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RESUMO 

O comércio de materiais de construção tem características distintas dos demais segmentos do 
setor varejista. Destaca-se na sua relação com o consumidor, por relacionar-se diretamente ao 
sonho da casa própria ou à reforma do lar. Mas para conseguir atender às necessidades do 
consumidor, a organização, representada pelo seu proprietário, deve procurar obter vantagem 
competitiva frente aos concorrentes, para auferir retornos acima da média, ou seja, ter 
desempenho superior. Desta forma, o empreendedor-proprietário deve procurar desenvolver 
características que o diferenciem no setor. A realidade econômica atual, caracterizada pela 
concorrência globalizada, revela uma nova forma de gestão das empresas, em que se inclui 
um posicionamento responsável com seus stakeholders. O objetivo desta dissertação é, a 
partir do referencial teórico existente e do modelo proposto pela autora, contribuir para o 
entendimento das relações entre a capacidade de mudança e o perfil empreendedor, como 
intermediadores do desempenho estratégico dos proprietários – gerentes de Depósitos de 
Materiais de Construção e Madeireiras de Belo Horizonte. A importância das organizações de 
pequeno e médio porte para o País, o nível de atividade empreendedora nacional e os 
equívocos cometidos por brasileiros, quando empreendem um negócio, no setor estudado, 
atestam a relevância do trabalho. A identificação das variáveis, que contribuem para a 
formação do perfil empreendedor, e conseqüente desempenho estratégico superior, contribuirá 
para criar melhores condições de sucesso empresarial no futuro. Este estudo apresenta os 
dados coletados junto a cem empreendedores do setor, com a aplicação de questionário 
(survey), e de uma pesquisa acerca do empreendedorismo e perfil de empreendedor na 
literatura especializada. Os dados foram submetidos a instrumentos e ferramentas estatísticas 
apropriadas para obter-se, com maior profundidade, a relação entre as variáveis e a validade 
do modelo proposto. Concluiu-se que os empreendedores em questão levam em consideração 
somente algumas variáveis (inovação, capacidades internas e análise do concorrente) e não 
consideram outras variáveis que são fundamentais para um desempenho superior e obtenção 
de retornos acima da média. Espera-se que o esforço desta pesquisa contribua para o avanço 
de trabalhos na área, e auxilie os empreendedores quanto às habilidades e conhecimentos que 
precisam desenvolver, para que seja possível continuar ou iniciar uma empresa com maiores 
possibilidades de sucesso e desempenho superior. 
 
Palavras-chave: Perfil Empreendedor. Empreendedorismo. Desempenho Estratégico. 
Capacidade de Mudança. 
 



ABSTRACT 

Construction material retail companies have different characteristics from other segments of 
the retail business. The biggest emphasis is on the relationship with the consumer being 
directly related to the dream of owning a home or home improvement. However, to achieve 
the needs of consumers, the organization, represented by its owner, must seek competitive 
advantages in order to stay ahead of their competitors, to earn above average returns, or to 
obtain higher performance. Thus, the entrepreneur - owner should find developing features 
that differentiate themselves in the industry. The current economic situation, characterized by 
global competition shows a new form of enterprise management, which includes a responsible 
position concerning stakeholders.The aim of this dissertation is, with the theoretical reference 
existing as well as the proposed model, to contribute to the understanding of the relationship 
between the ability to change and the profile of entrepreneurs as middlemen in the 
performance of strategic construction company managers and wood companies of Belo 
Horizonte .The importance of small and medium-sized organizations to the country, the level 
of entrepreneurial activity and mistakes committed by Brazilians when undertaking business 
relations in the studied industry, indicate the significance of this work by identifying the 
variables that contribute to the training profile of entrepreneurs and consequent higher 
strategic performance which will help create better conditions for business success in the 
future. This study presents data collected from 100 entrepreneurs from the sector through a 
survey, as well as a research on the profile of entrepreneurship and enterprise in literature. 
The data was subjected to appropriate statistical tools and instruments to obtain in greater 
depth the relationship between variables and the validity of the proposed model. It was 
concluded that the entrepreneurs concerned take into account only a few variables 
(innovation, internal capacities and analysis of competitor) and do not consider some 
variables that are fundamental to superior performance and achievement of above average 
returns.It is hoped that the effort of this research will contribute to the advancement of work 
in the area and help entrepreneurs on the skills and knowledge they need to develop, in order 
to continue or start a business with greater chances of success and superior performance.  

Key words: Entrepreneur Profile. Entrepreneurship. Strategic Performance. Change capacity. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Contextualização e problemática 

A concorrência globalizada representa uma realidade das organizações atuais e revela uma 

nova forma de gestão das empresas, na qual está incluído um posicionamento responsável 

com seus colaboradores, fornecedores, concorrentes e comunidade. O processo de 

globalização da economia vem causando efeitos em diversos setores do mercado do país. As 

conseqüências diretas da globalização podem ser observadas no setor industrial, de serviços e 

financeiro. Toda a dinamicidade impressa ao mercado, a partir desse fenômeno, levou a um 

desenvolvimento tecnológico considerável, trazendo a globalização a realidades não 

contempladas anteriormente, como é o caso das empresas de varejo, que passam a ganhar o 

mercado mundial. 

Os Modelos Evolucionários mostram que as empresas atuam como verdadeiras células abertas 

e complexas, interagindo por meio de ações e reações mútuas como parte de organismos 

complexos. Nesse aspecto, o acompanhamento sistemático das mudanças do ambiente 

macroeconômico é imprescindível para uma gestão eficaz do setor de comércio varejista de 

materiais de construção, cuja importância se dá pela característica natural das empresas que 

atuam como interligação dos elos da cadeia produtiva. O desafio está em responder e 

antecipar-se às oportunidades geradas por ações de política monetária, cambial, creditícia, 

fiscal e suas implicações no desempenho da indústria no setor da construção civil, mas, antes 

de tudo, da percepção de oportunidades do cliente-consumidor. 

O Comércio Varejista de Materiais de Construção, de acordo com publicação de 2005 do 

Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE), é um setor 

especializado, e a sub-segmentação deste refere-se à uniformização da categoria de uso de 

itens oferecidos, que apresenta um grande número de pequenos e médios estabelecimentos. A 

grande maioria das organizações que compõem o setor possui, como principal ameaça, os 

Home Centers, considerados médios e/ou grandes estabelecimentos, localizados à margem de 

grandes avenidas, que vendem materiais de construção e artigos para o lar. As quantidades 

comercializadas por estas organizações são grandes, suas margens elevadas, agregam pouco 

serviço ao produto, possuem maior poder de barganha com os fornecedores, e conseguem 
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comprar os produtos com preços mais competitivos, além de fornecerem mais facilidades de 

pagamento para o cliente-consumidor. 

O comércio possui uma posição de destaque na atividade econômica do país. Segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse setor representou 14% do setor 

de serviços nacional em 2003. Em Minas Gerais, estatística semelhante, elaborada pela 

Fundação João Pinheiro (FJP) indica que o comércio representa 17% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de serviços. Em 2007, assistimos ao crescimento do comércio varejista de 

materiais de construção em nível Brasil (10,8%), Minas Gerais (5,6%) – dados IBGE, e 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) (6,1%) – dados da Federação do Comércio 

de Minas Gerais. 

Este desenvolvimento implica em um processo de mudança muito rápido no mundo dos 

negócios. Informações que antes demoravam dias ou até meses para chegar aos estrategistas, 

hoje são acessadas em fração de segundos. O Processo de Adaptação a essas mudanças deve 

ser feito rápida e diariamente, pois se relaciona diretamente com a sobrevivência das 

empresas. Este processo é árduo, pois se a empresa não se adaptar ao ambiente em que vive, o 

mesmo irá eliminá-la. 

De acordo com a teoria proposta por Darwin (1809-1882)1, no processo da seleção natural, 

os animais que pertencessem a espécies diferentes conseguiam sobreviver e continuar vivos 

em conjunto. Mas, caso estes animais fossem da mesma espécie, não conseguiam sobreviver. 

Sobre a luta pela existência, Darwin afirma, 

A luta pela existência é mais encarniçada quando se trava entre indivíduos e 
variedades pertencendo à mesma espécie. As espécies pertencendo ao mesmo gênero 
tem quase sempre, posto que haja muitas exceções a esta regra, hábitos e 
constituição muito parecidos; a luta entre as espécies é pois, muito mais renhida, se 
encontram colocadas em concorrência umas com as outras, do que se luta se travar 
entre espécies pertencendo a gêneros distintos (DARWIN, 1946, p. 67). 

Fazendo uma analogia deste processo com as organizações, o mesmo caminho é percorrido, 

pois as que atuam em setores diferentes conseguem sobreviver em conjunto. Já aquelas que 

                                                 
1Charles Darwin em seu livro “Origem das Espécies”. 
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pertencem aos mesmos setores devem possuir vantagem competitiva para garantir a 

sobrevivência, senão a organização estará ameaçada. 

A luta pela existência também é retomada por Henderson (1989), por meio do Princípio de 

Gause de exclusão competitiva, que explica o cenário atual da competição: duas espécies que 

conseguem seu sustento de maneira idêntica não podem coexistir, apenas a mais adaptada ao 

ambiente sobreviverá. Henderson (1989) ainda acrescenta que a competição natural é 

evolutiva, mas a estratégica é revolucionária. Isso significa que, se atualmente uma 

organização compete em seu setor, é fator conseqüente da evolução natural, mas se a 

organização possui estratégias para se diferenciar dos concorrentes, está sendo revolucionária 

e evitando o fracasso. 

A cada momento, milhares de organizações estão se extinguindo e outras tantas estão 

emergindo, mesmo de forma informal. Para reforçar essa idéia, Darwin (1946, p. 71) explica 

que nascem mais indivíduos do que aqueles que podem sobreviver. Sendo assim, uma grande 

quantidade de organizações nasce, mas poucas terão a possibilidade e a capacidade de 

adaptação ao ambiente. Essas organizações terão que possuir características diferenciadas que 

lhes permita “sobreviver”. 

Características diferenciadas resultam na vantagem competitiva da organização e essas são 

desenvolvidas por meio da estratégia. Henderson (1989) define a estratégia como a busca 

deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma 

empresa. A vantagem competitiva da organização, segundo Vasconcelos (2000, p. 22), pela 

concepção econômica neoclássica, é um epifenômeno, ou seja, um acidente excepcional, uma 

imperfeição temporária do funcionamento dos mercados. Os elementos básicos da competição 

estratégica são: capacidade de compreender o comportamento competitivo como um sistema, 

no qual competidores, clientes, capital, pessoas e recursos interagem continuamente; 

capacidade de usar essa compreensão para predizer como um dado movimento estratégico vai 

alterar o equilíbrio competitivo (first-movers); recursos que possam ser permanentemente 

investidos em novos usos, mesmo se os benefícios conseqüentes só aparecem a longo prazo; 

capacidade de prever riscos e lucros com exatidão e certeza suficientes para justificar o 

investimento correspondente; disposição de agir. 
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Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1997, p. 3) associam o sucesso de uma organização ao conceito 

de competitividade, o qual definem como “a capacidade da empresa formular e implementar 

estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma 

posição sustentável no mercado”. 

Sob a nova ótica de um mundo globalizado e sem fronteiras, a atividade empreendedora é de 

fundamental importância para o processo de desenvolvimento econômico do país, pois 

estimula o crescimento e gera novas tecnologias, produtos e serviços. Tal atividade é realizada 

por indivíduos que possuem capacitação, habilidades e características individuais que, em 

conjunto, formam o perfil empreendedor. 

Na literatura, há uma diferença entre o empreendedor e o empresário. O empreendedor é 

considerado uma pessoa inovadora, com iniciativa, que busca constantemente oportunidades 

para poder realizar negócios. Já o empresário é um mantenedor, responsável pela organização 

da empresa, administração dos negócios e coordenação da estrutura organizacional. Um 

empresário pode ser dotado com traços de personalidade que o façam conduzir uma empresa, 

mas, se não tiver atitude empreendedora, o seu negócio poderá fracassar. 

Ainda destacando as diferenças entre empreendedor e empresário, pode-se observar no 

mercado que muitas pessoas pensam poder tornar-se empresários da noite para o dia. Há um 

engano neste pensamento, pois, para se tornar um empresário, é preciso aprender o básico. De 

acordo com Filion (1997, p. 43), os empresários que não aprendem a perícia antes, sofrerão as 

conseqüências após o lançamento do seu negócio. Ninguém pensaria em se autonomear 

encanador, eletricista ou dentista se não aprendesse a perícia antes. O empreendedorismo 

também é uma perícia como qualquer outra.  

Há duas correntes, consideradas como pioneiras no campo do estudo do empreendedorismo: a 

dos economistas, que associam o empreendedor à inovação; e a dos comportamentalistas, que 

enfatizam aspectos atitudinais, como a criatividade e a intuição. O empreendedorismo é um 

campo do conhecimento que contém uma excepcional diversidade conceitual, abrangendo 

diversas áreas do conhecimento.  
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Para Hisrich & Peters (2004, p. 29), o empreendedorismo é o processo de criar algo novo, 

com valor, com dedicação de tempo e de esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, 

psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação e 

independência econômica e pessoal. De acordo com Shane e Venkatraman (2000), apud 

Baron e Shane (2007, p. 6), o empreendedorismo, como uma área de negócios, busca entender 

como surgem as oportunidades para criar algo novo (novos produtos ou serviços, novos 

mercados, novos processos de produção ou matérias-primas, novas formas de organizar as 

tecnologias existentes); como são descobertas ou criadas por indivíduos específicos que, a 

seguir, usam meios diversos para explorar ou desenvolver essas coisas novas, produzindo 

assim uma ampla gama de efeitos. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2001), 

empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo 

empreendimento, como, por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa, ou a 

expansão de um empreendimento existente, por um indivíduo, grupos de indivíduos ou por 

empresas já estabelecidas. No presente estudo, a definição utilizada como base será a do GEM 

2001. 

Segundo estudos do Gem (2001) duas novas medidas de empreendedorismo são levadas em 

consideração, são elas: a oportunidade e a necessidade. O empreendedorismo de oportunidade 

representa atividades relacionadas com a criação de novas empresas que têm por objetivo 

explorar uma oportunidade específica de negócio, muitas vezes por iniciativa de indivíduos 

que mantêm ao mesmo tempo um vínculo normal de emprego. O empreendedorismo de 

necessidade é representado por atividades que são iniciadas pelo fato de o indivíduo não 

encontrar “opções melhores de trabalho”. 

De acordo com o Gem (2001), as maiores taxas de empreendedorismo por necessidade 

aparecem em países em desenvolvimento – Índia, México e Brasil –, onde a decisão de 

empreender, para um segmento importante da população, aparece associada a estratégias de 

sobrevivência familiar. O empreendedorismo por necessidade apresentou, em 2001, forte 

correlação com o crescimento do PIB. 

O empreendedor, para obter a vantagem competitiva, deve dedicar parte do seu tempo à 

criação do futuro e não somente à gestão do presente, mas para que tal fato seja possível, o 

passado deve ser esquecido (HAMEL; PRAHALAD, 1995, p. 54). 
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O empreendedor deve ser cauteloso na elaboração de suas estratégias para criar vantagem 

competitiva, pois, segundo Mintzberg (2001, p. 38), no mesmo ponto onde se encontra a 

vantagem da organização empreendedora pode estar sua fraqueza. Se o empreendedor estiver 

totalmente envolvido nas operações diárias, poderá perder a visão estratégica; ou, ainda, se a 

tomada de decisão permanecer centralizada, e o empreendedor resistir à mudança; então, a 

empresa poderá não dispor de meios para se adaptar. 

O presente estudo faz uma analogia ao Modelo da Organização Industrial (I/O) de Retornos 

Superiores (Estrutura – Conduta – Desempenho), sendo a Estrutura composta pelos 

construtos: Fatores estruturais externos, Resource Based View (RBV), Capacidades 

Dinâmicas, Inovação, Risco, Análise do Concorrente e Estratégias Deliberadas e Emergentes. 

A Conduta é representada pelos construtos: Capacidade de Mudança e Perfil Empreendedor. 

Já o Desempenho é representado pelo construto com o mesmo nome.  

A questão norteadora desta pesquisa é: 

− Quais os fatores, seus pesos e relações na explicação do Desempenho Estratégico no setor 

do comércio varejista de depósitos de Materiais de Construção de Belo Horizonte? 

1.2  Objetivos 

Os objetivos apresentados a seguir foram elaborados a partir do problema acima descrito e 

têm como finalidade a orientação desta pesquisa. 

1.2.1  Objetivo Geral 

Contribuir para o entendimento das relações entre as variáveis do modelo, sendo a capacidade 

de mudança e o comportamento empreendedor intermediadores do desempenho estratégico de 

proprietários-gerentes de madeireiras e depósitos de materiais de construção de Belo 

Horizonte. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

1. Caracterizar o perfil empreendedor dos proprietários-gerentes de empresas no segmento 

varejista de materiais de construção e madeireiras. 

2. Mensurar os construtos de: Fatores estruturais externos, RBV, Capacidades Dinâmicas, 

Inovação, Risco, Análise do Concorrente, Estratégia Deliberada e Emergente, como 

elementos de mudanças que caracterizam o perfil empreendedor e seu desempenho 

estratégico. 

3. Analisar a importância dos fatores que caracterizam o perfil empreendedor e seus 

impactos no desempenho do negócio. 

4. Estabelecer relação entre atributos do Perfil Empreendedor e o Desempenho Estratégico. 

1.3  Justificativa 

Pelas razões descritas acima, a proposta desta pesquisa é estudar a capacidade de mudança e 

perfil empreendedor, como intermediadores do desempenho estratégico dos proprietários-

gerentes dos Depósitos de Materiais de Construção e Madeireiras de Belo 

Horizonte,  acrescentando à literatura pertinente aspectos relevantes sobre o tema abordado. O 

campo do empreendedorismo tem atraído o interesse de especialistas de quase todas as 

disciplinas da área de ciências humanas na última década, mas no presente estudo o foco será 

somente alguns construtos de maior relevância no setor estudado. 

