campanhas publicitárias focados na promoção da imagem da 

Ômega não são prioritários, como deixa claro o relato do empreendedor: 

Não fazemos publicidade para promover a imagem da nossa organização. 
Nossa boa fama foi promovida “boca a boca”. Nossa imagem é construída 
por meio de evidências. É a eficácia dos tratamentos que reflete a nossa boa 
imagem no mercado. 

Já quanto aos cuidados com a imagem frente aos fornecedores, existe tática empresarial. O 

crédito no mercado é reflexo da boa administração das contas junto a terceiros ao longo dos 

anos, e ainda, de boas referências de terapeutas parceiros. O gestor acredita que a empresa 

Ômega é vista pela sociedade como uma empresa bem intencionada, honesta, justa e 

confiável. 

Os clientes percebem a capacidade de promoção do bem-estar social da empresa por meio da 

qualidade dos serviços, da demonstração dos resultados conquistados. O relato de casos de 
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sucesso revela a eficácia dos serviços da Ômega. No consultório da terapeuta, havia a foto de 

um menino cuja mãe estava desacreditada pelos médicos ortodoxos. O gestor relata:   

Para eles [os médicos convencionais], ela [a mãe] jamais iria engravidar. 
Após tratamento em nosso espaço, a senhora teve seu bebê, tornando-se, 
além de cliente, nossa amiga. 

Conhecedor do mercado, o dono do empreendimento confessa que apesar da sua boa imagem 

frente à sociedade, há ainda muita resistência por parte de pessoas que desconhecem os 

benefícios da cura por meio da natureza. Mesmo assim, apesar da resistência social, o 

empreendedor lembra que sua clientela cresceu com o passar dos últimos anos. Para ele, isso é 

reflexo do seu trabalho ético. 

O empreendedor nos revela a estratégia usada para que o seu espaço seja percebido como 

ético: a terapeuta do espaço trabalha dentro na normalidade, respeitando os princípios éticos 

da profissão, comenta. Percebeu-se que é uma prática comum da empresa tratar clientes que 

foram vítimas de comportamentos mercadológicos antiéticos. 

Nós tratamos muitas pessoas que são enganadas pelo mercado que insinua 
que é interessante, é legal, é saudável o consumo de alimentos que provocam 
males orgânicos com o passar dos anos. É a falta de ética que predomina na 
mídia. Existe muita propaganda enganosa, não existe preocupação com a 
saúde do consumidor. Somos contra esse tipo de prática! Costumamos 
alertar nossos clientes sobre as consequências danosas desses hábitos 
alimentares. O terapeuta tem a missão de restaurar a imagem divina que 
estava no homem. 

Estrategicamente, os terapeutas costumam pregar que existe uma relação bastante humanizada 

em seus tratamentos, o que reflete sua responsabilidade social para com sua clientela. O 

empreendedor revela que os profissionais do espaço respeitam a integridade da pessoa 

humana e os direitos individuais pregados pela constituição, independente da situação social, 

de crença ou raça, todos são tratados de forma igualitária. Segundo o gestor, os clientes não 

são denominados pacientes, como na medicina tradicional, explicando que: 

Paciente é aquela pessoa que deve ter paciência para suportar os tratamentos 
invasivos. O que não acontece com os tratamentos naturais. Nós respeitamos 
a pessoa humana. A pessoa que desfruta de terapia natural é denominada de 
cliente, amigo. O terapeuta é considerado o amigo de Deus, ele faz a obra 
segundo a vontade do Senhor. 

Durante a trajetória de vida do empreendimento, seus criadores tiveram o cuidado de dirigir 

esforços para que a sociedade julgasse seus serviços como verdadeiramente úteis. Ao analisar 
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a atual conjuntura do seu negócio e do seu ramo de atuação, o empresário afirma: 

Não é possível perceber que a empresa Ômega e os empreendimentos 
naturistas são considerados úteis e necessários à sociedade. Boa parte da 
população desconhece a utilidade desses serviços, e alguns não os aceitam. 

No seu discurso, o gestor frequentemente prega para a sociedade, em especial, para seus 

clientes, que a cura provém da natureza. Esse é o caminho natural, simples, normal e original, é 

algo milenar. 

Durante os eventos (cursos e palestras), é comum os terapeutas buscarem apoio com a própria 

categoria em prol da institucionalização das práticas mercadológicas. Estrategicamente, eles 

divulgam a eficácia de tratamentos realizados por concorrentes, indicam nomes de 

especialistas renomados no mercado. Essa é uma forma de divulgar as terapias disponíveis no 

mercado, falar sobre a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais do ramo. Assim, 

explica o gerente: 

Estrategicamente, em cursos e palestras, nós nos reunimos com terapeutas 
concorrentes e discutimos estratégias de nos solidificarmos no mercado. Nas 
últimas reuniões, foi decidido que devemos divulgar o trabalho da 
concorrência. Devemos falar sobre a eficácia de tratamentos concorrentes e 
indicar outras linhas de terapias naturais sempre que percebamos serem 
necessárias aos nossos clientes, sempre que estas não façam parte do nosso 
escopo.  

O empreendedor também confirma haver um grupo de resistência à atuação de 

empreendimentos na sua área: 

O fato é que a área médica tradicional faz grande oposição ao nosso 
trabalho. Os médicos tradicionais receiam que o crescimento do naturismo 
venha a ameaçar a profissão deles. Nós somos complementares, não existem 
ameaças, não queremos ser concorrentes. Podemos, com certeza, trabalhar 
em parceria com a classe médica ortodoxa. 

Já os religiosos são mencionados como defensores da classe naturista. O empresário relata 

que existem padres, evangélicos e espíritas que aplicam ou se utilizam de terapias alternativas. 

Lamenta, ainda, ser mínimo o número de médicos tradicionais que considera positivamente as 

terapias alternativas. 
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4.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

Nesta subseção, a análise comparativa dos casos tem por finalidade detectar similaridades 

entre seus processos de institucionalização e as suas estratégias de legitimação, temáticas foco 

do presente estudo. Os casos apresentados serão analisados a partir das categorias analíticas 

previamente definidas no capítulo da Metodologia. 

 

4.2.1 Caracterização dos empreendimentos 

No quadro 05 encontra-se, de forma sumarizada, a descrição das características dos 

empreendimentos estudados. Ao observar o mencionado quadro é notório que as empresas se 

identificam com relação à área de atuação, ou seja, todas se concentram em Aracaju e não 

possuem filiais.  

Suas missões, de forma similar, enfatizam a harmonia do “ser”. O mencionado propósito está 

na origem das terapias alternativas e complementares, as quais concebem o ser humano como 

algo integral e que deve ser observado isento de “barreiras” entre corpo, mente, emoção e 

espírito (ANDRADE; COSTA, 2010). 

São organizações com tempos de atuação bastante variados. Em comum, percebeu-se, em 

meio aos relatos históricos, que algumas delas – Beta, Gama e Ômega - iniciaram suas 

atividades na informalidade. Alguns empreendedores destacaram que, por anos, faltou uma 

regulação nacional que promovesse o registro dos negócios da medicina alternativa e 

complementar, o que pode ter retardado o processo de formalização dos empreendimentos da 

área. 

É válido lembrar que em janeiro de 2007 entrou em vigor a versão 2.0 da Classificação 

Nacional de Atividade Econômica - CNAE, na qual foram classificadas e reconhecidas as 

terapias não ortodoxas. Já a profissão de técnico em terapias complementares foi reconhecida 

no Brasil em janeiro de 2011 pelo Ministério do Trabalho por meio da CBO (Classificação 

Brasileira de Ocupações) sob o nº. 3221 (BRASIL, 2011). 

As organizações em análise, em sua maioria, foram resultantes da motivação pessoal de seus 

empreendedores. Esses empresários justificaram o processo empreendedor como 
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consequência da identificação com as práticas em momentos especiais das suas vidas. Apenas 

duas empreendedoras, das empresas Sigma e Beta, revelaram motivações meramente 

comerciais. 

Característica de empreendimentos de porte micro, essas organizações possuem um corpo 

funcional bastante resumido. Com exceção da empresa Delta, os demais empresários atuam 

como colaboradores das suas próprias instituições. Muitos deles empreendem em parceria 

com familiares, como ocorre nas empresas Alfa, Gama, Sigma e Ômega. A empresa Gama 

destaca-se no que se refere à quantidade de trabalhadores formalmente vinculados ao negócio, 

é perceptível um corpo funcional melhor estruturado e em maior número. 

Os dados acima compilados mostram que quase a totalidade dos empreendimentos estudados, 

com exceção dos espaços Delta e Gama, localiza-se em áreas nobres da cidade de Aracaju 

(IBGE, 2010). Pesquisas em âmbito global indicam que os serviços e produtos alternativos 

são amplamente utilizados por mulheres de renda elevada, e, ainda, por pessoas com grau 

elevado de instrução (FOLTZ et al, 2005; PARK, 2004). Fica claro que a localização dessas 

organizações é estratégica, pois nas regiões onde estão estabelecidas há uma quantidade 

considerável de pessoas com renda privilegiada. 

Percebe-se, ainda, que quatro dos seis empreendimentos disponibilizam uma série 

diversificada de terapias, sendo que apenas dois deles (Gama e Alfa) são especialistas em uma 

única modalidade. A dependência de um único grupo de clientes pode realmente comprometer 

as finanças empresariais, visto que não existe um plano alternativo para as épocas de 

eventuais crises. Uma fórmula para minimizar o mencionado problema é diversificar a 

carteira de clientes, como acontece com a maior parte das empresas aqui analisadas. 

Ainda no âmbito holístico, duas dessas empresas (Gama e Ômega) visualizaram receptividade 

do mercado e agregaram aos seus serviços a revenda de produtos naturais. Tal iniciativa gera 

renda extra para os citados estabelecimentos. 



 

Quadro 5 - Caracterização dos Empreendimentos                                                                                                                                                  

 

Localização 
Área Holística de 

Especialização Missão 

Mercado 
Constituição 

do Corpo 
funcional Motivo para criação 

Tempo de 
atuação 

Tempo de 
Formalização 

Área de 
atuação 

Alfa Travessa Sálvio 
Oliveira, no 89, Bairro 
Suíça – Aracaju/SE. 

Massoterapia. Levar aos lares e 
organizações modelos 
de desenvolvimento 
pessoal e profissional 
harmônicos, com base 
nas terapias alternativas 
e complementares. 

07 anos 07 anos Aracaju 02 
funcionários 

Pessoal - Identificação 
da empreendedora com 
as práticas alternativas e 
complementares. Após 
perceber a eficácia das 
terapias por ela 
aplicada, devido a 
necessidades de 
familiares. 

Beta Rua João Pereira 
Feitosa, nº 70, Lot. 
Parque dos Coqueiros, 
Bairro Inácio Barbosa 
– Aracaju/SE. 

Terapias diversificadas: yoga, 
reiki, argiloterapia, massoterapia, 
a cromoterapia.  

Promover o equilíbrio 
físico, mental e 
espiritual da sua 
clientela por meio das 
terapias alternativas de 
saúde. 

03 anos 01 ano Aracaju 02 
funcionários 

Comercial – 
empreendedorismo por 
oportunidade. A 
empreendedora do 
negócio viu a empresa 
como uma fonte de 
renda bastante 
interessante. 

Delta Av. Mário Jorge 
Vieira, nº 2830, Bairro 
Coroa do Meio – 
Aracaju/SE. 

Terapias holísticas diversificadas: 
massagens ayurveda, quick e 
relaxante, com pedras quentes, 
shiatsu e reflexologia, core 
energetics, yoga, pilates, natação, 
psicologia, hipnose clínica. 
 

