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CaPítulo 1

AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS DE ATENÇÃO BÁSICA 
DE SAÚDE PLANEJADAS E EXECUTADAS 

NO PERÍODO DE 2020 E 2021 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS

1.1 INTRODUÇÃO

Historicamente a humanidade ao longo de sua civilização enfren-
tou e enfrenta os mais diversos tipos de enfermidades. A ideia de Atenção 
Primária de Saúde foi utilizada como forma de organização dos sistemas 
de saúde pela primeira vez no chamado Relatório Dawnson, em 1920.

Conforme Ministry of  Health, 1920 os serviços domiciliares de um 
dado distrito devem estar baseados num Centro de Saúde Primária - uma 
instituição equipada para serviços de medicina curativa e preventiva no 
intuito de ser coordenado por médicos com a especialidade de clínicos 
gerais daquele distrito, em conjunto com um serviço de enfermagem efi-
ciente e com o apoio de consultores e especialistas visitantes. Mas, a maior 
parte da equipe deverá ser formados por clínicos gerais dos seus distritos, 
bem como os pacientes pertencem aos serviços chefiados por médicos de 
sua própria região.Os Centros de Saúde Primários possuem seu tamanho 
e complexidade de acordo com as necessidades locais, e com sua locali-
zação delimitada por região com o objetivo de atender determinada zona.

Essa visão de Atendimento Primário de Saúde que o governo Inglês de-
senvolveu inspirou o mundo inteiro na criação e planejamento do atendimen-
to dos enfermos. No Brasil, antes da promulgação da Constituição Federal 
de 1988, segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde o atendimento 
dos hospitais públicos não atendia toda a população, ocorria uma restrição de 
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cerca de 30 milhões de brasileiros que poderiam usar os hospitais públicos de 
saúde. Esse requisito de atendimento dos hospitais públicos para a população 
seria quem contribuiria para a Previdência Social. Já a população que não 
tinha condições financeiras dependia da caridade e da filantropia.

Segundo o Centro Cultural do Ministério da Saúde atualmente o 
sistema público de saúde é para todos, sem discriminação. Desde a ges-
tação e por toda a vida a atenção integral à saúde é um direito adquirido 
desde a promulgação da Constituição Federal em seu Art. 196 informando 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

O governo Federal lançou um novo programa para a saúde da mu-
lher incluía ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e 
recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, 
nas seguintes ocasiões do período gestacional que seria pré-natal, parto e 
puerpério, em transição de fase da mulher especificamente no climatério, 
além disso, no planejamento familiar e doenças como DST, câncer de colo 
de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do 
perfil populacional das mulheres (BRASIL, 1984).

Em Manaus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – 
SEMSA, criada em 20 de novembro de 1975, através da lei nº 1240, desen-
volve ações de saúde conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, pre-
conizadas na Política Nacional de Atenção Básica, no âmbito individual e 
coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde primária (Portaria 
nº 2.436, de 21 de setembro de 2017/MS) estando preparada para assumir 
a coordenação do cuidado e ordenação das redes de atenção à saúde.

Possuindo a evidenciação de suas ações e serviços ofertados, nortea-
dos e apoiados nos princípios e diretrizes da Atenção Básica, tais como: 
universalidade, equidade, cuidado centrado na pessoa, resolutividade e 
longitudinalidade do cuidado, constituindo-se como o caminho para a en-
trada preferencial do SUS.

Nesse contexto, foi formulada a seguinte problemática: Será que os 
recursos destinados para a Atenção Primária de Saúde (APS) SEMSA de 
Manaus estão sendo executados conforme planejado nas Programações 
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Anuais de Saúde quanto aos Relatórios de Gestão do Município de Manaus?
Este estudo tem como objetivo geral avaliar e demonstrar as ações 

de atenção básica planejada e executadas período de 2020 e 2021, como 
forma de demonstrar as origens e as aplicações dos recursos na Atenção 
Primária de Saúde (APS) SEMSA nos referidos exercícios por meio de 
dados coletados no portal transparência da Prefeitura de Manaus, bem 
como nas Programações Anuais de Saúde (PAS) e nos Relatórios Anuais 
de Gestão (RAG) do Município de Manaus.

Para possibilitar a execução do objetivo geral, definiram-se os se-
guintes objetivos específicos:

a) Identificar as origens dos recursos destinados à Atenção Primária de 
Saúde (APS) SEMSA nos anos de 2020 e 2021.
b) Demonstrar aplicações de recursos executados para a Atenção Primária 
de Saúde (APS) SEMSA nos anos de 2020 e 2021.
c) Comparar as informações contidas nas Programações Anuais de Saúde 
do Município de Manaus com os dados dos Relatórios de Gestão de Saúde 
do Município entre os anos de 2020 e 2021.
d) Comparar se as metas relacionadas ao acesso à atenção primária e espe-
cializadas da saúde especificamente à atenção integral à saúde da mulher 
foram executadas no período de 2020 e 2021.

O referido artigo está estruturado conforme as seguintes seções: na 
primeira é exibida a introdução, na segunda apresenta-se a fundamenta-
ção teórica sobre como ocorre o planejamento orçamentário da Atenção 
Primária de Saúde (APS) SEMSA, sua execução de recursos e na terceira 
relatam-se as análises e comparação dos dados primários quanto à análi-
se comparativa entre as Programações Anuais de Saúde e os Relatórios 
Anuais de Gestão dos anos de 2020 e 2021.

1.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em meados de novembro de 2019, o Ministério da Saúde divulgou 
uma nova política de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), cha-
mada “Previne Brasil”, com intuito de fortalecer os atributos vitais e derivados 
da APS propostos por Starfield 1 . O Previne Brasil possui como objetivo au-
mentar a sincronia entre o resgate aos princípios historicamente estabelecidos 
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da APS e a modernização organizacional que o século XXI e as mudanças 
sociais e culturais nos impõem. Com esta nova política a pretensão é de en-
frentar os desafios não resolvidos da APS no SUS e diferenciar na organiza-
ção dos serviços, conservando, com segurança, os princípios que comandam 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e a APS. (Ministério da saúde, 2020)

Na saúde, o governo especificou a APS como prioridade, criando uma 
secretaria própria para a área no Ministério da Saúde. Contudo, essa forma de 
alteração no modelo de financiamento da APS como as demais prioridades 
causará impactos sobre o SUS e sobre a saúde da população, que precisam ser 
organizados sendo inicialmente identificados e posteriormente monitorados, 
em especial diante da manutenção que normalmente ocorrerá em longo pra-
zo das medidas de austeridade fiscal, que ocorrem com intuito de reduzir os 
déficits orçamentários do governo por meio de redução de gastos que deverá 
agravar o sub-financiamento público da saúde no país.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos motivos do au-
mento de gastos em saúde – ocorre em decorrência do envelhecimento da 
população, do aumento da aparecimento de inúmeras doenças crônicas, 
da atualização, inclusão e renovação de atuais e novas tecnologias – têm 
ocorrido em uma velocidade, ou seja em um patamar superior ao cresci-
mento do produto interno bruto dos países (World Health Organization, 
2018). Observa-se que esse novo comportamento de financiamento é uma 
mudança examinada e acompanhada no padrão de financiamento da saú-
de global, em que cada vez mais os recursos para o setor, provêm cada vez 
menos do gasto direto das pessoas que utilizam o APS, o que normalmen-
te se enquadra nas famílias e sim mais de fundos comuns, principalmente 
de fontes governamentais (World Health Organization,2018).

Segundo Blomqvis, existem variações no modo de financiamento e 
de uso de recursos disponíveis entre países que interferem na imparcialida-
de do acesso a serviços e tecnologias, na eficiência do uso de recursos, e na 
melhoria dos resultados em saúde. Essa análise comparativa entre países 
demonstra que aqueles com maiores percentuais de financiamento público 
e de alocação de recursos na APS demonstram os melhores resultados no 
aspecto saúde e demonstram uma menor desigualdades entre grupos po-
pulacionais (Blomqvis, 2011).

Na comparação entre países, levando como base questões 
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econômicas, infere-se que entre os grupos de países de alta renda o finan-
ciamento da saúde é predominante público e a APS tem forte papel na 
organização do sistema de saúde. (Blomqvis, 2011)

A exceção a esse grupo são os Estados Unidos. Que demonstra um 
comportamento no percentual do gasto total em saúde de aproximada-
mente o dobro que os outros países ricos, alcançando em média 17,8% 
de seu produto interno bruto em 2016, sendo que o maior percentual é 
privado (53,4% do total). O maior gasto do país, porém, essa condição não 
se reflete em melhores resultados em saúde na comparação com outros 
países do grupo (Papanicolas I, 2018).

Com o início do novo Programa Previne Brasil, o Estado propõe 
um novo modelo de custeio e financiamento para a Atenção Primária à 
Saúde. Esse novo modelo dará um novo olhar ao profissional de saúde. À 
medida que realiza o cadastro das famílias, pode observar as vulnerabili-
dades socioeconômicas encontradas em seu território. Principalmente a 
tipologia rural-urbana definida pelo IBGE. Com os incentivos financeiros 
de captação ponderada, será estimulado a cadastrar pelos critérios apon-
tados pelos indicadores do Ministério da Saúde, são eles: os beneficiários 
da Bolsa Família (PBF); todos os moradores que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC); todos os que recebem o benefício previden-
ciário no valor de até dois salários mínimos. Sempre respeitando o critério 
de perfil demográfico por faixa etária, que contempla pessoas cadastradas 
com idade até 5 (cinco) anos e com 65(sessenta e cinco) anos ou mais. O 
profissional estará inserido em um ambiente de vulnerabilidade social in-
tensa, podendo utilizar desta ferramenta de trabalho para captar os casos 
de violência que estão inseridos na comunidade. (BRASIL, 2019).

Segundo a Portaria n.° 2.539 a qual ocorre mudanças com efeitos 
também para a continuidade da atenção e a universalidade do acesso. Esta 
portaria instituiu o quadro mínimo composto por - médico e enfermeiro 
– para a equipe de atenção primária, além disso, a portaria flexibilizou 
a carga horária e a população adscrita, admitindo duas modalidades de 
equipes de atenção primária. Ainda segundo a portaria foram descritas as 
seguintes modalidade I e modalidade II, na modalidade I irá estabelecer 
carga horária mínima individual de aproximadamente de 20 horas sema-
nais e chegando em 50% da população adscrita a uma determinada equipe 
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de saúde da família; para a Modalidade II, aumenta-se a carga horaria 
chegando a 30 horas semanais e com isso, também aumenta para 75% da 
população adscrita a uma equipe de saúde da família. Foi estabelecido que 
os integrantes das equipes podem participar em mais de uma equipe de 
atenção primária ou equipe de saúde da família.

Para Morosini, é difícil imaginar, um exercício de um cuidado terri-
torializado em grande parte do contexto brasileiro. Uma vez que, aumen-
ta-se a distância entre a realidade dos territórios e as equipes e serviços, 
por consequência disso, aumenta-se as barreiras ao acesso das pessoas aos 
cuidados em saúde. Perde-se a eficiência , por exemplo, na potencialidade 
do trabalho educativo produzido em maior sintonia com a dinâmica da 
vida nas comunidades. ( Morosini MVG et al,2018)

Desde o início de 2020, o Brasil possui um novo modelo de finan-
ciamento da Atenção Primária à Saúde (APS), o Previne Brasil, que está 
em processo de implantação. O programa possui como desafio a amplia-
ção ao acesso, melhorar alguns aspectos que seriam a qualidade e de certa 
forma ofertar mais equidade para APS no país, inspirado nas melhores 
práticas e experiências de qualidade da APS no mundo, contudo dentro 
de sistemas universais de saúde. É um modelo no qual o financiamento é 
misto, ou seja, tem o objetivo de equilibrar valores financeiros per capita 
referentes à população que de fato esta cadastrada nas equipes de Saúde 
da Família e de Atenção Primária, com a performance assistencial dessas 
equipes e contando com os incentivos para ações estratégicas, tais como 
ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), infor-
matização (Informatiza-APS) e formação de especialistas por meio de re-
sidência médica e multiprofissional em APS.

Segundo o plano municipal de Saúde 2018-2021 apresenta como estra-
tégia prioritária o reordenamento da rede de serviços de saúde, objetivando a 
ampliação da cobertura da atenção primária e a efetiva implantação da Rede 
de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, Rede de Urgência e Emergência, 
Rede de Atenção Psicossocial e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 2020).

Conforme o plano municipal de Manaus 2018-2021, pag 52, a rede de 
serviços de Atenção Primária à Saúde – APS de Manaus é composta por 239 
(duzentas e trinta e nove) Unidades Básicas de Saúde, sendo 227 (duzentas e 
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vinte e sete) Unidades Básicas de Saúde – UBS, 1 Unidade Móvel Fluvial e 
11 (onze) Postos de Saúde localizados no DISA Rural, conforme Tabela 28. 
Dentre as UBS no modelo tradicional, 10 (dez) funcionam em horário am-
pliado, das 7h às 21h, de segunda a sexta feira, e de 7h às 12h, aos sábados.1 
A rede de serviços de Atenção Primária à Saúde – APS de Manaus é com-
posta por 239 (duzentas e trinta e nove) Unidades Básicas de Saúde, sendo 
227 (duzentas e vinte e sete) Unidades Básicas de Saúde – UBS, 1 Unidade 
Móvel Fluvial e 11 (onze) Postos de Saúde localizados no DISA Rural, con-
forme Tabela 28. Dentre as UBS no modelo tradicional, 10 (dez) funcionam 
em horário ampliado, das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e de 7h às 12h, 
aos sábados. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 2020).

1.3 METODOLOGIA

1.3.1 Da classificação da pesquisa

Para o alcance do objetivo deste estudo, a abordagem dessa pesquisa é 
descritiva na qual foi analisada a desempenho dos financiamentos das ações 
de atenção básica da saúde pública municipal de Manaus planejada e execu-
tada período de 2020 e 2021, bem como a variação e a efetividade dos gastos 
planejados para gestão municipal no período de 2020-2021. (GIL, 2017)

A pesquisa descritiva que engloba a dinâmica de financiamen-
to quando a variação e a efetividade dos gastos de saúde pública do 
Município de Manaus serão desenvolvidas por meio de pesquisa docu-
mental que consistiu no levantamento de dados e da análise comparativa 
entre as Programações Anuais de Saúde e os Relatórios Anuais de Gestão 
do período de 2020-2021 (MARCONI e LAKATOS, 2017).

No que tange a abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa pela qual recorre-se a procedimentos estatísticos 
simples para apontar as médias e percentuais de receitas e despesas, assim 
como a variação e efetividade dos gastos planejados pela saúde pública 
municipal de Manaus entre 2017-2020 (MARCONI e LAKATOS, 2017).

1.3.2 Da coleta e análise de dados

Por meio da coleta de dados primários extraídos das Programações 
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Anuais de Saúde e dos Relatórios de Anuais de Gestão, ambos da Secretaria 
Municipal de Saúde Manaus, no período de 2020- 2021, buscou-se realizar 
a identificação da origem e aplicação dos recursos na saúde municipal de 
Manaus, no período em questão, além da análise de variação e de efe-
tividade dos gastos planejados pela gestão, com o emprego de métodos 
estatísticos, tais como média e pontos percentuais, para aferir a partici-
pação das fontes de financiamento na composição dos gastos públicos, 
tanto planejados quanto executados e, inclusive, o grau de efetividade de 
tais gastos planejados, objetos desta pesquisa. Os dados foram levantados 
e compilados em tabelas tendo como referências os seguintes blocos de 
informação: a) Atenção Básica;

1.3.3 Do universo e da amostra

Define-se como universo desta pesquisa a gestão de saúde pública 
municipal de Manaus, tendo como recorte amostral a destinação de recei-
tas e aplicação de despesas orçamentárias da gestão de saúde da referida 
municipalidade no período de 2020-2021.

1.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Inicialmente foi identificado em nossa pesquisa o marco legal atual 
relativo às origens dos repasses financeiros governamentais que dão ori-
gem aos recursos destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
no período de 2020-2021.

Primeiramente, a programação anual de saúde do Município de 
Manaus deve atender concomitantemente o Plano de Saúde bem como 
aos fundamentos da Constituição Federal de 1988 e, atender igualmente, 
às disposições tanto pela Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990 quanto a 
Lei nº 8.142/1990, que dispõe justamente sobre as transferências intergo-
vernamentais de recursos financeiros do  SUS.

Ademais, apreciou-se que a Lei nº 8.080/1990 teve regulamentação 
por intermédio do Decreto nº 7.508/2011, bem como a Lei Complementar 
nº 141/2012 e pela Portaria GM/MS nº 2.135/2013.