Com o estudo proposto haverá a possibilidade de identificar uma maneira de trabalhar as 

lacunas futuramente identificadas e poderá proporcionar as contribuições descritas para seus 

dois principais públicos de interesse: o acadêmico e o empresarial. 

Dessa forma, organizou-se esse trabalho em cinco capítulos, incluindo-se esta introdução, que 

perpassa rapidamente pela temática abordada expondo o problema de pesquisa, pelos 

objetivos gerais, e específicos e pela justificativa de sua realização. 

No capítulo 2, discorre-se sobre a fundamentação teórica necessária à construção de todo o 

arcabouço que sustenta as demais partes do trabalho. 
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No capítulo 3, abarca-se a metodologia utilizada para a condução da pesquisa, entrando mais 

em detalhe na explicação do método survey, o qual foi o direcionador de todos os passos do 

estudo. 

No capítulo 4, apresentam-se os resultados estatísticos, com sua respectiva análise, para 

facilitar a compreensão do leitor. 

No capítulo 5, formulam-se as considerações finais, nas quais se explicitam as conclusões, 

definem-se as limitações existentes do estudo, sugerem-se oportunidades de condução de 

novas pesquisas e finalmente colocam-se as recomendações gerenciais. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica tem por objetivo fornecer todo o subsídio teórico necessário ao 

entendimento do trabalho, explicando as principais temáticas abordadas ao longo da pesquisa 

e a correlação entre as mesmas. Para tanto, organizou-se o QUADRO 1, o qual sintetiza os 

temas abordados e seus respectivos autores que serviram de referência para construção do 

texto, mas salienta-se que os temas abordados não se esgotam somente nestes autores. 

QUADRO 1 – Síntese da estrutura do trabalho e dos principais autores adotados 

Temas abordados Autores 

Empreendedorismo DOLABELA (1999B); FILION (1997, 1999); MC CLELLAND (1972); GEM (2001). 

Ambiente Externo: 

Oportunidades, Ameaças, 
Competição no setor 

VASCONCELOS (2000); HITT, IRELAND e HOSKISSON (2002). 

Resource Based View (RBV) 
PENROSE (1959); BARNEY (1986, 1991, 1997); WERNERFELT (1984); PRAHALAD 
e HAMEL (1995); TEECE (1997). 

Capacidades Dinâmicas 
SANCHEZ e HEENE (1996); TEECE (1997); VASCONCELOS (2000); HENDERSON 
e CLARK (1990). 

Inovação SCHUMPETER (1982); DRUCKER (1986). 

Aprendizado DRUCKER (1986). 

Risco 
DRUCKER (1970); YATES e STONE (1994); MACCRIMMON e WEHRUNG (1986); 
HISRICH (2004); HITT, IRELAND e HOSKISSON (2002). 

Capacidade de Mudança HAMEL E PRAHALAD (1995B). 

Análise do Concorrente PORTER (1986); HITT, IRELAND e HOSKISSON (2002). 

Perfil Empreendedor 
FILION (1999, 1999B); DRUCKER (1986); DOLABELA (1999, 1999B); DORNELAS 
(2003); MC CLELLAND (1972); MACMILLIAN ET AL. (1992); PALMEIRA (1999); 
SANTOS E PEREIRA (1995). 

Estratégias 
Deliberadas/Emergentes 

MINTZBERG E WATERS (1985); NICOLAU (2001); MINTZBERG (1990); 
SCHMIDT E DREHER (2006); CYERT E MARCH (1963); SIMON (1965); 
MINTZBERG e QUINN (2001). 

Desempenho 
TEECE (1997); CAMERON (1980, 1981);KANTER e BRINKERHOFF (1981); 
SEASHORE e YUCHTMAN (1967); BARNEY (2001); VASCONCELOS (2004); 
PORTER (1986). 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
2.1  Empreendedorismo 

O Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra 

entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil e 

suas origens (DOLABELA, 1999b). 
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Segundo Filion (1997), o empreendedorismo pode ser definido como o campo que estuda os 

empreendedores. Examina suas atividades, características, efeitos sociais e econômicos e os 

métodos de suporte usados para facilitar a expressão de atividade empreendedora. 

Na literatura sobre empreendedorismo, há um nível notável de diferentes definições do termo 

empreendedor. De acordo com Filion (1997), o fato ocorre porque os pesquisadores tendem a 

perceber e definir os empreendedores usando premissas de suas próprias disciplinas. Os dois 

primeiros autores habitualmente identificados como pioneiros no campo são: Cantillon (1755) 

e Jean-Baptiste Say (1803), economistas que não estavam interessados somente em economia, 

mas também em criação, desenvolvimento e gerenciamento de empresas. Cantillon (1755) e 

Say (1803) consideravam os empreendedores como pessoas que corriam riscos, basicamente 

porque eles investiam seu próprio dinheiro.  

Na visão de Cantillon (1755), os empreendedores compravam matéria-prima por um preço 

certo, com o objetivo de processá-la e revendê-la por um preço ainda não definido. Dessa 

forma, empreendedores eram pessoas que aproveitavam oportunidades com perspectiva de 

obterem lucros. Say (1803) fazia distinção entre empreendedores e capitalistas, e entre lucros 

de cada um. Ao fazer essa distinção, ele associou os empreendedores à inovação e os via 

como agentes de mudança. 

Entretanto, foi Schumpeter (1982) quem deu projeção ao tema empreendedorismo, associando 

o empreendedor ao conceito de inovação e apontando-o como elemento que dispara e explica 

o desenvolvimento econômico (DOLABELA, 1999b). Sobre empreendedorismo, Schumpeter 

(1982), diz: 

A essência do empreendedorismo está na percepção e aproveitamento das novas 
oportunidades no âmbito dos negócios [...] sempre tem a ver com criar uma nova 
forma de uso dos recursos nacionais, em que eles sejam deslocados de seu emprego 
tradicional e sujeitos a novas combinações (SCHUMPETER, 1982). 

Filion (1997) esclarece que a recusa dos economistas em aceitar modelos não quantificáveis 

demonstra claramente os limites desta ciência para o empreendedorismo. Na verdade, esta foi 

a razão que acabou levando o universo do empreendedorismo a voltar-se para os 

comportamentalistas, em busca de um conhecimento mais aprofundado do comportamento do 

empreendedor. 
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O pesquisador que verdadeiramente iniciou a contribuição das ciências do comportamento 

para o estudo do empreendedorismo foi David C. McClelland (1972). Este autor analisou os 

fatores que explicam o apogeu e o declínio das civilizações e concluiu que as gerações que 

precediam o apogeu foram fortemente influenciadas por modelos, heróis que haviam sido 

personagens populares na literatura e com os quais os jovens se identificavam. Criou-se, 

assim, um efeito de emulação, aumentando a necessidade de conquistas entre estes jovens 

para poderem se aproximar desses heróis da literatura. A partir dessa pesquisa, o papel dos 

modelos ocupa um lugar preponderante no estudo do empreendedorismo. De acordo com 

Dolabela (1999b), a contribuição dessa pesquisa está no fato de ter mostrado que os seres 

humanos tendem a repetir seus modelos, o que, em muitos casos, tem influência na motivação 

para alguém ser empreendedor. Sendo assim, Dolabela (1999b, p. 49) concluiu: “[...] quanto 

mais o sistema de valores de uma sociedade distinguir positivamente a atividade 

empreendedora, maior será o número de pessoas que tenderão optar por empreender”. 

Diante de diversas literaturas e autores, ainda não foi possível estabelecer um perfil 

psicológico absolutamente científico do empreendedor, devido a inúmeras variáveis que 

concorrem em sua formação. Sendo assim, segundo Dolabela (1999b), o perfil do 

empreendedor certamente será diferente em função do tempo no mercado. A experiência de 

trabalho, a região de origem, o nível de educação, a religião e a cultura familiar também 

influenciam o empreendedor. 

De acordo com Filion (1999), há uma corrente de autores que chama a atenção para o fato de 

que boa parte das teorias propõe modelos estáticos, e argumenta que uma construção 

conceitual deveria incluir critérios de desempenho, pois os empreendedores trabalham em 

contexto de constante mudança e evolução, com papéis e funções em permanente 

transformação. Como os empreendedores aprendem a partir do que fazem e o que eles fazem 

está em constante mudança, é razoável pensar que eles também precisam mudar e aprender a 

assumir diferentes papéis, de acordo com a evolução dos seus negócios. 

2.2  Ambiente externo: oportunidades, ameaças, competição no setor 

Segundo Vasconcelos (2000, p. 25), o caráter exógeno e determinante das forças externas, em 

relação à dinâmica interna da organização, transforma a estratégia em um esforço contínuo de 

adaptação ex post, uma série de conformações sucessivas a forças externas incontroláveis. 
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) afirmam que é provável que exista uma relação recíproca 

entre o ambiente e a estratégia da empresa, e que essa relação afete o seu desempenho. O 

conhecimento do ambiente competitivo de uma empresa complementa os insights obtidos 

pelo estudo do ambiente geral e do próprio setor. 

Outro modelo que explica a influência dominante do ambiente externo sobre as ações 

estratégicas da organização é o modelo da organização industrial (I/O). Este modelo 

especifica que o setor no qual uma empresa decide atuar exerce maior influência no seu 

desempenho do que as decisões tomadas internamente por seus gestores.  

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), o modelo I/O faz as seguintes suposições 

subjacentes: o ambiente externo impõe pressões e limitações que determinam as estratégias 

capazes de gerar retornos acima da média; quase todas as empresas que atuam em um 

determinado setor ou segmento controlam recursos semelhantes estrategicamente pertinentes 

e adotam estratégias semelhantes em vista desses recursos; os recursos empregados na 

implementação de estratégias são altamente móveis de empresa para empresa, em vista da 

mobilidade de recursos; as eventuais diferenças que possam se desenvolver entre empresas 

não terão vida longa; os indivíduos que detêm o poder decisório organizacional devem ser 

racionais e ter o compromisso de atuar nos melhores interesses da empresa, como demonstra o 

seu comportamento de maximização de lucros. 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p. 21) propõem a seguinte parametrização para o modelo I/O: 

(1) Estudar o ambiente externo, especialmente o ambiente do setor; (2) Identificar um setor 

que apresente elevado potencial para retornos superiores à média; (3) Identificar a estratégia 

adequada para que o setor atraente proporcione retornos superiores à média; (4) Desenvolver 

ou adquirir os ativos e as habilidades necessárias à implementação da estratégia; (5) Utilizar 

os pontos fortes da organização (os ativos e habilidades desenvolvidas ou adquiridas) para 

implementar a estratégia. 

As empresas obtêm as informações que necessitam por meio de um entendimento integrado 

dos ambientes externo e interno, para entender o presente e prever o futuro. O ambiente 

externo de uma empresa é dividido em três áreas principais: ambiente geral, ambiente do setor 

e da concorrência. 
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p. 50) explicam que o ambiente geral é constituído dos 

elementos de alcance mais amplo na sociedade, que influenciam o setor e as empresas 

correlatas. O ambiente do setor é representado pelo conjunto de fatores – a ameaça de novos 

entrantes, fornecedores e poder de barganha de compradores, produtos substitutos e o grau de 

intensidade da rivalidade entre concorrentes – que exerce influência direta sobre a empresa, 

suas ações e reações competitivas. 

Uma oportunidade é representada por uma condição, no ambiente geral, que pode ajudar a 

empresa a alcançar a competitividade estratégica. Já a ameaça é representada por qualquer 

condição, no ambiente geral, que possa vir a prejudicar os esforços da organização para 

alcançar a competitividade estratégica. 

A análise do ambiente externo à organização é de extrema importância, mas para uma análise 

completa, a organização necessita da análise de seu ambiente interno, de suas capacidades 

dinâmicas, inovação, aprendizado, riscos, capacidade de adaptação às mudanças e análise da 

concorrência, que, bem analisados levam a organização a auferir retornos acima da média e 

vantagem competitiva no mercado. 

2.3  Resource Based View (RBV) 

O conjunto de idéias que se convencionou chamar de Teoria dos Recursos aparece durante os 

anos 80 como uma alternativa à posição dominante da organização industrial, que afirmava 

que todas as estratégias da organização dependem única e exclusivamente do ambiente 

externo. 

Uma das pioneiras no estudo da Teoria dos Recursos foi Edith Penrose (1959) e para esta 

autora a organização é um conjunto de recursos organizados administrativamente que cresce e 

procura sobreviver em torno da concorrência. Os serviços que produzem os recursos 

dependem da forma em que são usados. Exatamente o mesmo recurso pode prover diferentes 

serviços segundo a forma em que são usados ou combinados com diferentes tipos ou 

quantidades de outros recursos. Qualquer recurso em qualquer organização está subutilizado. 

O gerente da organização trata de melhorar o rendimento dos recursos de que dispõe já que 

essa é a melhor forma de aumentar a produção e as receitas, sem que se aumentem os custos. 
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O conhecimento da organização sobre tecnologia e o mercado é chave para permitir um 

melhor aproveitamento dos recursos. 

Segundo Penrose (1959), o conhecimento é um recurso básico para a organização, já que 

determina os limites na capacidade de gestão e na capacidade de aproveitamento pleno dos 

serviços que podem prestar os demais recursos disponíveis. Os recursos podem ser adquiridos 

no mercado, no exterior da empresa, mas os conhecimentos necessários para o controle, a 

gestão e o crescimento são criados no interior da organização e, portanto, estabelecem um 

limite à velocidade de crescimento. 

Outro grande autor da Teoria dos Recursos foi Barney (1997) e esse afirma que, 

[...] A visão baseada em recursos da firma pode ajudar os administradores a escolher 
estratégias para obter vantagem competitiva sustentável apenas enquanto as regras 
do jogo da indústria continuarem relativamente estáveis. Mas, após a revolução 
Schumpeteriana, o que antes eram forças podem tornar-se fraquezas. [...] Logo, a 
vantagem competitiva não irá durar para sempre, não irão competir pela imitação, 
mas podem ser substituídas pela revolucionária mudança ambiental [...] (BARNEY, 
1997, p. 171) (tradução livre da autora, 2008). 

Para Wernerfelt (1984), as organizações são consideradas “feixes de recursos”; já para 

Prahalad e Hamel (1995), as organizações são consideradas como conjuntos de competências 

e capacidades. Os recursos e capacidades são vistos como elementos raros, de imitação e 

substituição difícil e custosa no quadro de uma organização particular (BARNEY, 1991, 

1997). A idéia de recursos inclui não apenas recursos tangíveis e financeiros, mas também 

recursos intangíveis ou invisíveis. O que diferencia os recursos, na realidade, é sua capacidade 

de gerar valor para os clientes (HAMEL, 1995a) ou a sua capacidade de permitir a 

implantação de estratégias diferenciadas. 

Segundo Teece (1997), esta abordagem considera as organizações como sistemas superiores 

que possuem uma estrutura rentável, não pelas estratégias de investimentos, mas sim por 

oferecer alto desempenho e qualidade em seus produtos. A existência de mercados 

imperfeitos de recursos é, assim, uma condição necessária para a existência de vantagem 

competitiva (BARNEY, 1986). 
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Para os autores Foss (1996-1997) a teoria dos recursos permanece, em geral, muito ligada às 

idéias neoclássicas de racionalidade, de comportamento econômico e de estabilidade e 

previsibilidade dos mercados (apud VASCONCELOS, 2000). 

Wernerfelt (1984) amplia a visão do entendimento do contexto interno, salientando que a 

“estratégia para as grandes empresas envolve encontrar um ponto de equilíbrio entre a 

exploração dos recursos existentes e o desenvolvimento de novos recursos”. A visão do autor 

considera um posicionamento de dentro para fora da organização, a qual preconiza que a 

organização dispõe de recursos que podem alterar seu ambiente externo. Já o posicionamento 

de Porter (1989) considera uma situação inversa, na qual o ambiente é preponderante e 

estabelece as diretrizes para o direcionamento da empresa, de forma a possibilitar a obtenção 

de vantagem competitiva. 

2.4  Capacidades dinâmicas 

A Teoria das Capacidades Dinâmicas retoma a análise ambiental, que, na Resource Based 

View, ficou em segundo plano como um dos fatores determinantes no processo de decisão 

estratégica. São consideradas capacidades dinâmicas, as capacidades das organizações de 

mudar em resposta ao ambiente. 

A noção de capacidades dinâmicas, segundo Sanchez e Heene (1996), 

[...] prolonga-se a visão baseada em recursos da organização como uma coleção de 
ativos e fluxos [...] para melhor explicar a incorporação das teorias, a organização 
deve possuir: (1) cognição gerencial- que tipos de objetivos a organização tentará 
alcançar, (2) habilidade de coordenação gerencial em explorar os recursos e 
gerenciar estes ativos, e (3) capacidade do gestor em administrar o processo do 
conhecimento para construir e alavancar competências [...] (SANCHEZ e HEENE, 
1996, p. 15) (tradução livre da autora, 2008). 

Já para Teece (1997, p. 515), a noção de Capacidades Dinâmicas tem o seguinte conceito, 

[...]O termo dinâmico refere-se à capacidade de renovar competências a fim de 
alcançar uma congruência com o ambiente de negócios [...] O termo capacidades 
enfatiza o papel fundamental da gestão estratégica: adaptar-se adequadamente, 
integrar-se e reconfigurar internamente e externamente as competências 
organizacionais, recursos e competências funcionais para preencher os requisitos 
para um ambiente dinâmico [...] (TEECE, 1997, p. 515) (tradução livre da autora, 
2008). 
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Segundo Teece (1997), no mercado global, vencedores são aqueles que conseguem 

demonstrar rapidez e flexibilidade no processo de inovação, juntamente com capacidade 

administrativa para coordenar efetivamente e realocar competências externas e internas. Na 

abordagem das capacidades dinâmicas, mais importante que o estoque atual de recursos é a 

capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas configurações capazes de gerar 

fontes adicionais de rendas. 