Reaver as energias e 
aliviar o estresse de 
seus clientes 

02 anos 02 anos Aracaju 02 
funcionários 

Pessoal – fruto da 
realização pessoal da 
empresária, que se 
identificou com as 
terapias ainda quando 
jovem e se 
comprometeu em abrir 
um espaço holístico ao 
aposentar-se. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

(Continuação) 

 

Localização 
Área Holística de 

Especialização Missão 

Mercado 
Constituição 

do Corpo 
funcional Motivo para criação 

Tempo de 
atuação 

Tempo de 
Formalização 

Área de 
atuação 

Gama Rua Goiás, nº 736, 
Bairro Siqueira 
Campos – 
Aracaju/SE. 

Bioenergia e revenda de 
produtos naturais. 

Promover tratamentos 
terapêuticos por meio da 
utilização de recursos 
naturais. Harmonizando e 
proporcionando a todos os 
clientes uma vida mais 
saudável. 

Mais de 10 
anos 

03 anos Aracaju 08 
funcionários 

Pessoal – a empresa é 
resultado da 
identificação e 
acreditação, por parte 
do seu empreendedor, 
com as terapias 
holísticas, depois de ser 
curado por meio delas.  

Sigma Rua Teixeira de 
Freitas, no 199, Bairro 
Salgado Filho – 
Aracaju/SE. 
 

Complexo diversificado de 
terapias alternativas, a 
exemplo, do Reiki, Florais, 
Auriculoterapia, 
Reflexologia Podal, Terapia 
das Pedras Quentes, Shiatsu 
e Quick Massagem.  
 

Contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida das 
pessoas, considerando seus 
aspectos físico, mental, 
emocional e espiritual. 

08 anos 08 anos Aracaju 01 funcionário Comercial – 
empreendedorismo por 
oportunidade. 
Resultante da análise e 
experiência que a 
empreendedora possuía 
no mercado sergipano. 

Ômega Rua D, no. 14-A, 
Residencial Porto 
Mar I, Bairro 
Aruanda – 
Aracaju/SE. 

Fitoterapia, Iridologia e 
revenda de produtos 
naturais,  

Promover a saúde integral 
do ser humano por meio de 
tratamentos naturais. 

20 anos 02 anos Aracaju 03 
funcionários 

Pessoal – a organização 
resultou de um 
sentimento de gratidão 
da empreendedora, a 
qual passou a atuar na 
área após ser curada 
por meio de terapias 
não ortodoxas. 



 

4.2.2 Processo de Institucionalização e as Estratégias De Legitimação 

Neste item, contempla-se o segundo objetivo específico do presente estudo. Aqui será 

verificado, com base no modelo de Tolbert e Zucker (1999), o processo de institucionalização 

das empresas em análise, na ótica dos seus empreendedores. Os casos aqui investigados, 

assim como ocorreu no item 4.2.1, serão apresentados de forma comparativa por meio de 

quadros. Eles trarão cada caso sintetizado, em meio aos elementos de análise definidos nos 

procedimentos metodológicos.   

Conforme Tolbert e Zuker (1999), o processo de institucionalização é compreendido por meio 

das fases: Habitualização, Objetivação e Sedimentação. As próximas subseções detalharão as 

mencionadas fases, resgatando conceitos-base acerca dessas etapas com o propósito de 

facilitar a compreensão da análise apresentada em seguida.  

 

4.2.2.1 Fase de Habitualização 

A fase da habitualização, inerente ao processo de institucionalização mapeado por Tolbert e 

Zucker (1999), também é denominada de estágio pré-institucional. Nessa fase, o meio 

ambiente promove pressões sobre as organizações. Essas pressões podem ser das mais 

variadas, desde as provocadas por mudanças tecnológicas, legislativas, às promovidas por 

forças de mercado, a exemplo dos clientes, concorrentes, fornecedores, dentre outros 

integrantes. 

As pressões interorganizacionais fazem com que as empresas percebam o poder imperativo do 

meio onde atuam. Tamanha força obriga as organizações a se repaginarem para atender às 

demandas ambientais, o que poderá garantir sua sobrevivência ao longo dos anos. Ao se 

remodelarem, as empresas criam novos arranjos estruturais em resposta a incertezas 

ambientais, problemas ou metas organizacionais. Os novos procedimentos tornam-se padrões 

dentro da organização ou de um conjunto delas que vivenciam a mesma ou situação 

semelhante.  

O sucesso na solução da problemática desperta um processo de imitação, denominado 

também de isomórfico. Entretanto, as autoras Tolbert e Zucker (1999) afirmam que, nessa 



113 

 

  

fase inicial da institucionalização, o número de adotantes ou seguidores da inovação setorial é 

pequeno, uma vez que não há consenso a respeito da sua utilidade. 

O quadro 06 descreve sucintamente a forma como ocorreu à fase de habitualização das 

organizações participantes do estudo. Diante dos relatos apresentados pelos entrevistados, 

ficou evidente que, principalmente nos primeiros anos de vida das empresas sob avaliação, 

existiram forças ambientais que agenciaram modificações na estrutura das organizações. Os 

novos arranjos estruturais foram promovidos por meio de um processo isomórfico, do tipo 

mimético, coercitivo e normativo. 

Há isomorfismo mimético quando uma organização inspira-se em outras a fim de copiar suas 

práticas bem sucedidas. No tipo coercitivo, existe um ente superior que as obrigam a se 

adaptar aos novos ditames do mercado. Já no normativo, a genealogia está na 

profissionalização, educação formal, disseminação de conhecimento por especialistas e na 

definição de métodos de trabalho para estabelecimento de uma base cognitiva e de 

legitimidade (POWELL; DIMAGGIO, 1991).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 6 - Fase de Habitualização                                                                                                                                                                     
  Novos arranjos estruturais 

Isomorfismo Mimético Isomorfismo Coercitivo Isomorfismo Normativo 
Alfa  Ampliação dos serviços disponibilizados dentro do espaço terapêutico; 

 Descarte das parcerias e redução do escopo de atuação; 
 Localização em imóveis menores em áreas nobres de Aracaju; 
 Aquisição de equipamentos para facilitar a aplicação das massagens; 
 Investimentos em publicidade: palestras, guias especializados e 

Facebook;  
 Pagamento a alguns fornecedores por meio de permuta (aplicação de 

massagens no Projeto Verão e Pré-caju). 

 Concretização da formalização do 
empreendimento a fim de prestar 
serviços na Votorantim; 

 Adesão ao regime de tributação 
Simples Nacional a fim de reduzir 
carga tributária. 

 Investimentos em cursos 
profissionalizantes para capacitação da 
sócia majoritária; 

 Oferta de cursos de reciclagem para 
alguns candidatos a massoterapeutas no 
espaço. 

Beta  Disponibilização dos procedimentos estéticos mediante parceria com 
terceiros; 

 Investimentos em maquinários necessários aos tratamentos estéticos; 
 Revenda de Shakes nutricionais; 
 Descarte de parcerias pouco confiáveis; 
 Sociedade com cliente experiente na área de gestão; 
 Investimentos em publicidade: telões digitais, redes sociais e anúncios 

em sites de compras coletivas; 
 Oferta de pacotes promocionais; 
 Pagamento aos fornecedores de matéria-prima, manutenção de 

microcomputadores e assessoria contábil por meio de serviços 
ofertados no SPA; 

 Estruturação tecnológica de ambientes para trabalhar com a área de 
estética. 

 Registro da empresa junto aos órgãos 
competentes; 

 Atendimento à Lei Geral das Micro 
Empresas; 

 Instalação de extintores – Corpo de 
Bombeiros; 

 Cuidados com a higiene e utilização 
de descartáveis – Anvisa. 

 Investimentos em cursos 
profissionalizantes (terapias naturais e 
estética) para capacitação das sócias do 
empreendimento; 

 Realização de parceria com profissional 
na área de estética e incorporação das 
atividades da área no SPA. 

Delta  Modelagem da estrutura (inspiração no Parque Ecológico do Futuro); 
 Complemento de renda por meio do aluguel de algumas salas do 

espaço; 
 Descarte da parceria frente a falta de honestidade dos parceiros de 

negócio; 
 Investimento em tecnologia (microcomputadores para o setor 

administrativo, central telefônica e maquinetas de cartão de crédito); 
 Divulgação dos serviços e imagem da empresa por meio de sites de 

compras coletivas, home Page, guias especializados, Facebook, 
panfletagem, telões digitais; 

 Disponibilização do vale-presente para o público; 
 Adequação aos preços praticados no mercado. 

 Registro da empresa junto aos órgãos 
competentes; 

 Atendimento à Lei Geral das Micro 
Empresas; 

 Formalização de parcerias com o 
BANESE, OAB e Secretaria da 
Fazenda do Estado de Sergipe. 

 Realização de recrutamento para absorver 
profissionais gabaritados para atuarem na 
área administrativa e de higienização; 

 Realização de parcerias com profissionais 
habilitados a prestar serviços na área de 
estética. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

(Continuação) 
 Novos arranjos estruturais 

Isomorfismo Mimético Isomorfismo Coercitivo Isomorfismo Normativo 
Gama  Investimento em tecnologia (Microcomputadores para o setor 

administrativo); 
 Promoção da imagem empresarial e dos serviços por meio de home 

page empresarial; 
 Complemento de renda por meio do aluguel de algumas salas do 

espaço; 
 Revenda de produtos naturais em estrutura anexa a organização; 

 

 Registro da empresa junto aos órgãos 
competentes; 

 Atendimento à Lei Geral das Micro 
Empresas; 

 Formalização de parcerias com o 
BANESE e a Caixa Econômica 
Federal. 

 Realização de recrutamento para absorver 
profissionais gabaritados para atuarem nas 
áreas meio (administrativa e de 
higienização); 

 Investimentos em cursos de qualificação 
profissional ( atendimento ao público) 
para capacitação das recepcionistas; 

 Investimento em cursos holísticos que 
profissionalizaram o naturopata. 

Sigma  Estruturação tecnológica de ambientes para trabalhar com a área de 
estética;  

 Divulgação dos serviços e imagem da empresa por meio de sites de 
compras coletivas, home Page; 

 Disponibilização do vale-presente para o público; 
 Complemento de renda por meio do aluguel de algumas salas do 

espaço; 
 Prática de preços acessíveis, alguns abaixo dos praticados pelo 

mercado. 

 Registro da empresa junto aos órgãos 
competentes; 

 Alterações do CNAE, para reduzir a 
taxação tributária; 

 Adequação à Lei Geral das Micro 
Empresas; 

 Formalização de parcerias com o 
BANESE e a Caixa Econômica 
Federal. 

 Investimentos em cursos 
profissionalizantes (holísticos e estéticos) 
para capacitação da empreendedora, única 
profissional registrada formalmente no 
espaço. 

 Realização de parcerias com profissionais 
habilitados a prestar serviços em algumas 
áreas de atuação organizacional (terapias 
holísticas e atividades físicas). 

Ômega  A residência familiar tornou-se um espaço meramente comercial. 
 Reduziu o escopo de atuação; 
 Passou a atuar em um local mais discreto; 
 Renomeou o espaço; 
 O trabalho passou a ser realizado em família; 
 Passou a ministrar palestras e realizar consultas em estabelecimentos 

concorrentes; 
 Anexou ao consultório terapêutico um espaço para revenda de 

produtos naturais; 
 Investimento em campanhas publicitárias (panfletagem e carro de 

som); 
 Exigência de caução como garantia para iniciar o tratamento 

terapêutico; 
 Banimento das fichas de crédito e disponibilização de pagamentos por 

meio de cartões de crédito. 

 Formalizou o empreendimento com a 
finalidade de revender produtos 
naturais, o qual deu suporte às 
atividades terapêuticas desenvolvidas 
anteriormente; 

 Adequou-se à Lei Geral das Micro 
Empresas . 

 Capacitação de pessoas para atuarem na 
área em especial no espaço ômega; 

 Investimento em qualificação funcional; 
 Recrutou cooperadores (estagiários). 