Auferiu-se dos documentos expostos nos portais de transparência 
que tanto as Programações Anuais de Saúde quanto os Relatórios Anuais 
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de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, no período de 
2020-2021, apontam:

a) Elaboração da Programação Anual de Saúde (PAS) de 2020, jan./2020, 
decorreu da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 (Lei 
nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019) foi publicada em 30 de dezembro 
de 2019 no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM) nº 4749, 
Edição Extra I e houve a publicação, no DOM ed. nº 4855, de 04 de junho 
de 2020, do Decreto nº 4.838, de 04 de junho de 2020, para abertura de 
Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento de 2020, a fim de incluir 
Programação de Trabalho na LOA 2020 e PPA 2018-2021.
b) Quanto à PAS 2020, destaca-se da pág. 7:

[...] foi elaborada em consonância com o Plano Municipal de Saúde (PMS) 
para o período 2018 a 2021 e segue a estrutura preconizada na PRC n° 1, 
de 28 de setembro de 2017, art. 94 a 100, os quais estabelecem que a PAS 
deve conter a definição das ações a serem desenvolvidas no ano referente ao 
cumprimento das metas do Plano de Saúde, a identificação dos indicadores 
utilizados no monitoramento e na avaliação de sua execução e a previsão 
dos recursos orçamentários necessários. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MANAUS, 2020).
A PAS 2020 foi entregue ao Conselho Municipal de Saúde de Manaus em 
2019, conforme Ofício nº 4780/2019-DPLAN/SUBGAP/SEMSA, contu-
do, necessitou ser revisada conforme orientação dada pela Nota Técnica nº 
7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS, para inclusão de metas ou de ações de-
correntes do enfrentamento à pandemia da COVID-19, doença respiratória 
infecciosa aguda causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e que pode 
levar ao agravamento e ao óbito, especialmente em indivíduos que apresenta-
rem fatores ou condições de risco para as complicações da doença.

Segundo a PAS 2020 o documento apresenta a seguinte estruturada 
6 diretrizes, 22 objetivos e 194 metas no total, das quais 177 têm ações es-
pecíficas para o ano de 2020, além da definição da macro alocação dos re-
cursos do SUS para o financiamento do sistema no âmbito municipal. Estas 
metas estão relacionadas ao acesso à atenção primária e especializadas; à 
qualidade dos serviços de saúde; à humanização do atendimento; à atenção 
às urgências; à regulação dos serviços de saúde; à atenção integral à saúde 
da mulher, da criança, do adolescente, do idoso e do homem; assistência 
farmacêutica; promoção e vigilância em saúde; vigilância sanitária; saúde 
do trabalhador; gestão do trabalho e educação permanente; controle social; 
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informação e comunicação em saúde; qualificação de instrumentos de ges-
tão; controle interno assistencial e ampliação dos canais de comunicação 
com a população (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 2020).

Como exposto na citação anterior, a PAS 2020 necessitou de revisão 
em decorrência da pandemia de COVID-19, cuja declaração de emergên-
cia foi decretada pelo Governo Federal em 04 de fevereiro de 2020, confor-
me segue (PAS 2020, pág. 7):

[...] As medidas adotadas para o enfrentamento à COVID-19, no Brasil, fo-
ram iniciadas pela declaração da situação de Emergência em Saúde Pública 
(COE-nCOV), pelo Ministério da Saúde (MS), coordenado pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS), no dia 22 de janeiro de 2020, com o objetivo 
de nortear a coordenação do MS, no âmbito do Sistema Único de Saúde - 
SUS, à possível emergência em saúde pública, e em 04 de fevereiro de 2020, 
o governo federal decretou situação de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional – ESPIN, publicada pelo Ministério da Saúde (MS) 
por meio da Portaria nº 188/GM/MS, apesar de não haver confirmação 
dos casos da doença no Brasil até a data da publicação.1 (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MANAUS, 2020).

Consequentemente, tal declaração de emergência possibilitou a dis-
pensa de licitação para aquisição de insumos, medicamentos e serviços 
hospitalares, cujos recursos orçamentários e decorrente variação de gastos 
serão apontados adiante.

Comparativo entre o orçamento previsto na PAS e o Demonstrativo 
Resumido da Execução Financeira dos Recursos do SUS por bloco de 
financiamento do RAG (2020).

Tabela 01: Origens e Aplicações de Recursos na Saúde Pública Municipal de Manaus 
(2020-2021).

Item

2020

Orçamento 
Previsto

Dotação 
Atualizada

Receita 
Destinada

Despesa 
Empenhada

Despesa 
Liquidada

Despesa Paga

Atenção 
Básica

417.617.921,50 420.309.145,96 417.617.921,50 417.617.921,50 398.083.417,21 397.940.305,58

Item

2021

Orçamento
Previsto

Dotação
Atualizada

Receita
Destinada

Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

Despesa Paga

Atenção 
Básica

406.794.000,00 429.464.380,56 415.869.233,88 415.869.233,88 390.092.818,52 381.006.109,57

Fonte: PAS e RAG (2020-2021)
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Podemos observar que o combate à pandemia contra o Covid-19 
impactou de forma significativa no orçamento previsto conforme Plano 
Municipal de Saúde 2018-2021.

[...] O PMS 2018-2021 apresenta como estratégia prioritária o reordena-
mento da rede de serviços de saúde, objetivando a ampliação da cobertura 
da atenção primária e a efetiva implantação da Rede de Atenção à Saúde 
da Mulher e da Criança, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção 
Psicossocial e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 
Entretanto, torna-se necessário informar que houve priorização das metas e/
ou ações decorrentes do enfrentamento à pandemia da covid- 19, devido ao 
crescente número de casos registrados no município de Manaus e ao grau de 
mortalidade da doença, especialmente em indivíduos que apresentam fato-
res ou condições de risco para as complicações da doença. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MANAUS, 2020).

Por meio das tabelas 01 acima, foi possível demonstrar a série re-
ferente ao período estudado anos 2020 e 2021, a ponto de expor clara-
mente à dinâmica orçamentária inicialmente destinada a atenção básica 
de saúde da secretaria municipal de saúde de Manaus, bem como com-
preender a forma como os recursos foram aplicados no ápice da pande-
mia de COVID-19.

No ano de 2020, podemos observar que muitas metas traçadas para 
o respectivo ano não foram executadas por conta da situação de emergên-
cia causada pela pandemia de COVID -19. Em 2020, os procedimentos 
com finalidade diagnóstica representaram 14,46% da produção no ano, 
acima das ações de promoção e prevenção em saúde. Em comparação 
com o informado no RAG 2019, a produção de Atenção Básica apresen-
tou uma redução de 7,68% (Prefeitura Municipal de Manaus)

Outros indicadores afetados da Atenção básica de saúde pela pan-
demia do novo Coronavírus foram: a proporção de vacinas selecionadas 
do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos 
de idade com cobertura vacinal preconizada; a proporção de óbitos de 
mulheres em idade fértil (MIF) (10 a 49 anos) investigados; e a proporção 
de registro de óbitos com causa básica definida, devido ao fechamento 
das unidades de saúde, devido ao fato das salas de vacina permaneceram 
fechadas (Prefeitura Municipal de Manaus).

Outro indicador da atenção básica de saúde conforme a nota técnica
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[...] Em observância à Nota Técnica 007/2020 - DAP/DEVAE/SUBGS 
de 05/06/2020 e Nota Técnica DIDEPRE/CONPREV/INCA, de 
09/07/2020, que recomendam a realização de exames citopatológicos e de 
mamografia somente para mulheres que se enquadrem nos critérios de ras-
treio organizado e oportuno, esses exames continuaram sendo realizados. 
No entanto, o cenário epidemiológico da pandemia de COVID-19 impac-
tou negativamente sobre os indicadores de razão de exames citopatológicos 
do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de 
determinado local e a população da mesma faixa etária e razão de exames 
de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos 
na população residente de determinado local e população da mesma faixa 
etária, uma vez que a procura pelos exames foram prejudicadas pelo aumen-
to da curva pandêmica nos meses de março, abril, novembro e dezembro 
(Prefeitura Municipal de Manaus).

É importante ressaltar que algumas das medidas inseridas na revi-
são da PAS 2020, ocorrida em agosto de 2020 e cuja proposta era incluir 
metas e/ou ações decorrentes do enfrentamento à pandemia da covid-19, 
doença respiratória infecciosa aguda causada pelo novo coronavírus e que 
pode levar ao agravamento e ao óbito, permanecem na PAS 2021, pois per-
manece o crescente número de casos registrados no município de Manaus. 
(Prefeitura Municipal de Manaus)

Diante do exposto fica claro que muitas metas da atenção básica de 
saúde não foram desenvolvidas e executadas a situação de emergência decla-
rada pelo governo Federal no ano de 2020 e permaneceu pelo ano 2021 sendo 
outras variantes, o pico da Pandemia da covid -19 carregou consigo recursos 
financeiros e humanos o que dificultou a execução orçamentária bem como as 
metas e atividades rotineiras alocadas na atenção básica de saúde.

CONCLUSÕES DO PRIMEIRO CAPÍTULO

Por meio do referido artigo, foi possível identificar as origens dos 
recursos destinados à Atenção Primária de Saúde (APS) SEMSA nos anos 
de 2020 e 2021, bem como, conhecer marco legal vigente que estabelece 
sobre as movimentações financeiras de recursos governamentais, especifi-
camente à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus no período de 2020-
2021, condizente com o objetivo desta pesquisa.

Infere-se do artigo que todo o programa anual de saúde do mu-
nicípio de Manaus atende ao plano de saúde, que por sua vez deve 
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atender às exigências da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica 
de Saúde n. 8.080/1990 e Lei nº 8.1 2/1990, que trata especificamente 
das transferências entre governos do SUS. Além disso, observou-se que 
a Lei nº 8.080/1990 é regulamentada pelo Decreto nº 7.508/2011 e Lei 
Complementar nº 1 1/2012 e pelo Decreto GM/MS nº 2.135/2013.

Infere-se do artigo que todo o planejamento do programa anual de saú-
de do município de Manaus atende ao planejamento do plano de saúde, que 
por sua vez deve atender às exigências da Constituição Federal de 1988 e da 
Lei Orgânica de Saúde n. 8.080/1990 e Lei nº 8.1 2/1990, que trata especifi-
camente das transferências entre governos do SUS. Além disso, observou-se 
que a Lei nº 8.080/1990 é regulamentada pelo Decreto nº 7.508/2011 e Lei 
Complementar nº 1 1/2012 e pelo Decreto GM/MS nº 2.135/2013.

Além disso, constatou-se também que no ano 2020, após a decre-
tação do Estado de emergência por conta da pandemia do COVID-19, a 
União transferiu aproximadamente cerca de R$ 56.955.422,29 em recur-
sos para que a saúde municipal de Manaus pudesse combater a pande-
mia. Outro ponto, observado foi a receita auferida com recursos próprios 
do município de Manaus em 2020, que correspondeu a um total de R 
$1.324.819.040,30, ou seja uma dotação superior a para o ano em questão.

Em síntese, no período estudado (2020-2021), a forma de financia-
mento das ações de saúde pública na cidade de Manaus no período referi-
do de 2020-2021 e aumentou consideravelmente em 2020, ambas afetadas 
pelos recursos. transferidos pelo governo Federal para enfrentamento da 
pandemia de COVID-19.

Perante o exposto, percebe-se que muitas metas essenciais de saúde 
não foram definidas e implementadas, a emergência declarada pelo gover-
no federal em 2020 e alinhada com outras variantes em 2021, o pico da 
pandemia de Covid-19 trouxe consequências financeiras e recursos, que 
dificulta a execução de orçamentos e metas e atividades rotineiras destina-
das à atenção primária à saúde.
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CaPítulo 2

ANÁLISE DA ORIGEM DE RECURSOS E DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEMSA 

MANAUS QUANTO ÀS METAS E AÇÕES AO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 

NOS ANOS DE 2020 E 2021

2.1 INTRODUÇÃO

Recentemente o mundo vivenciou uma inesperada pandemia, onde 
foi necessário o investimento de dinheiro público na saúde para comba-
tê-la de forma eficaz. Juntamente com essa necessidade presenciamos os 
escândalos e denúncias de desvios de verbas, superfaturamento dentre ou-
tras. A pandemia causada pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19) tor-
nou-se um dos grandes desafios do século XXI. Atualmente, acomete mais 
de 100 países e territórios nos cinco continentes. Seus impactos ainda são 
inestimáveis, mas afetam direta e/ou indiretamente a saúde, assim como a 
economia da população mundial. (PIRES BRITO et al., 2020)

No Brasil o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado no dia 26 
de fevereiro de 2020, mobilizando as esferas públicas para o uso de recur-
sos no combate à doença, o país implementou o Sistema Único de Saúde 
(SUS) nas últimas três décadas, realizando inovações no modelo de finan-
ciamento do sistema de saúde e no desenho de arranjos organizacionais de 
serviços de saúde com o objetivo de conseguir um crescimento da cober-
tura de APS, transformando o modelo de atenção à saúde num país com 
uma população de 213,3 milhões (GOV.BR, 2021) Segundo Fernandes e 
Pereira (2020), o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, 
por força constitucional, é de responsabilidade das três esferas de gestão 
do SUS. No entanto, desde sua institucionalização o financiamento deste 
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sistema sempre foi uma pauta de disputa intensa.
A repercussão em decorrência da ausência de discricionariedade é 

um fator relevante.  Segundo dados do FNS, foram disponibilizados a esta-
dos, Distrito Federal e municípios um montante de R$ 9,570 bilhões para 
o enfrentamento da COVID-19 (FERNANDES E PEREIRA, 2020). O 
Município de Manaus recebeu R$ 56.955.422,29 advindos da União espe-
cificamente ao enfrentamento da pandemia, com destaque para a receita 
realizada de recursos próprios pelo referido Município em 2020, totalizan-
do R$ 1.324.819.040,30 (pág. 73 do RAG, 2020).

Nesse contexto, foi formulada a seguinte problemática: Qual ori-
gem de recursos e a execução orçamentária da SEMSA Manaus quanto às 
metas e ações ao enfrentamento da COVID-19 nos anos de 2020 e 2021?

Este estudo tem como objetivo geral analisar os recursos recebidos 
pela SEMSA Manaus assim como a sua execução orçamentária e apli-
cação para o enfrentamento do vírus, através da análise do Relatório 
Geral do Município de Manaus e os relatórios de Gestão publicados pela  
SEMSA dos anos 2020 e 2021.

Para possibilitar a execução do objetivo geral, definiu-se os seguintes 
objetivos específicos: a) Identificar quais as origens das receitas municipais, 
assim como as metas e ações para o enfrentamento da COVID-19 da SEMSA 
Manaus; b) Investigar a execução e o cumprimento dessas metas; c) Comparar 
os resultados dos anos de 2020 e 2021, quanto aos dados encontrados.

Esse estudo se justifica pela necessidade de compreensão do uso das 
verbas públicas pela população em geral, como provedoras desses recursos e a 
transparência precisa para criar uma relação de confiança entre o povo e seus 
governantes. A investigação das origens dos recursos utilizados pela SEMSA 
gera confiança e entendimento do funcionamento dos cofres públicos.

O tema abordado representa uma gama de assuntos pouco explo-
rados na Universidade Federal do Amazonas, assim visa contribuir no 
ramo desta pesquisa. Visando atingir o objetivo e responder a questão da 
pesquisa, formulam-se a seguintes hipóteses: a) Por 2020 ter sido um ano 
extraordinário recebeu mais recursos financeiros do que 2021, onde há 
mais preparo hospitalar?

O referido artigo está estruturado conforme as seguintes seções: na 
primeira é exibida a introdução, na segunda apresenta-se a fundamentação 
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teórica sobre a execução orçamentária; na terceira relatam-se os procedi-
mentos metodológicos empregados para o desenvolvimento da pesquisa, 
na quarta, apresenta-se a análise dos resultados obtidos.

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para analisar as variações orçamentárias e percepção de impacto das 
variáveis de influência, considera-se relevante compreender a proposta da 
gestão orçamentária pública assim como o seu processo de elaboração dian-
te dos normativos legais aludidos por Sampaio (2011) e Silva & Silva (2020).

O Orçamento Público compreende a elaboração e execução de três 
leis – o plano plurianual (PPA), as diretrizes orçamentárias (LDO) e o or-
çamento anual (LOA) - que, em conjunto, materializam o planejamento e 
a execução das políticas públicas federais. Caracteriza-se por possuir múl-
tiplas funções: planejamento, contábil, financeira e de controle. (CERVO, 
2012). O orçamento público pode ser conceituado como um plano elabo-
rado para um determinado período de tempo, que promulga por meio de 
objetivos físicos e financeiros, os programas de governo e os meios pelos 
quais serão financiadas tais atividades (CASTRO, 2018).

Castro (2018) ressalta que no Brasil, o equilíbrio do orçamento é carac-
terizado pelo “jeitinho brasileiro”, no qual, durante muitos anos, as receitas 
de operações de crédito ou lançamento de títulos públicos é que mantinha 
equilibradas as despesas públicas, o que levou o Brasil a ter uma dívida que 
consome mais de 20% dos recursos, atualmente, arrecadados da população. 
Quando o planejamento é desenvolvido de acordo com a realidade do ente, 
fica claro uma maior possibilidade de equilíbrio nas contas públicas, pois ele 
vem contribuir na tomada de decisão (CRUZ; AFONSO, 2018).