De acordo com Vasconcelos (2000, p.34), a teoria das capacidades dinâmicas aceita as 

premissas de que: a) nem todas as competências são igualmente importantes para a vantagem 

competitiva e b) uma dada firma só pode se destacar em um número relativamente restrito de 

competências. Essas competências são definidas como competências centrais (core 

competences) e, de acordo com Rumelt (1994), a definição para competências essenciais é a 

seguinte, 

[...] (1) competências essenciais são competências que vão além de negócios e 
produtos dentro da corporação. Elas são o suporte de diversos produtos e negócios. 
(2) Competências têm “domínio temporal” mais sobre os produtos em que elas se 
envolvem lentamente no processo do que em produtos prontos (3) Competências 
surgem por meio do ‘aprendizado coletivo’ da organização, especialmente pela 
coordenação de diversas habilidades de produção e integração de múltiplas 
tecnologias [...] (apud VASCONCELOS, 2000) (tradução livre da autora, 2008). 

Segundo Henderson e Clark et al. (1990), a aprendizagem organizacional e os conhecimentos 

tácitos têm um papel determinante na identificação e no desenvolvimento das competências 

centrais.  

A corrente de capacidades dinâmicas procura fornecer uma explicação de como as 

organizações podem agir para reconfigurar, pró-ativa ou reativamente, a sua base de recursos. 

Para ocorrer este processo de reconfiguração é necessário buscar algo novo e aprendizado 

contínuo, ou seja, tem-se que inovar. A inovação é a chave do processo. 

2.5  Inovação 

Inovação é o processo de criar algo novo a partir de uma invenção já existente. Inovar 

significa inserir o novo, inventar a invenção, o que naturalmente supõe uma criatividade 

prévia. 
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Inovação implica em “uma nova idéia na criação ou aprimoramento de um produto, processo 

ou serviço” (ROBBINS, 2000, p. 474). 

Segundo Alencar (1982), como a inovação exige o desenvolvimento da criatividade, pode-se 

aduzir que ela serve também para a solução de problemas organizacionais. 

Inovar significa, como o próprio termo sugere, introduzir novidade, concebendo-se a 
inovação organizacional como um processo de introduzir, adotar, implementar uma 
nova idéia em algo concreto (ALENCAR, 1996, p. 15). 

De acordo com Schumpeter (1982), o efeito do aparecimento de novos empreendimentos se 

dá sobre as empresas antigas e sobre a situação econômica estabelecida, via de regra, pois o 

novo não nasce do velho, mas aparece ao lado deste e o elimina na concorrência. Esse efeito 

muda de tal modo todas as condições que se torna necessário um processo especial de 

adaptação. 

Segundo Schumpeter (1982), existem cinco formas de inovação, são elas: 

1. Introdução de um novo bem – ou seja, um bem com que os consumidores ainda não 

estiverem familiarizados – ou de uma nova qualidade de um bem; 

2. Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido 

testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de modo 

algum precisa ser baseado numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também 

em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria; 

3. Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da 

indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado 

tenha existido antes ou não; 

4. Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semi-faturados, mais 

uma vez independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser encerrada; 

5. Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma 

posição de monopólio (por exemplo: pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição 

de monopólio. 

 
Portanto, a função essencial do empresário deve sempre aparecer misturada com outros tipos 

de atividade, que, habitualmente, devem ser muito mais importantes que o essencial. 
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A relação existente entre a inovação, criação de novos mercados e a ação do empreendedor 

foi explicada por Schumpeter (1982) da seguinte forma: “É, contudo, o produtor que, via de 

regra, inicia a mudança econômica, e os consumidores, se necessário, são por ele ‘educados’; 

eles são, por assim dizer, ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de alguma 

forma daquelas que têm o hábito de consumir”. Por meio da existência dessa relação houve a 

criação de outro conceito, de “destruição criadora”, que é a substituição de antigos produtos e 

hábitos de consumir por novos, descrevendo assim o processo de desenvolvimento 

econômico. 

De acordo com Drucker (1986), a inovação deliberada e sistemática começa com a análise das 

oportunidades; a inovação é tanto conceitual como perceptual. O segundo imperativo de 

inovação é, portanto, sair para olhar, perguntar e escrever; uma inovação para ser eficaz 

precisa ser simples e tem que ser concentrada; as inovações eficazes começam pequenas. Não 

são grandiosas; uma inovação bem sucedida visa a liderança. Não visa necessariamente a se 

tornar eventualmente um “grande negócio”. 

E, para alcançar a inovação, de acordo com Drucker (1986), existem três condições: 1) 

Inovação é trabalho; 2) Para alcançarem êxito, os inovadores precisam valer-se de seus pontos 

fortes; 3) A inovação é um efeito na economia e sociedade. Segundo Drucker (1986), a 

empresa que não inova inevitavelmente envelhece e declina. E em um período de rápida 

mudança como o presente, um período empreendedor, a queda será rápida. 

Na visão de Montana e Charnov (1998), existem basicamente dois processos de inovação: 

tecnológica evolucionária e tecnológica revolucionária. A primeira decorre invariavelmente 

da utilização de conhecimento acumulado do passado e a segunda surge como uma 

substituição do que já existia anteriormente. 

Se uma empresa acredita que a inovação tecnológica será evolucionária, irá confiar 
aos seus líderes daquela tecnologia o desenvolvimento de novos produtos e 
processos. No entanto, se ela acreditar que a inovação tecnológica será 
revolucionária, poderá querer os trabalhos de pesquisas de pequenas empresas, 
empresas de pesquisas especializadas e pesquisadores universitários (MONTANA e 
CHARNOV, 1998, p. 64). 
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2.5.1  Aprendizado 

De acordo com Drucker (1986), em uma sociedade empreendedora, os indivíduos precisarão 

aprender coisas novas bem depois de se tornarem adultos – e, quem sabe, mais de uma vez. A 

suposição correta é que o que os indivíduos aprenderam por volta dos vinte e um anos de 

idade começará a ficar obsoleto de cinco a dez anos mais tarde e terá que ser substituído – ou, 

pelo menos, renovado – por novo aprendizado, novas habilidades, novo conhecimento. 

Uma implicação que decorra daí é que os indivíduos terão que assumir cada vez mais 

responsabilidades pelo seu próprio aprendizado e reaprendizado continuados, pelo seu auto-

desenvolvimento e por suas próprias carreiras. Eles não podem mais presumir que aquilo que 

aprenderam quando crianças e jovens será o “alicerce” para o resto de suas vidas. Será a 

‘plataforma de lançamento’, o lugar da decolagem, e não o lugar para construir e descansar. 

E quanto mais os indivíduos avançarem em seus estudos, mais empreendedores serão em suas 

carreiras e mais exigentes os seus desafios para o aprendizado. 

Torna-se imprescindível que o moderno empreendedor construa uma nova organização 

caracterizada pela busca constante pelo aprendizado e pela inovação – a organização que 

aprende – de tal forma a valorizar as experiências acumuladas de seu corpo funcional, 

transformando-os em verdadeiros neófilos, além de reduzir seus custos operacionais, e 

adaptar-se aos atuais ambientes altamente mutáveis, objetivando atender às necessidades de 

seus clientes. 

2.6  Riscos 

O risco assume vários significados dependendo do contexto em que é aplicado. No contexto 

da estratégia, Lumpkin & Dess (1996) identificaram três tipos de risco estratégico: (a) arriscar 

no desconhecido; (b) comprometer uma porção relativamente grande de ativos; e (c) pedir um 

grande empréstimo. A primeira destas definições carrega algum grau de incerteza e 

geralmente aplicar-se-ia a alguns tipos de risco discutidos na literatura de empreendedorismo , 

como risco pessoal, risco social ou risco psicológico (Lumpkin & Dess, 1996). O risco, como 

um termo de análise financeira é usado no contexto risco-retorno familiar, onde 

especificamente se recorre à probabilidade de uma perda ou resultado negativo. 
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Em 1970, Peter Drucker introduziu o conceito de risco, afirmando que uma pessoa 

empreendedora precisa arriscar em algum negócio. De acordo com Yates e Stone (1994), o 

risco é inerentemente subjetivo, variando de um indivíduo para o outro. Este fato, aliado às 

diversas formas e situações nas quais o risco pode se apresentar, possibilita criar a impressão 

de que existem diferentes conceitos para o termo risco. Os autores ainda afirmam que é 

possível estabelecer um construto em que estejam compreendidas as diversas concepções, 

aparentemente diferentes, de risco. O construto proposto é formado por duas tipificações: 

riscos de capital e risco de novos entrantes no setor estudado. 

Maccrimmon e Wehrung (1986) apresentam um conceito de risco que possui alguns pontos 

em comum com o construto de risco criado por Yates e Stone (1994), ainda que com algumas 

divergências. Para estes autores, a situação que um indivíduo enfrenta na tomada de decisão 

de um determinado assunto, como um modelo de análise de risco, é denominada como 

paradigma do risco básico. Este paradigma consiste em uma representação da situação de 

risco em sua forma mais simples. Estes autores acrescentam ainda que o risco é composto por 

três elementos fundamentais: a magnitude da perda, a chance de perda e a exposição à perda. 

Para se modificar o risco, aumentando ou diminuindo, faz-se necessário alterar pelo menos 

um desses elementos. 

O risco de capital é focado em como o empreendedor toma decisões de risco financeiro. Em 

diversas fontes estudadas, podemos perceber que, em sua maioria, os empreendedores optam 

por utilizar capital próprio para não “sacrificar” o patrimônio que tiveram grande trabalho 

para construir, são conservadores. 

Segundo Hisrich (2004), depois do empreendedor, a família e os amigos são a fonte mais 

comum de capital para um novo empreendimento. São as pessoas com maior probabilidade de 

investir devido a seus relacionamentos com o empreendedor. Isso ajuda a superar uma parcela 

de incerteza sentida pelos investidores impessoais – o conhecimento do empreendedor. 

Outra tipificação do risco é a ameaça de novos entrantes, e, de acordo com Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002), as evidências existentes sugerem que as empresas tiveram dificuldade em 

identificar novos concorrentes. Um infortúnio, porque os novos entrantes geralmente são 

capazes de trazer grandes ameaças às empresas existentes. Um dos motivos é que o novo 



34 
 

entrante geralmente possui uma capacidade de produção adicional. O novo concorrente 

poderá forçar as empresas existentes a serem mais eficazes e eficientes e a aprenderem a 

concorrer em novas dimensões. 

2.7  Capacidade de mudança 

Em uma organização, quando falamos em mudança, pode significar desde uma alteração de 

posição do mercado em que está inserida, mudança em sua função social, modificação em seu 

direcionamento estratégico, com uma possível alteração em sua missão, ou mudança em sua 

cultura, com revalidação de seus valores e práticas em diferentes níveis de autoridade e 

responsabilidade. 

A mudança é tida como um processo natural ao longo da existência das organizações, e é 

decorrente da reação destas à ação de forças exercidas pelo meio em que estão inseridas. 

Altos níveis de incerteza e dinamicidade ambiental contribuem fortemente para a mudança 

organizacional, fenômeno cada vez mais freqüente nas organizações. A importância deste 

construto é colocada em evidência pela percepção generalizada de que a mudança é 

essencialmente inevitável. 

Como toda mudança organizacional é um fenômeno de transformação, o entendimento de sua 

dinâmica reveste-se de suma importância na atualidade, quando os mercados são cada vez 

mais concorridos e os consumidores estão cada vez mais exigentes. 

Segundo com Montana e Charnov (1998), mudança organizacional é o processo de se 

transformar o comportamento de um indivíduo ou de uma organização. Para Daft (1999), no 

entanto, mudança organizacional é definida como a adoção de uma nova idéia ou 

comportamento por uma organização. De acordo com Bateman (1998), atingir excelência de 

classe mundial, qualidade total e melhoria contínua, implica em mudar a organização para 

melhor. Por outro lado, significativamente, na visão de Aktouf (1996), não basta apenas 

mudar para permanecer com as mesmas condições e status quo, pois “mudar pode realmente 

ser tudo, menos revolucionar os meios de deixar intactas, a ordem estabelecida e sua 

repartição tradicional do poder e riqueza” (AKTOUF, 1996, p. 170). 
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De acordo com Hamel e Prahalad (1995) o comportamento das organizações diante da 

mudança e o processo de adaptação a estas mudanças, ocorrem da seguinte forma: 

Como dinossauros ameaçados por mudanças climáticas cataclísmicas, as empresas 
freqüentemente acham impossível enfrentar um ambiente radicalmente modificado. 
A analogia com os dinossauros, usada com freqüência, felizmente não se adapta 
inteiramente às empresas. Os dinossauros foram extintos porque a espécie foi 
incapacitada de se adaptar com rapidez suficiente às condições alteradas. A evolução 
é um processo lento, baseado em mutações genéticas pequenas e não planejadas – 
algumas aumentam as chances de sobrevivência da espécie, mas a maioria não. 
Felizmente para as corporações-dinossauro, o “código genético” de uma empresa 
pode ser alterado de várias formas. Na verdade, uma empresa incapaz de fazer 
periodicamente a reengenharia de seu código genético ficará a mercê das revoluções 
ambientais como o tiranossaurus rex (HAMEL e PRAHALAD, 1995, p. 57). 

Hamel e Prahalad (1995b) explicam como “genética da corporação”, que todo gerente tem na 

cabeça um conjunto de tendências, premissas e pressuposições sobre a estrutura do “setor” 

relevante, sobre como ganhar dinheiro nesse setor, sobre quem são ou não são seus 

concorrentes, sobre o que os clientes querem ou não querem, sobre as tecnologias viáveis e as 

inviáveis e assim por diante. Este código genético também abrange crenças, valores e normas 

sobre a melhor forma de motivar as pessoas, o equilíbrio correto entre cooperação e 

competição interna, a classificação relativa dos interesses dos acionistas, clientes e 

funcionários e os comportamentos que são estimulados e desestimulados. Essas crenças são, 

pelo menos em parte, produto de um determinado ambiente. Quando esse ambiente muda, 

rápida e radicalmente, essas crenças podem se transformar em uma ameaça à sobrevivência. 

As organizações, ou mais extensivamente, qualquer ajuntamento social organizado, quer 

tenha ou não fins lucrativos, devem efetuar constantemente tipos de mudanças que visem à 

materialização do novo, no sentido de encantar as pessoas, estejam essas na condição de 

clientes ou de simples usuárias, desta forma sobreviverão ao ambiente dinâmico e 

conquistarão vantagem competitiva. 

Gerir os processos de mudança tornou-se de extrema importância nos meios organizacionais, 

por isto novas práticas e novos comportamentos são exigidos para o empreendedor manter-se 

atualizado e antecipar novas regras, acompanhando o processo. A capacidade de se adaptar, 

de iniciar e de fazer a mudança de modo a permitir o ajuste contínuo da organização às 

exigências geradas por um contexto em mudança perpétua. 
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A capacidade de antecipar, de estar à espreita das tendências e das ocasiões, de projetar a 

partir da leitura do meio ambiente uma perspectiva de futuro que permite posicionar 

favoravelmente a organização é uma das principais características do empreendedor com 

grande capacidade de mudança. 

2.8  Análise da concorrência 

O processo competitivo é caracterizado por um processo interativo de descoberta, no qual 

novos conhecimentos são produzidos. E o método pelo qual as organizações colhem e 

interpretam as informações sobre os seus concorrentes é denominado análise da concorrência. 

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), o ambiente do concorrente é a parte final de 

estudo do ambiente externo. A análise dos concorrentes enfoca cada uma das empresas com 

as quais ela concorre diretamente. A intensa rivalidade e os desejos de entender a 

concorrência são característicos dos setores nos quais a oferta supera a procura, como é o caso 

do varejo. 

Ao engajar-se em uma análise da concorrência, a empresa tenta entender: o que impulsiona o 

concorrente, conforme demonstrado por seus objetivos futuros; o que o concorrente está 

fazendo e o que pode fazer, conforme demonstrado por sua estratégia atual; aquilo em que o 

concorrente acredita a respeito de si próprio e do setor, conforme demonstrado por suas 

suposições; qual a capacidade do concorrente, conforme demonstrado por sua capacidade. 

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), a inteligência do concorrente é a coleta das 

informações e dos dados necessários relativos aos objetivos, estratégias, suposições e recursos 

do concorrente. A inteligência competitiva e de políticas públicas permite que a empresa 

adquira a intuição necessária para ajudar a gerar uma vantagem competitiva e a melhorar a 

qualidade das decisões estratégicas que são tomadas quando se escolhe como a empresa irá 

concorrer contra os seus principais rivais. 

O ambiente externo da empresa é desafiador e complexo. Dado o efeito do ambiente externo 

sobre o desempenho organizacional, a empresa deve desenvolver as habilidades necessárias à 

identificação das oportunidades e das ameaças que existem nesse ambiente. 



37 
 

Outro método de análise da concorrência foi desenvolvido por Porter em 1989 e é conhecido 

como modelo de concorrência das cinco forças competitivas, este método consiste na 

avaliação do determinante fundamental da rentabilidade de uma empresa que é a atratividade 

da indústria. A estratégia competitiva deve surgir da compreensão das regras da concorrência. 

Segundo Porter (1989), 

A meta final da estratégia competitiva é lidar com, e em termos ideais, modificar 
estas regras em favor da empresa. Em qualquer indústria, seja ela doméstica ou 
internacional, produza um produto ou um serviço, as regras da concorrência estão 
englobadas em cinco forças competitivas: a entrada de novos concorrentes, a ameaça 
de substitutos, o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos 
fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes existentes (PORTER, 1989). 