 

No quadro 06, foi perceptível que as empresas em questão passaram a inovar diante das 

pressões ambientais. Elas inovaram no âmbito tecnológico, legislatório, profissional, 

publicitário dentre outros. Essas inovações geram padrões internos diante dos problemas que 

porventura pudessem vir a se repetir, assim como afirma o modelo de Tolbert e Zucker 

(1999). Nessa fase, as organizações podem seguir soluções bem sucedidas que foram adotadas 

em outras instituições. 

Diante dos dados, ficou perceptível que as inovações organizacionais estão solidamente 

baseadas em um processo isomórfico mimético, seguido com menor intensidade do processo 

coercitivo e normativo. Estudos realizados em áreas tradicionais no mercado (construção civil 

e hotelaria) chegaram à mesma conclusão (ROSSETTO, 2003; BRIDI, 2008). As 

mencionadas pesquisas vão de encontro com os achados de Machado-da-Silva, Fonseca e 

Fernandes (2000). Os autores afirmam que o Brasil possui uma sociedade com uma tradição 

auditoria, havendo, assim, uma predominância natural dos processos equipararem-se por meio 

de mecanismos coercitivos.  

Entende-se, então, que diante do cenário onde atuam e frente às incertezas ambientais, 

práticas advindas de outras organizações servem de inspiração para as empresas citadas, e que 

esse cenário influencia fortemente o processo de tomada de decisão.  

Tal conclusão fortalece-se diante da afirmativa de Dimaggio e Powell (2005). Estes revelam 

que a incerteza pode motivar fortemente um comportamento mimético em busca de um 

modelo. Já Lieberman e Asaba (2006) afirmam que a imitação é uma conduta comum, vista 

em uma extensa variedade de negócios, inclusive diante de empreendedores que atuam em 

mercados instáveis.  

Prosseguindo com a análise, percebeu-se, ainda na fase de habitualização, uma tendência ao 

mimetismo setorial entre as empresas participantes do estudo. Em algumas situações, elas 

passam a se comportarem de forma similar, entretanto, isso ainda é algo sem muito consenso 

e pouco frequente, como já previam Tolbert e Zucker (1999).  

Uma apreciação mais detalhada dos casos aponta para um processo mimético setorial quanto à 

necessidade de investimentos em tecnologia, profissionalização, em divulgação dos serviços e 

imagem empresarial; como também à forma de sanar problemas com profissionais pouco 

confiáveis, maximizar os rendimentos e a condução do processo de formalização 
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organizacional. A seguir, dando sequência à análise do processo de institucionalização das 

organizações pesquisadas, detalha-se na seção 4.2.2.2 a fase de objetivação, presente no 

modelo de Tolbert e Zucker (1999). 

 

4.2.2.2 Fase de Objetivação 

A fase de objetivação é também denominada de estágio semi-institucional do processo de 

institucionalização mapeado por Tolbert e Zucker (1999). Nessa etapa, as empresas tentam 

consolidar as alterações realizadas em sua estrutura diante dos dilemas ambientais enfrentados 

na habitualização. Aqui existe certo grau de consenso social, ou seja, acredita-se nos 

benefícios de se adotar uma determinada estrutura dentro de um ramo específico do mercado. 

As autoras afirmam que esse consenso pode ser percebido por meio do monitoramento 

interorganizacional e pelo processo de teorização. Com base nessa afirmativa e diante do 

objetivo proposto pelo trabalho nessa seção, contemplam-se os mencionados meios. Aqui se 

averigua a existência de certo grau de aceitação social das inovações realizadas pelas 

empresas em análise.   

As respostas apresentadas serão aceitáveis caso as mencionadas organizações baseiem seus 

argumentos diante dos processos de monitoramento interorganizacional e teorização 

consolidados. Apenas assim se pode estar diante de evidências concretas com relação à 

aceitação social das novas práticas implantadas. A seguir, maiores detalhes acerca dos 

processos de monitoramento interorganizacional e da teorização realizados pelas empresas 

pesquisadas. 

 

4.2.2.2.1 Monitoramento Interorganizacional 

O monitoramento interorganizacional é uma ferramenta valiosa para o estudo do mercado 

frente ao processo de institucionalização organizacional. Por meio dela, as organizações 

monitoram seus concorrentes, sendo possível visualizar os benefícios da adoção de estruturas 

“pré-testadas”, arranjos, procedimentos e modelos de estrutura que se encontram 

suficientemente difundidos (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 
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Diante dos relatos apresentados pelos entrevistados, ficou evidente que as organizações 

estudadas não supervisionam sistematicamente os concorrentes ou o ambiente onde atuam. 

Isso pode realmente comprometer o processo de verificação e imitação das práticas 

mercadológicas bem sucedidas. Segundo Tolbert e Zuncker (1999), por meio do 

monitoramento realizado frente aos concorrentes, é possível verificar os benefícios inerentes à 

adoção de estruturas pré-testadas, o que minimiza os riscos da inovação isenta de parâmetros. 

Aliás, os questionamentos acerca do processo imitativo diante dos concorrentes pareciam 

ofender os entrevistados, a ponto de perceber certa dificuldade diante de todos os gestores em 

assumir que muitas das modificações implantadas em suas empresas foram frutos de um 

processo isomórfico.  

No Brasil, estudos revelam que as empresas de pequeno porte adotam poucos sistemas 

estruturados de monitoramento ambiental, bem como privilegiam apenas alguns aspectos e 

negligenciam outros. E mais, existe a necessidade de desenvolver ferramentas direcionadas 

para a realidade específica dessas organizações (CANCELLIER et al, 2004; CANCELLIER; 

ALMEIDA; ESTRADA, 2005; CANCELLIER; ALBERTON; SANTOS, 2006; 

CANCELLIER; ALBERTON; SILVA, 2007). 

Frente à pouca sistematização do processo de monitoramento interorganizacional dos micro 

negócios de saúde alternativa e complementar em questão, na próxima seção passa-se a 

questionar como essas empresas processam a teorização inerente ao modelo aqui adotado. 

 

4.2.2.2.2 Teorização 

A teorização é o segundo momento do processo de objetivação. Ele é o realizado por 

organizações ou indivíduos denominados de ‘champions’, ou melhor, indivíduos que são 

referência no mercado, e que estão interessados em produzir novas formas de agir e são 

motivadores das ações que vão institucionalizar as novas práticas. Assim, os ‘champions’ 

podem ser representados por consultores especializados em um assunto ou mesmo 

organizações referência em uma área (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

O processo de teorização é desmembrado por meio de três etapas, conforme salientam Tolber 

e Zucker (1999):  
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1. Inicialmente, os ‘champions’ identificam os problemas típicos do mercado onde 

atuam, decorrentes de insatisfação ou de fracasso organizacional;  

2. Em seguida, eles desenvolvem teorias que analisam a problemática e apresentam as 

soluções; 

3. Ao identificar soluções apropriadas, atribui-se à estrutura uma legitimidade cognitiva e 

normativa que oferece evidências de que a mudança é positiva e reduz a variação na 

forma estrutural das organizações.  

As supracitadas autoras revelam que tais estruturas, em geral, têm sobrevivência 

relativamente curta, podendo ser consideradas apenas um modismo. O propósito nesse 

momento é descobrir se o processo ocorre de forma sistemática nas organizações em estudo, 

pois, por meio dele, é possível verificar a aceitação das novas estruturas diante da legitimação 

social desses empreendimentos. A seguir, em detalhes, as fases inerentes à teorização: 

 

a) Fase 01 da Teorização - identificação dos problemas setoriais 

Inicialmente, teve-se a preocupação de verificar se as organizações em questão possuem o 

assessoramento de ‘champions’ a fim de identificar os problemas típicos do mercado onde 

atuam. Foi possível observar que não existe preocupação em adotar essa espécie de assessoria 

nem há predisposição, por parte dos entrevistados, em modificar a estrutura setorial ou pensar 

nos problemas do setor. A fase 01 da teorização apresenta-se de uma forma bastante particular 

entre as empresas vinculadas ao setor de saúde não-ortodoxa. Tal situação é descrita de forma 

sumarizada no quadro 07: 

 
Quadro 7 - Teorização (Fase 01) - Levantamento dos Problemas Organizacionais e 
Análise                   
 Responsável (eis) pelo 

levantamento dos 
Problemas Forma(s) de análise Problemas Setoriais 

Alfa Empreendedora, juntamente 
com sua filha e esposo. 

Técnica Nominal de 
Grupo 

 Altas taxas tributárias; 
 Baixos preços praticados no mercado; 
 Considerável número de profissionais 

pouco qualificados; 
 Imagem empresarial destorcida; 
 Parceiros de negócio pouco confiáveis. 
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(Continuação) 
 Responsável (eis) pelo 

levantamento dos 
Problemas Forma(s) de análise Problemas Setoriais 

Beta Empreendedoras Individual 
Técnica Nominal de 
Grupo 

 Baixos preços praticados no mercado; 
 Periodicidade considerável entre as 

consultas dos clientes; 
 Pouco conhecimento social acerca das 

terapias naturais e suas eficácias; 
 Preconceito social (pessoas céticas); 
 Parceiros de negócio pouco confiáveis. 

Delta Empreendedora  Individual  Preconceito social (pessoas céticas); 
 Parceiros de negócio pouco confiáveis. 

Gama Empreendedor, filho e 
inquilino quiropraxista. 

Individual 
Técnica Nominal de 
Grupo 

 Baixos preços praticados no mercado; 
 Preconceito social (pessoas céticas); 

Sigma Empreendedora  Individual  Pouco conhecimento social acerca das 
terapias naturais e suas eficácias; 

 Preconceito social (pessoas céticas); 
Ômega Empreendedores 

juntamente com a filha 
do casal. 

Técnica Nominal de 
Grupo 

 Pouco conhecimento social acerca das 
terapias naturais e suas eficácias; 
Preconceito social (pessoas céticas); 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Frente aos relatos dos entrevistados, sumarizados no quadro 07, foi possível inferir que, na 

atual conjuntura, os gestores entrevistados, de forma individual ou em conjunto com 

componentes da empresa, conseguem identificar os problemas decorrentes da insatisfação ou 

fracasso organizacional, entretanto não fazem uso dos ‘champions’. 

Em pesquisa desenvolvida por Lambrecht e Pirnay (2005), afirmou-se que existe uma pré-

disposição das grandes organizações, em detrimento das pequenas, quanto à utilização de 

consultores externos, o que aqui se denomina de ‘champions’. Os pequenos empreendedores 

justificam tal comportamento baseando-se nos seguintes fatos: suas atividades diárias são de 

pouca complexidade; seus recursos financeiros são escassos; existe uma preferência em 

solicitar ajuda das suas redes pessoais. Por fim, é notória a carência das propostas de 

consultoria que realmente atendam às necessidades e particularidade dessas organizações. 

Os problemas setoriais são detectáveis visto que a maioria dos empreendedores, a exemplo 

dos representantes da empresa Alfa, Gama, Sigma e Ômega, atua no campo das terapias 

naturais há anos ou décadas, e conhecem o mercado e suas particularidades. Como já 

afirmado, isso não é fruto do monitoramento interorganizacional ou setorial sistemático, 

todavia, não deixa de ser uma forma de monitorar o ambiente.  
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Diante dos anos de atuação no mencionado mercado e dos relatos no quadro 07 sintetizados, 

foi possível verificar um consenso quanto aos problemas do setor no que tange: a) à existência 

de pouco conhecimento social acerca das terapias naturais e suas eficácias; b) ao preconceito 

social, advindo principalmente do ceticismo da população brasileira. 

Diante da falta de ‘champions’ e das particularidades da presente fase no estudo apresentado, 

segue-se com a análise contemplando a fase 02 do processo de teorização. 