Pinheiro (2018) aponta a que a nova Constituição significou “au-
mento da transparência e retomada do caráter democrático ao processo 
orçamentário” (PINHEIRO, 2018, p.38), uma vez que o legislativo voltou 
a atuar ativamente no processo orçamentário. O acesso à informação é um 
direito que quando exercido é capaz de produzir efeitos positivos sobre a 
sociedade que exerce controle sobre seus gestores. Desta forma, pode-se 
dizer que o controle social está condicionado a transparência que é dada 
pelos gestores públicos. (SILVA, 2020) A transparência na gestão pública 
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municipal tem grande importância, pois por meio dela o cidadão poderá 
analisar como estão sendo administradas as finanças do seu município, 
de modo a realizar o controle social das políticas públicas (COSTA; DE 
FREITAS LUCENA, 2019).

Em 2020, uma pandemia mundial causa efeitos devastadores. Uma das 
medidas adotadas pelo País, para o combate ao Covid-19, foi destinar aos es-
tados e municípios milhões em recursos, específicos para a compra de equipa-
mentos e materiais e para a contratação de prestação de serviços, como forma 
de amenizar o impacto que o Covid-19 estava causando. (BRAGA, 2020)

Visando prevenir a chegada do vírus no Brasil, no dia 03 de fevereiro 
de 2020, foi decretada situação de emergência pelo Governo Federal, atra-
vés da portaria 188, publicado no dia 04 de fevereiro de 2020. (BRASIL, 
2020) E, em 20 de março, o Congresso Nacional reconheceu a calamidade 
para acionar o regime de exceções previsto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (PINTO; AFONSO, 2020).

Os municípios brasileiros, diante do atual cenário, tiveram que se 
adequar a uma realidade na qual as receitas diminuíram devido a paraliza-
ção da atividade econômica, ao mesmo tempo em que, as despesas na área 
de saúde, aumentaram substancialmente devido a necessidade de restrutu-
ração das unidades de saúde para atender satisfatoriamente os infectados 
pela  COVID. (DE SOUSA ET AL, 2020)

A pandemia atingiu o Brasil em meio à aplicação de uma agenda 
de reformas centrada na austeridade e na redução do papel do Estado na 
economia. A realidade concreta impôs uma mudança no rumo da política 
econômica e transformou o debate fiscal no Brasil.

Neste contexto, o governo federal tem tomado uma série de medi-
das de modo a flexibilizar o orçamento de maneira a viabilizar o enfren-
tamento à Covid-19. (ANDRADE, 2021) É natural, pois, o aumento de 
dispêndios públicos para dar a cobertura orçamentário-fiscal necessária à 
confrontação dos efeitos da Covid-19. (AMARAL e ARAÚJO, 2020)

Gullo (2020) ressalta que havia uma projeção econômica de que o 
ano de 2020 seria melhor que o de 2019 para o país, sendo que a reforma 
da previdência havia sido aprovada, a reforma administrativa estava em 
análise e tributária em discussão, o que visava à diminuição da dívida pú-
blica. Porém, com as medidas de isolamento social devido a pandemia 
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acarretou a queda brutal na atividade econômica.
Silva e Silva (2020) reforçam Gullo (2020) citando que o Brasil vi-

nha se recuperando de uma crise (2014/2017) provocada por erros de po-
lítica econômica, contudo as medidas de diminuição dos gastos públicos, 
a partir de reformas, e de flexibilização da política monetária, estavam 
apontando sinais de melhora econômica.

Para fins de enfrentamento da covid-19 tomou-se por base principal-
mente as Leis 4320/64 (Lei de orçamento) e a lei 101/00 (Lei de responsa-
bilidade fiscal) que regem princípios orçamentários e fiscais, sendo assim 
os municípios ficaram amparados em relação a legislação que limitava al-
gumas ações, proporcionando, nesse quesito, mais facilidade para gerir os 
mesmos. (OLIVEIRA, 2021)

Monteiro et al (2021) examinou o impacto da pandemia no orça-
mento público federal através de análises das alterações nas arrecadações 
de tributos federais e análises das alterações das despesas.

Diante da expectativa de grande queda econômica por conta de me-
didas restritivas e de isolamento impostas pelo Governo no início de 2020, 
Santos et al (2022) busca fazer uma projeção dos impactos da Covid-19 na 
economia baiana através de dados presentes até o momento da pesquisa 
e indicadores financeiros que projetam dados negativos sobre o PIB em 
todos os municípios analisados.

Os artigos supracitados apontam que as previsões eram negativas, já 
que todos os órgãos focaram em se preparar para grandes quedas econô-
micas, diante da falta de arrecadação e aumento de despesas.

2.3 METODOLOGIA

Segundo Marconi e Lakatos (2017) método é o conjunto das ativi-
dades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, per-
mite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando 
o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 
cientista. A pesquisa será feita por meio de uma lógica racional, utilizan-
do-se de fundamentos verídicos para chegar ao resultado.

Tratando-se de um relatos sobre a análise das contas públicas o estu-
do este estudo define-se como uma pesquisa de natureza quantitativa, uma 
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vez  que será desenvolvida por meio da coleta de dados numéricos disponi-
bilizados pelo município Manaus para fins de analisar o comportamento 
das receitas e despesas públicas no período de 2010 a 2021.

A pesquisa pode ser classificada como descritiva, que de acordo 
com Gil (2017) “[...] têm como objetivo primordial a descrição das carac-
terísticas de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis”, sabendo-se que a pesquisa por usa vez busca rela-
cionar as contas públicas com as dispensas de licitação e outros benefícios 
concedidos aos entes públicos para o combate ao Covid- 19.

Define-se como uma análise documental, por se tratar de dados co-
lhidos através dos demonstrativos emitidos pela prefeitura Manaus, como 
é explanado por Gil (2017) que a pesquisa documental utiliza de docu-
mentos originais que não sofreram quaisquer tipos de análises, Marconi e 
Lakatos (2017) dizem que a pesquisa documental tem como característica 
principal a interpretação de documentos definidos como fonte primária 
de dados, por coincidir com os aspectos citados o método de análise desta 
pesquisa é definido como documental.

Após a fundamentação teórica foi feita a análise de dados necessá-
rios para o estudo documental dos balanços orçamentários da Secretaria 
de Saúde da prefeitura municipal de Manaus, posteriormente foi realizada 
a interpretação e discussão dos resultados     encontrados, respondendo o 
problema proposto na pesquisa.

2.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

No ano de 2020 o balanço geral do município de Manaus, pu-
blicado no site de transparência, registrou uma receita líquida de R$ 
7.138.767.645,89 (sete bilhões, cento e trinta e oito milhões, setecentos 
e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove 
centavos), ultrapassando a receita estimada, aprovada pela Lei Municipal 
nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019, especificada como Lei Orçamentária 
Anual – LOA / 2020 em R$ 886.992.646,00. Já no exercício de 2021, 
a receita estimada foi de R$ 5.599.840.000,00. Do total foi realizado o 
montante de R$ 6.870.786.974,68 (seis bilhões, oitocentos e setenta mi-
lhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e 
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sessenta e oito centavos). Os recursos arrecadados são originados pelos va-
lores dos tributos, rendas, transferências, alienações, operações de crédito 
e demais fontes de receitas do Orçamento. Segundo a tabela 1.

Tabela 1: Origem das Receitas Líquidas do Município de Manaus

2020 2021

Receita Própria 1.896.607.008,15 2.118.855.068,58

Receita Tributária 1.371.931.339,43 1.547.293.609,60

Receita de Contribuições 336.078;195,42 345.162.036,27

Receita Patrimonial 37.636.505,57 136.330.368,19

Receita de Serviços 6.830.899,86 10.359.263,86

Outras Receitas Correntes 143.602.490,60 79.079.251,00

Alienação de Bens 524.114,13 630.539,66

Amortização de Empréstimos 3.463,14 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Transferências do Estado 1.890.758.618,16 2.460.168.805,13

Transferências da União 1.415.489.437,27 1.318.761.842,74

Transf. Multigovernamentais/ Transf. de 
outras Instituições Públicas 671.886.204,12 858.177.280,75

Operações de Crédito 717.277.371,12 487.817.300,31

Outras Transferências/Exterior 4.550.833,36 740,00

Receitas Correntes Intraorçamentárias 260.437.508,41 278.178.050,50

Receitas de Capital Intraorçamentárias 656.124.136,19 407.108.536,50

Total 7.138.767.645,89 7.481.685.097,93

Fonte: Portal da Transparência

Do montante das receitas arrecadadas, a Prefeitura de Manaus des-
tinou em 2020 para a Secretaria de Saúde foram aplicados no total R$ 
1.246.014.213,92 (um bilhão, duzentos e quarenta e seis milhões, quator-
ze mil, duzentos e treze reais e noventa e dois centavos), com destaque 
para a função de Assistência Hospitalar e Ambulatorial no valor de R$ 
430.320.881,93 (quatrocentos e trinta milhões, trezentos e vinte mil, oito-
centos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) que corresponde a 
34,54% (trinta e quatro inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) 
da despesa total e a função de Vigilância Epidemiológica, responsável pelo 
enfrentamento da COVID 19, representa 13,37% (treze inteiros e trinta e 
sete centésimos por cento) dos recursos.
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Em 2021 na função saúde foram aplicados no total R$ 1.162.168.611,60 
(um bilhão, cento e sessenta e dois milhões, cento e sessenta e oito mil, seis-
centos e onze reais e sessenta centavos), sendo a Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial no valor de R$ 350.594.315,29 (trezentos e cinquenta milhões, 
quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e quinze reais e vinte e nove 
centavos) que corresponde a 30,17% (trinta inteiros e dezessete centésimos 
por cento) e a Vigilância Epidemiológica 14,64% (quatorze inteiros e sessen-
ta e quatro centésimos por cento) do total das despesas.

Ainda segundo o portal da transparência a Vigilância Epidemiológica, 
responsável pelo enfrentamento ao COVID 19, apresentou despesas com 
vários departamentos, conforme tabela 2.

Tabela 2: Despesas com enfrentamento de COVID 19 por Funções

2020 2021

Legislativo 190.740,36 76.506,88

Administrativo 118.804,90 16.800,00

Segurança Pública 3.168,00 4.992,00

Assistência Social 9.020.228,63 94.258.818,46

Saúde 88.027.820,16 106.319.471,67

Trabalho 1.821.805,00 1.818.607,00

Educação 54.852.075,00 22.382,00

Cultura 20.233.674,47 49.989,00

Urbanismo 1.632.944,66 17.939.017,52

Gestão Ambiental 1.261,00 -

Total 175.902.522,18 220.506.584,53

Fonte: Portal da Transparência

O Relatório Anual de Gestão (RAG) registrou um repasse total para 
o bloco de financiamento Estruturação da Rede de Serviços Públicos de 
Saúde (Investimentos) no exercício de 2020 de R$ 4.446.683,00, sendo 
contabilizado o valor de R$ 3.881.976,00, apresentando uma diferença de 
R$ 564.707,00, tendo em vista que os valores foram creditados no exercí-
cio de 2021. O total de repasse do bloco de financiamento Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Custeio) no exercício de 2020 foi 
de R$ 252.018.628,24, sendo contabilizado o valor de R$ 247.404.097,22, 
apresentando uma diferença de R$ 4.614.531,02, que corresponde a R$ 
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8.673.720,88 repassados em 2020 e creditados no exercício de 2021 e a R$ 
4.059.189,86 repassados em 2019 e creditados no exercício de 2020.

O total de repasse do bloco de financiamento Estruturação da Rede 
de Serviços Públicos de Saúde (Investimentos) no exercício de 2021 foi 
de R$ 2.138.622,00, sendo contabilizado o valor de R$ 2.703.329,00, 
apresentando uma diferença de R$ 564.707,00, tendo em vista que os 
valores foram repassados em 31/12/2020 e creditados no exercício de 
2021.O total de repasse do bloco de financiamento Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde (Custeio) no exercício de 2021 foi de R$ 
246.886.657,14, sendo contabilizado o valor de R$ 255.389.115,08, apre-
sentando uma diferença de R$ 8.502.457,94, sendo R$ 8.673.720,88 que 
foram repassados em 31/12/2020 e creditados no exercício de 2021, e o 
valor de R$ 171.262,94 repassado em 31/12/2021 e creditado em 2022.

O valor executado no Programa de Trabalho 10305502320AL - 
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL 
E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, é maior que o 
valor transferido no exercício de 2021, pois compreende as despesas da 
Vigilância em Saúde no valor de R$ 20.465.734,55, bem como as despe-
sas destinadas para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - 
Coronavírus (Covid-19) na ordem de R$ 10.500.209,73. O valor referen-
te à covid-19 foi transferido no programa de Trabalho 103015019219A 
- PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, porém o órgão cen-
tral da Prefeitura de Manaus criou uma ação padronizada para o con-
trole das despesas no combate à covid-19 classificadas no Programa de 
Trabalho 10305015110960000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de 
Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Abaixo, foram listados os principais resultados alcançados, quanto 
as metas, com a utilização de recursos transferidos via Fundo Nacional 
de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Manaus, conforme metas 
programadas na PAS 2020. Veja tabela 3.



Danielly Cristina Vaz Montao | JoyCilara silVa Da silVa | suzana souza Brito 
Maria GaBriela CarValho aMoriM | eDuarDo Genaro esCate lay | aDenes teixeira alVes 
eDerson alMeiDa De souza | aline Kássia Pereira alMeiDa

28

Tabela 3: Utilização de Recursos conforme metas programadas para o enfrentamento 
da COVID 19

Transferências da União Valor Aplicado
($)Programas de Trabalho Valor Transferido 

($)
1030150198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE R$ 2.179.123,00 R$ 2.102.139,97

10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMER-
GÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EX-
TRAORDINÁRIO)

R$ 53.885.230,58 R$ 39.544.353,11

10304502320AB – INCENTIVO FINANCEIRO AOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 
PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA

R$ 1.475.198,55 R$ 915.903,95

Fonte: SEMSA (Relatório Anual de Gestão, 2020)

As metas da Secretaria de Saúde do Município e Manaus publica-
das no plano de saúde com vigência de 2018 a 2021, cujo texto foi revisa-
do em 2020 para atender as necessidades da pandemia, foram registradas 
como alcançadas nos exercícios analisados.

Tabela 4: Utilização de Recursos em 2021 conforme metas programadas para o 
enfretamento da COVID-19

Transferência da União
Valor Aplicado

($)Programas de Trabalho Valor Transferido em 
2021

103015019219ª – PISO DA ATENÇÃO PRIMÁ-
RIA EM SAÚDE R$ 156.910.886,42 R$ 144.602.430,72

1030150192E89 – INCREMENTO TEMPORÁRIO 
AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMEN-
TO DAS METAS – NACIONAL

R$ 16.000.000,00 R$ 869.900,00

10304502320AB – INCENTIVO FINANCEIRO 
AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNI-
CÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA

R$ 1.331.748,00 R$ 1.331.747,97

Fonte: SEMSA (Relatório Anual de Gestão, 2021) 

A fonte dos recursos utilizados na realização das metas  registradas, 
foram em sua maioria advindas de transferências da União. O PMS 2018-
2021 apresenta como estratégia prioritária o reordenamento da rede de 
serviços de saúde, objetivando a ampliação da cobertura da atenção pri-
mária e a efetiva implantação da Rede de Atenção à Saúde da Mulher e da 
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Criança, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção Psicossocial e 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Entretanto, torna-se necessário informar que houve priorização das 
metas e/ou ações decorrentes do enfrentamento à pandemia da covid-19, 
devido ao crescente número de casos registrados no município de Manaus 
e ao grau de mortalidade da doença, especialmente em indivíduos que 
apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da doença.

CONCLUSÕES DO SEGUNDO CAPÍTULO 

Tendo em vista os aspectos observados pode-se concluir que o ano 
de 2020 em decorrência da pandemia do COVID 19, recebeu o dobro do 
montante aplicado na saúde em 2021. Sendo um caráter de emergência a 
secretaria não estava completamente preparada para dar o suporte neces-
sário, e tinha falta de muito equipamentos como respiradores etc.

As metas listadas no ano de 2020 tiveram um êxito de 90% no total, 
com a utilização de R$ R$ 42.562.397,03 dos recursos recebidos, dentre as 
ações constavam Oferta de 242.060 procedimentos de saúde aos usuários 
com sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou compatíveis com covid-19, 
disponibilização de testagem para covid- 19, dentre outros. É importante 
frisar que houve um crédito extraordinário nacional para assistir o municí-
pio no ápice da pandemia.

Em 2021 o combate a COVID 19 continuou gerando impactos or-
çamentários, a despesa por funções (Tabela 2) ultrapassou o ano de 2020, 
supondo que estes gastos estejam diretamente envolvidos com a adesão ao 
modelo de trabalho híbrido, assim como a volta presencial. O percentual 
de despesa com Vigilância Epidemiológica também superou o exercício 
anterior, sendo igual a 14,64% do total de despesas do município.