A maneira pela qual as organizações se enquadram dentro destas cinco forças irá determinar a 

habilidade da organização para auferir retornos acima da média. Estas forças determinam a 

rentabilidade da indústria ou do setor, porque influenciam os preços, os custos e o 

investimento necessário das organizações em uma indústria – os elementos do retorno sobre o 

investimento. O poder do comprador influencia os preços que as empresas podem cobrar; o 

poder dos compradores também pode influenciar o custo e o investimento, porque 

compradores poderosos exigem serviços dispendiosos; o poder de negociação dos 

fornecedores determina o custo das matérias-primas e de outros insumos; a intensidade da 

rivalidade influencia os preços assim como os custos da concorrência em áreas como fábrica, 

desenvolvimento de produto, publicidade e força de vendas; a ameaça de entrada coloca um 

limite nos preços e modula o investimento exigido para deter entrantes. A chave para o 

desenvolvimento de uma estratégia é pesquisar em maior profundidade e analisar as fontes de 

cada força. 

Por este sistema é possível fazer a relação qualitativa entre o potencial de lucratividade das 

organizações que participam de um determinado setor e as chamadas cinco forças 

competitivas. É um instrumento importante para analisar as forças competitivas que afetam a 

concorrência em um determinado setor, permitindo uma análise do grau de atividade pela 

identificação de cinco conjuntos de forças que afetam a concorrência. 
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2.9  Perfil empreendedor 

De acordo com Filion (1999), a criatividade, a capacidade de atingir objetivos definidos e a 

consciência do ambiente à sua volta, em prol da detecção de oportunidades de negócios 

definem o perfil empreendedor. 

Na visão de Drucker (1986), o perfil empreendedor envolve características como: a busca pela 

mudança, a visão de oportunidades, a criatividade, a inovação e a aceitação de riscos e 

incertezas relacionados aos negócios. 

Para Dolabela (1999) e Dornelas (2003), o empreendedor possui disposição para correr riscos. 

Contudo, esses autores não fazem menção ao nível de risco assumido. Segundo Portes (2004), 

até agora não foi possível estabelecer um perfil psicológico absolutamente científico do 

empreendedor, devido às inúmeras variáveis que concorrem em sua formação. Sendo assim, 

segundo Dolabela (1999b), o perfil do empreendedor certamente será diferente em função do 

tempo que está no mercado (empreendedores que começaram há três anos têm perfil diferente 

daqueles que atuam há mais de dez anos). Também influem a experiência no trabalho, a 

região de origem, o nível de educação, a religião, a cultura familiar. A empresa é uma forma 

de concretização dos sonhos. É a projeção da personalidade, do íntimo. 

Para McClelland (1972), a motivação da realização e as características comportamentais são a 

explicação para a aparente indiferença de muitos e a sensibilidade de poucos para 

oportunidades econômicas do ambiente. As pessoas de elevada realização não são muito 

influenciadas pelas recompensas monetárias, estão primordialmente interessadas em sua 

realização pessoal. 

O planejamento informal com ajustes constantes é o mais comum entre os casos estudados, 

como Filion (1999b) ressalta, 

[...] os empreendedores pareciam desenvolver planos informais, freqüentemente sem 
material escrito, em suas cabeças, baseados ou guiados pela visão. Em todos os 
casos eles tinham um alvo ou objetivo e tinham e haviam estabelecido alguns pontos 
de referência, mas fizeram ajustes ao longo do caminho (FILION, 1999b, p. 12). 
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O empreendedor empresário, ou simplesmente “empreendedor” é, portanto, o indivíduo que 

tem o desejo e intenta a realização de um negócio de sucesso (lucrativo ou não) ou produto 

certo, em direção a atender um mercado inexplorado ou insatisfeito. Neste contexto, o termo 

“empreendedor” é amplamente conceituado e utilizado, também considerado por MacMillian 

et al. (1992) como equivalente a “fundador de um negócio”. 

Outra característica peculiar do empreendedor é a busca de informações, este dedica-se 

pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes; investiga 

pessoalmente como fabricar um produto ou serviço e consulta especialistas para obter 

assessoria técnica ou comercial. 

O processo de tomada de decisão é de extrema importância para o empreendedor e pode ser o 

diferencial competitivo no setor em que atua. 

As decisões são intrínsecas às organizações desde a sua constituição. A todo o momento, as 

organizações realizam ações que demandam uma escolha prévia do que será conduzido e das 

alternativas que serão descartadas. Leitão (1993a) reconhece a importância dos processos 

decisórios para as organizações, quando salienta que seu comportamento cotidiano está 

calcado na resolução de problemas ou na exploração de oportunidades, por meio da tomada de 

decisões. “A decisão é a essência do ato administrativo e permeia todos os níveis da 

organização. Se soubermos como uma organização toma suas decisões saberemos como ela 

funciona” (LEITÃO, 1993, p. 72). 

Para compreender mais intimamente o processo decisório, é necessário conhecer que decisões 

precisam ser tomadas e qual é o fluxo de informações que contribui para essas decisões. 

Para criar uma empresa, também faz-se necessário ao empreendedor ter acesso aos diversos 

recursos (materiais, humanos, financeiros, know-how, bases de conhecimentos legais, fiscais e 

mercado), dispor de tempo suficiente para criar uma empresa e capacidade para competir com 

eficácia (PALMEIRA, 1999; SANTOS; PEREIRA, 1995). 
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O empreendedor é motivado pela auto-realização, desejo de assumir responsabilidades e 

independência. Considera irresistível assumir novos desafios, estando sempre propondo novas 

idéias, seguidas pela ação. 

2.10  Estratégias deliberadas/emergentes 

Andrews (1971) retrata a estratégia como um padrão, em que unidade, coerência e 

consistência são fatores responsáveis por conferir identidade às decisões e diferenciar as 

organizações na geração de vantagem competitiva. 

Estratégia empresarial é o padrão de decisões em uma empresa que determina e 
revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos 
para a obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que as empresas 
devem se envolver, o tipo de organização econômica e humana que pretende ser e a 
natureza da contribuição econômica e não-econômica que pretende proporcionar a 
seus acionistas, funcionários e comunidade (MINTZBERG e QUINN, 2001, p. 58). 

Mintzberg e Waters (1985) propõem a classificação das estratégias realizadas em deliberadas 

e emergentes. Estratégias deliberadas são as que se realizam tal como foram explicitamente 

planejadas, pelo processo controlado; estratégias emergentes são padrões de ações 

consistentes realizadas apesar de (ou na ausência de) intenções. 

 

FIGURA 1 – Estratégias deliberadas e emergentes 

Fonte: MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL, 2000, p. 19. 

 
 
Nicolau (2001, p. 14) afirma que, enquanto a primeira definição se concentra na direção e 

controle da empresa, a segunda liga-se à noção de aprendizagem, isto é, a partir de uma ação 
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desencadeada é possível obter efeitos de feedback que são considerados em ações seqüentes e 

o processo continuará de forma que a convergência das ações realizadas configure uma 

estratégia. As estratégias emergentes tanto podem surgir de um ator ou núcleo central como 

partir das estruturas da organização a qualquer nível. 

De acordo com Mintzberg (1990, p. 152), as estratégias podem se desenvolver de formas 

menos usuais, à medida que as pessoas interagem, aprendem, se ajustam mutuamente, lutam e 

desenvolvem consensos. A realidade é um fenômeno mais complexo. Estratégias puramente 

deliberadas e puramente emergentes são situações extremas, entre as quais se situam as 

estratégias correntemente realizadas. 

Segundo Schmidt e Dreher (2006), grande parte dos dirigentes de pequenas empresas 

considera o planejamento estratégico formal como um exercício bastante complexo e 

demorado, que exige muito tempo, sendo assim considerado um inconveniente.A tomada de 

decisão estratégica em grandes empresas está atrelada a uma gama maior de conhecimentos 

especializados, técnicas e ferramentas para sua consecução, enquanto nas pequenas e médias 

empresas o processo de formação da estratégia baseia-se na experiência diária do 

empreendedor, que tende a agir mais intuitivamente. 

Devido à escassez de tempo, à existência de metas múltiplas e conflitantes, à miríade de 

opções e aos diversos níveis de aspirações (CYERT e MARCH, 1963), têm-se a 

impossibilidade de o alto gestor considerar todas as variáveis que se fazem presentes quando 

da tomada de decisão estratégica, o que limita sua atuação à opção mais satisfatória naquela 

circunstância. A despeito de considerar as restrições impostas no momento de escolha, Simon 

(1965) não rompe com o caráter racional do processo de tomada de decisão, pois, como 

salienta: “A racionalidade não pressupõe consciência, mas sim, que se tenha uma finalidade 

útil” (SIMON, 1965, p. 89). 

2.11  Desempenho 

As várias tradições teóricas em estratégia oferecem diferentes perspectivas no entendimento 

da diversidade observada no desempenho. Segundo Barney (2002), a evidência que uma 

organização possui vantagem competitiva sustentável é a presença de um desempenho 
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consistentemente acima da norma. A vantagem competitiva pode derivar tanto de recursos e 

competências únicas da organização específica, como da exploração de uma posição 

específica e protegida da estrutura do mercado (COOL, COSTA E DIERICKX, 2002). O 

desempenho de uma organização específica pode, contudo, ser afetado por outros fatores além 

de sua vantagem competitiva. O fato de pertencer a uma indústria traz implicações que afetam 

todos os participantes desta indústria, de modo que a indústria pode ser um dos fatores 

influenciadores do desempenho. Choques macroeconômicos em determinados anos podem 

afetar todas as organizações ou organizações pertencentes a determinados setores industriais 

(BARNEY, 1986). 

Teece (1997) propõe que a chave para o sucesso de uma organização está na habilidade de 

encontrar ou criar uma competência realmente distinta, para auferir lucros acima da média. 

Cameron (1980, 1981) e Kanter e Brinkerhoff (1981) descrevem que, na discussão mais 

antiga e tradicional, desempenho significa superação das metas. Em meados dos anos setenta, 

surgiram outras duas correntes. Em uma delas, o desempenho da organização era função da 

eficiência de suas estruturas e processos; na outra, ele era função da capacidade da empresa de 

obter recursos do ambiente e se adaptar a ele. Na década de oitenta, surgiu a idéia de que um 

bom desempenho está associado à satisfação dos interesses dos diferentes grupos que se 

relacionam com a organização (apud SANTOS, 2008, p. 19). 

Seashore e Yuchtman (1967) apresentam uma nova definição de desempenho, na qual esse é 

derivado da habilidade da instituição de extrair do ambiente externo recursos escassos e 

valiosos para manter-se funcionando melhor do que a concorrência, de forma a garantir sua 

sobrevivência (apud SANTOS, 2008, p. 20-21). Essa abordagem é influenciada pelos 

ecologistas populacionais, que consideram a sobrevivência o objetivo final de uma 

organização e, a exploração do meio ambiente, a forma de atingir esse objetivo. 

De acordo com Barney (2001), críticas a essa linha de pensamento estão relacionadas à 

utilização da sobrevivência como único critério de desempenho, pois: 1) muitas instituições 

sobrevivem, apesar de sua ineficiência, devido aos subsídios de partes interessadas, como 

governo, sócios e comunidade; 2) o critério não permite avaliar empresas novas, o 

desempenho de curto prazo não diferencia as empresas entre si. 
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A teoria de organização industrial ofereceu explicação parcial para a heterogeneidade do 

desempenho. Organizações pertencentes a setores diferentes teriam desempenho diverso. O 

conceito de barreiras de entrada, evitando a entrada de novos competidores, permitiria a 

manutenção de um nível de rentabilidade acima do equilíbrio. Isto seria a manifestação de um 

poder de mercado compartilhado, que levaria ao reconhecimento de dependência mútua, 

impedindo a competição de atingir o equilíbrio competitivo (PORTER, 1979). A abordagem 

influenciou fortemente o campo da estratégia com o modelo ECD (estrutura – conduta – 

desempenho), sendo capaz de explicar diferenças entre médias de desempenho dos diferentes 

setores industriais. Uma parte da heterogeneidade foi explicada. 

A RBV oferece nova justificativa tanto para a geração como para a manutenção da 

heterogeneidade do desempenho das firmas. Segundo a teoria resource based view, o 

desempenho superior é sustentável quando uma organização tem recursos capazes de lhe 

render resultados extraordinários, e estes recursos são raros (não disponíveis com facilidade 

para outras organizações), difíceis ou custosos de serem imitados, e a firma possui condições 

organizacionais para explorar as rendas geradas por tais recursos. Essas condições são 

conhecidas como o modelo VRIO, sigla para os testes de valor (value), imitabilidade 

(imitability) e organização (organization), testes sucessivos pelos quais um recurso deve 

passar para ser considerado fonte de vantagem competitiva (BARNEY, 2002). A idéia central 

na RBV é que a fonte de diferenças de desempenho entre as organizações se encontra 

primariamente nos recursos das empresas. 

Podemos citar também o conceito de Isomorfismo Estrutural (VASCONCELOS, 2004, p. 

168), que é a “tendência à predominância de certas estruturas e de certas formas 

organizacionais em um setor institucional, num dado momento” por serem “as melhores ou 

então as mais eficientes”, ou seja, por manterem a mesma estrutura ou por apresentarem 

melhor desempenho no setor. 

Para alcançar desempenho superior, uma organização deve possuir estratégias diferenciadas 

para melhor se posicionar perante os concorrentes. Segundo Chandler (1962), estratégia é 

como um mecanismo chave para o desenho da nova direção, o qual impacta substancialmente 

a estrutura organizacional e seu desempenho. Conceitua a estratégia como a “determinação 

das metas e objetivos de longo prazo de uma organização e a adoção de cursos de ação e 

alocação de recursos necessários para o alcance dessas metas” (CHANDLER, 1962). 
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De acordo com Porter (1986), estratégia se traduz nas “ações ofensivas e defensivas para criar 

uma posição defensável em uma indústria, para enfrentar com sucesso as cinco forças 

competitivas (concorrentes na indústria, fornecedores, compradores, substitutos e novos 

entrantes) e, assim, obter um retorno sobre o investimento maior para a empresa” (PORTER, 

1986) e conseqüente desempenho superior no setor o qual a organização está inserida. 

Enfim, não há como escrever sobre operacionalização simplista para um conceito de 

fundamentos teóricos complexos, como é o caso do desempenho. 

2.12  Modelo proposto pela pesquisa 

A fim de descobrir quais construtos contribuem para a formação do perfil empreendedor, de 

proprietários/gerentes de Depósitos de Materiais de Construção e Madeireiras de Belo 

Horizonte e, conseqüentemente, impacto deles em seu desempenho estratégico, a autora 

propõe o modelo abaixo, conforme FIG. 2. 

 
 

 

FIGURA 2 – Modelo estrutural proposto – capacidade de mudança e perfil empreendedor 
como intermediadores do desempenho estratégico 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 
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O modelo proposto reúne todos os construtos explicados ao longo da fundamentação teórica e 

faz uma analogia ao modelo da Organização Industrial (Estrutura – Conduta – Desempenho). 

A Estrutura deste modelo é composta pelos construtos: fatores estruturais externos, risco, 

estratégias deliberadas/emergentes, RBV, capacidades dinâmicas, inovação e análise dos 

concorrentes; já a Conduta é composta pelos construtos: capacidade de mudança e perfil 

empreendedor e finalmente, o Desempenho é composto pelo construto com o mesmo nome. 
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3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1  Introdução 

A metodologia é uma etapa fundamental da pesquisa, pois possibilita a reprodução e a crítica 

ao transcrever a seqüência lógica de etapas que foram conduzidas para a sua elaboração. 

A pesquisa científica, de acordo com Kerlinger (2003), preconiza uma posição de 

neutralidade e fidedignidade dos dados e das informações apresentadas. A objetividade, a 

natureza empírica e a abstração são suas principais características. Para melhor explicar esses 

três conceitos, tem-se que a objetividade é uma forma comum de observação e realização de 

uma pesquisa, que possibilita sua réplica por outros pesquisadores, pressupondo a 

concordância de “quaisquer” observadores que a empreendam. O termo empírico é definido 

pelos cientistas como algo guiado pela eficiência, obtida quando se empreende uma pesquisa 

sistemática e controlada. Kerlinger (2003) ainda afirma que sem a objetividade e a atitude 

empírica não haveria ciência. Já a abstração é responsável por conferir um posicionamento 

neutro a seus resultados. Apesar da dificuldade e, na grande maioria dos casos, da 

impossibilidade de obtenção dessas três características, o presente trabalho tentará mostrar os 

passos delineados para a consecução da pesquisa, os quais serão mais bem detalhados a 

seguir. 

3.2  Tipo de pesquisa 

Segundo Malhotra (2001), as pesquisas descritivas podem ser classificadas como transversais 

e longitudinais. Ele define estudo transversal da seguinte forma, 

[...] Os estudos transversais envolvem a coleta de informações de qualquer amostra 
de elementos de população somente uma vez. Elas podem ser únicas ou múltiplas. 
Nos estudos transversais únicos é extraída somente uma amostra de entrevistados da 
população-alvo e as informações são obtidas desta amostra somente uma vez. Nos 
estudos transversais múltiplos há duas ou mais amostras de entrevistados e as 
informações de cada uma delas são obtidas somente uma vez. Com freqüência as 
informações de amostras diferentes são obtidas em ocasiões diferentes. 
(MALHOTRA, 2001, p. 109) 

O estudo longitudinal, para Malhotra (2001) pode ser definido como, 
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Um tipo de pesquisa que envolve amostra fixa de elementos da população, a qual é 
medida repetidamente. A amostra permanece a mesma ao longo do tempo, provendo 
assim uma série de quadros que, vistos em conjunto, oferecem uma ilustração vívida 
da situação e as mudanças que estão ocorrendo (MALHOTRA, 2001, p. 111). 