 

b) Fase 02 da Teorização – promoção das soluções aos problemas tipicamente 

setoriais. 

Na fase 01 da terceirização, os champions seriam responsáveis por promover e solucionar os 

problemas tipicamente setoriais. Na fase 02, eles passam a teorizar e propagar esses novos 

arranjos. Diante da particularidade encontradas na primeira fase, na ausência da participação 

dos especialistas ou pessoas referenciadas na área para propor soluções aos problemas 

setoriais, os empreendedores e pessoas que cooperam com a empresa passam a realizar essa 

tarefa. 

O quadro 8, apresentado a seguir, objetiva mostrar como esses empreendedores se 

comportaram diante dos problemas individuais e setoriais. Mais especificamente, o quadro 

demonstra a interferência das estratégias de legitimação diante do processo de 

institucionalização das empresas. 

No citado quadro, são expostas as organizações em análise, seus problemas setoriais1, 

individuais e as soluções estratégicas baseadas na tipologia de Schuman (1995). Por meio 

dessa estrutura, foi possível contemplar o terceiro objetivo específico do presente estudo: 

examinar de que forma as estratégias de legitimação condicionam o processo de 

institucionalização.  

Vale lembrar que, nesse trabalho, considera-se que as estratégias de legitimação permeiam 

todo o processo de institucionalização. Assim, essas estratégias são responsáveis por 

                                                           
1 Os problemas setoriais são expostos em destaque (negrito) no quadro 08. 
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solucionar uma gama variada de problemas que refletem em todas as fases do processo. Dessa 

forma, auxiliam no processo de legitimação social ao longo da sua história.  

Apresenta-se, então, o oitavo quadro, que auxilia na compreensão do processo de 

institucionalização dos micro negócios da medicina alternativa e complementar em Aracaju:



 

Quadro 8 - Teorização (Fase 02) - Soluções dos Problemas                                                                                                                                    
    Resultados Promovidos 

Pragmática Moral Cognitiva 
Desempenho 
Financeiro Benefícios 

Alfa  Anunciou o preço como justo, baseando-
se na qualidade dos serviços; 

 Atendeu os clientes de forma respeitosa e 
profissional; 

 Captou parceiros, a exemplo de 
profissionais e das Pessoas Jurídicas onde 
presta serviços; 

 Desfez parcerias com profissionais pouco 
confiáveis; 

 Divulgou a boa imagem da empresa e 
seus serviços no Facebook, em eventos, 
palestras e em guias especializados; 

 Reconstruiu imagem empresarial frente a 
clientes. 

 Definiu metas (trabalhar apenas 
com a família, criar um SPA no 
futuro próximo); 

 Fidelizou grupos de clientes; 
 Ofertou em eventos 

demonstrações gratuitas; 
 Prestou serviços em eventos a 

Pessoas Jurídicas; 
 Produziu resultados adequados 

ao aplicar as terapias naturais 
em seus clientes; 

 Promoveu tratamentos eficazes; 
 Realizou conscientização da 

clientela. 

 Formalizou o empreendimento;  
 Persistiu no negócio mesmo 

frente às dificuldades 
enfrentadas; 

 Preocupou-se com a qualificação 
do corpo funcional a fim de 
profissionalizar suas operações; 

 Realizou o reenquadramento 
tributário. 

Abaixo da 
normalidade, inferior 
ao desempenho 
financeiro dos 
concorrentes. Devido à 
baixa capacidade de 
atendimento. 

Melhorias no 
atendimento, da 
imagem 
empresarial e 
aumentos dos 
lucros. 

Beta  Anunciou e promoveu a imagem 
empresarial e seus serviços por meio de: 
telões digitais, redes sociais, anúncios em 
sites de compras coletivas e vale-presente; 

 Capturou integrantes para o negócio – nova 
sócia; 

 Desfez parcerias com profissionais pouco 
confiáveis; 

 Prezou pela boa reputação – incidente com 
os pacotes de procedimentos estéticos; 

 Recrutou fornecedores/parceiros amistosos; 
 Respondeu às necessidades do mercado 

(disponibilização de serviços estéticos). 

 Definiu metas (mudança de 
localização, investimento em 
graduação na área de saúde e 
implementação de ofurô);  

 Esclareceu aos clientes sobre os 
benefícios promovidos pelos 
tratamentos naturais ofertados 
no SPA; 

 Ofertou aos clientes 
demonstrações grátis de alguns 
procedimentos realizados no 
SPA.  

 Atendeu à Lei Geral das Micro 
Empresas; 

 Atendeu à recomendação da 
Anvisa; 

 Atendeu à recomendação do 
Corpo de Bombeiros; 

 Profissionalizou as operações, 
investindo em tecnologia (área de 
estética); 

 Realizou investimentos em 
cursos profissionalizantes 
(terapias naturais e estética) para 
capacitação das sócias do 
empreendimento a fim de 
profissionalizar suas operações;  

 Registrou a empresa junto aos 
órgãos competentes; 

 Persistiu meio às diversidades da 
área. 

Abaixo da 
normalidade, inferior 
ao desempenho 
financeiro dos 
concorrentes. Devido 
ao número reduzido 
de clientes. 

Aumento na 
demanda pelos 
serviços e 
consequente 
melhoria 
financeira. 
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(Continuação) 
 Soluções por meio de Estratégias de Legitimação  Resultados Promovidos 

Pragmática Moral Cognitiva 
Desempenho 
Financeiro Benefícios 

Delta  Adaptou os preços dos serviços prestados 
aos preços praticados no mercado; 

 Anunciou e promoveu a imagem 
empresarial e seus serviços por meio de 
guias especializados, Facebook, 
panfletagem, telões digitais e vale-
presente. 

 Capturou integrantes para o negócio 
(quadro de trabalhadores efetivos e 
profissionais freelancer); 

 Desfez parcerias com profissionais 
pouco confiáveis; 

 Incorporou tecnologia exigida pelo 
mercado (Microcomputadores, central 
telefônica e maquinetas de cartão de 
crédito). 

 Definiu metas (disponibilizar 
internet sem fio dentro do 
estabelecimento empresarial e 
construir uma sala destinada a 
consultas com nutrólogo.);  

 Esclareceu aos clientes sobre os 
benefícios promovidos pelos 
tratamentos naturais ofertados 
no SPA; 

 Fidelizou clientes; 
 Produziu resultados adequados 

ao aplicar as terapias naturais 
em seus clientes; 

 Realizou parcerias com instituições 
como BANESE, OAB e Secretaria 
da Fazenda do Estado de Sergipe. 

 Atendeu à Lei Geral das 
Micro Empresas; 

 Persistiu meio às diversidades 
da área; 

 Popularizou novos modelos 
(Estrutura inspirada no Parque 
Ecológico do Futuro e 
disponibilização de salas para 
locação); 

 Profissionalizou as operações 
por meio de parcerias com 
profissionais freelancer 
habilitados; 

 Registrou a empresa junto aos 
órgãos competentes. 

 

Não há noção do 
desempenho em 
relação os 
concorrentes. 

Não foi possível 
detectar os 
benefícios. 

Gama  Adaptou os preços dos serviços 
prestados aos preços praticados no 
mercado; 

 Anunciou e promoveu a imagem 
empresarial e seus serviços por meio 
eletrônico (home page); 

 Capturou integrantes para o negócio 
(quadro de trabalhadores efetivos); 

 Incorporou tecnologia 
(microcomputadores), exigida pela 
estrutura organizacional para melhor 
adequar-se ao mercado. 
 

 Definiu metas (investimento em 
publicidade eletrônica);  

 Esclareceu aos clientes sobre os 
benefícios promovidos pelos 
tratamentos naturais ofertados 
no espaço; 

 Fidelizou clientes; 
 Produziu resultados adequados 

ao aplicar as terapias naturais 
em seus clientes; 

 Realizou parcerias com instituições 
como BANESE e Caixa 
Econômica Federal; 

 Tentou mostrar responsabilidade 
socioambiental (funcionários e 
meio ambiente). 

 Atendeu à Lei Geral das 
Micro Empresas; 

 Persistiu meio às diversidades 
da área; 

 Popularizou novos modelos 
(disponibilização de salas 
para locação); 

 Realizou investimentos em 
cursos de qualificação para 
capacitação do sócio e 
funcionários da área meio, a 
fim de profissionalizar suas 
operações; 

 Registrou a empresa junto aos 
órgãos competentes. 

Acima da normalidade 
percebida no mercado. 

Melhorias na 
estrutura física da 
organização.  
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(Continuação) 
 Soluções por meio de Estratégias de Legitimação  Resultados Promovidos 

Pragmática Moral Cognitiva 
Desempenho 
Financeiro Benefícios 

Sigma  Anunciou e promoveu a imagem 
empresarial e seus serviços por meio 
sites de compras coletivas, Home Page, 
disponibilização do vale-presente para 
o público e preços populares; 

 Capturou integrantes/parceiros para o 
negócio - profissionais freelancer; 

 Respondeu às necessidades 
mercadológicas (disponibilização de 
serviços estéticos). 

 

 Esclareceu aos clientes sobre os 
benefícios promovidos pelos 
tratamentos naturais ofertados 
na empresa; 

 Fidelizou clientes; 
 Produziu resultados adequados 

ao aplicar as terapias naturais 
em seus clientes; 

 Realizou parcerias com instituições 
como BANESE e a Caixa 
Econômica Federal. 
 

 Atendeu à Lei Geral das 
Micro Empresas; 

 Persistiu meio às diversidades 
da área; 

 Popularizou novos modelos 
(salas para locação); 

 Profissionalizou as operações, 
investindo em tecnologia 
(área de estética) e realizando 
parceria com profissionais;  

 Realizou investimentos em 
cursos profissionalizantes 
(holísticos e estéticos) para 
capacitação da 
empreendedora; 

 Realizou a readequação 
Tributária; 

 Registrou a empresa. 

Dentro da 
normalidade.  

Aumento da 
clientela e 
melhorias 
financeiras. 

Ômega  Ampliou as instalações físicas 
(residência familiar tornou-se um espaço 
meramente comercial); 

 Anunciou e promoveu a imagem 
empresarial e seus serviços por meio 
de panfletos e carros de som; 

 Reconstruiu imagem organizacional 
(alterou nome, formalizou o 
empreendimento); 

 Recrutou cooperadores (estagiários). 

 Esclareceu aos clientes sobre os 
benefícios promovidos pelos 
tratamentos naturais ofertados na 
empresa; 

 Produziu resultados adequados 
ao aplicar as terapias naturais 
em seus clientes; 

 Promoveu palestras para 
divulgar os benefícios das 
terapias naturais. 

 

 Atendeu à Lei Geral das 
Micro Empresas; 

 Investiu em qualificação 
funcional; 

 Persistiu meio às diversidades 
da área; 

 Popularizou novos modelos 
(anexo uma revenda de 
produtos naturais); 

 Profissionalizou operações 
(Capacitação de pessoas para 
atuarem na área, em especial, 
no espaço ômega); 

 Registrou a empresa. 

Entre a 
normalidade ou 
abaixo dela. A 
localização não 
é comercial, o 
que prejudica os 
rendimentos. 

Melhora na 
qualidade dos 
serviços e 
redução dos 
prejuízos 
provenientes 
dos clientes 
inadimplentes. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 



 

O quadro 08 contempla a terceira questão pesquisa do estudo e esclarece que as estratégias de 

legitimação propostas por Suchman (1995) solucionam a maior parte dos problemas 

particulares que afligem cada organização na sua fase de habitualização. Essas soluções ainda 

tentam minimizar os problemas setoriais na fase de objetivação institucional.  