É notável observar que o ano de 2021 gerou despesas superiores ao 
ano anterior onde ocorreu a culminância da pandemia, esperava-se que o 
gasto realizado em 2020 fosse suficiente para que houvesse uma diminui-
ção de despesas tendo em vista que a compra de equipamentos, e suporte 
necessário já teria sido realizada.

Neste sentido o comprometimento da pesquisa estimula a padro-
nização de um levantamento das variáveis envolvidas no empenho em 
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analisar as transações especificadas no relatório municipal como conse-
quência de alternativas às soluções ortodoxas, por outro lado a complexi-
dade dos estudos efetuados cumpre um papel essencial na formulação das 
diretrizes de desenvolvimento para o futuro.
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CaPítulo 3

IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 
NOS RESULTADOS DOS INDICADORES 

ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS EMPRESAS 
DE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LISTADAS NA B3

3.1 INTRODUÇÃO

Em uma sociedade movida por transformações que, geralmente, 
estão ligadas a globalização, crises econômicas e a inovações tecnológi-
cas, acompanhar essas mudanças e reestruturar-se para atender o mercado 
é essencial para o desenvolvimento e subsistência das empresas. Porém, 
nos últimos meses de 2019, o mundo se deparou com um novo cenário: 
a pandemia do SARS-CoV-2 (COVID-19). Com o propósito de conter a 
disseminação do vírus, muitos países implementaram algumas medidas 
restritivas, como o fechamento de fronteiras, distanciamento social, novas 
orientações sanitárias e até o confinamento da população.

Em decorrência das novas medidas restritivas e do isolamento social, 
muitas empresas foram obrigadas a fecharem as portas e se adequarem à 
nova crise sanitária e econômica mundial. Conforme o decreto nº 10.282, 
de 20 de março de 2020 (BRASIL 2020), durante o pico da pandemia e 
quarentena, apenas os setores que compunham os serviços públicos e os 
serviços essenciais não tiveram suas atividades presenciais interrompidas, 
devido ao caráter indispensável dessas atividades frente às necessidades da 
sobrevivência, saúde e segurança da população.

Segundo Regis et al. (2022), os supermercados foram a contramão 
da maioria das atividades econômicas brasileiras, visto que, continuou 
funcionando normalmente após declaração do estado de pandemia em 
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todo o País, por ser enquadrado como serviços essenciais.
Devido ao cenário de incerteza ocasionado pela pandemia da 

COVID-19, o comportamento do consumidor alterou-se. A procura por bens 
que geram o sentimento de segurança à sua saúde e proteção à vida, como:  
produtos de higiene, produtos de limpeza e alimentação, aumentou durante 
os momentos de crise. (REZENDE; MARCELINO; MIYAJI, 2020). 

Sedo assim, a pandemia não afetou todas as empresas de igual for-
ma. Conforme aponta um estudo da Forbes (2020), muitos setores foram 
impactados negativamente com o isolamento social imposto para tentar 
conter a disseminação do novo coronavírus, como os setores de turismo, 
de eventos e o de comércio físico. Porém, o estudo também ressalta que 
outros setores tiveram um impacto positivo e desempenho crescente, como 
as plataformas de trabalho remoto, fitness digital, plataformas de streaming, 
delivery de comidas, supermercados e o comércio eletrônico.

Tendo isso em vista, surge a seguinte problemática: Quais os im-
pactos ocorridos nos resultados dos indicadores econômico-financeiros 
das empresas do setor de comércio e distribuição de alimentos listadas na 
Bolsa, Brasil, Balcão (B3) decorrente da pandemia da COVID-19 durante 
os anos de 2020 a 2021? 

Esse estudo tem como objetivo geral analisar o desempenho econô-
mico-financeiros das empresas do setor de comércio e distribuição de ali-
mentos listadas na B3, mediante a análise dos resultados dos indicadores 
econômico-financeiros durante o período de 2020 a 2021, com o intuito de 
aferir os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19.

Para alcançar o objetivo geral, definiu-se os seguintes objetivos es-
pecíficos: Obter os indicadores de liquidez das empresas nos anos de 2020 
e 2021; Apontar os indicadores de Rentabilidade durante os anos 2020 
e 2021; Mensurar os indicadores de Endividamento nos anos de 2020 a 
2021; Analisar comparativamente os indicadores econômico-financeiros 
das empresas antes da pandemia correspondente aos anos de 2018 a 2019 
e durante a pandemia correspondente aos anos de 2020 a 2021.

Diante disso, esse estudo se justifica pela importância de compreen-
der como uma crise sanitária e econômica mundial impactou os resulta-
dos dos indicadores econômico-financeiros de empresas de um setor tão 
representativo que foi classificado como essencial e que não paralisou suas 
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atividades presenciais durante a pandemia. Segundo Souto (2020), as ven-
das dos supermercados cresceram durante a pandemia, pois a população 
passou a preparar mais refeições em casa devido às restrições sanitárias e 
isolamento social. Logo, esse estudo justifica-se, pois, pretende analisar o 
desempenho econômico-financeiro do setor alimentício e compreender se 
a pandemia impactou os resultados econômico-financeiros das empresas.

Além disso, essa pesquisa é justificável pois possibilita a aplicação 
de conceitos contábeis, que geram informações úteis e fidedignas. Para 
Regert et al. (2018) a contabilidade é responsável por produzir, analisar e 
interpretar as informações econômico-financeiras das empresas. Logo, o 
enfoque do estudo, ainda que explorado recentemente por acadêmicos, 
pesquisadores e professores, é de grande valia para auxiliar as tomadas de 
decisões dos usuários internos e externos da informação, além de contri-
buir para a academia, literatura existente e futuros estudos.

Com o intuito de responder a problemática e alcançar o objetivo do 
estudo, a seguinte hipótese é apresentada: Apesar da pandemia ter gerado 
muitos desafios e mudanças nas empresas brasileiras, ela não impossibili-
tou que os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade das empre-
sas do setor alimentício continuassem seguindo a tendência dos resulta-
dos obtidos antes do período pandêmico, visto que, o setor foi classificado 
como essencial e mesmo com algumas restrições sanitárias, não paralisou 
suas atividades presenciais. 

Essa pesquisa buscou, com uma abordagem quantitativa e qualitativa, 
e como pesquisa descritiva, aferir os desempenhos e analisar os indicadores 
econômico-financeiros através de dados obtidos nas demonstrações contábeis 
e relatórios gerenciais das empresas do segmento de comércio e distribuição 
de alimentos, especificamente, durante o período de 2018 a 2021. A amostra 
desta pesquisa são quatro empresas que compõem o setor alimentício e que 
estão listadas na B3 devido a facilidade na obtenção de seus demonstrativos.

O artigo está dividido em quatro seções. Na primeira seção é apre-
sentada a introdução. Na segunda seção faz-se uma fundamentação teó-
rica sobre o desenvolvimento do setor alimentício, sobre a análise das 
demonstrações contábeis e sobre os índices econômico-financeiros. Na 
terceira seção apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa. Para fina-
lizar, na quarta seção são apresentados os resultados obtidos na pesquisa. 
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3.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta as principais fundamentações teóricas perti-
nentes à pesquisa, tais como: desenvolvimento do setor varejista de ali-
mentos, análise das demonstrações contábeis, os indicadores econômico-
-financeiros e destaca as pesquisas relacionadas a este estudo.

3.2.1 Desenvolvimento do Setor de Varejo de Alimentos 

O varejo de alimentos é um setor que está em constante crescimen-
to. Conforme a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2022), 
o faturamento do segmento foi de R$ 611,2 bilhões em 2021, representan-
do 7,03% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Segundo Nunes Filho (2022) em 1999, o lucro líquido médio do 
varejo foi de 1,3%. Após isso, o lucro apresentou bons resultados em 2013 
e 2014 alcançando 2,3%, e registrou queda em 2015 com 1,6%. Em 2021, 
o setor atingiu o melhor índice de lucro líquido médio dos últimos anos, 
com uma margem de lucro de 2,9%.

A pesquisa do Ranking ABRAS (2022) também destaca que os indi-
cadores de empregos do seguimento de supermercados alavancaram com o 
passar dos anos. O setor varejista de alimentos contabilizou um efetivo pro-
fissional de 3,1 milhões de colaboradores diretos e indiretos no ano de 2021, 
sendo considerado um dos segmentos que mais geram empregos no Brasil.

3.2.2 Análise das Demonstrações Contábeis 

Conforme Iudícibus (2017), as demonstrações contábeis devem retra-
tar a situação financeira, econômica e contábil da empresa, além de apresen-
tar os principais atos e fatos que geram mutações no patrimônio da empresa.

Para Melo e Barbosa (2018), as demonstrações contábeis apresen-
tam de forma clara e sintética, o desempenho econômico-financeiro das 
empresas. Segundo Costa (2020), a contabilidade é um instrumento de 
controle que auxilia e fornece informações para que os seus usuários to-
mem decisões mais assertivas.

Sob o mesmo ponto de vista, Souza Filho et al. (2017) declara que 
as demonstrações contábeis apresentam informações que auxiliam no 
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entendimento dos fatos ocorridos na empresa e fornece as informações 
úteis para que os agentes econômicos tomem decisões.

Diante disso, é notório a importância e necessidade de se haver uma 
análise das demonstrações contábeis. Para Valezi (2020), a análise das de-
monstrações contábeis possibilita a interpretação das demonstrações contá-
beis e um diagnóstico do cenário econômico-financeiro de uma organização.

Segundo Assato (2021), a análise das demonstrações contábeis é 
uma técnica utilizada para compreensão e interpretação dos dados infor-
mados nos demonstrativos contábeis das entidades, e possui como prin-
cipal objetivo a extração de dados que possibilitam uma identificação da 
saúde financeira das empresas.  Para Costa (2020), a análise das demons-
trações contábeis se baseia em comparar os dados encontrados, interpretá-
-los e transformá-los em informações, visto que, os dados apresentados nas 
demonstrações são sintetizados e não oferecem informações detalhadas.

Alves (2021) corrobora quando afirma que a análise das demons-
trações contábeis apresenta uma avaliação do desempenho econômico-fi-
nanceiro da empresa, e possibilita a comparação com resultados passados, 
metas definidas ou com os resultados de entidade do mesmo ramo.  Sob o 
mesmo ponto de vista, Regert et al. (2018) afirma que os resultados da aná-
lise das demonstrações possibilitam uma visão da evolução patrimonial e 
financeira da empresa, além de possibilitar a projeção de cenários futuros.

Diante disso, Iudícibus (2017) destaca que a necessidade de analisar 
os demonstrativos é tão antiga quanto a própria origem das demonstra-
ções. Inicialmente, era realizado de forma simples e resumida, com a rea-
lização de inventários que registravam apenas as variações quantitativas 
e qualitativas dos bens inventariados. Com o advento dos bancos, houve 
uma grande evolução nas análises das demonstrações contábeis das em-
presas, visto que, os bancos costumam exigir uma análise econômico-fi-
nanceira das empresas que desejam realizar um financiamento.

As análises das demonstrações contábeis podem acusar o desempe-
nho positivo ou negativo da entidade. Os resultados dessas análises devem 
conceder informações para que o usuário possa fazer uma projeção do 
futuro, tendo como referência a situação atual e situação passadas da em-
presa, conforme Moos e Santi (2021).

Para Ribeiro (2018), a análise das demonstrações contábeis pode 
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ser interna e externa. A análise feita no ambiente interno da empresa visa 
levantar informações para os administradores e diretores de uma entidade 
e serve para auxiliar na tomada de decisões ou até para a avaliação do 
próprio desempenho dos administradores. Quanto a análise realizada no 
ambiente externo a empresa, seu principal objetivo é averiguar a cenário 
econômico-financeiro visando investimentos, financiamos ou concessões, 
sendo feita por agentes externos e em empresas que divulgam as demons-
trações contábeis e relatórios gerenciais.

3.2.3 Indicadores Econômico-financeiros

Conforme Dzwielewski (2020), o uso de indicadores é um meio de 
análise bastante utilizada pelas empresas da atualidade, pois apresenta um 
diagnóstico sistemático dos resultados econômico-financeiros da empresa. 

Em tempos de crises, tomar decisões assertivas faz toda diferença 
para a continuidade dos negócios e resultados futuros das organizações. A 
análise realizada através de indicadores obtidos nas demonstrações finan-
ceiras pode auxiliar os gestores ou usuários da informação no processo de 
tomada de decisões (SOARES; FARIA; OLIVEIRA, 2019). 

Para Regert et al. (2018), atrvés dos resultados e interpretação dos in-
dicadores, os administradores e diretores da entidade podem acompanhar a 
evolução dos resultados em um período e analisar se seus resultados estão 
seguindo uma tendência. Para isso, podem compará-los a resultados de outros 
períodos e até mesmo comparar com resultados de outras firmas do segmento.

Segundo Ribeiro (2018), pode-se classificar as análises das demons-
trações contábeis como: Análise financeira que apresenta os cenários finan-
ceiros da empresa, como a liquidez de seus ativos; E em análise econômica 
que apresenta as mutações do patrimônio, endividamento e rentabilidade.

3.2.3.1 Indicadores de Liquidez

Conforme Assaf  Neto (2020), os indicadores de liquidez têm o ob-
jetivo de mensurar se a entidade consegue pagar as suas obrigações. Para 
Nascimento (2021), os indicadores de liquidez, além de avaliar se a empre-
sa consegue arcar com suas obrigações, os indicadores, também apresen-
tam a situação financeira da empresa. 
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Para Martins, Diniz e Miranda (2020), os indicadores de liquidez 
visam apontar a situação financeira da organização para arcar com as suas 
obrigações financeiras e ressalta a importância de analisar a evolução des-
ses indicadores para uma melhor compreensão dos seus resultados. Os 
indicadores de liquidez que serão utilizados neste estudo serão a liquidez 
imediata, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez geral.

Sobre a liquidez imediata, Assato (2021) afirma que o indicador aponta 
se a empresa possui, imediatamente, de recursos para quitar suas obrigações a 
curto prazo. Segundo Marzzoni, Silva e Pereira (2020), o indicador identifica 
se a empresa possui recursos para pagar suas dívidas caso algum imprevisto 
financeiro ocorra e a empresa tenha que despender recursos de imediato.

Conforme Cirqueira (2021), a liquidez seca apresenta a capacidade 
de os ativos circulantes arcarem com o seu passivo a curto prazo, des-
considerando do cálculo os saldos de estoques e as despesas antecipadas. 
Quanto à liquidez corrente, Sousa (2020) declara que o indicador aponta 
se a empresa consegue pagar suas obrigações de curto prazo com recursos 
do ativo a curto prazo.

Sobre a liquidez geral, Caetano et al (2022), afirmam que o indi-
cador acusa se a empresa consegue pagar as suas obrigações gerais, logo 
o indicador possibilita uma visão sobre a capacidade de pagamento das 
dívidas a curto e longo prazo da organização.

3.2.3.2 Indicadores de Rentabilidade

Segundo Assaf  Neto (2019), os indicadores de rentabilidade repre-
sentam o nível de sucesso econômico de uma entidade. Quanto mais ele-
vado são os resultados desses índices, melhor para a investidores dessa 
empresa, pois esse resultado representando o lucro obtido em suas vendas.

Sendo assim, analisar as demonstrações contábeis através dos indica-
dores de rentabilidade é de grande valia para os usuários externos da infor-
mação, visto que os indicadores visam identificar se a organização está sendo 
lucrativa e rentável, conforme Alves (2018). Portanto, os indicadores de ren-
tabilidade que serão utilizados neste estudo serão:  Giro do Ativo, Margem 
Líquida, Retorno sobre o Ativo e, Retorno sobre o Patrimônio Líquido.

Alves (2018) declara que o indicador de Giro de Ativo é grande 
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valia para as empresas, visto que, identifica a relação entre o volume de 
vendas e os investimentos.  Quanto maior for o giro de ativo, melhor os in-
vestimentos estão sendo aplicados, pois esse indicador representa quantas 
vezes o ativo foi transformado em dinheiro.

Sobre a Margem Líquida, Silva et al. (2021) afirma que é a relação 
entre o lucro líquido e as receitas líquidas. Conforme Câmara (2021), a com-
paração entre lucro líquido e as vendas líquidas possibilita a apresentação 
do percentual de lucro que a entidade possui em cima do seu faturamento.

O retorno sobre o ativo, também conhecido como retorno sobre 
investimento ou taxa de retorno sobre investimento, é um indicador que 
apresenta a capacidade dos ativos em gerar lucro para a organização, con-
forme Para Alves (2018). Sendo assim, o indicador apresenta os resultados 
das aplicações dos recursos investidos pelo capital próprio ou de terceiros. 

Quanto ao Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Assaf  Neto (2020) 
declara que é o retorno dos recursos aplicados proveniente do capital in-
vestido pelos proprietários da empresa. Alves (2018) corrobora quando 
cita que o indicador é importante para os investidores da empresa, visto 
que, apresenta o retorno decorrente de seus investimentos e se eles foram 
satisfatórios e se atingiu o que era esperado.