Em decorrência da dificuldade de conseguir abranger todos os depósitos de materiais de 

construção e madeireiras de Belo Horizonte, o que acarretaria um volumoso trabalho 

operacional na coleta de dados, e um custo de pesquisa e tempo elevados no caso de vários 

painéis, decidiu-se por um único levantamento. Essa decisão não prejudica a qualidade dos 

dados colhidos, que estão bem representados conforme se verifica mais adiante, com as 

discussões estatísticas. Esta é uma pesquisa transversal (cross-section) porque, embora 

ocasional, poderá ser repetida futuramente. 

Inicialmente, a pesquisa foi descritiva, tendo como objetivo principal a caracterização do 

perfil empreendedor de proprietários-gerentes de depósitos de materiais de construção e 

madeireiras de Belo Horizonte. A amostra foi constituída de forma aleatória, tendo como 

amostra inicial somente depósitos conhecidos. 

3.3  Procedimentos de coleta adotados 

Ao analisar o modelo teórico da pesquisa elaborado, foi utilizado o método survey, por 

facilitar a obtenção de informações baseadas em um questionário, com levantamento de dados 

necessários para análise quantitativa, permitindo conclusões gerais e definindo os fatores do 

perfil empreendedor e desempenho estratégico. 

Este método é utilizado para obtenção de informações e se baseia no interrogatório dos 

participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre seu comportamento, intenções, 

atitudes, percepção, motivações, características demográficas e de estilo de vida 

(MALHOTRA, 2004, p. 179). Este método possui como grande vantagem a simplicidade e a 

confiabilidade dos dados, devido ao fato de as respostas serem limitadas às alternativas da 

escala. E, como desvantagem, a resistência dos entrevistados em fornecer a informação 

desejada. 

O veículo de pesquisa foram os depósitos de materiais de construção e madeireiras de Belo 

Horizonte e o instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário (ANEXO A) constituído 
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por uma série ordenada de itens (81 afirmativas), que deveriam ser julgados a partir de uma 

escala Likert de 5 pontos, na qual 1 significa “discordo totalmente” e 5 “concordo 

totalmente”. Este instrumento foi elaborado pela autora e as afirmativas foram divididas de 

acordo com o construto correspondente, seguindo o modelo apresentado na FIGURA 2. 

Dentro do modelo proposto foram apresentados 10 construtos, sendo eles: Fatores estruturais 

externos, Resource Based View (RBV), Capacidades Dinâmicas, Inovação, Risco, Mudança, 

Concorrente, Perfil Empreendedor, Estratégias Deliberadas/Emergentes, Desempenho. As 

afirmativas de 1 a 10 estão relacionadas ao construto Fatores Estruturais Externos; as 

afirmativas de 11 a 20 estão relacionadas ao construto RBV; as afirmativas de 21 a 28 estão 

relacionadas ao construto Capacidades Dinâmicas; as afirmativas de 29 a 34 estão 

relacionadas ao construto Inovação/Aprendizado; as afirmativas de 35 a 40 estão relacionadas 

ao construto Risco; as afirmativas de 41 a 44 estão relacionadas ao construto Mudança; as 

afirmativas de 45 a 52 estão relacionadas ao construto Análise do Concorrente; as afirmativas 

de 53 a 66 estão relacionadas ao construto Perfil Empreendedor; as afirmativas de 67 a 71 

estão relacionadas ao construto Estratégias Deliberadas/Emergentes e para fechar o modelo 

proposto, as afirmativas de 72 a 81 estão relacionadas ao construto Desempenho. Ao final do 

questionário, os respondentes colocaram suas informações gerais, para melhor caracterização 

da amostra. 

Um teste piloto foi realizado com 10 depósitos de materiais de construção, para verificar a 

dificuldade dos empreendedores em responder ao questionário. Algumas modificações nas 

afirmativas do questionário foram feitas a fim de adequar o objeto de pesquisa ao público de 

respondentes. 

O universo de Depósitos de Materiais de Construção e Madeireiras de Belo Horizonte é de 

5.132. A população utilizada para execução desta pesquisa foi de 300 Depósitos e Madeireiras 

e a amostra analisada foi de apenas 100. Neste setor, houve problemas em colocar o 

questionário na internet (para aumentar o tamanho da amostra), porque existe grande 

dificuldade na utilização deste meio de comunicação. Alguns questionários foram enviados 

pelos correios, mas o retorno das respostas foi praticamente nulo. Logo, houve a necessidade 

da presença do auxiliar de pesquisa para realizar as visitas aos pesquisados. 
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Ciente das dificuldades que, em geral, levam as pessoas a responderem, com reservas, a um 

questionário, que supostamente poderia comprometê-las em suas informações sigilosas, o 

primeiro passo foi telefonar para todos os Depósitos e Madeireiras e explicar todos os 

aspectos, procedimentos e razões da pesquisa, reforçando que as informações coletadas 

seriam tratadas estatisticamente e em conjunto, sendo a identidade dos respondentes 

preservada. Logo após, foram marcadas as entrevistas com os proprietários, separados por 

bairros. Alguns questionários foram agendados com antecedência; já outros, que poderiam 

apresentar algum tipo de resistência, tiveram uma visita sem um aviso prévio. O auxiliar de 

pesquisa aplicou os questionários nos depósitos selecionados e a checagem da veracidade da 

coleta foi feita por meio de ligações telefônicas para os respondentes. A presença deste 

auxiliar de pesquisa foi fundamental para o esclarecimento de pontos de dúvidas no 

questionário e para que os respondentes não deixassem nenhuma questão em branco. 

Os procedimentos utilizados para extrair as conclusões acerca dos problemas e objetivos deste 

estudo são demonstrados ao longo do texto, direcionando esforços no sentido de avaliar os 

pressupostos das técnicas estatísticas, a qualidade da mensuração, e, por fim, a validade do 

modelo de pesquisa. Algumas limitações e cuidados nas interpretações de resultados a partir 

das conclusões acerca do modelo de mensuração empregado no modelo de pesquisa estão 

descritas ao longo do texto. Os softwares básicos utilizados foram AMOS 5.0, LISREL 8.3, 

SPSS 13, SMARTPLS e Microsoft Excel. 

3.4  Descrição da amostra 

Conforme sugere a literatura, antes de iniciar a análise efetiva dos dados, o pesquisador 

precisa conhecer mais as características dos dados e verificar se são evidentes violações dos 

pressupostos das técnicas que serão empregadas ao longo do estudo (TABACHNICK; 

FIDEL, 2001). Dessa forma, o objetivo deste tópico é prover informações acerca das variáveis 

e características gerais da amostra em estudo. 

Com o intuito de descrever o perfil dos participantes deste estudo, foi feita uma descrição 

geral dos respondentes, de modo a avaliar que tipo de empresários fazem parte do setor 

analisado. O debate se inicia ao se apresentar o perfil geral dos responsáveis das empresas 

participantes do estudo, conforme o gênero (GRÁF. 1). 
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GRÁFICO 1 – Distribuição da amostra segundo gênero 
Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
Observa-se uma predominância de homens dentre os participantes, o que representa um perfil 

típico do empresário brasileiro. Outro dado relevante sobre a amostra é revelado pela idade 

dos respondentes, conforme expresso na GRÁF. 2. 

 

GRÁFICO 2 – Distribuição da amostra segundo faixa etária 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
Mostra-se um perfil experiente do grupo de empresários participantes, cuja maior parte está 

acima dos 40 anos de idade. 

Em termos de escolaridade, o perfil predominante é o que possui o segundo grau, como se vê 

no GRÁF. 3. 
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GRÁFICO 3 – Distribuição da amostra segundo escolaridade 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
Conforme GRÁF. 4, a maior parte dos negócios tem mais de 10 anos de criação. 

 

GRÁFICO 4 – Distribuição da amostra segundo tempo de fundação do negócio 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1  Análise descritiva 

Fazer avaliação preliminar dos dados da pesquisa é um passo que possibilita antecipar 

problemas e traçar soluções inerentes aos dados (MALHOTRA, 2001). Para descrever os 

resultados básicos da amostra, foram analisados a média e o desvio padrão das variáveis. A 

TAB. 1 descreve tais resultados em função das estatísticas básicas das escalas. 

Se a variável apresentar média muito alta e desvio padrão alto, podemos afirmar que existe 

uma elevada discordância entre os respondentes. Dentro da análise descritiva dos dados 

(TABELA 1), uma afirmativa ilustrou a alta discordância entre os participantes, a afirmativa 

Q76. Ao responderem: “Considero a empresa um caso de sucesso (relativamente aos 

concorrentes) nos últimos dois anos”, a média foi 4,42 e o desvio padrão 5,22, isso demonstra 

que os respondentes não têm a mínima noção de seu posicionamento em relação aos 

concorrentes e não utilizam esta alternativa como integrante do desempenho da organização. 

TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Continua 

Indicadores Min Max Med S 

Q1 . Busco freqüentemente informações sobre meu ramo de negócio em diferentes fontes. 1 5 3,81 1,11 

Q2 . Faço sistematicamente levantamento de pontos fortes e fracos da minha empresa. 1 5 3,60 1,15 

Q3 . Analiso freqüentemente oportunidades e ameaças no ambiente da minha empresa. 2 5 3,85 1,03 

Q4 . Toda estratégia é formulada e implementada para que tenhamos lucro. 1 5 4,15 0,95 

Q5 . Tenho pleno conhecimento dos recursos e competências da minha empresa para 
implementação das estratégias. 

1 5 3,93 1,03 

Q6 . Faço freqüentemente pesquisas para fidelizar meus clientes. 1 5 3,39 1,29 

Q7. Busco freqüentemente novos clientes. 1 5 4,06 1,21 

Q8. Busco freqüentemente diversificar meus fornecedores. 1 5 3,76 1,16 

Q9. Sempre analiso, primeiro, oportunidades do ambiente externo e, somente depois, 
analiso minhas capacidades para implementá-las. 

1 5 3,53 0,99 

Q10. A empresa cresce/rentável mais pelas oportunidades do ambiente do que pelas 
capacidades internas. 

1 5 2,63 1,18 

Q11 . Faço freqüentemente investimento no aprendizado de meus funcionários. 1 5 2,74 1,10 

Q12 . Avalio freqüentemente as condições de trabalho da minha equipe. 1 5 3,84 1,04 
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TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Continua 

Indicadores Min Max Med S 

Q13 . Estimulo, valorizo e adoto a opinião de meus funcionários. 1 5 3,92 0,97 

Q14 . Procuro contratar profissionais que têm potencial superior à sua função. 1 5 2,88 1,22 

Q15 . A minha organização possui recursos raros que adoto freqüentemente para obter 
vantagem competitiva. 

1 5 3,15 1,20 

Q16 . Procuro sempre desenvolver capacidades difíceis de serem imitadas. 1 5 2,89 1,22 

Q17 . Monitoro constantemente os recursos tangíveis/intangíveis da minha organização. 1 5 3,39 1,08 

Q18. Todas as minhas capacidades são imitáveis. 1 5 3,11 1,14 

Q19. Procuro freqüentemente me atualizar com informações, para acompanhar as 
mudanças do mercado. 

1 5 4,23 0,97 

Q20 . Possuo capacidades raras, valiosas, difíceis de imitar e as adoto com competência. 1 5 3,05 1,23 

Q21 . Permaneço sempre firme diante de fracassos de decisões. 1 5 3,78 1,28 

Q22 . Procuro sempre identificar/resolver meus erros de decisão organizacional. 2 5 4,36 0,81 

Q23 . Procuro sempre analisar criticamente meu desempenho em relação aos meus 
funcionários. 

1 5 3,99 1,05 

Q24 . Procuro conversar com meus funcionários sobre os seus desempenhos. 1 5 3,98 1,16 

Q25 . Somente delego tarefas pouco complexas aos meus funcionários. 1 5 2,80 1,20 

Q26 . Conservo meus objetivos independentemente dos obstáculos que ocorrerem. 1 5 3,74 1,11 

Q27 . As estratégias formuladas são sempre fáceis de serem implementadas pela minha 
empresa. 

1 5 3,29 1,12 

Q28 . Procuro sempre compartilhar novos conceitos de negócio com meus funcionários. 1 5 3,40 1,13 

Q29 . Adotamos sempre inovações para gerar vantagem competitiva. 1 5 3,61 1,14 

Q30 . A inovação é uma das fontes vitais de vantagem competitiva para a sobrevivência 
da minha empresa na economia global. 

1 5 3,72 1,14 

Q31 . Freqüentemente buscamos inovações para superar as necessidades de clientes. 2 5 3,96 0,92 

Q32 . Freqüentemente criamos novas rotinas, objetivando a melhoria do desempenho do 
meu negócio. 

1 5 3,67 1,00 

Q33 . Estimulo sempre a geração de idéias inovadoras para serem implementadas na 
empresa. 

1 5 3,69 1,07 

Q34 . Sempre adotamos, durante o ano, novas maneiras de realizar nossas tarefas. 1 5 3,57 1,04 

Q35 . Só tomo decisões de baixo risco financeiro. 1 5 3,30 1,39 

Q36 . Sempre faço levantamento dos riscos financeiros antes de novos investimentos. 1 5 3,88 1,27 

Q37 . Aceito altos riscos financeiros, na busca de novas oportunidades de negócio. 1 5 2,54 1,36 

Q38 . Freqüentemente assumo riscos com o intuito de superar a concorrência. 1 5 2,74 1,38 

Q39 . Prefiro sempre baixos riscos e baixos ganhos em lugar de altos riscos e altos 
ganhos. 

1 5 3,23 1,32 

Q40 . Opto sempre por utilizar capital próprio. 1 5 4,03 1,27 

Q41 . As rápidas mudanças no mercado me estimulam fortemente na tomada de decisão. 1 5 3,61 1,10 

Q42 . Geralmente antecipo as mudanças na minha empresa antes da concorrência. 1 5 3,28 1,18 

Q43 . Sou pró-ativo nos processos de mudança na minha empresa. 1 5 3,77 0,98 

Q44 . A minha empresa adota mudanças de processos e produtos rapidamente. 1 5 3,19 1,03 

Q45 . Procuro sempre saber o que a concorrência está implementando. 1 5 3,69 1,35 
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TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Continua 

Indicadores Min Max Med S 

Q46 . Busco sistematicamente conhecer cada um dos meus concorrentes. 1 5 3,41 1,33 

Q47 . Analiso pessoalmente o comportamento dos meus concorrentes. 1 5 3,13 1,32 

Q48 . Há concorrentes no meu setor aos quais nunca conseguirei ser superior. 1 5 2,88 1,54 

Q49 . Eu me posiciono freqüentemente como jogador e tenho prazer em competir com 
meus concorrentes. 

1 5 3,28 1,36 

Q50 . Estou sempre imitando as estratégias que os concorrentes adotam. 1 5 2,18 1,10 

Q51 . Uso freqüentemente pesquisa de comportamento de concorrente simulando ser um 
cliente. 

1 5 2,38 1,32 

Q52 . Elaboro freqüentemente perguntas a meus fornecedores e clientes para identificar 
comportamento da concorrência. 

1 5 2,99 1,51 

Q53 . Sempre faço sacrifícios pessoais para concluir tarefas. 1 5 4,20 1,00 

Q54 . Confio na minha competência como fonte de sucesso do meu negócio. 2 5 4,39 0,74 

Q55 . Estimulo sempre idéias inovadoras para serem implementadas no negócio. 2 5 4,10 0,85 

Q56 . Estabeleço redes de informações para beneficiar os negócios. 1 5 3,69 0,99 

Q57 . Tenho muita intuição para identificar novos negócios. 1 5 3,68 0,98 

Q58 . Utilizo freqüentemente de capital de terceiros para alavancar o negócio. 1 5 2,00 1,14 

Q59 . Desenvolvo/delego ações para garantir que os trabalhos sejam concluídos dentro do 
prazo. 

2 5 4,18 0,90 

Q60 . Assumo a responsabilidade pela resolução de problemas que possam prejudicar o 
desempenho do meu negócio. 

1 5 4,30 0,97 

Q61 . Sinto-me altamente motivado para as constantes mudanças de inovação no meu 
negócio. 

1 5 4,00 0,96 

Q62 . Eu empreendo muito mais por necessidade/pressão do que por espontaneidade. 1 5 2,70 1,15 

Q63 . Acredito que formar novos negócios é uma questão mais intuitiva do que formal. 1 5 3,39 1,21 

Q64 . Tenho ambições para fazer meu negócio/minha empresa crescer. 2 5 4,46 0,82 

Q65 . Tenho grande capacidade para assumir riscos. 1 5 3,54 1,18 

Q66 . Absorvo e aprendo com facilidade os erros cometidos. 1 5 4,22 0,85 

Q67 . Faço projeções claras para o futuro do meu negócio. 1 5 3,69 1,02 

Q68 . Faço sempre planejamento de custos e despesas. 1 5 3,95 1,07 

Q69 . Não acredito/elaboro planejamento de médio/longo prazo. 1 5 2,81 1,42 

Q70 . As minhas estratégias são elaboradas dia-a-dia. 1 5 3,61 1,11 

Q71 . Utilizo sempre planejamentos formais de controle. 1 5 3,27 1,11 

Q72 . O desempenho financeiro da minha empresa nos últimos dois anos é melhor que o 
dos concorrentes. 

1 5 3,11 1,02 

Q73 . Sempre participamos de projetos beneficentes em nossa região. 1 5 2,90 1,34 

Q74 . A nossa empresa está em processo de crescimento em mercados e produtos em 
expansão. 