Os problemas setoriais, em especial, são minimizados principalmente por meio das estratégias 

de legitimação moral, seguido das pragmáticas. As estratégias de legitimação moral têm por 

propósito mostrar à sociedade que o empreendimento promove atividades que efetivamente 

produzem bem-estar social (SUCHMAN, 1995). Como já mencionado, os entrevistados 

relatam a existência de pessoas céticas que questionam a eficácia e a segurança das terapias 

alternativas e complementares. Assim, seria realmente algo inteligente promover soluções a 

fim de minimizar esse problema de destaque no setor. 

Em menor número, existem soluções promovidas por meio das estratégias de legitimação 

pragmática. Essas soluções focam a construção da imagem organizacional. Durante os relatos, 

foi possível observar que os gestores entrevistados têm ciência da imagem fragilizada das suas 

organizações frente ao preconceito social e diante do número de pessoas que desconhecem as 

terapias naturais e seus benefícios. As organizações legitimadas pragmaticamente são 

percebidas por seus stakeholders como bem intencionadas, honestas e confiáveis. 

(SUCHMAN, 1995).  

No que tange ao uso das estratégias de legitimação cognitiva, apenas a empresa Alfa veio a 

utilizá-la para combater um problema classificado como típico do setor: as altas taxas 

tributárias. As estratégias de legitimação cognitiva promovem a aceitação da organização 

como sendo necessária ou inevitável, baseada na narrativa cultural tida como correta. Essa 

espécie de legitimação é considerada a mais sutil e poderosa fonte de validade organizacional 

(SUCHMAN, 1995). 

Quando averiguadas as soluções para os problemas inerentes a cada organização em 

particular, ficou visível que se utilizou um grande numero de soluções promovidas por meio 

de estratégias de legitimação cognitiva. Em seguida, foram utilizadas estratégias pragmáticas 

e, em menor quantidade, as estratégias de legitimação moral.  

Diante das constatações, pode-se inferir que, em âmbito individual, as empresas são afetadas 

por problemas que questionam a verdadeira utilidade dessas organizações para a sociedade, 
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assim, elas prezam por se apresentarem verdadeiramente úteis e necessárias.  

Frente aos problemas macro, têm-se os questionamentos acerca da eficácia das terapias 

naturais. Neste caso, os empreendedores se preocupam em divulgar que seus negócios 

possuem atividades eficazes, que efetivamente produzem bem-estar social. 

Diante do mesmo quadro, é notório perceber processos isomórficos diante dos problemas 

típicos do mercado de saúde não-ortodoxa. Apesar da falta de propósito de divulgar as 

estruturas e comportamento pré-testados, acredita-se que os empreendedores entrevistados 

percebem o ambiente onde atuam, mesmo monitorando-o de forma aleatória, sem sistemática 

formal. Assim, conseguem capturar e programar procedimentos típicos do mercado. 

Detectou-se, ainda, que, para combater o preconceito social e a falta de conhecimento da 

sociedade, elencados como os problemas mais frequentes nesse ramo mercadológico, as 

empresas mimeticamente costumam: 

 Divulgar a imagem da empresa e seus serviços em redes sociais, algumas outras em 

eventos, palestras, panfletagem, telões digitais, carros de som e guias especializados, em 

geral em mídias pouco onerosas; 

 Esclarecer aos clientes sobre os benefícios promovidos pelos tratamentos naturais 

ofertados na empresa; 

 Produzir resultados adequados ao aplicar as terapias naturais em seus clientes; 

 Fidelizar clientes. 

Diante da análise feita, é válido expor que cada uma das espécies de estratégia de legitimação 

é requisitada conforme exigência de diferenciação e dinamicidade do comportamento 

organizacional frente às demandas ambientais. As medidas pré-estabelecidas ou adotadas 

devem sempre estar em sintonia com sua missão empresarial (GUBIANI; SOARES; 

BEUREN, 2009). 

 

c) Fase 03 da Teorização – aquisição da legitimação normativa e cognitiva 

A seguir, no quadro 9, tem-se a apresentação sumarizada da terceira e última fase da 

Teorização. Nessa etapa, ocorre a aquisição, por parte das organizações, da legitimação 
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organizacional cognitiva e normativa. É válido mencionar que a legitimação normativa 

equivale à moral no modelo de Suchman (1995), utilizado no presente trabalho (ROSSONI, 

2012). 

Conforme este modelo de Suchman (1995), há três espécies de legitimação organizacional: 

pragmática, moral ou normativa e cognitiva. A primeira espécie é geralmente considerada do 

ponto de vista das partes interessadas na organização, enquanto que legitimidade moral e 

cognitiva é talvez mais relevante para considerações da "sociedade" em seu aspecto mais 

geral. Acredita-se que, devido a essa constatação, o modelo de Tolbert e Zucker limita-se a 

questionar apenas a aquisição dessas duas últimas formas de legitimação. 

É interessante lembrar, ainda, que o processo institucional aqui relatado está descrito sob a 

ótica dos empreendedores entrevistados. Naturalmente, o processo de aquisição de 

legitimidade é algo percebido também pelos empreendedores entrevistados. O quadro 9 traz 

afirmativas diante dos questionamentos acerca da aquisição da legitimação moral e cognitiva 

dos empreendimentos em questão, acompanhadas de evidências que reforçam as respostas dos 

entrevistados.  

Por meio da análise desse último quadro, será possível inferir como ocorre o processo de 

objetivação, segunda fase da institucionalização organizacional, conforme modelo de Tolbert 

e Zucker (1999). Apresenta-se, no quadro de número 9, a descrição proposta nessa seção: 



 

Quadro 9 - Teorização (Fase 03) - Aquisição da Legitimação  
 

 Empresas/Evidências 

Tipologias de 
Legitimidade 

Alfa Beta Delta Gama Sigma Ômega  

Moral/Normativa Adquirida Clientela 
fiel, no estado de 
Sergipe e fora dele.  
Número considerável 
de novos clientes que 
chegam ao espaço por 
indicação de pessoas 
que o frequentam. 

Pendente. Existem 
muitas dúvidas sociais 
em relação à eficácia das 
terapias alternativas e 
complementares 
ofertadas pelo SPA. 

Adquirida. Elevada 
taxa de retorno de 
clientes. Número 
relevante de clientes 
que chegam até o 
SPA por meio de 
indicação. 

Pendente. Muitos clientes 
relatam o sucesso dos 
tratamentos realizados por 
meio da Bioenergia, 
Entretanto, uma análise 
macro mostra que isso não 
é unanimidade. 

Pendente. Apesar dos 
clientes considerarem as 
técnicas promotoras de 
bem-estar, ainda existe 
resistência por parte de 
profissões tradicionais 
na sociedade (médicos 
ortodoxos). 

Pendente. Existem 
muitas dúvidas sociais 
em relação à eficácia das 
terapias naturais. Muitos 
médicos ortodoxos, por 
exemplo, questionam 
bastante a segurança e 
eficácia dos tratamentos 
alternativos. 

Cognitiva Adquirida. A nova 
“era” faz com que os 
seres humanos se 
voltem para os 
cuidados integrais do 
ser, assim o espaço 
terapêutico é útil e 
necessário 
socialmente. 

Pendente. As pessoas no 
Brasil não valorizam os 
tratamentos não 
ortodoxos de saúde. 
Acredita que isso é 
cultural. 

Adquirida. O ritmo 
frenético da vida 
moderna legitima 
esses 
empreendimentos 
que cuidam do ser de 
forma integral. 

Pendente. É perceptível 
um número considerável 
de pessoas que acreditam 
que a empresa promove 
serviços verdadeiramente 
úteis, entretanto, isso não 
é uma unanimidade. 

Pendente. É perceptível 
um número considerável 
de pessoas que 
acreditam que a empresa 
promove serviços 
verdadeiramente úteis, 
entretanto, isso não é 
uma unanimidade. 

Pendente. Muitas 
pessoas ainda 
desconhecem a utilidade 
dos tratamentos naturais 
e algumas os rejeitam. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
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Conforme dados acima, no que tange à legitimação moral, apenas os gestores das 

organizações Alfa e Delta acreditam possuí-la. Elas confiam que a taxa de clientes que chega 

por meio de indicação dos já conquistados é a grande prova de que seus serviços são eficazes 

e promotores do bem-estar social. As demais organizações acreditam que, em relação às 

terapias naturais, ainda é percebido um ambiente hostil, existem preconceitos e 

questionamentos quanto à eficácia e a segurança das terapias e isso reflete diretamente no 

processo de legitimação moral das organizações da área. 

Para Silva e Sancovschi (2006, p. 4-5), “os eventos negativos promovidos por meio de 

acidentes ambientais, de trabalho, controvérsias em relação à atividade desenvolvida pela 

empresa, ou ainda, crises corporativas em geral” afetam diretamente o processo de 

legitimação organizacional.  

A maioria dos gestores entrevistados afirma que suas organizações não se legitimaram 

cognitivamente visto que a sociedade, em sua maioria, ainda não percebe a utilidade das 

empresas promotoras do bem-estar por meio das terapias holísticas. Mais uma vez, as 

empresas Alfa e Delta pensam de forma diferenciada. Elas acreditam que, em ordem mundial, 

se vivencia uma era diferente em que as pessoas passaram a se preocupar com o “ser” de 

forma integral, e que, devido a isso, as organizações holísticas já conquistaram seu espaço 

quando a questão é utilidade social. 

Isso é importante haja vista a aquisição da legitimidade ser fundamental para as organizações, 

principalmente as recém-criadas, pois os recursos simbólicos da instituição (reconhecimento 

social e legitimação) representam requisitos básicos para a obtenção de seus recursos 

materiais, a exemplo das tecnologias, pessoas, finanças e matérias-primas (GOULART; 

VIEIRA, 2003).  

Khaire (2010) acrescenta que a legitimidade tem impactos favoráveis sobre o crescimento de 

novas empresas em receita e número de funcionários. Zimmerman e Zeitz (2002) acrescentam 

que, uma vez legitimadas, elas estão habilitadas a comercializar seus produtos/serviços, 

participar em ações políticas e se relacionam melhor com as comunidades e os funcionários. 

Por fim, em meio aos relatos dos entrevistados, é perceptível que existe um processo 

“primitivo” de teorização, já que não é um processo realizado por ‘champions’ e não existe o 

propósito de divulgar as soluções e propor modificações no cenário. A maioria das 
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organizações (Beta, Gama, Sigma e Ômega) está ciente que o processo de legitimação social, 

inerente ao estágio final da teorização, não foi contemplado com sucesso. 

 

4.2.2.3 Fase de Sedimentação 

A fase de sedimentação é também denominada de estágio de institucionalização total. Última 

fase do modelo utilizado, à sedimentação pressupõe: reduzida resistência de grupos sociais, 

promoção e apoio cultural contínuo de muitos grupos, e uma relação positiva com os 

resultados ansiados. Nesse momento, o nível de teorização passa a ser bastante reduzido, visto 

que as novas estruturas já possuem legitimação social (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Como 

Tolbert e Zucker (1999) afirmam, a total institucionalização caracteriza-se não apenas pela 

propagação completa das estruturas por todo o grupo de atores teorizados como adotantes 

adequados, mas também pela perpetuação de estruturas por um longo período de tempo. 

A fase da sedimentação foi sumarizada no quadro 10, a seguir apresentado, onde estão 

elencadas as organizações participantes do presente estudo, os detalhes acerca de grupos de 

opositores, apoiadores, assim como os resultados positivos provenientes do processo de 

institucionalização organizacional. 

 
Quadro 10 - Fase de Sedimentação        

 

 
 Resistência de grupos  

Apoio continuado de grupos de 
defensores 

Resultados organizacionais 
positivos 

Alfa  Evangélicos; 
 Ortopedistas. 

 Alguns terapeutas holísticos; 
 Nutricionistas e médicos 

ortodoxos. 

Não houve crescimento 
organizacional nos últimos anos, 
seja em números de clientes, 
filiais, empregados ou 
financeiramente. De forma 
particular, vale mencionar que 
houve uma significativa redução 
na capacidade de atendimento. 