3.2.3.3 Indicadores de Endividamento

Para Assaf  Neto (2020), os indicadores de endividamento visam 
identificar qual a estrutura dos passivos que são fonte dos recursos aplica-
dos em uma empresa. E apontam a composição de capital próprio ou de 
terceiros que uma empresa possui. 

Os indicadores de endividamento retratam a origem de recursos de 
uma entidade, e apresenta a posição do capital próprio quanto ao capital 
de terceiros. São indicadores que expressam a dependência de capitais de 
terceiros de uma entidade, segundo Iudícibus (2017).

Conforme Nascimento (2021), os indicadores de endividamento 
evidenciam o grau de endividamento das organizações e quais as fontes 
dos recursos que custeiam os seus ativos, logo, apresenta a origem dos 
recursos investidos na empresa. Sendo assim, os indicadores de endivi-
damento ou estrutura de capital que serão utilizados neste estudo serão: 
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composição de endividamento; Participação do Capital de Terceiros sobre 
os capitais próprios e Participação do Capital de Terceiros sobre os recur-
sos totais.

A Composição de endividamento é um indicador que representa 
quanto do endividamento total da empresa deverá ser pago a curto pra-
zo. Segundo Câmara (2020), quanto menor o resultado da composição de 
endividamento, melhor será a situação da empresa, pois se ela tem menos 
obrigações a curto prazo quando comparado às obrigações totais, significa 
que o seu fluxo de caixa não ficará tão comprometido.

O indicador de Participação do Capital de Terceiros sobre os capi-
tais próprios representa proporção de capital de terceiros com o capital 
próprio da empresa. Iudícibus (2017) também ressalta que esse indicador 
expõe o quanto uma entidade é dependente de capital de terceiros. Sendo 
assim, quando o resultado desse indicador está elevado pode haver um 
risco para a empresa.

Segundo Iudícibus (2017), o índice Participação do Capital de 
Terceiros sobre o sobre os recursos totais, ou grau endividamento, repre-
senta a relação de capital de terceiros sobre o total de origem de recursos 
da empresa. Logo, representa a quantidade de endividamento com tercei-
ros de uma empresa sobre o total dos recursos investidos. Esse indicador 
não pode ser elevado, visto que a longo prazo também haveria um aumen-
to em despesas financeiras por captar recursos de terceiros.

3.2.4 Estudos Relacionados

Esse tópico busca apresentar estudos semelhantes realizados ante-
riormente, que servem como fundamentação teórica para esta pesquisa e 
que destacam que a análise das demonstrações contábeis gera informações 
úteis para a tomada de decisões dos seus usuários. Os estudos apresen-
tados se assemelham com o objetivo geral desta pesquisa, pois buscam 
identificar como a pandemia da COVID-19 afetou os resultados dos eco-
nômico-financeiros de diferentes segmentos listados na B3.

O estudo de Souza (2020) apresentou uma análise sobre os impactos 
da pandemia da COVID-19 nos indicadores econômico-financeiros das 
empresas do setor aéreo listadas da B3. Foram analisados os indicadores e 



Danielly Cristina Vaz Montao | JoyCilara silVa Da silVa | suzana souza Brito 
Maria GaBriela CarValho aMoriM | eDuarDo Genaro esCate lay | aDenes teixeira alVes 
eDerson alMeiDa De souza | aline Kássia Pereira alMeiDa

40

resultados das empresas Azul S.A e GOL Linhas Aéreas Inteligentes du-
rante os dois primeiros trimestres de 2019 e 2020. A pesquisa é classificada 
como exploratória e descritiva. Como resultado da pesquisa, foi apresen-
tado que das empresas analisadas já vinham apresentaram resultados des-
favoráveis e durante a pandemia os resultados só decaíram. Os resultados 
indicaram margens de lucros negativas e os indicadores de endividamento 
cresceram. E quando comparados aos resultados passados, todos os índi-
ces analisados apresentaram resultados insatisfatórios.

Costa, Pereira e Delima (2020) buscou analisar os impactos da pan-
demia da COVID-19 nos indicadores econômico-financeiros das empresas 
do segmento de produtos de higiene e limpeza listadas na B3.  A pesqui-
sa é descritiva, com uma abordagem quali-quantitativa. Foram analisa-
dos os indicadores e resultados das empresas Bombril S.A. e da Natura 
Cosméticos S.A., durante o primeiro trimestre de 2019 ao terceiro período 
de 2020. Como resultado da pesquisa, foi apresentado que o cenário de 
pandemia impactou positivamente os resultados das empresas analisa-
das, Devido ao aumento de venda de produtos essenciais na contenção 
da COVID-19, os indicadores de liquidez e rentabilidade apresentam bons 
resultados e as empresas conseguem cumprir com seus compromissos.

Câmara (2021), realizou um estudo para analisar os efeitos da 
COVID-19 nos demonstrativos financeiros das empresas do ramo de 
restaurantes e similares listado na bolsa de valores. A pesquisa é des-
critiva e foram analisados os indicadores e resultados das empresas BK 
Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A e a International Meal 
Company Alimentação S.A., nos anos de 2019 a 2020. Como resultado 
da pesquisa, foi apresentado que houve redução tanto da capacidade de 
cumprir o seupassivo a longo prazo quanto na rentabilidade das empresas 
analisadas, além do aumento nos indicadores de endividamento.

O estudo de Nascimento (2021) analisou os impactos da pandemia de 
COVID-19 nos indicadores econômico-financeiros das empresas do segmen-
to de Construção Civil listadas na B3. A pesquisa é descritiva, com abordagem 
quantitativa e qualitativa, e visou analisar como a COVID-19 afetou a área da 
construção civil e como isso foi refletido nos indicadores financeiros de liqui-
dez, endividamento e rentabilidade das empresas. Como resultado da pesqui-
sa, foi destacado que apesar do cenário de incerteza e restrição ocasionado 



PRINCIPAIS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 SOBRE AS ORGANIZAÇÕES: 
COMPÊNDIO DE ESTUDOS DE CASOS

41

pela pandemia, os resultados dos indicadores foram satisfatórios.
Ferreira (2022) se propôs a analisar os impactos da pandemia de 

COVID-19 nos indicadores econômico-financeiros das empresas do setor 
de Telecomunicações brasileiras. Para isso, foram analisados os indicado-
res de 2015 a 2020. A pesquisa é descritiva, com abordagem quantitativa, 
e visou analisar a variação dos indicadores econômico-financeiros, em 
momento anterior e durante a pandemia de COVID-19. Como resultado 
da pesquisa, constatou-se que os indicadores de liquidez, endividamento 
e estrutura aumentaram em 2020 e, em contrapartida, os indicadores de 
rentabilidade diminuíram em 2020. A pesquisa ressalta que os resultados 
não abrangem todos os impactos da pandemia por terem sidos analisado 
os indicadores até o primeiro ano de pandemia.

3.3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa aplicada quanto à 
natureza, e como pesquisa descritiva quanto aos objetivos, pois apresenta e 
relata os resultados encontrados sem interferi-los (PRODANOV; FREITAS, 
2013). O estudo descritivo se propõe a relatar as características da amostra 
examinada e estabelecer conexões entre as variáveis, conforme Gil (2017). 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica pois utiliza 
materiais como artigos científicos, monografias e teses, e é classificada 
como documental, visto que, utiliza as demonstrações contábeis e relató-
rios gerenciais como sua principal fonte de informação (GIL 2017). 

Quanto à abordagem, esta pesquisa é quantitativa, visto que, foram 
calculados os indicadores econômico-financeiros com dados obtidos nas 
demonstrações contábeis, e qualitativa quanto à análise dos resultados dos 
indicadores. Gil (2017) classifica esse tipo de pesquisa como método misto 
e ressalta que é possível uma pesquisa ser tanto quantitativa quanto qua-
litativa. Sendo a quantitativa representada numericamente e a qualitativa 
representada verbalmente.

A pesquisa também é classificada como um estudo de caso, visto 
que analisa uma amostra específica de empresas e busca compreender 
como as particularidades desse setor e seu caráter essencial durante a pan-
demia impactaram os resultados econômico-financeiros das entidades. 



Danielly Cristina Vaz Montao | JoyCilara silVa Da silVa | suzana souza Brito 
Maria GaBriela CarValho aMoriM | eDuarDo Genaro esCate lay | aDenes teixeira alVes 
eDerson alMeiDa De souza | aline Kássia Pereira alMeiDa

42

A amostra desta pesquisa é formada por quatro empresas listadas na 
B3 enquadradas no setor de comércio e distribuição de alimentos, sendo 
elas: Grupo Mateus S.A; Cia Brasileira de Distribuição (GPA); Atacadão 
S.A e Sendas Distribuidora S.A.

As demonstrações contábeis foram obtidas nos sites de 
Relacionamento com Investidores das empresas e na própria base de dados 
da B3. Foram levantados os relatórios contábeis das empresas analisadas 
referente ao período de 2018 a 2021 e os indicadores que serão calculados 
neste estudo estão relacionados na Tabela 1.

Tabela 1: Principais indicadores de Liquidez, Rentabilidade e Endividamento

INDICADORES FÓRMULA REPRESENTA

Liquidez Imediata
Representa a porcentagem de quanto a 
empresa possui de recursos imediatos 
para pagar suas obrigações a curto prazo.

Liquidez Seca

Representa a porcentagem de quanto 
a empresa possui para pagar suas obri-
gações a curto prazo, sem contar com 
as contas de estoques e despesas pagas 
antecipadamente.

Liquidez Corrente
Representa a porcentagem de quanto a 
empresa possui de recursos a curto prazo 
para pagar as obrigações a curto prazo.

Liquidez Geral
Representa quanto recursos a empresa tem 
no ativo circulante e não circulante para 
sanar o passivo circulante e não circulante.

Giro do Ativo Representa a relação entre o volume de 
vendas e os investimentos da empresa.

Margem Líquida Esse indicador compara a lucro líquido 
com as vendas líquidas.

Rentabilidade do 
Ativo

Representa a capacidade de um ativo 
gerar lucro para a empresa.

Rentabilidade 
do Patrimônio 
Líquido

Representa o retorno dos recursos 
aplicados e investidos pelos proprietários 
da empresa.

Composição de 
endividamento

Representa a participação das dívidas de 
curto prazo sobre o endividamento total 
da empresa.
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Participação do 
Capital de Ter-
ceiros/Capitais 
Próprios

Representa a participação de capital 
de terceiros sobre o capital próprio da 
empresa.

Participação do 
Capital de Ter-
ceiros/Recursos 
totais

 Demonstra quanto o capital de terceiros 
representa sobre o total de recursos 
investidos no negócio.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Iudícibus (2017), Assaf  Neto (2018), 
Nascimento (2021), Câmara (2020) e Alves (2018).

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção expõe os resultados obtidos na pesquisa, como os resulta-
dos dos indicadores econômico-financeiros de liquidez, de rentabilidade e de 
endividamento das empresas analisadas durante o período pandêmico 2020 e 
2021. Ademais, apresenta-se a análise comparativa dos resultados dos indica-
dores econômico-financeiros antes da pandemia correspondente aos anos de 
2018 e 2019 e durante a pandemia correspondente aos anos de 2020 e 2021.

3.4.1 Indicadores de liquidez das empresas analisadas durante a pandemia da 
COVID-19

A tabela 2 apresenta os indicadores de liquidez das empresas anali-
sadas durante os anos de 2020 e 2021.

Tabela 2: Indicadores de Liquidez nos anos de 2020 e 2021
Liquidez Imediata 2020 2021

Grupo Mateus 1,55 0,53
GPA 0,47 0,50
Atacadão 0,23 0,24
Sendas 0,40 0,30

Liquidez Seca 2020 2021
Grupo Mateus 2,52 1,67
GPA 0,60 0,76
Atacadão 0,71 0,76
Sendas 0,53 0,51

Liquidez Corrente 2020 2021

Grupo Mateus 4,46 3,80
GPA 0,95 1,08
Atacadão 1,03 1,06
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Sendas 0,96 1,01
Liquidez Geral 2020 2021

Grupo Mateus 2,51 1,86
GPA 0,61 0,69
Atacadão 0,96 0,95
Sendas 0,55 0,57

Fonte: Elaborado pelos autores 

O Grupo Mateus S.A apresentou elevados níveis de liquidez em 
2020, porém em 2021 houve quebra nos resultados de liquidez imediata, 
seca, corrente e geral. Isso significa que em 2020 a empresa possuía mais 
capacidade de pagar as suas obrigações totais do que no ano de 2021.

Os resultados da empresa GPA apontaram que houve crescimento 
em todos os indicadores de liquidez em 2021, logo a empresa possui mais 
recursos para sanar as suas obrigações a longo e curto prazo.

A empresa Atacadão seguiu a mesma tendência e apresentou cresci-
mento nos indicadores de liquidez imediata, seca e corrente. Porém, apon-
tou queda no indicador de liquidez geral de 2021. Sendo assim, a empresa 
diminuiu seu poder de sanar o seu passivo com recursos do seu ativo.

Já a empresa Sendas apresentou uma evolução positiva nos resulta-
dos de liquidez corrente e geral, porém houve queda nos resultados de liqui-
dez imediata e liquidez seca. Logo, ela dispõe de recursos suficientes para 
pagar suas obrigações tanto a longo prazo quanto a curto prazo, porém di-
minui seus recursos para arcar com compromissos quando os seus recursos 
estão limitados às contas dos disponíveis ou quando os saldos dos recursos 
desconsideram a conta de estoque e despesas pagas antecipadamente.

3.4.2 Indicadores de rentabilidade das empresas analisadas durante a pandemia 
da COVID-19

A tabela 3 apresenta os indicadores de Rentabilidade das empresas 
analisadas durante os anos de 2020 e 2021.
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Tabela 3: Indicadores de Rentabilidade nos anos de 2020 e 2021

Giro do Ativo 2020 2021

Grupo Mateus 1,51 1,59

GPA 0,96 1,04

Atacadão 1,37 1,32

Sendas 1,92 1,83

Margem Líquida 2020 2021

Grupo Mateus 0,06 0,05

GPA 0,05 0,02

Atacadão 0,04 0,04

Sendas 0,04 0,04

Rentabilidade do Ativo 2020 2021

Grupo Mateus 0,09 0,08

GPA 0,04 0,02

Atacadão 0,05 0,06

Sendas 0,07 0,07

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 2020 2021

Grupo Mateus 0,13 0,12

GPA 0,14 0,06

Atacadão 0,17 0,18

Sendas 0,99 0,58

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao analisar os resultados, vê-se que no indicador de giro de ativo 
as empresas Grupo Mateus e GPA apresentaram resultados positivos com 
um crescimento de 0,08 durante os anos de pandemia da COVID-19. Em 
contrapartida, as empresas Atacadão e Sendas apresentaram resultados 
decrescentes. Quanto maior for o resultado desse indicador, melhor será 
para a entidade, visto que, ele apresenta a capacidade de os ativos da em-
presa gerarem dinheiro.

No indicador de Margem Líquida, as empresas Grupo Mateus e 
GPA apresentaram resultados inferiores em 2021 comparado aos resulta-
dos de 2020. E as empresas Atacadão e Sendas mantiveram esse indicador 
estável, sem grandes variações. 

Quanto ao indicador de Rentabilidade do Ativo, as empresas Grupo 
Mateus e GPA apresentaram resultados descrentes em mais um indicador, 
enquanto as empresas Atacadão e Sendas obtiveram resultados crescentes 
de 2020 para 2021, logo seus ativos possuem um maior potencial para ge-
rar lucro para a organização.
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Já no indicador de Rentabilidade do Patrimônio Líquido, o 
Atacadão foi a única empresa analisada que apresentou resultados cres-
centes com uma variação de 0,01 entre os anos de 2020 e 2021. As empre-
sas Grupo Mateus, GPA e Sendas apontaram queda no resultado do indi-
cador, e assim demonstram que diminuíram o potencial de gerar retorno 
aos acionistas da empresa. 

3.4.3 Indicadores de endividamento das empresas analisadas durante a 
pandemia da COVID-19

A tabela 4 apresenta os indicadores de endividamento das empresas 
analisadas durante os anos de 2020 e 2021.

Tabela 4: Indicadores de Endividamento nos anos de 2020 e 2021

Composição de Endividamento 2020 2021

Grupo Mateus 0,55 0,47

GPA 0,51 0,50

Atacadão 0,71 0,72

Sendas 0,50 0,50

Participação do Capital de Terceiros/capital Próprio 2020 2021

Grupo Mateus 0,44 0,54

GPA 2,17 2,02

Atacadão 2.04 2,20

Sendas 12,35 6,25

Participação do Capital de Terceiros/recursos Totais 2020 2021

Grupo Mateus 0,30 0,35

GPA 0,68 0,67

Atacadão 0,67 0,69

Sendas 0,93 0,86

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao analisar o indicador de composição endividamento das empresas 
analisadas, nota-se que a Atacadão S.A foi a única a apresentar crescimento 
com variação de 0,01 de 2020 para 2021, isto indica que a empresa aumentou 
a participação do passivo a curto prazo sobre o passivo exigível da entidade. 
As empresas GPA e Grupo Mateus obtiveram resultados decrescentes e a em-
presa Sendas não apresentou variação no resultado do indicador, sendo assim 
concentraram mais suas obrigações exigível no endividamento a longo prazo.
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No indicador de Participação do capital de terceiros sobre capital 
próprio, as empresas GPA e Sendas apresentaram resultados inferiores em 
2021 comparado ao ano de 2020. Sendo assim, as empresas optaram por 
usar mais recursos próprios do que os recursos de terceiros. Já as empresas 
Grupo Mateus e Atacadão elevaram os resultados dos seus indicadores 
durante o mesmo período, isso significa que elas elevaram sua dependên-
cia de capitais de terceiros.