1 5 3,72 1,16 

Q75 . Procuro sempre agregar novos serviços para gerar valor para o cliente. 1 5 4,07 0,95 

Q76 . Considero a empresa um caso de sucesso (relativamente aos concorrentes) nos 
últimos dois anos. 

1 5 4,42 5,22 
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TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Conclusão 

Indicadores Min Max Med S 

Q77 . Os proprietários da empresa estão satisfeitos com os resultados financeiros e 
desempenho da empresa. 

1 5 3,75 1,02 

Q78 . Tenho a percepção, de modo geral, que meus clientes estão mais satisfeitos com a 
minha empresa que com a dos concorrentes. 

1 5 3,94 0,85 

Q79 . Nossos funcionários demonstram satisfação em trabalhar nesta empresa. 1 5 4,10 0,86 

Q80 . A nossa empresa tem alta reputação no mercado. 1 5 4,03 0,98 

Q81 . Acompanho com freqüência o desempenho de vendas da minha empresa. 2 5 4,68 0,63 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

Nota: MIN é a menor resposta obtida para a variável; MAX é a resposta mais alta da variável; x  é a média aritmética 
da variável; s é o desvio padrão da variável. N indica que o item tem seu valor normal na escala de 1 a 5. 

 
 
4.2  Dados ausentes 

Neste estudo não foram detectados dados ausentes, de modo que não há de supor que este seja 

uma fonte de vieses no estudo. 

4.3  Avaliação da normalidade 

Na maioria das técnicas estatísticas, presume-se alguma forma para o comportamento das 

variáveis estudadas, sendo esta a base fundamental de inferência usualmente empregada em 

marketing. Dentre as várias possíveis formas de distribuições, a distribuição normal é a mais 

popular e usual em estudos na área de administração. Assim assume-se que os dados se 

concentram em torno da média, moda e mediana, ao passo que os casos com medidas 

distantes destas medidas de tendência central, para mais ou para menos, são menos usuais. 

Ademais, mesmo técnicas que não supõem a normalidade da distribuição tendem a obter 

resultados mais confiáveis quando este pressuposto é atingido, pois distribuições assimétricas 

ou com curtose excessiva tendem a atenuar as correlações amostrais estimadas 

(TABACHNICK; FIDEL, 2001). Assim, avaliar se os dados seguem uma distribuição normal 

uni e multivariada, é um passo essencial no estudo. 

Pela análise gráfica (histogramas e diagramas Q-Q) notaram-se desvios relativos da 

normalidade, o que veio a ser confirmado pela análise da significância dos parâmetros 

normais. Observam-se 17 variáveis com assimetria e 2 com curtose diferente de zero com 



56 
 

0,1% de significância (TABACHNICK; FIDEL, 2001). Estes resultados se encontram na 

TAB. 2. 

TABELA 2 – Análise da normalidade dos dados 

Continua 

Indicadores 
Assimetria Curtose 

Est Erro Z Sig Est Erro Z Sig 

Q01 -0,66 0,24 -2,74 0,01 -0,21 0,48 -0,43 0,67 

Q02 -0,48 0,24 -1,98 0,05 -0,53 0,48 -1,11 0,26 

Q03 -0,49 0,24 -2,02 0,04 -0,89 0,48 -1,86 0,06 

Q04 -1,25 0,24 -5,20 0,00 1,83 0,48 3,83 0,00 

Q05 -0,54 0,24 -2,24 0,02 -0,65 0,48 -1,35 0,18 

Q06 -0,19 0,24 -0,81 0,42 -1,09 0,48 -2,28 0,02 

Q07 -1,09 0,24 -4,50 0,00 0,10 0,48 0,21 0,83 

Q08 -0,48 0,24 -1,98 0,05 -0,79 0,48 -1,65 0,10 

Q09 -0,60 0,24 -2,47 0,01 0,41 0,48 0,85 0,40 

Q10 0,12 0,24 0,48 0,63 -0,80 0,48 -1,66 0,10 

Q11 -0,03 0,24 -0,10 0,92 -0,42 0,48 -0,87 0,38 

Q12 -0,60 0,24 -2,49 0,01 -0,11 0,48 -0,23 0,82 

Q13 -0,72 0,24 -2,96 0,00 0,21 0,48 0,45 0,65 

Q14 -0,07 0,24 -0,31 0,76 -0,87 0,48 -1,83 0,07 

Q15 -0,22 0,24 -0,93 0,35 -0,72 0,48 -1,50 0,13 

Q16 -0,16 0,24 -0,66 0,51 -0,93 0,48 -1,94 0,05 

Q17 -0,15 0,24 -0,62 0,53 -0,43 0,48 -0,89 0,37 

Q18 -0,05 0,24 -0,21 0,83 -0,60 0,48 -1,26 0,21 

Q19 -1,15 0,24 -4,77 0,00 0,59 0,48 1,24 0,22 

Q20 -0,06 0,24 -0,26 0,79 -0,78 0,48 -1,64 0,10 

Q21 -0,92 0,24 -3,82 0,00 -0,05 0,48 -0,11 0,91 

Q22 -0,99 0,24 -4,08 0,00 -0,03 0,48 -0,07 0,94 

Q23 -0,89 0,24 -3,69 0,00 0,28 0,48 0,59 0,56 

Q24 -1,09 0,24 -4,50 0,00 0,38 0,48 0,79 0,43 

Q25 0,11 0,24 0,45 0,65 -0,93 0,48 -1,95 0,05 

Q26 -0,51 0,24 -2,13 0,03 -0,37 0,48 -0,78 0,43 

Q27 -0,07 0,24 -0,30 0,77 -0,59 0,48 -1,24 0,21 

Q28 -0,24 0,24 -1,00 0,32 -0,55 0,48 -1,14 0,25 

Q29 -0,28 0,24 -1,15 0,25 -1,02 0,48 -2,13 0,03 

Q30 -0,31 0,24 -1,28 0,20 -1,16 0,48 -2,43 0,02 

Q31 -0,55 0,24 -2,30 0,02 -0,51 0,48 -1,07 0,28 

Q32 -0,36 0,24 -1,48 0,14 -0,36 0,48 -0,74 0,46 

Q33 -0,26 0,24 -1,06 0,29 -0,98 0,48 -2,04 0,04 
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TABELA 2 – Análise da normalidade dos dados 

Continua 

Indicadores 
Assimetria Curtose 

Est Erro Z Sig Est Erro Z Sig 

Q34 -0,05 0,24 -0,22 0,83 -0,70 0,48 -1,47 0,14 

Q35 -0,37 0,24 -1,54 0,12 -1,03 0,48 -2,15 0,03 

Q36 -0,78 0,24 -3,22 0,00 -0,73 0,48 -1,52 0,13 

Q37 0,42 0,24 1,74 0,08 -1,06 0,48 -2,21 0,03 

Q38 0,11 0,24 0,44 0,66 -1,25 0,48 -2,61 0,01 

Q39 -0,19 0,24 -0,80 0,42 -1,02 0,48 -2,13 0,03 

Q40 -1,03 0,24 -4,27 0,00 -0,23 0,48 -0,49 0,63 

Q41 -0,24 0,24 -0,99 0,32 -0,90 0,48 -1,88 0,06 

Q42 0,00 0,24 -0,01 0,99 -0,86 0,48 -1,80 0,07 

Q43 -0,30 0,24 -1,25 0,21 -0,65 0,48 -1,36 0,17 

Q44 -0,11 0,24 -0,46 0,65 -0,49 0,48 -1,02 0,31 

Q45 -0,74 0,24 -3,05 0,00 -0,65 0,48 -1,35 0,18 

Q46 -0,40 0,24 -1,67 0,10 -0,95 0,48 -1,99 0,05 

Q47 -0,06 0,24 -0,24 0,81 -1,13 0,48 -2,37 0,02 

Q48 0,02 0,24 0,08 0,94 -1,50 0,48 -3,15 0,00 

Q49 -0,35 0,24 -1,46 0,14 -1,05 0,48 -2,20 0,03 

Q50 0,51 0,24 2,10 0,04 -0,72 0,48 -1,51 0,13 

Q51 0,65 0,24 2,68 0,01 -0,70 0,48 -1,46 0,14 

Q52 -0,04 0,24 -0,15 0,88 -1,45 0,48 -3,04 0,00 

Q53 -1,29 0,24 -5,36 0,00 1,21 0,48 2,54 0,01 

Q54 -0,92 0,24 -3,82 0,00 0,02 0,48 0,04 0,97 

Q55 -0,40 0,24 -1,65 0,10 -0,98 0,48 -2,06 0,04 

Q56 -0,29 0,24 -1,20 0,23 -0,39 0,48 -0,81 0,42 

Q57 -0,29 0,24 -1,20 0,23 -0,34 0,48 -0,72 0,47 

Q58 0,80 0,24 3,31 0,00 -0,50 0,48 -1,04 0,30 

Q59 -0,87 0,24 -3,60 0,00 -0,11 0,48 -0,23 0,82 

Q60 -1,32 0,24 -5,46 0,00 0,98 0,48 2,04 0,04 

Q61 -0,69 0,24 -2,86 0,00 -0,16 0,48 -0,33 0,74 

Q62 -0,16 0,24 -0,66 0,51 -1,01 0,48 -2,10 0,04 

Q63 -0,17 0,24 -0,71 0,48 -0,84 0,48 -1,75 0,08 

Q64 -1,49 0,24 -6,16 0,00 1,47 0,48 3,07 0,00 

Q65 -0,59 0,24 -2,45 0,01 -0,33 0,48 -0,69 0,49 

Q66 -1,05 0,24 -4,35 0,00 1,18 0,48 2,47 0,01 

Q67 -0,21 0,24 -0,87 0,38 -0,84 0,48 -1,75 0,08 

Q68 -0,71 0,24 -2,95 0,00 -0,13 0,48 -0,27 0,79 

Q69 0,13 0,24 0,53 0,60 -1,27 0,48 -2,65 0,01 
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TABELA 2 – Análise da normalidade dos dados 

Conclusão 

Indicadores 
Assimetria Curtose 

Est Erro Z Sig Est Erro Z Sig 

Q70 -0,31 0,24 -1,27 0,20 -0,57 0,48 -1,18 0,24 

Q71 -0,19 0,24 -0,80 0,42 -0,49 0,48 -1,02 0,31 

Q72 0,01 0,24 0,02 0,98 -0,27 0,48 -0,56 0,57 

Q73 0,08 0,24 0,34 0,73 -1,14 0,48 -2,37 0,02 

Q74 -0,55 0,24 -2,29 0,02 -0,58 0,48 -1,22 0,22 

Q75 -0,73 0,24 -2,99 0,00 -0,12 0,48 -0,26 0,80 

Q76 -0,87 0,24 -3,61 0,00 0,27 0,48 0,57 0,57 

Q77 -0,65 0,24 -2,68 0,01 0,05 0,48 0,11 0,91 

Q78 -0,39 0,24 -1,60 0,11 -0,04 0,48 -0,09 0,93 

Q79 -0,68 0,24 -2,83 0,00 0,27 0,48 0,57 0,57 

Q80 -0,72 0,24 -2,98 0,00 -0,22 0,48 -0,45 0,65 

Q81 -2,05 0,24 -8,48 0,00 3,81 0,48 7,97 0,00 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

Nota: o valor EST. é a estimativa do parâmetro de curtose ou assimetria; ERRO é o erro padrão da 
estimativa. Valor Z e o teste Z da estimativa contra 0 (razão EST/ERRO) e SIG é a significância 
deste teste. 

 
 
Além disso, nota-se que todas as variáveis violaram a normalidade, segundo o teste K-S. A 

despeito de se tratarem de variáveis que se comportam como desviantes da normalidade, 

salienta-se que os desvios são moderados, ficando menos de 19 variáveis com valores e 

assimetria maiores que 1 em módulo. Com o objetivo de melhorar as condições de 

distribuição dos dados, buscou-se transformar os dados que para cada variável melhor 

aproxima os dados da distribuição normal. Empregaram-se as seguintes fórmulas; 1) X2; 2) 

X3; 3) LnX; 4) LOG10_X; 5) XY; 6) 1/X. Este procedimento resultou em uma redução 

drástica dos desvios de assimetria e curtose, sendo que agora somente 8 variáveis foram 

consideradas como significativamente desviantes da normalidade, segundo o teste 

Kolmogorov-Smirnov (p<0,001), e quatro, segundo o teste dos parâmetros. Além disso, as 

variáveis transformadas ficaram com valores de assimetria e curtose abaixo do limite de 1, 

demonstrando serem, de moderados a baixos, os desvios existentes. Buscando continuar com 

a mesma escala de dados e considerando que as escalas representam medições “relativamente 

arbitrárias” (TABACHNICK; FIDEL, 2001), aplicaram-se transformações lineares que 

mantiveram todas as respostas dentro dos parâmetros de 1 a 5, mantendo ainda a tônica da 

mensuração, isto é, sempre valores mais elevados na escala original estão associados a valores 

mais elevados das variáveis transformadas. A partir desta transformação, a menor correlação 
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entre as variáveis originais e as transformadas foi de 0,9460, e a maior foi de 0,9997, sendo a 

média 0,991 (excluindo as variáveis de que nenhuma transformação conseguiu minimizar os 

desvios da normalidade). Deste modo, pode-se dizer que as variáveis transformadas mantêm 

um elevado grau de correspondência com as escalas originais, ao mesmo tempo em que 

minimizam significativamente desvios da normalidade. 

Para avaliar a normalidade multivariada, aplicou-se o coeficiente de Mardia para cada 

conjunto de variáveis, sendo que nenhum caso revelou discrepância da normalidade 

multivariada com 5% de significância. O teste não foi aplicado a todo o conjunto de variáveis, 

pois a matriz de covariância aplicada a todas as variáveis é quase singular, gerando 

estimativas viesadas para a estimação de parâmetros no espaço multivariado normal 

(TABACHNICK; FIDEL, 2001). Deste modo, sustenta-se que os dados neste estudo seguem 

uma distribuição aproximadamente normal uni e multivariada. 

4.4  Outliers 

Quando um respondente oferecer respostas que escapam do padrão usual, tanto em termos das 

notas avaliadas em relação à média, quanto em termos de sua coerência, podem emergir 

casos, conhecidos como Outliers, que podem prejudicar a qualidade geral das análises (HAIR 

et al., 1998). Para identificar os outliers univariados usou-se o método do valor Z, com um 

nível α de 1%, considerando o valor |Z|>2,58 (TABACHNICK; FIDEL, 2001). Foram 

detectadas 162 respostas extremas univariadas, distribuídas em diversos respondentes (2% da 

base). Assumindo tratar-se de casos válidos da população de interesse, foi feita a reposição 

das observações extremas por valores menos ofensivos conforme sugerem Tabachnick e Fidel 

(2001) e Kline (1998). De tal modo, nenhum caso extremo univariado permaneceu na base.  

Considerando os outliers multivariados, que representam casos com uma combinação peculiar 

de respostas, empregou-se a distância de Mahalanobis (D2) (KLINE, 1998). Comparou-se a 

distribuição com uma distribuição qui-quadrado com k (número de variáveis) graus de 

liberdade; de modo nenhum caso se desviou do que seria esperado sob a normalidade, 

segundo uma probabilidade de 1% (TABACHNICK; FIDEL, 2001). Assim, pode-se supor 

que não ocorreu nenhum desvio da normalidade multivariada. 
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4.5  Análise de linearidade 

Técnicas baseadas em análise fatorial e regressão se fundamentam na análise de correlações. 

Como o coeficiente de Pearson somente avalia o grau de ajuste linear entre as variáveis, 

testou-se a linearidade dos relacionamentos dos indicadores por meio do coeficiente desta 

estimativa. Para verificar a qualidade geral da mensuração, construíram-se diagramas de 

dispersão para as variáveis e foram avaliadas possíveis discrepâncias da linearidade para 30 

pares de variáveis. Nenhum desvio significativo foi notado. 

4.6  Análise da multicolinearidade 

Quando existem elevadas correlações entre as variáveis do modelo, é possível ocorrerem 

dificuldades na aplicação das técnicas e representarem uma elevada redundância nos modelos. 

Usualmente, recomenda-se a análise do grau de redundância por meio de medidas de inflação 

da variância e tolerância (KLINE, 1998). No entanto, como neste estudo o número de 

variáveis é muito elevado em relação ao tamanho da amostra, preferiu-se aplicar o R2 

ajustado para calcular as medidas de tolerância e VIF. Deste modo, o valor máximo de 

variância ajustada pelos graus de liberdade do modelo não ultrapassou o limite de 3,39 

pontos, ficando abaixo dos limites sugeridos para as medidas tradicionais, isto é, 10.  

4.7  Análise da qualidade da mensuração 

Tal como é usual e recomendado antes do teste efetivo de hipóteses de pesquisa, procedeu-se 

à avaliação da qualidade das escalas de mensuração. Este é um esforço que busca avaliar se 

existe congruência entre os resultados esperados da mensuração e sua operacionalização 

empírica, buscando evidências da confiabilidade e validade da mensuração (NETEMEYER et 

al., 2003). Assim, neste tópico, são apresentados os processos que deram seqüência à 

avaliação das propriedades psicométricas das escalas, passando pela avaliação da 

dimensionalidade, confiabilidade e validade das medidas. 

4.7.1 Análise da dimensionalidade 

A dimensionalidade da escala indica o número de causas comuns subjacentes às escalas do 

estudo, ou seja, o número de fatores latentes em cada escala (NETEMEYER et al., 2003). 

Para fazer esta análise, empregou-se a Análise Fatorial Exploratória, conforme sugestão de 
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Hair et al. (1998) e Tabachinick e Fidell (2001). Inicialmente, partiu-se da extração por 

componentes principais, visando verificar a possibilidade de reduzir o conjunto de dados ao 

menor número possível de fatores e com perda mínima de informação (MALHOTRA, 2001).  