Beta  Médicos ortodoxos; 
 Grupos evangélicos. 

 Alguns clientes; Houve crescimento 
organizacional no que se refere ao 
aumento no número de clientes e 
bons resultados financeiros. 

Delta  Não foi possível identificar.  A mídia;  
 Alguns médicos ortodoxos. 

Houve crescimento no número 
de clientes, entretanto, o aumento 
nos custos, a exemplo dos 
realizados com a mão de obra, 
pode ter comprometido o 
crescimento financeiro. 
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(Continuação) 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Com base nos relatos apresentados na seção “descrição dos casos”, foi possível constatar que 

os entrevistados, com exceção da empreendedora da empresa Delta, acreditam que ainda 

existem grupos de opositores que afrontam o processo de institucionalização dos 

empreendimentos em questão. Em destaque, estão alguns religiosos, em especial os 

evangélicos, e os médicos ortodoxos.  

Para estes empreendedores, os médicos tradicionais ou ortodoxos representam uma categoria 

bastante resistente, sendo isso histórico. Para Tesser (2009, p. 173), “existem práticas 

alternativas e complementares que podem não estar afiliadas a uma racionalidade médica e 

ainda inseridas em uma matriz histórico-cultural e ou tradicional mais ampla, como as 

medicinas tradicionais da China ou da Índia”. Acredita-se que isso acaba por refletir em 

resistência categórica da maior parte dos médicos ortodoxos, que questionam a eficácia e 

segurança dessas práticas (DE SIMONI; BARROS, 2007, TESSER; BARROS, 2008, LEAL; 

SCHWARTSMANN; LUCAS, 2008). 

Mesmo diante deste fato, é possível verificar que as empresas analisadas elencam reduzida 

resistência de grupos de opositores. Nesse momento, não foram relatados fortes implicâncias 

desses grupos. Eles existem em um cenário macro, onde podem realmente comprometer o 

processo de legitimação social do setor, o que reflete diretamente nas organizações. 

Entretanto, na atual conjuntura, não incomodam as empresas pesquisadas, assim como 

 
 

Resistência de grupos  
 

Apoio continuado de grupos de 
defensores 

Resultados organizacionais 
positivos 
 

Gama  Médicos ortodoxos  
 Alguns grupos de 

religiosos, que fomentam 
hospitais de linha 
tradicional. 

 Não foi possível identificar. 
Os terapeutas costumam atuar 
de forma solitária. 

Não houve crescimento 
financeiro, em número de filiais, 
clientes ou colaboradores. 

Sigma 
 

 Alguns profissionais de 
áreas tradicionais da saúde. 

 A mídia; 
 Algumas instituições 

renomadas no estado 
(BANESE, Banco do Brasil, 
Prefeitura Municipal de 
Aracaju e Correios). 

Houve crescimento financeiro e 
no número de clientes. 

Ômega  A maior parte dos médicos 
ortodoxos. 

 Religiosos; 
 Alguns médicos tradicionais 

que começaram a ver terapias 
naturais com “bons olhos”. 

Houve crescimento. Nos últimos 
anos percebeu-se uma 
recuperação no que se refere ao 
número de clientes que optam 
pelos serviços da empresa ômega. 
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aconteceu nos primeiros anos de vida dos empreendimentos Gama e Ômega, quando 

relataram terem sofrido perseguições e calúnias constantes. 

Com relação à identificação de grupos que apoiam os empreendimentos de forma continuada, 

a maioria das organizações consegue citá-las sem muito consenso, visto que eles são bastante 

variados. A empresa Gama, em especial, acredita atuar de forma solitária, sendo impossível 

detectar apoiadores. A empresa Beta, por sua vez, declara ter alguns clientes como apoiadores 

das suas práticas, sendo estes um grupo de pouca representatividade e força social no 

ambiente macro. 

Interessantemente, parte dos entrevistados já citam alguns médicos ortodoxos como 

apoiadores das práticas alternativas e complementares de saúde. Isso implica dizer que a 

hostilidade pode estar sendo amenizada por parte dessa categoria. O apoio da mídia também 

passou a ser algo perceptível, o que pode acarretar bons resultados para o setor futuramente. 

A fase da Sedimentação, descrita no quadro 10, pressupõe crescimento organizacional, seja no 

âmbito financeiro, em número de filiais, cliente ou empregados. Quatro das seis organizações 

revelam ter vivenciado algum tipo de crescimento organizacional nos últimos tempos, fruto 

do comportamento e das estratégias organizacionais. Entretanto, é válido mencionar que as 

exceções ficaram a cargo das empresas Alfa e Gama, que declararam já terem vivenciado 

momentos melhores. 

Frente a essa análise, infere-se que os empreendedores acreditam vivenciar o processo de 

sedimentação institucional. Em maior grau, como é o caso da Delta, diante de um relato muito 

otimista; ou em menor grau, como as empresas Alfa e Gama, que não percebem os resultados 

positivos promovidos pelo processo de institucionalização. 

 

4.2.3 Os Estágios Institucionais 

A presente seção concretiza o quarto e último objetivo específico do presente estudo, no qual 

será feito o enquadramento das empresas em seus respectivos estágios institucionais. Para 

isso, resgata-se a percepção dos entrevistados acerca do processo de institucionalização das 

suas empresas e o modelo proposto por Tolbert e Zucker (1999) a fim de que este último 

sustente as inferências realizadas nessa matéria.  
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Os relatos dos entrevistados serão avaliados de forma racional e a percepção deles acerca do 

processo de institucionalização dos seus negócios será reafirmada ou negada conforme 

orientações teóricas do modelo. 

No modelo elaborado por Tolbert e Zucker (1999), o processo de institucionalização 

organizacional é particionado em três fases: Habitualização, Objetivação e Sedimentação. A 

fase de objetivação, em especial, é desmembrada em dois processos: o monitoramento 

interorganizacional e a teorização. 

Nos quadro apresentados na seção 4.2.2, foi possível perceber que a classificação do processo 

institucional em estágios sugere apenas uma sequência evolutiva, uma vez que eles poderiam 

ocorrer concomitantemente (MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1999).  

Frezatti, Aguiar e Rezende (2007, p. 146) ratificam tal afirmação e expõem que a 

institucionalização é  

um processo contínuo, não se encerra com a sedimentação. Os fatores que 
supostamente interferem em cada estágio permanecem presentes e são 
influenciados ao mesmo tempo em que influenciam o processo de inovação e 
manutenção de novos arranjos institucionais. 

Berger e Luckmann (1976) acrescentam que a análise isolada das fases do processo elimina o 

efeito conjunto dos fatores analisados. Com base nesses pressupostos, a figura 5, de forma 

sumarizada, apresenta as organizações investigadas em seus respectivos estágios 

institucionais. O enquadramento levou em consideração as evidências apresentadas nos 

relatos dos gestores entrevistados.  

Com base nos dados apresentados na seção destinada à análise do processo de 

institucionalização, a maioria das empresas, a saber, Alfa, Delta, Gama e Sigma, passou pela 

fase de Habitualização. Com base nos relatos, foi possível perceber ações típicas das fases de 

objetivação.  

Na fase pré-institucional, ou melhor, de habitualização, há necessidade de inovar a fim de 

promover novos arranjos estruturais, os quais são estabelecidos em resposta às forças do 

ambiente institucional e transformam-se em políticas, procedimentos ou regras 

organizacionais (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 
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Como mencionado no trabalho de Russo et al (2012), as organizações inovam ao adotarem 

diferenciadas soluções, poucos atores organizacionais passam a adotar a mesma solução para 

um determinado problema. Como consequência, as organizações nessa fase têm baixo nível 

de teorização acerca das novas estruturas propostas.  

É perceptível que as empresas investigadas inovaram em meio a problemas parecidos e 

construíram soluções variadas. Algumas advinham da obediência às determinações das 

entidades reguladoras e outras levaram em consideração soluções adotadas em outras 

empresas, não necessariamente do mesmo ramo. Assim, elas estão no limite entre a imitação e 

a normatização, característica latente da fase de objetivação (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

Diante dos quadros analisados anteriormente, percebe-se uma forte ocorrência de mimetismo 

mercadológico. Entretanto, não se percebe um padrão para a solução da maioria dos 

problemas ou oportunidades advindas do mercado onde atuam.  

Contudo, é importante mencionar que as empresas Beta e Ômega, apesar de inovarem e 

possuírem padrões para solucionar problemas internos, aparentemente não conseguiram se 

habitualizar no mesmo nível das empresas concorrentes. As empresas deixam claro que não 

conseguiram atender às demandas ambientais em sua totalidade, uma vez que afirmam não 

possuírem uma localização estratégica, algo que ainda não foi sanado e compromete bastante 

o desempenho financeiro dessas organizações. O caso da empresa Ômega é mais grave, visto 

que também lhe falta formalização legal para disponibilizar à sociedade os serviços de 

consulta holística.  

No que se refere à passagem do estágio de habitualização para objetivação, os decisores 

organizacionais possuem certo grau de consenso em relação à estrutura adotada. É perceptível 

no mercado que cresce o número de organizações que adotam a mesma forma. Entretanto, 

esse consenso advém de duas fontes: monitoramento interorganizacional e teorização. Ao 

final desse processo, a estrutura adquire legitimidade cognitiva e normativa (TOLBERT; 

ZUCKER, 1991).  

Com base nos relatos dos gestores entrevistados, detectou-se que as organizações não 

realizam monitoramento sistemático. A organização Delta, em especial, revelou não se 

preocupar com esse fator, a ponto de não saber mensurar seu desempenho diante do mercado, 

nem detectar grupos de opositores. Nas organizações, também não foi possível perceber o 

processo de teorização realizado por meio de ‘champions’. 
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Uma análise mais profunda da situação é capaz de detectar que as organizações copiam 

estratégias bem sucedidas no mercado. Elas percebem a movimentação do mercado a partir de 

um monitoramento interorganizacional pouco sistematizado. Tal situação as capacita a 

detectar os principais problemas do ramo e comportarem-se de forma parecida para solucioná-

los.  

O que não existe é uma estrutura comprometida em analisá-las e consenso em relação à 

melhor estrutura a ser adotada. Assim, não é possível atender ao que teoricamente recomenda 

o modelo de Tolbert e Zucker (1999). 

Mesmo diante do detectado, as empresas Alfa e Delta acreditam possuir legitimação 

normativa/moral e cognitiva resultantes dos processos mencionados anteriormente. Para tanto, 

apresentam provas com bases pouco sólidas. As evidências são apresentadas por meio da 

reflexão do gestor entrevistado. Percebe-se aqui o viés do entrevistado, problema típico da 

estratégia de pesquisa utilizada, ou seja, o Estudo de Caso.  

Dessa forma, acredita-se que as empresas realmente vivenciam de forma pouco racionalizada 

a fase de objetivação, faltando-lhes racionalidade para desenvolver os processos de 

monitoramento e teorização. 

A fase da sedimentação, descrita no quadro 10, pressupõe crescimento organizacional, seja no 

âmbito financeiro, em número de filiais, cliente ou empregados. Quatro das seis empresas 

estudadas revelam ter vivenciado algum tipo de crescimento organizacional nos últimos 

tempos; frutos do comportamento e das estratégias organizacionais. Porém, as exceções 

ficaram a cargo das empresas Alfa e Gama, que declararam já terem vivenciado momentos 

empresariais melhores. 

Além disso, a sedimentação é um processo que sustenta a continuidade histórica da estrutura, 

sua sobrevivência ao longo das sucessões empresariais (QUINELLO, 2007). Tolbert e Zucker 

(1999) afirmam que a fase da sedimentação leva à institucionalização total por meio da baixa 

resistência de grupos de oposição à nova estrutura; apoio continuado de vários grupos de 

defensores; e correlação positiva com resultados esperados.  