No indicador de Participação do capital de terceiros sobre os recursos 
totais, as empresas Grupo Mateus e Atacadão seguiram a mesma tendência e 
também apresentaram resultados crescentes com variação de 0,05 e 0,02, res-
pectivamente.  Enquanto, as empresas GPA e Sendas apresentaram resultados 
inferiores em 2021, demonstrando que as empresas reduziram a participação 
do endividamento total sobre a origem dos recursos totais da empresa.

3.4.4 Análise comparativa dos indicadores econômico-financeiros das empresas 
analisadas antes e durante a pandemia da COVID-19

3.4.4.1 Indicadores econômico-financeiros da empresa Grupo Mateus 

A tabela 5 apresenta os indicadores econômico-financeiros da empre-
sa Grupo Mateus antes da pandemia da COVID-19 correspondente aos de 
2018 e 2019 e durante a pandemia correspondente aos anos de 2020 e 2021.

Tabela 5: Indicadores econômico-financeiros da empresa Grupo Mateus de 2018 a 2021

Indicadores econômico-financeiros 2018 2019 2020 2021

Liquidez imediata 0,24 0,39 1,55 0,53

Liquidez seca 1,02 1,26 2,52 1,67

Liquidez corrente 2,31 2,75 4,46 3,80

Liquidez geral 1,50 1,34 2,51 1,86

Giro de ativo 2,03 1,95 1,51 1,59

Margem líquida 0,04 0,04 0,06 0,05

Rentabilidade do ativo 0,09 0,08 0,09 0,08

Rentabilidade do patrimônio líquido 0,19 0,17 0,13 0,12

Composição de endividamento 0,32 0,25 0,17 0,17

Participação do capital de terceiros/próprios 2,12 2,11 1,44 1,54

Participação do capital de terceiros/recursos totais 0,53 0,53 0,30 0,35

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Ao analisar os dados da empresa Grupo Mateus, nota-se que todos os 
indicadores de liquidez já vinham obtendo resultados crescentes com varia-
ções mais sutis antes da pandemia. No ano de 2020, primeiro ano da pande-
mia, os resultados continuaram evoluindo, porém apresentaram um pico de 
crescimento, sendo esta, a empresa que mais aumentou seus resultados de 
liquidez de 2019 para 2020. Em 2021, os indicadores obtiveram resultados 
inferiores a 2020, porém ainda superiores aos resultados de 2019.

Quanto aos indicadores de rentabilidade, é notável que o índice de 
Giro de Ativo apresentou regressão de 2018 para 2019 e continuou caindo 
no início da pandemia, em 2020. Somente no ano de 2021, o indicador 
apresentou evolução no seu resultado. A margem líquida da empresa per-
maneceu constante no período de 2018 e 2019, com um modesto cresci-
mento em 2020. Em 2021, regrediu seu resultado, sendo que o indicador 
ainda se manteve maior do que durante o período de pré-pandemia. 

O indicador de Rentabilidade do ativo manteve-se com baixas va-
riações de ano a ano, apontando certa constância. Já a Rentabilidade do 
patrimônio líquido sofreu uma queda gradativa no ano de 2018 até o ano 
de 2021. Desta forma, os acionistas da empresa obtiveram menos retorno 
dos recursos aplica dos durante a pandemia.

Quanto ao indicador de Composição de endividamento, o resultado 
vinha apontando queda nos anos de 2018 e 2019 e permaneceu constante 
nos anos de pandemia. Portanto, durante os anos de 2018 a 2021, a em-
presa passou a concentrar mais obrigações no seu endividamento a longo 
prazo do que no seu endividamento a curto prazo.  

Tanto a Participação do capital de terceiros sobre capital próprio 
quanto a Participação do capital de terceiros sobre recursos totais apresen-
taram resultados semelhantes. Os índices se mantiveram constantes duran-
te o período de pré-pandemia, entretanto, apresentaram redução em 2020. 
Em 2021, os índices apontaram um leve crescimento.

3.4.4.2 Indicadores econômico-financeiros da empresa GPA 

A tabela 6 apresenta os indicadores econômico-financeiros da em-
presa GPA antes da pandemia da COVID-19 corresponde aos 2018 e 2019 
e durante a pandemia corresponde aos anos de 2020 e 2021.
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Tabela 6: Indicadores econômico-financeiros da empresa GPA de 2018 a 2021

Indicadores econômico-financeiros 2018 2019 2020 2021

Liquidez imediata 0,12 0,34 0,47 0,50

Liquidez seca 0,93 0,49 0,60 0,76

Liquidez corrente 1,09 0,86 0,95 1,08

Liquidez geral 0,92 0,54 0,61 0,69

Giro de ativo 0,80 0,97 0,96 1,04

Margem líquida 0,03 0,01 0,05 0,02

Rentabilidade do ativo 0,02 0,01 0,04 0,02

Rentabilidade do patrimônio líquido 0,10 0,06 0,14 0,06

Composição de endividamento 0,61 0,40 0,35 0,33

Participação do capital de terceiros/próprios 4,71 4,32 3,17 3,02

Participação do capital de terceiros/recursos totais 0,79 0,77 0,68 0,67

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao analisar os dados da empresa GPA, pode-se dizer que o índice 
de liquidez imediata apresentou crescimento gradativo entre os anos de 
2018 a 2021. Logo, a empresa aumentou o seu poder de liquidar suas dí-
vidas à curto prazo com saldo da conta de caixa e equivalente de caixa. 
Os indicadores de Liquidez seca, corrente e geral apresentaram resultados 
semelhantes com uma queda no intervalo de 2018 a 2019, apontando um 
crescimento gradativo nos resultados dos anos de 2020 e 2021.

O indicador de Giro de ativo obteve crescimento de 2018 para 2019, 
se manteve constante no ano de 2020 e novamente cresceu no ano de 2021. 
O índice de Margem líquida apontou oscilações que já vinham ocorrendo 
antes da pandemia e continuaram nos anos de 2020 e 2021.

Tanto a Rentabilidade do Ativo quanto a Rentabilidade do patri-
mônio líquido, seguiram a mesma tendência. Ambos apresentaram queda 
entre 2018 e 2019, e um crescimento acentuado no ano de 2020, porém 
regrediram os seus resultados no ano de 2021.

Os indicadores de Composição de endividamento, Participação do ca-
pital de terceiros sobre capital próprio e Participação do capital de terceiros 
sobre recursos totais apresentaram resultados semelhantes. Os indicadores de 
endividamento apontaram queda gradativa dos seus resultados dos anos de 
2018 a 2021. Portanto, durante os anos analisados, a empresa passou a con-
centrar seu endividamento mais a longo prazo e reduziu a participação de 
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terceiros tanto sobre o capital próprio, quanto os recursos totais da empresa.

3.4.4.3 Indicadores econômico-financeiros da empresa Atacadão 

A tabela 7 apresenta os indicadores econômico-financeiros da em-
presa Atacadão antes da pandemia da COVID-19 corresponde aos 2018 e 
2019 e durante a pandemia corresponde aos anos de 2020 e 2021.

Tabela 7: Indicadores econômico-financeiros da empresa Atacadão de 2018 a 2021

Indicadores econômico-financeiros 2018 2019 2020 2021

Liquidez imediata 0,28 0,27 0,23 0,24

Liquidez seca 0,76 0,81 0,71 0,76

Liquidez corrente 1,07 1,10 1,03 1,06

Liquidez geral 1,04 0,96 0,96 0,95

Giro de ativo 2,37 1,34 1,37 1,32

Margem líquida 0,03 0,02 0,04 0,04

Rentabilidade do ativo 0,08 0,03 0,05 0,06

Rentabilidade do patrimônio líquido 0,13 0,09 0,17 0,18

Composição de endividamento 0,46 0,45 0,48 0,49

Participação do capital de terceiros/próprios 2,61 3,05 3,04 3,20

Participação do capital de terceiros/recursos totais 0,62 0,67 0,67 0,69

Fonte: Elaborado pelos autores 

Ao analisar os dados da empresa Atacadão, o índice de liquidez 
imediata apresentou queda gradativa entre os anos de 2018 a 2020 com 
um leve crescimento em 2021, mesmo assim o índice não conseguiu al-
cançar ou superar o resultado do ano de 2018. Os indicadores de Liquidez 
seca e corrente apresentaram resultados semelhantes com crescimento en-
tre os anos de 2018 e 2019, apontando uma queda em 2020 e um leve cres-
cimento no ano de 2021. Já o indicador de Liquidez geral, apontou queda 
de 2018 a 2019 e se manteve constante até o ano de 2021.

O indicador de Giro de ativo apresentou uma queda brusca durante o 
período de pré-pandemia, e seguiu com pequenas oscilações entres os anos 
de 2020 e 2021. Quanto a Margem líquida, o resultado entre os anos de 2018 
e 2019 apontou leve queda e permaneceu constante nos anos de pandemia.

Os indicadores de Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do 
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patrimônio líquido acompanham a mesma tendência. Visto que apresen-
taram queda entre os anos pré-pandêmicos, com resultados crescentes du-
rante o período de pandemia.

Já a Composição de endividamento apresentou leve queda entre 2018 
e 2019 e leve crescimento até o ano de 2021. No que se refere a Participação 
do capital de terceiros sobre capital próprio, os resultados no período de pré-
-pandemia apresentaram leve crescimento com queda no ano de 2020 e cresci-
mento acentuado no ano de 2021. A Participação do capital de terceiros sobre 
recursos totais apontou crescimento gradativo antes e durante a pandemia.

3.4.4.4 Indicadores econômico-financeiros da empresa Sendas

A tabela 8 apresenta os indicadores econômico-financeiros da em-
presa Sendas antes da pandemia da COVID-19 corresponde aos 2018 e 
2019 e durante a pandemia corresponde aos anos de 2020 e 2021.

Tabela 8: Indicadores econômico-financeiros da empresa Sendas de 2018 a 2021

Indicadores econômico-financeiros 2018 2019 2020 2021

Liquidez imediata 0,28 0,28 0,40 0,30

Liquidez seca 0,38 0,44 0,53 0,51

Liquidez corrente 0,82 0,85 0,96 1,01

Liquidez geral 0,77 0,42 0,55 0,57

Giro de ativo 2,11 1,19 1,92 1,83

Margem líquida 0,05 0,04 0,04 0,04

Rentabilidade do ativo 0,10 0,04 0,07 0,07

Rentabilidade do patrimônio líquido 0,26 0,15 0,99 0,58

Composição de endividamento 0,47 0,29 0,46 0,38

Participação do capital de terceiros/próprios 2,67 3,32 13,35 8,26

Participação do capital de terceiros/recursos totais 0,63 0,70 0,93 0,86

Fonte: Elaborado pelos autores 

Ao analisar os dados da empresa Sendas, observa-se que indicador 
de liquidez imediata apresentou constância antes da pandemia, com um 
crescimento acentuado em 2020, porém regrediu o seu resultado em 2021. 
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O indicador de Liquidez seca obtive um pequeno crescimento de 2018 até 
o ano de 2020, contudo declinou levemente o seu resultado em 2021. A 
Liquidez corrente seguiu uma tendência de crescimento gradativa antes e 
durante a pandemia. No que tange a Liquidez geral, nota-se que o resul-
tado de 2018 a 2019 apontou queda abrupta, e a partir de 2019 o índice 
obteve crescimento gradativo até 2021.

O indicador do Giro de ativo apresentou resultados de grande oscila-
ção tanto antes da pandemia quanto depois dela. No que diz respeito ao ín-
dice de Margem líquida permaneceu constante durante o período analisado.

A Rentabilidade do ativo registrou queda entre os anos de 2018 e 
2019, elevou seus resultados em 2020 e manteve-se constante até o ano de 
2021. Já o índice de Rentabilidade do patrimônio líquido apresentou uma 
queda entre os anos de pré-pandemia, um alto crescimento no ano de 2020 
e regrediu seu resultado em 2021. 

Acerca da Composição do endividamento da empresa, o indicador 
apresentou resultados de oscilações relevantes nos períodos pré-pandêmi-
cos e pandêmicos. Quanto ao índice de Participação do capital de tercei-
ros sobre capital próprio, os resultados obtidos apresentam crescimento no 
período de pré-pandemia com um pico acentuado em 2020 e uma queda 
brusca no ano de 2021. Já a Participação do capital de terceiros sobre re-
cursos totais apresentou crescimento constante no ano de 2018 até o ano 
de 2020, porém com uma leve queda no ano de 2021.

CONCLUSÕES DO TERCEIRO CAPÍTULO 

Esse estudo teve como objetivo analisar o desempenho econômico-
-financeiros das empresas do setor de comércio e distribuição de alimentos 
listadas na B3, por meio da análise dos resultados dos indicadores econô-
mico-financeiros durante o período de 2020 a 2021, com o intuito de aferir 
os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19. Para a realização 
desta pesquisa, foram analisadas 4 empresas listadas na B3 e enquadradas 
no setor de comércio e distribuição de alimentos. Ademais, foram calcula-
dos os indicadores econômico-financeiros a partir de dados das demons-
trações contábeis obtidas nos sites de Relacionamento com Investidores 
das empresas e na própria base de dados da B3.
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Em relação aos indicadores de liquidez, observa-se que as empresas 
já vinham apresentando resultados positivos antes da pandemia e conti-
nuaram a elevar seus resultados com pequenas oscilações durante o perío-
do pandêmico. Logo, as empresas continuaram apresentando crescimento 
gradativo da sua capacidade de sanar as suas obrigações a curto e longo 
prazo. Pode-se destacar que o Grupo Mateus S.A apresentou os melhores 
e mais crescentes resultados nos indicadores de liquidez.

Quanto aos indicadores de rentabilidade, nota-se que não há gran-
des oscilações nos resultados das empresas. Antes da pandemia, os indica-
dores já apresentavam resultados com pequenas variações e durante a pan-
demia seguiram a mesma tendência. Apenas as empresas Grupo Mateus e 
Sendas apresentaram variações mais relevantes em seus resultados.

Em relação aos indicadores de endividamento, os resultados durante 
a pandemia acompanharam a tendência que cada empresa já apresentava 
antes do período pandêmico. Sendo assim, as empresas Grupo Mateus apre-
sentavam resultados descrente nos anos de 2018 a 2019 e continuaram ob-
tendo queda em seus indicadores no período de 2020 a 2021. Já as empresas 
Atacadão e Sendas apresentavam resultados crescentes antes da pandemia e 
permaneceram elevando seus resultados durante a pandemia da COVID-19.

De modo geral, as análises dos resultados dos indicadores econômico-
-financeiros antes da pandemia correspondente aos anos de 2018 e 2019 e du-
rante a pandemia correspondente aos 2020 e 2021 demonstraram que a pan-
demia não gerou grandes impactos nos indicadores das empresas analisadas. 

Dessa forma, esta pesquisa cumpre o seu objetivo geral e reforça a 
hipótese levantada. Vale ressaltar que este estudo possui suas limitações, 
visto que, foram analisadas apenas as 4 empresas do setor alimentício que 
estão listadas na B3 e que publicam suas demonstrações financeiras.

Portanto, sugere-se que pesquisas futuras analisem os próximos perío-
dos e incluam outros indicadores como ciclo de estoque, ciclo operacional e 
ciclo financeiro. Recomenda-se também que pesquisas futuras analisem os 
resultados de outros setores que também foram classificados como essen-
ciais durante a pandemia e que não paralisaram suas atividades presenciais. 
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CaPítulo 4

RESILIÊNCIA ESTRATÉGICA EM 
MEIO A PANDEMIA DA COVID-19:  

SURVEY SINGLE ENTITY EM UMA EMPRESA 
DE GRANDE PORTE DO SETOR DE COMÉRCIO 

DA CIDADE DE MANAUS (AM)

4.1 INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, na província de Wuhan, na China, surgiu um 
inimigo invisível, a Sars-Cov-2, usualmente chamada de Covid-19 (KHALIL; 
KHALIL, 2020, p.474). Tendo se espalhado pelo mundo, a Covid-19 trouxe 
um advento de problemáticas que expôs a fragilidade do sistema econômico 
global (ZEETANO, 2020, p. 17). No Brasil, a chegada do vírus em meados de 
fevereiro de 2020, expôs a fragilidade dos sistemas sociais e econômicos, dos 
quais foram bruscamente afetados (FIOCRUZ, 2020, s.p.).