Para decidir o número de fatores, empregou-se o método de análise paralela (parallel 

analysis) do scree plot, que indica o número de fatores originados de fontes não aleatórias de 

variação. Usando o procedimento referido, o número aconselhado foi extraído para cada 

escala do estudo. Após a exclusão de variáveis, foi possível obter soluções unidimensionais 

para todos os construtos. A qualidade geral dos modelos fatoriais foi de moderada a elevada, 

pois as medidas KMO de adequação da amostra ficaram maiores que 0,6 para todos os 

construtos, sendo a maioria superior a 0,70 (HAIR et al., 1998). Considerando a variância 

extraída (maior que 50%) e as comunalidades das variáveis (h2), que deveriam ser superiores 

a 0,40, notaram-se valores inferiores ao limite sugerido. No entanto, considerando que as 

escalas apresentaram resultados unidimensionais segundo os procedimentos sugeridos, 

preferiu-se reter tais indicadores para verificar se os mesmos conseguiam atingir patamares 

aceitáveis de confiabilidade. 

4.7.2  Análise da confiabilidade 

Dado que as evidências apontaram para construtos unidimensionais, procedeu-se a análise 

da confiabilidade. Trata de um esforço de verificar se os construtos do estudo produziam 

resultados coerentes quando perguntas repetidas dos mesmos são feitas (NUNNALY; 

BERNSTEIN, 1994). Como sugerem Netemeyer et al. (2003), a consistência interna é um 

dos métodos mais populares de avaliação da confiabilidade de uma escala e para tal avaliação 

o Alfa de Cronbach (α) é o procedimento mais popular, pois estima exatamente o percentual 

de variância das medidas que são livres de erros aleatórios. Usualmente, escalas devem obter 

um índice de confiabilidade superior a 0,80 para serem consideradas adequadas, mas valores 

acima de 0,70 ou 0,60 podem ser aceitáveis para escalas novas ou aplicações novas de 

escalas (MALHOTRA, 2001). A TAB. 3 demonstra a confiabilidade das escalas desse 

estudo. 
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TABELA 3 – Coeficientes Alfa de Cronbach dos fatores 

Construtos Alpha de Cronbach 

Capacidade internas 0,767 

Capacidades dinâmicas 0,731 

Concorrentes 0,870 

Desempenho 0,793 

Estratégias deliberadas 0,647 

Fatores estruturais 0,704 

Inovação 0,868 

Mudança 0,692 

Perfil empreendedor 0,803 

Risco 0,638 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
Nota-se que praticamente todos os fatores obtiveram índices superiores a 0,70, exceto 

Estratégias deliberadas, Mudança e Risco, cujos valores ficaram acima do limite inferior de 

0,60. Deste modo, há de se supor que os construtos são confiáveis, atingindo os patamares 

sugeridos na literatura. 

4.7.3  Validade de construto: Convergente, Discriminante e Nomológica 

Considerando que as escalas obtiveram um nível de confiabilidade adequado, procedeu-se à 

avaliação da validade do estudo. O objetivo desta etapa é averiguar o grau em que o 

instrumento de pesquisa é livre do erro total (CHURCHILL; IACOBUCCI, 2003). 

Considerando que as medidas são relativamente livres do erro aleatório, pode-se então 

verificar se as medições são livres de erros sistemáticos que afetam todos os resultados de 

maneira uniforme (NETEMEYER et al., 2003). 

Conforme é recomendado, foi feita a avaliação da validade de construto que, em suma, mede 

a congruência entre o instrumento de pesquisa e os construtos teóricos (NETEMEYER et al., 

2003). Técnicas de modelagem de equações estruturais são as mais recomendadas para este 

fim, pois conseguem lidar com problemas de mensuração e múltiplos relacionamentos 

hierárquicos entre construtos em uma única ferramenta (MACKENZIE, 2001; BAGOZZI et 

al., 1991; FORNELL; LACKER, 1981). O termo equações estruturais quase sempre se refere 

à análise de estruturas de covariância por meio de procedimentos de máxima verossimilhança 
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(HAENLEIN; KAPLAN, 2004), popularizados por Joreskog e Sorbom (1989) e 

implementados em programas como LISREL e AMOS (programas estatísticos). No entanto, 

este tipo de procedimento requer amostras grandes para o teste de modelos mais complexos, 

pois o não atendimento deste pressuposto tende a inflar a estatística qui-quadrado, 

penalizando o modelo, e a aumentar a probabilidade de serem obtidas soluções com 

variâncias de erro negativas (TABACHNICK; FIDEL, 2001). É importante salientar que o 

efeito da complexidade do modelo (variáveis por elementos na amostra) é mais preocupante 

que o efeito dos desvios da normalidade (MOOIRJAART; MONTFORT, 2004), que, neste 

estudo, foram considerados mínimos. Nestas situações típicas em pesquisas em administração, 

uma alternativa viável é o uso do método de estimação por Mínimos Quadrados Parciais 

(Partial Least Squares - PLS) (HAENLEIN; KAPLAN, 2004). Chin (1998) sugere que o 

tamanho mínimo da amostra, a ser aplicado em um estudo com PLS, seja de 10 a 5 vezes o 

bloco de indicadores do construto com maior número de indicadores ou o construto que tem 

maior número de variáveis independentes. Neste estudo, isto significa uma amostra mínima 

de 50 para testar o modelo, contra uma amostra de 3321 (81 x 82/2) respondentes nos 

métodos de máxima verossimilhança tradicionais. Assim, o PLS foi à alternativa considerada 

mais adequada para este estudo. 

Conforme discutido anteriormente, foi feita a avaliação da validade de construto que tem 

como primeira componente a validade convergente. Este procedimento visa verificar se 

existem correlações fortes entre as escalas de um construto, para atestar que tais medidas são 

reflexos do mesmo construto latente. Bagozzi et al. (1991) sugerem avaliar o modelo de 

mensuração como um método de avaliação da validade de construto, verificando se cargas 

fatoriais são significativas ao nível de 5% ou 1%. Estas situações ocorrem quando o valor t 

das medidas são superiores a tα/2=5%=1,65 ou tα/2=1%=2,33; caso o valor t dos parâmetros seja 

superior a este ponto crítico, pode-se dizer que os indicadores estão significativamente 

associados a seus indicadores. Cabe notar que as estimativas de erro padrão, usadas no PLS, 

usam o bootstrap, como alternativa, para estimar parâmetros e erros padrão (ARBUCKLE; 

WORTHKE, 1999). Assim, torna-se possível calcular erros padrão e verificar empiricamente 

o viés da estimativa do PLS, verificando a robustez dos resultados.  
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Hulland (1999) também sugere que as cargas (loadings) sejam superiores ao ponto de corte de 

0,40. Excluindo os indicadores que não atingirem o critério da significância das cargas 

fatoriais chegou-se a um modelo reduzido de validade aceitável. 

TABELA 4 – Avaliação da validade convergente das medidas 

Continua 

Modelo de mensuração Amostra Pop Desv Erro Valor T 

Q01 <- Fatores estruturais 0,61 0,58 0,13 0,13 4,69 

Q02 <- Fatores estruturais 0,72 0,72 0,09 0,09 8,09 

Q05 <- Fatores estruturais 0,78 0,77 0,06 0,06 12,46 

Q07 <- Fatores estruturais 0,61 0,60 0,11 0,11 5,59 

Q11 <- Capacidade internas 0,72 0,72 0,05 0,05 13,52 

Q12 <- Capacidade internas 0,67 0,66 0,09 0,09 7,18 

Q13 <- Capacidade internas 0,64 0,62 0,10 0,10 6,17 

Q14 <- Capacidade internas 0,55 0,54 0,11 0,11 5,23 

Q15 <- Capacidade internas 0,61 0,60 0,09 0,09 6,60 

Q16 <- Capacidade internas 0,56 0,54 0,10 0,10 5,64 

Q19 <- Capacidade internas 0,57 0,57 0,09 0,09 6,07 

Q22 <- Capacidades dinâmicas 0,81 0,80 0,06 0,06 13,67 

Q23 <- Capacidades dinâmicas 0,72 0,71 0,08 0,08 9,39 

Q24 <- Capacidades dinâmicas 0,84 0,83 0,04 0,04 21,58 

Q28 <- Capacidades dinâmicas 0,74 0,74 0,06 0,06 11,93 

Q29 <- Inovação 0,80 0,80 0,03 0,03 28,69 

Q30 <- Inovação 0,77 0,78 0,04 0,04 17,72 

Q31 <- Inovação 0,81 0,81 0,05 0,05 16,66 

Q32 <- Inovação 0,72 0,70 0,06 0,06 11,18 

Q33 <- Inovação 0,77 0,76 0,05 0,05 15,30 

Q34 <- Inovação 0,74 0,74 0,05 0,05 15,07 

Q36 <- Risco 0,84 0,83 0,11 0,11 7,79 

Q40 <- Risco 0,70 0,68 0,18 0,18 3,93 

Q41 <- Mudança 0,73 0,73 0,06 0,06 12,08 

Q42 <- Mudança 0,72 0,72 0,07 0,07 10,56 

Q43 <- Mudança 0,65 0,64 0,09 0,09 7,42 

Q44 <- Mudança 0,73 0,73 0,06 0,06 12,85 

Q45 <- Concorrentes 0,86 0,84 0,06 0,06 14,07 

Q46 <- Concorrentes 0,89 0,88 0,04 0,04 23,08 

Q47 <- Concorrentes 0,81 0,80 0,07 0,07 12,28 

Q49 <- Concorrentes 0,69 0,69 0,10 0,10 7,06 

Q53 <- Perfil empreendedor 0,67 0,66 0,09 0,09 7,57 

Q54 <- Perfil empreendedor 0,80 0,80 0,04 0,04 19,02 

Q57 <- Perfil empreendedor 0,62 0,62 0,07 0,07 9,18 
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Q61 <- Perfil empreendedor 0,70 0,69 0,06 0,06 12,32 

Q64 <- Perfil empreendedor 0,76 0,75 0,05 0,05 13,98 

Q66 <- Perfil empreendedor 0,58 0,56 0,09 0,09 6,36 

 
 

TABELA 4 – Avaliação da validade convergente das medidas 

Conclusão 

Modelo de mensuração Amostra Pop Desv Erro Valor T 

Q67 <- Estratégias deliberadas 0,79 0,78 0,08 0,08 9,80 

Q68 <- Estratégias deliberadas 0,81 0,81 0,06 0,06 14,30 

Q71 <- Estratégias deliberadas 0,68 0,66 0,11 0,11 5,92 

Q72 <- Desempenho 0,67 0,66 0,08 0,08 8,10 

Q74 <- Desempenho 0,63 0,63 0,09 0,09 7,08 

Q75 <- Desempenho 0,65 0,64 0,08 0,08 8,53 

Q76 <- Desempenho 0,69 0,68 0,07 0,07 10,23 

Q77 <- Desempenho 0,63 0,62 0,08 0,08 8,38 

Q78 <- Desempenho 0,68 0,67 0,07 0,07 9,90 

Q80 <- Desempenho 0,66 0,65 0,09 0,09 7,35 

Q81 <- Desempenho 0,57 0,58 0,08 0,08 7,15 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

Nota: a) AMOSTRA é o peso padronizado obtido para amostra completa; b) POP é o peso 
médio obtido na população; c) DESV é o desvio padrão da estimativa; d) O erro é o erro 
estimado da estimativa; e) O valor t é a razão entre o peso não padronizado pelo seu erro 
padrão.  

 
 
Na TAB. 4, nota-se que os construtos finais obtiveram validade em termos das medidas de 

significâncias das cargas fatoriais. Assim, pode-se atribuir um bom grau de validade 

convergente das variáveis do estudo. Em seqüência, foi avaliada a validade discriminante, que 

representa a segunda componente: a validade de construto. Tal forma de validade é obtida 

quando escalas concebidas, que deveriam medir construtos diferentes, conseguem medir 

construtos latentes distintos (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994). Assim, trata-se de verificar 

se as escalas concebidas para medir conceitos distintos são hábeis neste sentido. Caso duas 

escalas não tenham validade discriminante, seria possível haver algum grau de redundância 

nas escalas, demonstrando que não ocorreu distinção nas mensurações ou que os respondentes 

compreendem as questões como sendo um conjunto uniforme de perguntas (NETEMEYER et 

al., 2003). Para avaliar este pressuposto, empregou-se o método sugerido por Fornell e 

Larcker (1981), que consiste em comparar a variância média, extraída dos indicadores dos 

construtos, com a variância compartilhada entre os construtos teóricos (R2, obtido por meio da 

correlação dos escores estimados no PLS). Quando suas escalas apresentam mais variância 



66 
 

compartilhada entre si do que com seus próprios indicadores, pode-se dizer que houve uma 

violação da validade discriminante. Além disso, buscando representar a qualidade geral da 

mensuração dos construtos, decidiu-se por calcular as medidas de confiabilidade composta 

(CC)2, tal como sugerem Fornell e Larcker (1981). Os resultados apontados na TAB. 5 

correspondem aos obtidos para as medidas purificadas dos construtos. 

TABELA 5 – Avaliação da validade discriminante dos construtos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cap. Internas 0,38          

Cap. Dinâmicas 0,33 0,60         

Concorrentes 0,08 0,12 0,67        

Desempenho 0,30 0,33 0,14 0,42       

Estr. deliberadas 0,20 0,17 0,18 0,20 0,58      

Fatores estruturais 0,40 0,31 0,11 0,19 0,28 0,47     

Inovação 0,38 0,35 0,07 0,25 0,25 0,34 0,59    

Mudança 0,31 0,25 0,13 0,38 0,18 0,20 0,39 0,51   

Perfil empreendedor 0,25 0,35 0,17 0,45 0,27 0,21 0,26 0,29 0,48  

Risco 0,12 0,10 0,06 0,17 0,22 0,22 0,14 0,14 0,12 0,60 

CC 0,81 0,86 0,89 0,85 0,80 0,78 0,90 0,80 0,85 0,75 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 
 

Nota: Os valores na diagonal principal correspondem à variância média extraída dos consumos. Os 
valores abaixo da diagonal correspondem ao quadrado do coeficiente de correlação entre os valores 
fatoriais da amostra, estimados no PLS. CC é a confiabilidade composta. 

 
 
As medidas de adequação da medição ficaram, de forma geral, acima dos patamares aceitos 

de 0,70 para CC e 0,40 para a Variância Média Extraída (AVE). A exceção ficou para o AVE 

de capacidades internas, mas somente um pouco abaixo do patamar mínimo aceitável, não 

justificando sua exclusão do modelo. Ainda comparando o quadrado do coeficiente de 

correlação com as medidas de variância média extraída dos construtos, nota-se que os 

construtos obtiveram validade discriminante, exceto os marcados em negrito na tabela. Por se 

tratar de escalas com distinta conceituação teórica e cujo valor do R2 é somente ligeiramente 

superior ao menor valor de AVE, não se aponta este problema como um desvio especialmente 

grave da validade discriminante. 

O último componente da validade de construto é a validade nomológica, em que se avalia se 

os relacionamentos entre as variáveis latentes do modelo são suportados pelos dados 

                                                 
2 Composite Reliability (CC) 
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empíricos (NETEMEYER et al., 2003). Trata-se de uma tentativa de verificar se existe 

suporte para as hipóteses propostas, sendo o critério mais relevante de avaliação da validade. 

Em suma, tratou-se de verificar a validade do modelo de pesquisa proposto, cujo resultado é 

apresentado na FIG. 3. 

 

FIGURA 3 – Modelo estrutural – capacidade de mudança e perfil empreendedor como 
intermediadores do desempenho estratégico (resultados da análise estatística) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 
 

Nota:  
NS  indica peso não significativo ao nível de 5%. 
**   indica peso, significa peso significativo a 1% unicaudal. 
*** indica peso significativo a 0,1% unicaudal. 
R2   é o percentual de variância explicada pelo modelo normal.. 

 
 
O modelo de pesquisa (FIG. 3) teve, como principais antecedentes, a inovação, as capacidades 

internas e a análise dos concorrentes que, em conjunto, explicam 29% da variância do 

construto Capacidade de Mudança. Este construto, por sua vez, exerce um forte impacto sobre 

o perfil empreendedor que explica o desempenho auto-relatado pelos participantes. Explicam-

se 49% e 45% da variância destes construtos, respectivamente. Tais percentuais elevados de 

variância explicada denotam um bom poder preditivo dos construtos, ainda que surja a 

possibilidade de outros fatores afetarem o desempenho da empresa, indo além da estratégia e 
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do perfil do empreendedor. Para os demais construtos, as relações previstas não foram 

confirmadas pelos dados da pesquisa, demonstrando possibilidades de se modificar ou propor 

novas relações para o modelo de pesquisa proposto. 

TABELA 6 – Resultado das hipóteses do modelo proposto pela dissertação 

Independente Dependente Amostra Pop Desv Erro Valor T 

Capacidades internas Mudança 0,23 0,24 0,10 0,10 2,42 

Capacidades dinâmicas Mudança 0,09 0,09 0,12 0,12 0,79 

Concorrentes Mudança 0,15 0,16 0,07 0,07 2,15 

Estratégias deliberadas Mudança 0,02 0,00 0,09 0,09 0,18 

Fatores estruturais Mudança -0,09 -0,07 0,11 0,11 0,83 

Inovação Mudança 0,39 0,39 0,12 0,12 3,37 

Mudança Perfil empreendedor 0,53 0,53 0,07 0,07 7,20 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

Nota: a) AMOSTRA é o peso padronizado obtido para amostra completa; b) POP é o peso médio obtido 
na população; c) DESV é o desvio padrão da estimativa; d) O erro é o erro estimado da estimativa; e) O 
valor t é a razão entre o peso não padronizado pelo seu erro padrão. 