Na análise realizada no item 4.2.2, e com base na percepção dos gestores participantes da 

pesquisa, de forma precipitada, se poderia concluir que, com exceção da empresa Gama, as 
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demais estão vivenciando o processo de sedimentação de uma maneira bastante solidificada. 

Isso porque, no momento, relatam poucos de grupos de opositores e algumas identificam 

fortes grupos de apoiadores (alguns médicos ortodoxos, instituições renomadas e a mídia).  

É válido refletir sobre essa situação. De uma forma geral, cinco dos entrevistados, com 

exceção da empresa Delta, revelam ter os médicos ou a medicina ortodoxa como opositores 

das suas organizações. Sendo eles participantes de uma classe fortemente legitimada 

socialmente, acredita-se que essa oposição deve ser algo bastante considerável, a ponto de 

comprometer fortemente a sedimentação das organizações do ramo.  

Um estudo realizado por Inocêncio (2007) esclarece que a resistência às terapias naturais por 

parte de um número expressivo de médicos ortodoxos provém do receio das más 

interpretações sociais diante do profissional adotante, visto que a classe médica ainda 

questiona a eficácia e segurança desses tratamentos. As mencionadas interpretações, 

associadas à utilização incorreta de procedimentos e intervenções alternativas com resultados 

insatisfatórios, podem suscitar discriminação e questionamento popular, bem como 

intervenção judicial ao profissional da área médica.  

A religiosidade também é algo que pode vir de encontro às práticas das empresas holísticas. 

Em especial, os entrevistados comentam a resistência de grupos evangélicos. Diante do 

cenário apresentado, apesar de poucos grupos mencionados, percebe-se que eles são fortes, e 

essa intensidade deve ser considerada para inferir que as empresas – Alfa, Gama, Beta, Sigma 

e Ômega – não estão sedimentadas. 

Percebe-se, ainda, com estranheza o depoimento da empresa Delta, cujo cenário é bastante 

otimista: poucos opositores, fortes grupos incentivadores, a exemplo da mídia, e crescimento 

positivo em um espaço de dois anos de atuação no mercado. Tal conclusão baseia-se na 

afirmação de Selznick (1971), na qual a institucionalização total é processada com o decorrer 

do tempo, ao refletir a história da organização e a influência que tiveram as pessoas que nela 

trabalharam e que contribuíram para sua consolidação. 

Por fim, a falta de monitoramento sistemático e o viés do entrevistado podem estar 

comprometendo os relatos acerca dos grupos de opositores e apoiadores, o que compromete a 

conclusão aqui proposta. Apesar dos resultados positivos relacionados ao processo de 
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institucionalização apresentados pela maior parte das organizações, não seria inteligente 

classificá-las na fase de sedimentação diante da falta de sistemática para conduzir o processo. 

Vale frisar ainda que a sedimentação dessas organizações também pode estar sendo 

comprometida pela falta de institucionalização setorial. A própria profissão do terapeuta 

naturista/holística não está regulamentada por Lei Federal. Dessa forma, o exercício da 

profissão é livre, o que desperta fervorosos debates e questionamentos acerca da legitimidade 

normativa do setor. Destarte, apresenta-se, de forma sumarizada, a figura 5, representativa da 

análise realizada: 

 

Figura 5 - Fases institucionais das empresas pesquisadas 
Fonte: Pesquisa de campo (2013) 

Empresa Alfa 
Empresa Beta 
Empresa Delta 
Empresa Gama 
Empresa Sigma 
Empresa Ômega 

Empresa Beta 
Empresa Ômega 
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5 CONCLUSÕES, REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES  
 

Nessa seção, são apresentadas as conclusões e reflexões finais acerca do processo de 

institucionalização e das estratégias de legitimação das empresas objeto do presente estudo. 

Aqui também são elencadas algumas contribuições deste trabalho, sobretudo por meio de 

sugestões para a realização de futuras pesquisas. 

Quanto à caracterização dos seis empreendimentos pesquisados, foi possível concluir que 

todos possuem sede única em Aracaju, sem filiais regionais. E mais, quase a totalidade deles 

localiza-se em áreas nobres da cidade de Aracaju (IBGE, 2010).  

De forma bastante parecida, os empreendedores ressaltam a harmonia do “ser” em suas 

missões. São organizações com tempos de atuação bastante variados. A metade delas iniciou 

suas atividades na informalidade. Em sua maioria, são resultantes de motivações pessoais dos 

seus empreendedores.  

Uma vez que o corpo funcional dessas organizações é reduzido, a maioria dos empresários 

atua também como colaborador da sua própria instituição. Muitos deles empreendem em 

parceria com familiares. 

Em relação ao processo de institucionalização organizacional, sob a ótica dos entrevistados, a 

maior parte dos gestores consultados acredita que passaram e concretizaram a fase de 

habitualização proposta pelo modelo de Tolbert e Zucker (1999), haja vista terem superado as 

necessidades de adaptação impostas pelo ambiente. Quando comparada à realidade 

encontrada com a proposta do modelo teórico utilizado, verificaram-se pendências que 

comprometem a efetivação da fase de objetivação. Nestas organizações não existe 

monitoramento interorganizacional sistemático, tampouco participação de especialistas ou 

pessoas referenciadas na área para propor soluções aos problemas setoriais. Mesmo diante 

dessas falhas, tais organizações detectam os principais problemas do ramo e comportam-se de 

forma parecida para solucioná-los. 

A maior parte das organizações está ciente de que não possui a legitimação social, quer seja 

moral ou cognitiva, o que também as impede de concretizar a fase de objetivação, tal qual o 

modelo proposto.  
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Quanto ao estágio de sedimentação institucional, todos os empreendedores acreditam 

vivenciá-lo, porém em graus de maturidade diferentes. Em um extremo estão aqueles que o 

vivenciam em sua “plenitude”, diante de alguns relatos otimistas que revelam baixo número, 

ou até nenhum grupo opositor, e resultados organizacionais positivos. Outros poucos, 

considerando os depoimentos pessimistas, acreditam estar em um grau menos avançado de 

sedimentação, visto que não são percebidos fortes apoiadores ou resultados positivos 

promovidos pelo processo de institucionalização organizacional.  

As estratégias de legitimação, por sua vez, interferem de forma positiva no processo de 

institucionalização das empresas estudadas. As estratégias de legitimação organizacional 

permeiam todo o processo institucional. Elas solucionam a maior parte dos problemas 

específicos que aflige cada organização na sua fase de habitualização. Essas soluções ainda 

tentam minimizar os problemas setoriais na fase de objetivação institucional, refletindo no 

processo de sedimentação total.  

Os problemas setoriais, em especial, levantam questionamentos acerca da eficácia das terapias 

naturais. Os empreendedores, por conta disso, se preocupam em divulgar que seus negócios 

possuem atividades eficazes, que efetivamente produzem bem-estar social. Para tanto, 

utilizam-se principalmente das estratégias de legitimação moral.  

No âmbito individual, as empresas são afetadas por problemas que questionam a verdadeira 

utilidade dessas organizações na sociedade. Dessa forma, elas prezam por mostrarem-se 

verdadeiramente úteis e necessárias. Utilizam-se, então, de um grande numero de soluções 

promovidas por meio de estratégias de legitimação cognitiva. 

Diante do constatado e conforme a corrente neoinstitucional, os atores sociais, aqui 

representados pelos empreendedores, são seres ativos. Eles decidem o rumo das suas 

organizações, entretanto, justificam essas “rotas” mediante as demandas ambientais. Isso pode 

ocorrer por meio de reações ou até mesmo a decisão de não reagir – tudo seria uma questão de 

estratégia, até mesmo o comportamento não reativo. Dessa maneira, é perceptível um estágio 

intermediário entre as orientações deterministas e voluntaristas da ação organizacional, como 

já afirmavam Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005) quanto às diretrizes 

neoinstitucionalistas. 

Os estágios institucionais da habitualização, objetivação e sedimentação, por sua vez, podem 
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ocorrer concomitantemente, conforme já afirmavam Machado-da-Silva e Gonçalves (1999). 

Todas as empresas participantes da pesquisa encontram-se na fase de objetivação, mesmo 

diante de procedimentos ainda pouco racionalizados. Elas vivenciam a fase de forma 

incipiente. Faltam-lhes estrutura comprometida em analisar os problemas setoriais e consenso 

em relação à melhor estrutura a ser adotada. Algumas das organizações, paralelamente, estão 

na fase pré-institucional, uma vez que não conseguiram atender às demandas ambientais em 

sua totalidade. 

É prudente concluir que nenhuma delas pode ser rotulada na fase de sedimentação. A carência 

de regulamentação do setor, a falta de monitoramento ambiental sistemático, a ausência de 

champions e a presença de fortes grupos de opositores, a exemplo de religiosos e médicos 

ortodoxos, comprometem a sedimentação institucional das empresas pesquisadas.  

Por outro lado, de forma positiva, é perceptível que alguns médicos ortodoxos já percebem os 

benefícios das práticas naturais promovidas pelas instituições analisadas, o que resultou em 

apoio, mesmo que de forma tímida, aos terapeutas holísticos entrevistados. 

Diante dos problemas constatados na condução da institucionalização das empresas em 

questão, o que pode comprometer a sobrevivência destas pelos próximos anos, é possível 

refletir acerca das possíveis melhorias neste processo. O processo de objetivação, em especial, 

pode ser mais bem conduzido, o que resultaria em uma fase de sedimentação concreta no 

futuro. Para tanto, recomenda-se contratar consultorias para realizar o monitoramento 

inteorganizacional, a fim de que estas detectem de forma macro as empresas que servem de 

referência no mercado e que já teorizam novas e bem sucedidas estruturas organizacionais. 

Ao refletir acerca dos dados coletados, foi possível visualizar que os empreendedores 

entrevistados, os quais devem refletir em parte o mercado analisado, costumam trabalhar de 

forma solitária. Apesar de alguns descreverem os concorrentes como parceiros, pouco se nota 

de parceria concreta na relação entre eles. Visando fortalecer o setor e as empresas que nele 

atuam, acredita-se que fomentar o trabalho em rede seria algo bastante positivo.  

As empresas interessadas em promover o mencionado vínculo podem propor parcerias com 

instituições renomadas na área de assessoramento empresarial, a fim de que essas possam 

promover encontros com empreendedores da área de saúde alternativa e complementar onde 

possam discutir as dificuldades do setor e as formas de amenizá-las. 
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De um modo geral, verificam-se baixos níveis de investimento em publicidade. Esses 

empreendedores acreditam que a melhor campanha publicitária advém do “boca a boca”. 

Entretanto, anunciar os serviços e o nome da empresa é uma boa maneira de divulgar e 

modelar a imagem empresarial. Nesse ramo, em especial, são necessários investimentos em 

publicidade, a fim de melhor trabalhar a falta de conhecimento e o preconceito das pessoas 

acerca das terapias holísticas. Esse tipo de iniciativa pode ser fomentada em associação com o 

sindicato da área, visto que é a parceria que existe de mais concreta no ramo. 

A promoção de workshops, em parceria com os empreendedores da área, pode implicar em 

bons resultados com relação à imagem empresarial, assim como promover a demonstração da 

eficácia das terapias. Esses eventos podem ser periódicos ou ainda destinados a públicos 

específicos, como o feminino. Pesquisas sinalizam que os serviços da medicina alternativa e 

complementar são amplamente utilizados por mulheres, dessa forma justifica-se a mencionada 

segmentação (FOLTZ et al, 2005; PARK, 2004).  

Seria recomendável, nessas ocasiões, colocar à disposição do público demonstrações gratuitas 

dos serviços. Para reduzir custos, os eventos poderiam ser realizados nos próprios espaços 

terapêuticos, visto que alguns possuem áreas amplas que podem ser destinadas a eventos 

setoriais.  