As medidas governamentais que afetaram o comércio geraram im-
pactos negativos que paralisaram diversos setores econômicos (PORSSE; 
SOUZA; CARVALHO; VALE, 2020, p. 5). No escopo em que se localiza 
o advento do comércio que foi fortemente afetado (CILO, 2020). Uma das 
consequências geradas pela pandemia foi a brusca queda das vendas, que 
gerou o fenômeno de demissão em massa, aumentando o índice de desem-
prego (BRANCO; TEIXEIRA, et al., 2020).

Para Nascimento (2014), as organizações estão diante de ambientes 
de rápidas transformações que ocorrem dentro de uma empresa podendo 
representar riscos para empresas que não estejam projetadas para sofrer 
com os impactos das crises externas. 

Pensando em tais problemáticas, observou-se a possibilidade de rea-
lizar uma investigação de cunho científico aprofundado, a partir da teoria 
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contingencial sobre a perspectiva da resiliência estratégica, pois segundo 
Lawrence e Lorsch (1967) a teoria contingencial tem como constituição a 
relação entre as organizações que necessitam de ajustes sistemáticos que 
condizem com as condições externas, ou seja, as condições ambientais. 
“As organizações estão inseridas em ambiente mutável e estão sujeitas a 
efeitos fortuitos” (NASCIMENTOS, 2014, p. 27). 

No prisma da teoria contingencial supracitada, a resiliência estratégica 
aparentemente está fortemente presente. “A resiliência busca se adaptar como 
a capacidade de adotar modelos de negócio e estratégias à medida que as 
circunstâncias mudam, de continuamente se ajustar a tendências capazes de 
abalar a força geradora de lucros de um negócio, de mudar antes que a neces-
sidade de mudança se torne imperativa. ” (NASCIMENTO, 2014, p.28).

Por este contexto, foi elaborada a seguinte questão de pesquisa: 
Houve resiliência estratégica nas empresas de comércio da cidade de 
Manaus (AM)? Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar se hou-
ve relação entre resiliência estratégica e teoria contingencial na organiza-
ção estudada durante a pandemia da COVID-19.

Para viabilizar a metodologia deste estudo, realizou-se uma pesquisa 
caracterizada pela escala de mensuração de sete fatores sobre a Resiliência 
estratégica, desenvolvendo a capacidade da organização de ser ágil em 
face das adversidades (MARTINS, FREZATTI, 2020). E pela escala de 
variáveis contingenciais com o enfoque nas principais características ado-
tadas da resiliência estratégica, nas principais características adotadas pela 
teoria contingencial e listar as estratégias adotadas pela organização para 
o enfrentamento da pandemia.

Esta pesquisa justifica-se, pois, o estudo está vinculado a compreen-
der as tomadas de decisões e desafios enfrentados por uma organização lo-
cal num momento de pandêmico da COVID-19 dos anos de 2020 e 2021. 
A partir dos métodos citados anteriormente busca-se ter uma prospecção a 
partir dos dados levantados. Portanto, este estudo apresenta relevância para 
a sociedade, uma vez que analisa a resiliência estratégicaadotada por uma 
empresa varejista do Amazonas para enfrentar a pandemia da COVID-19.
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4.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este referencial teórico aborda a teoria contingencial e suas estrutu-
ras acerca da resiliência estratégica em tempos da pandemia COVID-19.

4.2.1 Teoria Contingencial

A teoria contingencial trata de conceitos da teoria dos sistemas acer-
ca da interdependência e da natureza orgânica da organização, além de 
considerar seu caráter adaptativo e aberto, que exige flexibilidade para a 
adaptação constante e a busca de um equilíbrio entre as necessidades inter-
nas e a situação ambiental externa (MORAES; FRANCO, 2009).

A teoria contingencial tenta explicar como os fatores externos in-
fluenciam situações imprevisíveis que modificam o ambiente interno de 
uma organização e os comportamentos diante das incertezas enfrentadas 
nos cenários de crise ou situação de mercado. As condições ambientais tra-
zem mudanças dentro das organizações. O ambiente explica o fenômeno 
organizacional (DONALDSON, 2001).

Para Escobar e Lobo (2002) a teoria da contingência teve início em 
1958 com os estudos de Woodward sobre ambiente e tecnologia. No qual con-
sidera tecnologia um dos papéis mais importantes dentro de uma organização.

A teoria contingencial, segundo Motta e Vasconcelos (2002), evi-
dencia os aspectos estrutural (formalização, regras, normas e estruturas 
organizacionais; elementos visíveis e explícitos) e ambiente representado 
pela dinâmica do mercado externo.

Burns e Stalker, Chandler Lorsch tratam do ambiente externo e suas 
ameaças e incertezas ao ambiente, segundo Chenhall (2003, p. 136), como 
sendo “[...] atributos particulares como intensa competição de preço de 
competidores potenciais ou existentes, ou a probabilidade de uma mudan-
ça na disponibilidade de materiais”. 

A incerteza ambiental é determinada pela falta de compreensão 
sobre os elementos ambientais que prejudicam qualquer situação que 
pode determinar uma tomada de decisão (DUNCAN, 1972). Além de 
criar complicações para as empresas, isso porque existe um aumento de 
ocorrências, e dinamicidade das ações futuras que afetam a organização 
(GORDON; LOEB; TSENG, 2009). 
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Segundo essa teoria, o desempenho das organizações é demasiada-
mente atingida pela sua tecnologia, ambiente externo e desempenho orga-
nizacional (BURNS; STALKER, 1961; LAWRENCE, LORSCH, 1967; 
DONALDSON, 2001).

Nesse sentido, o aumento da incerteza ambiental motiva os gestores 
a organizar melhor e ajustar controles ambientais aumentando o nível de 
melhoria nas tomadas de decisão (GUL; CHIA, 1994).

A abordagem de contingência demonstra que existe uma relação 
útil entre as condições ambientais e as ferramentas de gestão que seriam 
adequadas para atingir com sucesso os objetivos da organização. A relação 
operacional entre as variáveis   independentes e dependentes não implica 
que haja uma relação de “causa e efeito”, uma vez que a gestão depen-
de ativa, e não passivamente, da prática gerencial da gestão contingencial 
(JORDAO; SOUZA, 2013). 

No ambiente organizacional não há nada que seja definitivo ou ab-
soluto. Visto que, o ambiente organizacional é constituído por diversos 
elementos, tanto físicos quanto sociais, que influenciam nas decisões orga-
nizacionais. Dessa forma, diversas são as capacidades de alteração da rea-
lidade das organizações, bem como as decisões estratégicas podem ser in-
fluenciadas por uma série de fatores (DONALDSON, 2001; KLEFFNER; 
LEE; McGANNON, 2003).

Portanto, para o enfrentamento de uma ameaça externa que foi a 
pandemia da COVID-19 foi necessário tomar decisões e criar um plano de 
estratégia imediata.

4.2.2 Resiliência Estratégica e COVID-19

Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou 
sobre um novo surto, a pandemia da COVID-19. Uma crise respiratória 
que ainda não havia sido identificada em seres humanos. Neste cenário, 
declarou-se um estado de emergência, além de uma crise sanitária, seguida 
de uma crise econômica ao redor do mundo (LANA et al., 2020).

O primeiro caso de infectados pelo novo coronavírus no Brasil foi em 
26 de fevereiro em São Paulo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Meses 
depois se espalhando pelo restante do país agravando a crise sanitária 
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e econômica (SILVA, SILVA, 2020). Neste contexto, a resiliência surge 
como resposta às situações adversas que testam os limites das capacidades 
de enfrentamento dos indivíduos (KONRADT et al., 2018). 

A chegada do COVID-19 no final de março de 2020 no estado do 
Amazonas, Brasil, trouxe alerta e preocupação mundial. O rápido avanço da 
epidemia, com um sistema de saúde frágil que entrou em colapso em poucos 
dias com valas comuns sendo abertas para lidar com o elevado número de 
mortos, foi propagado pela mídia no mundo todo (STONE et al., 2021).

Com pacientes morrendo por asfixia devido à falta de oxigênio nos 
hospitais, à escassez de vagas em UTIs e uma nova variante mais trans-
missível do vírus chegando na cidade - tragédia difícil de esquecer. Foram 
muitos os relatos desesperadores e várias imagens de sofrimento daqueles 
que tentavam buscar por conta própria cilindros de oxigênio para que seus 
familiares não morrerem sufocados, enquanto médicos no limite da exaus-
tão precisavam decidir quem receberia oxigênio extra, levando em conta as 
chances de sobrevivência (LAVOR, DE ADRIANO, 2021).

O termo resiliência apareceu pela primeira vez na física em 1807, 
quando o cientista inglês Thomas Young o usou pela primeira vez para in-
troduzir a noção de módulo elástico, pois resiliência é a capacidade de um 
material absorver energia sem sofrer deformação plástica ou plástica. 2008).

Trazendo para o mundo empresarial, o conceito de resiliência foi in-
troduzido recentemente, especialmente devido ao ambiente comercial ins-
tável e altamente competitivo, aliado ao surgimento de perigos naturais e 
causados pelo homem em um ambiente volátil de instabilidade financeira 
e crise em curso (SCAVARDA et al., 2015). A resiliência estratégicapode 
ser entendida como “a capacidade de uma empresa sobreviver, adaptar e 
crescer diante de mudanças turbulentas” (FIKSEL, 2007, p. 16).

A resiliência estratégica pode ser definida como a habilidade de se 
adaptar de forma eficiente e eficaz para criar um ambiente de mudança, 
aplicar as lições aprendidas com os desafios, fracassos e/ou sucessos no 
futuro e lutar pela prosperidade e crescimento. (MORAN; TAME, 2012). 

Desta forma, para Mcdonald (2006), a resiliência organizacional 
pode ser tanto operacional, quanto estratégica. Uma lida com a capaci-
dade de se recuperar após uma crise, mantendo as operações mesmo nas 
adversidades (NASCIMENTO; RAPHAELA, 2014). A outra está ligada 
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na capacidade de transformar ameaças em oportunidades. Resiliência 
Estratégica é a capacidade de se remodelar antes que a crise force a orga-
nização a mudar (HAMEL; VALIKANGAS, 2003).

Quanto maior o porte da empresa, maior sua capacidade de adap-
tação a adversidades, como por exemplo a pandemia da COVID-19, uma 
vez que a estrutura e possibilidades de acessos aos recursos e investimentos 
trarão maior estabilidade psicológica aos gestores, afetando diretamente sua 
resiliência (VASCONCELOS E CYRINO, 2000; SEHNEM et al., 2021).

Sintetizando, possivelmente as perspectivas da resiliência estratégi-
ca indicam que uma empresa preparada para lidar com situações de ad-
versidades consegue passar por um quadro de incertezas e estar mais bem 
preparada para um cenário futuro. Relacionando a teoria contingencial e 
a resiliência estratégica, aparentemente existe a necessidade de analisar/
avaliar os efeitos que a pandemia da COVID-19 desencadeou dentro das 
organizações. A visível incerteza e a incapacidade de recuperação adota-
das pelas empresas dentro do contexto da teoria contingencial e resiliência 
estratégica, abriu margem para a presente pesquisa. 

4.2.3 Estudos Relacionados 

Quadro 1 - Resumo dos estudos relacionados.

 Ano/
Autor     Objetivo    Metodologia   Principais Achados

Orellana, 
Cunha, 
Marrero 
et al. 
(2020)

Analisar o excesso na 
mortalidade visando 
identificar mudanças 
associadas à pande-
mia em Manaus. 

O método utilizado nes-
ta pesquisa foi o estudo 
transversal com dados 
de mortalidade da Cen-
tral de Informações do 
Registro Civil.

A pesquisa mostra que o 
grande número de óbitos 
pela COVID em Manaus se 
deve ao fato da grande desi-
gualdade social, fraca efetivi-
dade governamental voltadas 
garantir o acesso ao SUS.

N a s c i -
m e n t o , 
Raphaela 
Maria de 
Castro e 
Silva Vi-
dal (2014)

Como definir, conce-
ber e operacionalizar a 
Resiliência Estratégica 
em face aos imprevis-
tos empresariais.

O método utilizado nes-
ta pesquisa foi estudo 
de caráter investigativo 
e exploratório tomando 
como base a Teoria Con-
tingencial.

A pesquisa mostra a lide-
rança como tem um papel 
fundamental dentro de uma 
organização resiliente. O 
interesse e resiliência dentro 
de uma corporação deve-se 
ao comportamento do líder. 
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M a r t i n s 
e Frezatti 
(2020)

Investigar como o sis-
tema de controle ge-
rencial influencia na 
gestão resiliente or-
ganizacional de uma 
empresa.

O método utilizado nes-
ta pesquisa foi o modelo 
teórico “LeversofCon-
trol” de Robert Simons. 
O levantamento de da-
dos se deu pela forma de 
questionário survey.

A pesquisa mostra que a 
organização pesquisada 
transforma resiliência em 
vantagem competitiva.

Junquei-
ra, Ema-
nuel Ro-
d r i g u e s 
(2010)

Investigar sob a ótica 
da teoria contingencial 
o perfil do sistema de 
controle gerencial em 
função da estratégia, 
estrutura, tecnologia e 
ciclo organizacional.

O método utilizado nes-
ta pesquisa foi análise fa-
torial, análise de clusters 
e modelagem de equa-
ções estruturais. E coleta 
de informações através 
de uma survey.

A pesquisa identificou a hi-
pótese de que a utilização 
dos objetos do sistema de 
controle gerencial sofrem 
influência dos fatores con-
tingentes vivenciados pela 
empresa.

Fonte: Elaborado pelos autores 

Observa-se que alguns dos estudos relacionados do Quadro 01 tive-
ram como o foco em relacionar a teoria contingencial com as estratégias 
de resiliência estratégica. Porém esta pesquisa propõe além de identificar 
a relação entre as duas teorias em questão, foca verificar a resiliência da 
organização investigada no enfrentamento da pandemia da COVID-19.

4.2.4 Modelo teórico da pesquisa

A Imagem 1 revela um modelo conceitual elaborado após os dados 
do referencial teórico, visando destacar a presença das relações entre a 
teoria contingencial, resiliência e a Covid-19.
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Imagem 1: Relações entre a teoria contingencial, resiliência e a Covid-19.

Fonte: Elaborado pelos autores

Com base no modelo conceitual, por meio das relações teóricas en-
tre os constructos desta pesquisa, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

H¹: Durante a pandemia da COVID-19, a organização obteve recur-
sos necessários para agir de forma rápida e eficaz.

H²: Durante a pandemia da COVID-19, a organização adotou pro-
cedimentos de gestão de crises para identificar seus pontos fracos e fortes, 
oportunidades e ameaças.H³: As mudanças do ambiente externo causadas 
pela pandemia da COVID-19, influenciaram de forma negativa as novas 
estratégias da organização.

H³: Durante a pandemia da COVID-19, a organização sofreu transfor-
mações culturais em sua estrutura organizacional ocasionando resistências.

4.3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, dos quais os dados levan-
tados foram catalogados por meio de um survey single entity (MUCCI; 
FREZATTI; DIENG, 2016) desenvolvido a partir de um formulário do 
Google Forms.

De acordo com Mucci, Frezatti e Dieng (2016), um survey single entity 
tem, como método fundamental de coleta de dados, o questionário (digital) 
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enviado a um grupo de gestores de uma empresa, considerando responden-
tes variados dentro de uma mesma organização (Van der Stede, Young, & 
Chen, 2005). Mucci et al. (2016, p. 290) apontam que esta metodologia “es-
tuda os fenômenos de modo mais profundo, tendo a lógica de um único 
contexto organizacional”, visando considerar, além das crenças da organi-
zação, também as crenças que transpõem as diversas áreas. Para os pesqui-
sadores, a ferramenta de coleta de dados deve apresentar um instrumento de 
pesquisa com o seu escopo aos responsáveis pela empresa, os procedimentos 
de coleta de dados e o cronograma de desenvolvimento da pesquisa. 

De acordo com Martins e Theóphilo (2007), este tipo de investiga-
ção tem o objetivo de compreender, organizar e interpretar os dados. A 
partir da aplicação do formulário via Google Forms combinado com o mé-
todo Survey Single Entity, por uma empresa manauara do setor de comércio 
varejista, com estruturação e porte adequados para esta pesquisa pois, atua 
no ramo há mais de 80 anos. Dessa forma, visando o momento pandêmi-
co,que envolveu mudanças em sua estrutura e forma de funcionamento. 
Neste contexto, destacou-se a importância da temática sobre resiliência, 
devido a pandemia da COVID-19, ter persistido por meses. Possibilitando 
assim, a seriedade do processo metodológico aqui escolhido.

Explicado o modelo metodológico aqui escolhido e aplicado, final-
mente, o levantamento dos dados ocorreu no segundo semestre de 2021 a 
partir da formulação de um questionário online elaborado pela plataforma 
já citada anteriormente. Vale ressaltar que, na coleta dos dados para a de-
vida análise proposta, se deu pela percepção dos seguintes agentes executi-
vos de diversas áreas estratégicas alocados na empresa alvo, que possuem 
algum poder de tomada de decisão, sendo eles: coordenadores, gestores de 
lojas, gerentes, superintendentes e diretores.