Alguns entrevistados utilizam-se ou utilizaram mão-de-obra terceirizada. Geralmente os 

resultados foram desanimadores, segundo seus próprios depoimentos. Por conta disso, deve-

se ter o cuidado de realizar esse tipo de associação através de contratos com cláusulas claras 

que impeçam práticas desleais por parte dos profissionais terceirizados. 

No processo de institucionalização, é normal a necessidade de recrutar cooperadores 

amistosos. Alguns entrevistados possuem parcerias com empresas de renome no estado, o que 

impacta positivamente na imagem organizacional. Para aqueles que não chegaram a capturar 

essas instituições parceiras, salienta-se que essas parcerias são benéficas para todos os casos 

apresentados, pois, no mínimo, isso fortalecerá a credibilidade do empreendimento na 

sociedade. 

Frente aos preconceitos e às dúvidas sociais acerca da competência profissional e da eficácia 

dos tratamentos alternativos, incorporar certificações é sempre uma atitude válida. 
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Certificações de qualidade devem ser adquiridas, o que possibilitará a revisão dos processos 

internos e a melhoria da imagem das empresas diante do mercado. 

Averiguando o cenário nacional, é evidente a necessidade de regulamentação da profissão de 

terapeuta holístico. Dessa forma, em parceria com o sindicato, poderia ser realizada uma 

campanha em prol da regulamentação da profissão de terapeuta holístico em âmbito 

municipal, como já aconteceu em outros municípios brasileiros, visto a maior complexidade 

na esfera federal. 

Finaliza-se a reflexão salientando que se deve ter cuidado com a reciclagem periódica dos 

profissionais, assim como a exposição dos títulos de qualificação conquistados no decorrer 

dos anos. Esse tipo de iniciativa dará maior segurança aos que estão se utilizando dos 

serviços. 

No tocante às contribuições acadêmicas, é necessário lembrar que o presente estudo não teve 

a pretensão de ser conclusivo, mas de contribuir com uma análise acerca do processo de 

institucionalização no ramo escolhido, ou seja, a medicina alternativa e complementar. 

Dentre as novas ideias que foram despertadas durante a realização da pesquisa, a seguir são 

sugeridos temas que poderão ser discutidos e aprofundados no meio acadêmico em um futuro 

próximo.  

Diante do desafio aqui proposto, sugere-se a realização de estudos de percepção social, a fim 

de detectar o grau de institucionalização ou de legitimação do setor das terapias alternativas e 

complementares, o qual ainda depara-se diante de uma gama de opositores declarados. 

Por fim, seria conveniente, por meio de um estudo comparativo, averiguar também o processo 

de legitimação dos negócios da medicina alternativa e complementar nas distintas regiões do 

Brasil, considerando as pressões culturais, a religiosidade e as especificidades locais. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 

 
INSTITUCIONALIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE LEGITIMAÇÃO DA MEDICINA 

ALTERNATIVA E COMPLEMENTAR 

 
O presente roteiro de entrevista tem por finalidade analisar a institucionalização da 
medicina alternativa e complementar em Aracaju e as estratégias de legitimação 
condicionantes do processo. Ressalva-se que as informações serão mantidas sob sigilo e a 
identidade de sua empresa não será divulgada. 

 

Nome da Empresa:   

Entrevistado/função:  

Data:_____/____/_____   

Entrevistadora: Rúbia Corrêa 

I - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1.1 Data de fundação do empreendimento?  _______/_______/________ 

1.2 Qual o endereço? 

1.3 Qual a área de especialização holística? 

1.4. Qual o mercado de atuação da empresa? 

Sergipe (  ) Nordeste (  )  Outras regiões (  )  Brasil   (  ) 

1.5 Qual a missão do empreendimento? 

1.6 Características dos empregados 

a) Qual o número total de pessoas envolvidas nas atividades da organização?  

b) Quais os cargos existentes?   

c) Quais as atividades inerentes a cada cargo?  

1.7 Conte-me a história da criação da sua empresa (como ela foi idealizada, quais foram 

seus apoiadores, suas dificuldades ...) 
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II – Estágio pré-institucional - HABITUALIZAÇÃO 

2.1 Ao longo da sua história o Sr. (a) se deparou com: 

(  ) A necessidade de adequar-se a novas tendências tecnologias que surgiram no mercado 

(Problemas tecnológicos) 

(   ) A necessidade de adequar-se a mudanças na legislação que contempla os serviços 

prestados pela empresa (Problemas legislativo) 

(   ) Problemas com a concorrência – promovido por forças de mercado: rivalidade entre 

os concorrentes, ameaça de entrada de novas empresas (entrantes), ameaça de produtos e 

serviços substitutos, poder dos fornecedores, poder dos compradores (clientes) 

(    ) Outras_________________________________________________________ 

2.2 Na sua avaliação quais foram os maiores problemas enfrentados pela sua organização 

ao longo da história. De que forma foram superados esses problemas? 

(   ) Contratou-se uma consultoria especializada 

(   ) Investiu-se em capacitação funcional 

(   ) Investiu-se em novas tecnologias 

(   ) Investiu-se em publicidade  

(  ) Outras soluções ___________________________________________________ 

2.3 Para manter-se no mercado fez-se necessário copiar comportamento/estratégias de 

concorrentes bem sucedidos? (Isomorfismo Mimético) 

2.4 Acredita que pode adotar algum comportamento típico da concorrência no futuro? 

Em caso de resposta positiva, qual seria? (Isomorfismo Mimético) 

2.5 Em algum momento se fez necessário atender alguma legislação específica 

devido a natureza do seu empreendimento (Isomorfismo Coercitivo)?  

(   ) Não 

(   ) Sim. Em caso de resposta positiva, fale-me um pouco sobre esse episódio. 

a) O que dizia a legislação? 

b) De que forma a organização adequou-se a ela? 
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c) Quais as pessoas envolvidas no processo? 

2.6 No que se refere aos colaboradores de sua organização, há ou houve a necessidade de 

profissionalização ou educação formal para melhor atender as expectativas do 

mercado?  

a) (  ) Não 

b)  (   ) Sim (  ), em caso de resposta positiva: 

Em que momento percebeu-se tamanha exigência e como ocorreu o processo de 

qualificação dos mesmos (Isomorfismo Normativo)?  

 

III – Estágio Semi-Institucional – OBJETIVAÇÃO  

3.1 Durante o ciclo de vida do empreendimento fez-se necessário formar uma equipe com 

a responsabilidade de identificar os problemas comuns ao ramo do seu negócio? 

(   ) Sim. Fale um pouco sobre a formação do grupo e as pessoas envolvidas. O grupo ainda 

perdura?   

(   ) Não. 

3.2 O grupo costuma analisar problemas e desenvolver soluções para estes? 

(   ) Sim.    (   ) Não. 

3.3 Como ocorre a análise e a solução dos problemas dentro da sua organização? 

(   ) Individualmente – no momento analítico e operacional não existe consulta a outras 
pessoas 

(   ) Brainstorming - Tempestade cerebral 

(   ) Técnica Nominal de Grupo - reunião de pessoas onde defrontam-se com múltiplas 
alternativas que podem ser observadas e definidas a melhor solução. 

(   ) A Matriz de Priorização -  ferramenta de gestão muito utilizada para priorizar 
alternativas. 

(   ) Diagrama de Dispersão- usado para se verificar uma possível relação de causa e efeito. 
Tornando-se claro as relações entre as variáveis e a intensidade entre elas. 
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(   ) Outras técnicas ______________________________________________________ 

3.4 As soluções costumam trazer benefícios à estrutura organizacional?  

(   ) Sim.  Fale sobre os tipos mais comuns de benefícios (aumento nos lucros, qualidade 

dos serviços, boa imagem...) 

(   ) Não. 

3.5 Quais as últimas melhorias ou mudanças que ocorreram em sua organização. 

3.6 Com relação aos concorrentes, após a adoção das últimas mudanças realizadas em seu 

estabelecimento empresarial, como o Sr. percebe o desempenho do seu 

empreendimento: 

(   ) Dentro da normalidade, equiparando-se aos concorrente; 

(   ) Abaixo da normalidade, inferior ao desempenho dos concorrente; 

(   ) Superior a concorrência. 

Explique em que está fundamentada a resposta.  

3.7  Com relação às estratégias organizacionais, recorde os momentos em que se fez 

necessário utilizá-las para:  

a) Adaptar-se as mudanças/novidades que ocorreram no mercado em que atua evitando 

assim perder fatia dele. 

 

b) Esforçar-se para encontrar parceiros (clientes, fornecedores, patrocinadores, 

divulgadores, redes sociais...) que pudessem apoiar as práticas organizacionais 

vigentes a fim de fortalecer-se no mercado. 

 

c) Se fez necessário modificar crenças sócias sociais que podem afetar negativamente a 

sua organização, criando novas demandas/públicos para o serviço. 
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d) Foi necessário melhorar a percepção/visão que a sociedade tem sobre a sua empresa 

(adequando-se a exigências legais do mercado, divulgando a qualidade dos serviços, a 

integridade da sua imagem, sua preocupação com os funcionários, conseguir parceiros 

de negócios - fornecedores, clientes - e candidatos para seus postos de trabalho) 

 

e) Foi necessário dirigir esforços para que a sociedade julgasse suas atividades/serviços 

como eficazes, promotores do bem-estar social (produziu resultados adequados a cada 

ocasião, ofereceu demonstrações do serviço a fim de promovê-lo, mostrou-se uma 

empresa ética, integra, responsável socialmente e ambientalmente, conquistou adeptos 

e mostrou-se bem sucedida). 

 

f) Dirigir esforços para que a sociedade julgasse os serviços da sua empresa 

verdadeiramente úteis/ necessários (buscou apoio da sociedade - classe médica, 

clientes, terapeutas alternativos, sindicatos -, popularizou os serviços, divulgou sua 

atividade, implementou novas formas de conduzir suas atividades, reproduzir normas 

legalmente definidas,  buscar certificações) 

3.8 Relate por meio de evidências concretas a imagem da sua empresa frente a 

sociedade: 

a) O público acredita que seus serviços efetivamente promovem bem-estar social? O 

serviço e a técnica utilizada são considerados eficazes? 

 

b) Os serviços disponibilizados por sua empresa são considerados verdadeiramente úteis 

pela sociedade? O Sr. acredita que sua organização possui credibilidade na 

comunidade onde atua? 
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IV – Institucionalização - SEDIMENTAÇÃO 

4.1 Existem grupos sociais, a exemplo dos médicos ortodoxo, que ainda resistem a 

atuação da sua organização? 

(   ) Não. 

(   ) Sim. Quais? Fale um pouco sobre este fato, relate como está lidando com o 

problema no decorrer dos anos.   

4.2 No decorrer da existência da sua organização, houve grupos de pessoas que 

apoiam/defendem a atuação da sua organização? 

(   ) Sim. Quais? Explane como esses grupos se comportaram com o passar decorrer dos 

anos.   

(   ) Não. 

4.3 Nos últimos anos houve crescimento organizacional (financeiro, abertura de filiais, 

número de cliente, empregados)?  

(   ) Sim. Explique (   ) Não. 
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APÊNDICE B - Cronograma 

 
 

Atividades 

Semestres  

2012 2013 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Revisão 
bibliográfica  

x x x x x          

Instrumento 
de Coleta  

     x         

Pré-teste       x         

Qualificação 
do projeto 

      x        

Preparação da 
pesquisa de 
campo  

      x        

Pesquisa de 
campo 

       x x x     

Análise de 
dados 

          x x   

Revisão do 
relatório final  

           x x  

Defesa              x 
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ANEXO
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ANEXO A – Relação das Empresas com CNAE vinculada as Terapias Alternativas e Complementar em Sergipe
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