O questionário em questão foi elaborado e categorizado a partir das 
seguintes categorias: desempenho organizacional, tecnologia, ambiente 
externo, incerteza ambiental, estrutura, estratégia, cultura organizacional, 
gestão de crise, postura proativa, aprendizagem operacional, tomada de de-
cisão, liderança, recursos disponíveis, inovação e capacidade de mudança.

Como estratégia de pesquisa, para a coleta de dados foram escolhi-
dos para preencher o questionário, somente os gestores que estavam na 
linha de frente no enfrentamento da pandemia da COVID-19.
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A pressuposição está relacionada às variantes dos respectivos indi-
cadores utilizados para este fim, como citados anteriormente —resiliência 
estratégica, teoria da contingência e COVID-19 — qual possibilitou a aná-
lise de Correlação de Spearman (Stevenson, 1981), para verificar se exis-
tia correlação entre as variáveis estudadas de segunda ordem (Resiliência 
Estratégica, Teoria Contingencial e COVID-19). 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.4.1 Construto da pesquisa

A tabela 1 que segue abaixo, revela os constructos em modelo con-
ceitual elaborado a partir da coleta material dos dados aplicados na empre-
sa aqui escolhida para esta pesquisa. Levando em consideração o levanta-
mento de dados entre os funcionários da organização. Pode-se observar a 
seguinte organização:
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Tabela 1: Resumo dos constructos relacionados aos estudos

Dados de identificação:
Informe seu gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino. 
Informe sua idade?
1.2   Informe seu nível de escolaridade

Abertura da entrevista
Função na empresa
Tempo na empresa

R
es

ili
ên

ci
a 

es
tr

at
ég

ic
a

Postura Proa-
tiva

Agir de forma rápida 
e eficaz

Temos uma estrutura que nem sempre nos permite agir de 
forma rápida e eficaz em resposta a uma oportunidade e aos 
eventos inesperados.

Oportunidades de 
crescimento

Nem sempre buscávamos oportunidades de crescimento 
perante as situações de adversidades antes da pandemia da 
COVID-19.

Aprendiza-
gem Opera-

cional

Capacidade de 
aprender

Durante a pandemia da COVID-19, a organização teve capa-
cidade de aprender a lidar com a situação de crise.

Capacidade de 
adaptar-se

Durante a COVID-19 a organização teve capacidade de adap-
tar-se às novas situações e aprender através desta experiência.

Tomada de 
Decisão

Decisões difíceis
Durante a pandemia da COVID-19 tomamos decisões difíceis 
rapidamente.

Decisões rapida-
mente

Durante a pandemia da COVID-19, os colaboradores pos-
suíram acesso direto a alguém com autoridade que tomava 
decisões rapidamente.

Liderança

Comunicação
Na pandemia da COVID-19, a alta administração nem sempre 
gerou constantes feedbacks e desenvolveu uma comunicação 
aberta entre o líder e sua equipe.

Líderes influentes
11.  Líderes influentes abertos às mudanças contínuas nas estra-
tégias da organização e aos novos desafios, consideram a mu-
dança como oportunidade durante a pandemia da COVID-19.

Recursos 
Disponíveis

Recursos necessários
12. Tivemos todos os recursos necessários para enfrentar a pan-
demia da COVID-19, como por exemplo equipamentos para 
funcionários trabalharem de casa (home office).

Recursos adicionais
13. Tivemos agilidade em obter a aprovação de recursos adicio-
nais para resolver os problemas ocorridos durante a pandemia 
da COVID-19.

Inovação

Novas oportuni-
dades

 14. Como sempre estamos investindo em inovações, temos 
capacidade suficiente para aproveitar novas oportunidades 
(seja em decisões, produtos ou serviços) inclusive em tempos 
de pandemia.

Conhecimento de 
forma inovadora e 

criativa

15. Tivemos capacidade de utilizar de utilizar o conhecimento 
de forma inovadora e criativa na solução de problemas duran-
te a pandemia da COVID-19.

Capacidade 
de Mudança

Mudanças como 
oportunidades

16. A organização encarou as mudanças oriundas da pande-
mia da COVID-19 como oportunidades e não problemas.

Flexibilidade de 
pessoas e processos

17. A flexibilidade de pessoas e processos trouxe a capaci-
dade de adaptação da organização durante a pandemia da 
COVID-19.
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C
O

V
ID

-1
9

Incerteza 
Ambiental

Legislação 
18. As medidas provisórias deliberadas pelo governo durante a 
pandemia da COVID-19, impactou radicalmente o desempe-
nho da organização.

Demanda de clientes
19. Fomos capazes de lidar de forma proativa com a redução 
da demanda dos clientes (vendas presenciais) durante a pande-
mia da COVID-19.

Estrutura
Flexibilidade

20. A estrutura flexível favoreceu rapidamente o ambiente de 
trabalho em meio a pandemia da COVID-19.

Mudanças na estru-
tura organizacional

21. Foi necessário realizar mudanças na estrutura organizacio-
nal devido a pandemia da COVID-19.

Estratégia

Planejamento estra-
tégico

22. Não tivemos planejamento estratégico formalizado para a 
contenção de danos causados pela pandemia da COVID-19.

Novas estratégias
23. As mudanças do ambiente externo (COVID-19) forçaram 
a organização a adotar novas estratégias.

Cultura Or-
ganizacional

Mudanças
24. Durante a pandemia da COVID-19, a organização sofreu 
mudanças bruscas em sua cultura organizacional.

Resistência
25. A organização sofreu resistências dos colaborados devi-
do as mudanças culturais ocorridas devido da pandemia da 
COVID-19.

Gestão de 
Crises

Procedimentos de 
gestão de crises

26. Durante a pandemia da COVID-19, adotamos procedi-
mentos de gestão de crises para combater ameaças e reduzir 
os impactos na organização.

Situações de con-
flitos.

27. Durante a pandemia da COVID-19, houveram diferentes 
percepções e interesses por parte das equipes da organização, 
gerando várias situações de conflitos.

Te
or

ia
 C

on
ti

ng
en

ci
al

Desempenho 
Organiza-

cional

Pontos fracos e 
fortes, oportunidades 

e ameaças.

28. Mesmo durante o pico da pandemia da COVID-19, a 
organização conseguiu determinar seus pontos fracos e fortes, 
oportunidades e ameaças.

Ameaça ao desem-
penho

29. O desempenho organizacional foi fortemente ameaçado 
durante a pandemia da COVID-19.

Tecnologia

Tecnologias sofisti-
cadas

30. A pandemia da COVID-19 motivou a busca por tecnolo-
gias sofisticadas na organização.

Investimentos em 
tecnologias

31. Foi necessário grandes investimentos em tecnologias para 
adaptação dos colaboradores na organização no enfrentamen-
to da COVID-19.

Ambiente 
Externo

Hostilidade 
32. A organização de forma hostil, tentou obrigar seus funcio-
nários a se vacinarem contra a COVID-19.

Dinamismo
33. A pandemia da COVID-19 de forma dinâmica, modificou 
radicalmente a maneira de como lidamos com nossos clientes.

Fonte: Elaboração própria com base ao estudo de Nascimento (2014) 

A tabela acima apresentada, foi elaborado a partir de problemáticas 
baseadas no referencial teórico, ao qual possibilitou a descrição detalhada 
dos constructos apresentados acima, vale ressaltar que tais problemáticas 
advieram de perguntas norteadoras, levada em consideração a 3º ordem 
dos constructos pudemos com confiabilidade garantir os resultados ex-
pressos na referida tabela.
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4.4.2 Teste de Correlações 

O teste de correlação de Spearman foi aplicado a fim de verificar a re-
lação entre as hipóteses sobre resiliência estratégica, teoria da contingência 
e Covid-19. Nesta análise foram utilizados constructos de 3º ordem, con-
forme mostrada no quadro 2, aplicado no questionário realizado em uma 
organização na cidade de Manaus na época da pandemia da COVID-19. 

Tabela 2: Matriz de correlações com os constructos de terceira ordem

Legenda: ** significativa <0,01; * significativa<0,05 
Fonte: Elaboração própria com base nos Dados da pesquisa (2022).

Para demonstrar os resultados obtidos na tabela 2, foram conside-
rados 30 constructos apresentados na Tabela 1. Dessa forma, foram obti-
dos 465 coeficientes de correlação analisados, dos quais 29 apresentaram 
correlação de significância positiva perfeita próximos a (p-value<,001). As 
relações que apresentaram maior número de correlação foram dos cons-
tructos referentes a resiliência estratégica, totalizando 23. As tabelas a se-
guir demonstram esses resultados.

Observa-se na tabela 2 que a correlação de resiliência rLD1 obte-
ve forte influência nas variáveis dos resultados correlacionados. Assim, 
confirmando que uma liderança com forte comunicação dentro de uma 
empresa consegue ser mais resiliente. A variável de tomada de decisão 
(rTD2) recebeu forte correção (0.6258) com rLD1, indicando que processo 
de comunicação é essencial para que os colaboradores da organização co-
nheçam as estratégias organizacionais e possibilitem rápida tomada de de-
cisões envolvendo todos os níveis organizacionais SHEFFI (2006). Nesse 
sentindo pôde-se observar que as variáveis de inovação (rIN1/2) recebem 
forte influência de correlação (0.6597) e (0.5495) com a variável rLD1. 

Para Nascimento (2014) a comunicação facilitada dentro da 
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organização e uma liderança que explore novos pensamentos dispondo 
de um ambiente de trabalho mais desinibido, estimula a criação de ideias 
e a inovação empresarial. As variáveis capacidade de mudança (rCM1/2) 
também recebem forte influência de correlação (0.5756) e (0.5495) com a 
variável rLD1.Para Nascimento (2014), mudanças precisam ser planeja-
das, pois as organizações precisam ser flexíveis para seguir estratégias que 
variam entre oportunidades e ameaças. 

A variável estrutura organizacional cEO1 recebeu correlação 
(0.6524) com a variável rLD1. Esta variável vai ao encontro do sistema 
orgânicos descritos por Burns e Stalker (1961) pois avalia a flexibilidade, 
adaptação e transitoriedade dentro da organização. A variável de gestão de 
crise cGC1 apresenta correlação de (0.4706) em relação a variável rLD1.  
Os riscos bem geridos e um planeamento eficaz ainda não são substitutos 
para uma boa liderança e uma cultura de trabalho em equipa e confiança 
que podem responder efetivamente a umasituação inesperada” (Seville, 
2009, p. 11). Portanto, fica evidente que a organização precisa estar prepa-
ra para eventos imprevisíveis como foi da pandemia da COVID-19.

Tabela 3: Correlação Positiva.

Fonte: Elaboração própria com base nos Dados da pesquisa (2022).

Os resultados apresentados na tabela 4, demonstram o nível de 
correlação (0.5049) entre as variáveis incerteza ambiental cIA1 e estru-
tura organizacional rEO1. Minolli (2005) discorre que uma organização 
resiliente consegue desenvolver flexibilidade no ambiente interno permi-
tindo uma rápida adaptação. Evidenciando que durante a pandemia da 
COVID-19, a medida provisória do governo tornou a organização mais 
flexível impactando o desempenho da organização. 
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Tabela 4: Dados Correlacionados

rAO1 - cGC1

Correlação 0,5049

Significância 0,0044

Fonte: dados de pesquisa.

Ao analisar a tabela 5, nota-se que a variável aprendizagem organi-
zacional (rAO1) e gestão de risco (cGC1) mostram correlação positiva de 
(0.6087). Evidenciando que durante a pandemia da COVID-19, a organi-
zação teve facilidade de investir em novas oportunidades de inovação com 
a aprovação de recursos adicionais. Para Nascimento, a partir da crise, 
pode-se utilizar o conhecimento adquirido da experiência e utilizá-lo em 
situações futuras.

Tabela 5: Dados Correlacionados

rAO1 - cGC1

Correlação 0,6087

Significância 0,0004

Fonte: dados de pesquisa.

4.4.3 Teste de hipóteses

A hipótese H¹ verificou-se que existe influência positiva, significa-
tiva (p-value<,001) entre a variável rRD1 e a variável cE2, confirmando a 
hipótese de que a organização foi resiliente em meio à crise da pandemia 
da COVID-19, uma vez que conseguiu agir de forma rápida e buscando 
recursos necessários (Tabela 6). O comportamento resiliente permite que 
as organizações aprendam mais, concebendo novas rotinas e façam me-
lhor uso de seus recursos em condições de incerteza que podem impac-
tar decididamente o futuro da organização LENGNICK-HALL e BECK 
(2009). Dessa forma, uma organização com recursos necessários consegue 
responder com rapidez e adaptar-se as incertezas no ambiente.

Tabela 6: Correlação Positiva
rRD1 - cE2

Correlação 0,5184
Significância 0,0033

Fonte: dados de pesquisa.
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Na hipótese H² os resultados dos constructos das variáveis apre-
sentam influência positiva, significativa (p-value<,001) entre as variáveis 
tDO1 e cGC1, essa hipótese identificou desempenho organizacional da 
organização identifica seus fracos e fortes, ameaças e oportunidades na 
durante a gestão de crises (Tabela 7). Para Donaldson (2001) estruturas 
contingências prejudica o desempenho organizacional. Caravantes (1998) 
defende que a teoria contingencial evidencia a importância do ambiente 
externo para o desempenho organizacional. Para Whright, Kroll e Parnell 
(2008), na teoria contingencial quanto maiores os ganhos, melhor os ajus-
tes da organização no ambiente. Confirmando assim a hipótese entre os 
constructos desta análise.

Tabela 7: Correlação Positiva

tDO1 - cGC1
Correlação 0,5971
Significância 0,0033

Fonte: dados de pesquisa.

A hipótese H³, observa-se influência positiva, significativa 
(p-value<,001) entre as variáveis encontradas no constructo cCO2 e rEO2. 
Essa hipótese identificou resistências que a organização pode ter sofrido 
em relação a mudança cultural devido a pandemia da COVID-19. A cul-
tura organizacional é a identidade que sempre está em evolução na orga-
nização, sofrendo influência não só das culturas e experiências individuais 
de novos empregados, mas, também, das mudanças da sociedade, dos for-
necedores, dos clientes, demais públicos de interesse e ambiente (Dan Jr., 
Mateus, e Souto, 2008, p. 6). Os estudos de Vieira (2004), destaca que 
aceitar novas formas de dinâmicas estabelece transformações positivas nas 
organizações. Dessa forma, a hipótese foi refutada em relação a resistência 
diante de transformações na cultura organizacional.

Tabela 8: Correlação Positiva

cCO2 - rRO2

Correlação 0,5184

Significância 0,0033

Fonte: dados de pesquisa.
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CONCLUSÕES DO QUARTO CAPÍTULO

A pesquisa teve o objetivo apresentar as características das variá-
veis da teoria contingencial, resiliência estratégica em meio a pandemia 
da COVID-19 na cidade de Manaus. Participaram da pesquisa 30 líderes 
de setores diferentes dentro da organização estudada. Verificou-se que os 
participantes atuam como coordenadores, gestores de lojas, gerentes, su-
perintendentes e diretores.

Na presente pesquisa foram encontradas relações positivas das va-
riáveis dos constructos elaborados para este estudo.  Notou-se que a tabela 
2 teve a hipótese confirmada através das variáveis positivas encontradas 
nos constructos de recursos disponíveis e estratégia por meio dos dados 
utilizados na correlação de Spearman. Da mesma forma, a figura 03 revela 
que as variáveis de resiliência tiveram influências positivas confirmadas 
através do uso da correlação do autor supracitado. Foram encontrados nas 
hipóteses similaridades pois se tratavam da mesma teoria. Entretanto, na 
mesma figura revela-se um dado referente a gestão de crise pertencente ao 
constructo da COVID-19.

Na sequência das variáveis, notou-se na figura 04, a correlação entre 
desempenho organizacional e os constructos pertencentes as gestões de 
crises citados no quadro 02. As hipóteses foram aceitas pois as mudanças 
necessárias advindas da COVID-19 forçaram a organização a adotar novas 
estratégias para combater ameaças e reduzir os impactos na organização. 
As organizações são influenciadas pelo ambiente, que, para se adaptar às 
suas contínuas mudanças, veem-se na contingência de implementar fre-
quentes modificações internas. (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000).

O teste de correlação de Spearman demonstrou que as variáveis de 
resiliência tiveram maior nível de correlação significativa entre os partici-
pantes da pesquisa. Sendo a comunicação um dos constructos fundamentais 
para o bom relacionamento de seus colaboradores e sua liderança no enfren-
tamento das contingências oriundas da pandemia da COVID-19. Os demais 
fatores positivos do estudo também mostraram resultados satisfatórios. 

Por fim, sugere-se avaliar o nível de resiliência estratégica de empre-
sas de pequeno e médio porte da cidade de Manaus para avaliar quais tipos 
de estratégias foram adotadas para sua sobrevivência.
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