 
 
A TAB. 6 hipóteses do modelo testadas, com seus respectivos pesos, obtidos no modelo 

estrutural (PLS), com destaque para as relações significativas (em negrito). Os valores 

(padronizados) podem ser usados para interpretar quais construtos independentes têm maior 

relação com os construtos dependentes, bastando avaliar o tamanho absoluto dos valores 

padronizados. Uma interpretação possível dos valores padronizados é considerá-los como o 

grau de variação no construto dependente com a variação de uma unidade no construto 

independente. 

4.8  Médias dos fatores por desempenho 

A pequena organização pode exibir um elevado desempenho econômico e o seu crescimento 

pode ser relativamente complexo e estar dependente das opções feitas pelos empresários 

gestores. 

Esta medida visa a avaliar o grau em que os grupos de empreendedores diferem em termos de 

desempenho. Para tal, os grupos de desempenho foram divididos em cinco grupos, 

relativamente equilibrados em termos de número de indivíduos, de acordo com os percentis 

de desempenho. As médias dos fatores foram obtidas segundo as médias ponderadas pelo 
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peso dos indicadores em seus fatores, tal como sugere Kline (1998). Deste modo, os grupos 

apresentam diferenças em termos de desempenho em cinco deles, quais sejam: Muito Baixo, 

Baixo, Médio, Alto e Muito Alto. Em seqüência foram avaliadas as médias destes grupos com 

relação aos fatores do estudo, aplicando o teste t para amostras pareadas, visando a verificar a 

existência de médias significativamente diferentes entre os grupos. Tais resultados estão 

apresentados nos GRÁF. 5 a 13, colocadas em seqüência, seguir. As letras indicam os códigos 

dos grupos, e as letras dentro dos parênteses indicam uma média significativamente maior que 

a do grupo referenciado, com 5% bicaudal e correção de Bonferroni. 

As médias dos fatores por grupo de desempenho – capacidades internas mostram que os 

grupos com desempenho muito alto e alto possuem maior média que o grupo pertencente ao 

desempenho muito baixo. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais de construção 

e madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com média 3,7 (GRÁF. 5). 

 

GRÁFICO 5 – Capacidades internas (médias dos fatores por grupo de 
desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
As médias dos fatores por grupo de desempenho – capacidades dinâmicas mostram que o 

grupo com desempenho muito alto possui maior média que os grupos pertencentes ao 

desempenho muito baixo e baixo. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais de 

construção e madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com média 4,4 
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(GRÁF. 6). A média de desempenho médio e alto é maior que o grupo pertencente ao 

desempenho muito baixo. 

 

GRÁFICO 6 – Capacidades dinâmicas (médias dos fatores por grupo de 
desempenho) 

Fonte: Pesquisaa direta, 2008. 
 
 
As médias dos fatores por grupo de desempenho – concorrentes mostram que o grupo com 

desempenho muito alto possui maior média que os grupos pertencentes ao desempenho muito 

baixo e médio. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais de construção e 

madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com média 4,3 (GRÁF. 7). A média 

do grupo com desempenho baixo também é relevante, 3,6 (GRÁF. 7). 
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x 

GRÁFICO 7 – Concorrentes (médias dos fatores por grupo de desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 
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As médias dos fatores por grupo de desempenho – estratégias deliberadas/emergentes 

mostram que o grupo com desempenho muito alto possui maior média que os grupos 

pertencentes ao desempenho muito baixo e baixo. Isso indica que nesse fator, os depósitos de 

materiais de construção e madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com 

média 4,3 (GRÁF. 8).  

x 

GRÁFICO 8 – Estratégias deliberadas/emergentes (médias dos fatores por grupo 
de desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
As médias dos fatores por grupo de desempenho – fatores estruturais externos mostram que o 

grupo com desempenho muito alto possui maior média que os grupos pertencentes ao 

desempenho muito baixo e baixo. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais de 

construção e madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com média 4,3 

(GRÁF. 9).  



73 
 

x 

GRÁFICO 9 – Fatores estruturais (médias dos fatores por grupo de desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
As médias dos fatores por grupo de desempenho – inovação, mostram que o grupo com 

desempenho muito alto possui maior média que os grupos pertencentes ao desempenho muito 

baixo e médio. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais de construção e 

madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com média 4,2 (GRÁF. 10). A 

média de desempenho alto é maior que o grupo pertencente ao desempenho muito baixo. 

x 

GRÁFICO 10 – Inovação (médias dos fatores por grupo de desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 
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As médias dos fatores por grupo de desempenho – capacidade de mudança mostram que o 

grupo com desempenho muito alto possui maior média que os grupos pertencentes ao 

desempenho muito baixo, baixo e médio. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais 

de construção e madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com média 4,3 

(GRÁF. 11). A média de desempenho alto e médio é maior que o grupo pertencente ao 

desempenho muito baixo. 

x 

GRÁFICO 11 – Capacidade de mudança (médias dos fatores por grupo de desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
As médias dos fatores por grupo de desempenho – perfil empreendedor mostram que o grupo 

com desempenho muito alto possui maior média que os grupos pertencentes ao desempenho 

muito baixo, baixo e médio. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais de 

construção e madeireiras estudados possuem um desempenho elevado, com média 4,6 

(GRÁF. 12). A média de desempenho alto, médio e baixo é maior que o grupo pertencente ao 

desempenho muito baixo. 
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GRÁFICO 12 – Perfil empreendedor (médias dos fatores por grupo de desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

 
 
As médias dos fatores por grupo de desempenho – risco mostram que o grupo com 

desempenho muito alto possui maior média que o grupo pertencente ao desempenho muito 

baixo. Isso indica que nesse fator, os depósitos de materiais de construção e madeireiras 

estudados possuem um desempenho elevado, com média 4,3 (GRÁF. 13). 

 

GRÁFICO 13 – Risco (médias dos fatores por grupo de desempenho) 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 
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4.10  Matriz de maturidade estratégica 

Neste tópico, buscou-se criar um instrumento que permita avaliar o grau em que os elementos 

de maturidade estratégica se refletem em termos de desempenho dos empreendedores. A idéia 

é identificar o quanto a maturidade estratégica se reflete no desempenho dos empreendedores 

que atuam no setor, possibilitando identificar pontos que devem ser aperfeiçoados na gestão e 

na estratégia das organizações para obterem maior desempenho em seu negócio. Com base 

nas médias avaliadas por setor, e nos valores encontrados por um gestor individual, poderá ser 

indicado o grau de maturidade do empreendedor nos fatores relevantes para desempenho, bem 

como traçar prioridades e oportunidades de desenvolvimento em termos de maturidade 

estratégica. 

Para tal, foram concebidas matrizes de Maturidade Estratégica e Desempenho, que 

representam o grau de relacionamento entre o desempenho observado no negócio dado e o 

grau de maturidade do gestor, em algum aspecto do seu negócio. Tais mapas foram 

construídos traçando a tendência (regressão) dos fatores no desempenho, e traçando o 

intervalo de confiança das médias3, com 95% ao longo do valor previsto de desempenho.  

Com base nesta linha de referência, podem-se identificar empreendedores que se encontram 

fora dos parâmetros plausíveis de desempenho, em função do grau em que ele apresenta 

maturidade em algum fator estratégico. Plotando, no eixo Y, o desempenho; e, no eixo X, os 

fatores de maturidade estratégica, e dividindo-se os eixos pelas médias respectivas em cada 

vetor, chega-se a um eixo divisório de quatro quadrantes. 

Os fatores que forem enquadrados no quadrante inferior esquerdo são aqueles em que o 

empreendedor apresenta baixa maturidade estratégica e que estariam relacionados a um baixo 

desempenho nos negócios. Estas seriam, então, as fraquezas relativas do empreendedor. Estes 

fatores devem ser desenvolvidos e trabalhados para que o gestor obtenha um bom 

desempenho nos negócios no futuro. 

                                                 
3 Apesar de, tecnicamente, para fins de previsão de valores individuais, ser mais correto aplicar o intervalo de confiança das 
observações individuais, preferiu-se aplicar o intervalo para médias, para evitar uma inflação superficial dos intervalos 
devido ao tamanho reduzido da amostra.  
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O quadrante inferior direito estaria contemplando fatores em que o gestor é muito maduro, 

mas que não estão associados a um grande desempenho nos seus negócios. Nestes casos, 

pode-se sugerir ao gestor que a maturidade dele em relação a este fator não estaria sendo 

traduzida em desempenho, isto é, que ele está se aprimorando ou investindo em uma postura 

estratégica que não traz resultados para o seu negócio. Nestes casos, o gestor deveria ter estes 

fatores como um elemento a não ser priorizado em termos do seu desenvolvimento 

profissional. 

No quadrante superior esquerdo se encontram os fatores em que o gestor não tem muita 

maturidade, mas estão acompanhados de um desempenho superior. Assim, pode-se dizer que 

a ausência de maturidade não se revelou em termos de desempenho, ainda que, apesar da 

ausência de maturidade estratégica neste fator, o gestor consiga ter bons resultados relativos. 

Portanto, sugere-se que este elemento estratégico é irrelevante para o sucesso deste gestor, no 

setor em que ele atua. 

Por fim, tem-se o quadrante superior direito, em que o gestor apresenta grande maturidade, o 

que se reflete em grande desempenho relativo. Estes são os diferenciais competitivos nos 

quais os gestores estariam maduros para o setor e obtêm desempenho superior por isto. Neste 

ponto, os gestores têm a opção de se manterem sempre à frente, em termos destes fatores, a 

fim de permanecerem competitivos na sua posição ou setor. 

A linha de tendência representa relação linear entre o desempenho e o fator de maturidade 

considerado. Tal como seria esperado, aqueles que se encontram muito abaixo do valor obtido 

pela linha de tendência são aqueles que mais se destacam em termos da tendência de 

desempenho. Interessante notar que esta diferença é exatamente o resíduo da regressão do 

desempenho sobre o fator ( YY ˆ− ). Assim, quanto maior o resíduo em relação à regressão 

escrita (que se encontra no gráfico) mais o fator se destaca relativamente ao seu quadrante. 

Assim, aqueles elementos de maturidade, em que o gestor está acima da média, mas que têm 

resíduo negativo seriam fatores não efetivos. Se o gestor está abaixo da média e o resíduo é 

negativo, ter-se-ia uma fraqueza relativa. Já os elementos de maturidade, em que o gestor está 

acima da média, mas que têm resíduo positivo seriam diferenciais competitivos e, finalmente, 

quando o gestor está abaixo da média e tem resíduo positivo, este seria um fator irrelevante. O 

tamanho do resíduo pode ser aplicado para verificar as prioridades relativas de cada elemento 

de maturidade estratégica, distinguindo os principais diferenciais competitivos, fraquezas 
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relativas, fatores irrelevantes e fatores não relativos. Podemos visualizar um exemplo no 

GRÁF. 14, levando-se em consideração as variáveis: Maturidade Estratégica x Risco. 

 

GRÁFICO 14 – Matriz de maturidade estratégica – risco 

Fonte: Pesquisa direta, 2008 

 
 
Suponha que o desempenho relatado pelo gestor seja 2, então ele tem desempenho 0,77 

pontos abaixo do esperado neste fator (uma possível fraqueza relativa dado que ele está 

abaixo da média de risco). O desempenho esperado para este setor seria 3,91, qualquer valor 

abaixo deste, indica uma fraqueza relativa, mas valores que superarem este esperado podem 

demonstrar um diferencial competitivo. Ainda pode-se ponderar o grau em que os fatores de 

maturidade se encontram fora dos limites previstos de acordo com o intervalo de confiança 

das médias, sendo que fatores fora dos intervalos seriam os que mais se destacam em termos 

de seu posicionamento na matriz de maturidade estratégica e desempenho. 

Um modelo de maturidade funciona como um guia para a organização, de tal maneira que a 

empresa possa localizar onde está e como está “espelhando-se” nele para, em seguida, realizar 

um plano para que possa chegar à algum ponto melhor que o atual, na busca da excelência. 

Atuam como referência para a obtenção de níveis adequados de qualidade nos bens e serviços 

produzidos ou utilizados nas relações comerciais possibilita uma linguagem comum, 

padronizam os bens e serviços e servem como apoio legal (MIYASHIRO, 2007).
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES, RECOMENDAÇÕES GERENCIAIS E 
SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

5.1  Considerações finais 

Comparativamente com as grandes organizações, as Pequenas e Médias Empresas (PME) 

apresentam características que tendem a diferenciá-las, sendo necessária a consideração de 

suas peculiaridades. Bernardes (2006) salienta duas características fundamentais, encontradas 

nas PME. 

[...] dentre as características que singularizam uma pequena empresa, a 
controlabilidade pelo proprietário e a personalização da gestão são dois dos 
primeiros critérios qualitativos reconhecidos. Na verdade, é impossível compreender 
a formação da estratégia de uma PME sem considerar o papel do proprietário-
gerente (BERNARDES, 2006, p. 5). 

O objetivo principal deste estudo foi contribuir para o entendimento das relações do modelo, 

sendo a capacidade de mudança, e o perfil empreendedor, intermediadores do desempenho 

corporativo de proprietários-gerentes de madeireiras e depósitos de materiais de construção de 

Belo Horizonte. 

Além disso, buscou-se, com essa pesquisa, desenvolver e validar um instrumento de pesquisa 

com analogia ao modelo da organização industrial (estrutura – conduta – desempenho), que 

possibilitasse identificar e mensurar o impacto dessas variáveis no desempenho estratégico. O 

modelo de pesquisa teve como principais antecedentes a inovação, as capacidades internas 

(RBV) e análise do Concorrente, na elaboração de sua estratégia. Em conjunto, estas variáveis 

explicam 29% da variância do construto Capacidade de Mudança. Este construto exerce um 

forte impacto sobre o perfil empreendedor, que explica o desempenho auto-relatado pelos 

participantes. Explicam-se 49% e 45% da variância destes construtos, respectivamente. Tais 

percentuais elevados de variância explicada denotam um bom poder preditivo dos construtos, 

mas surge a possibilidade de outros fatores afetarem o desempenho da empresa, indo além da 

capacidade de mudança e do perfil empreendedor. 
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O construto Inovação teve um peso forte na análise estatística, o que nos leva a concluir que 

os empreendedores deste setor consideram o construto de grande importância e, mesmo que 

não consigam inovar no mix de produtos, procuram inovar nos processos de trabalho, sempre 

procurando atender às necessidades dos clientes. 

O concorrente e a equipe de trabalho também são valorizados e explicam grande parte da 

capacidade de mudança do empreendedor do setor de depósitos de materiais de construção e 

madeireiras de Belo Horizonte. 

Entender quais fatores são determinantes para explicar o desempenho das organizações deste 

setor, representado pelo modelo proposto na pesquisa, permitiria não somente prever, mas 

também aprimorar o perfil dos empreendedores e conseqüente desempenho da organização, 

visando à ampliação da sua competitividade. 

Lembrando que uma empresa não se trata de um projeto estático, mas de um trabalho 

contínuo de mudanças constantes, acredita-se que esses indivíduos tenham noção da grande 

concorrência do mundo globalizado, do acelerado desenvolvimento tecnológico e da grande 

exigência de mercado. Por esta razão, essas pessoas apresentaram uma postura 

empreendedora, buscando continuamente o aprendizado, com o intuito de adquirir novos 

conhecimentos capazes de gerar novas soluções que levarão à inovação, requisito que, hoje, 

torna-se indispensável para o crescimento e o progresso de uma empresa. 

Hoje, mais do que nunca, a definição de um planejamento estratégico deixou de ser um luxo 

(somente para organizações de grande porte), passando a ser uma necessidade para 

organizações de quaisquer tamanhos. 

As empresas que criarem posições competitivas sustentáveis em setores economicamente 

viáveis vão prevalecer. De acordo com Darwin (1946) alguns cometem o erro fundamental de 

considerar as condições físicas de uma região como as mais importantes para seus habitantes; 

entretanto, não se pode pôr em dúvida que a natureza dos demais habitantes, com os quais 

cada um tem que competir normalmente, seja um elemento muito mais importante para o 

sucesso (apud HENDERSON, 1989). Esta afirmação acentua que o empreendedor não deve 
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conhecer somente o ambiente em que vive, mas também levar em consideração a força do 

concorrente, sua natureza estratégica. 

Segundo pesquisas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2007 

(SEBRAE), nos anos de 2003 a 2005, diversas empresas são extintas do mercado e as razões 

para que isso ocorra incluem a dificuldades no gerenciamento e a alta carga tributária.  

Para 71% dos empresários, das empresas ativas, o bloco de políticas públicas e arcabouço 

legal é uma das maiores dificuldades no gerenciamento da empresa, seguido de causas 

econômicas e conjunturais, assinaladas por cerca de 70%. Já para os empresários das 

empresas extintas (68% deles), a principal razão para o fechamento da empresa está centrada 

no bloco de falhas gerenciais e desconhecimento do mercado, seguida de causas econômicas. 

Fator crucial para as empresas é a dificuldade encontrada no acesso ao mercado, 

principalmente nos quesitos propaganda inadequada; formação inadequada dos preços dos 

produtos/serviços; informações de mercado e logística deficiente, caracterizando a falta de 

planejamento dos empresários. 

Se, por um lado, as pequenas e micro empresas são tidas como fonte de oportunidades para 

criação de um número crescente de novos negócios, por outro, vivenciam dificuldades 

relacionadas à manutenção e à sobrevivência de seus negócios, que vêm sendo 

constantemente obrigados a inovar para manterem-se no mercado. Porém, sem condições 

necessárias para fazê-lo: além de faltarem recursos financeiros e preparo de seus criadores, 

muitas vezes sofrem concorrência forte por parte de grandes empresas. 

Os gerentes- proprietários foram escolhidos como respondentes da pesquisa, porque possuem 

grande poder para realizar mudanças em todas as categorias, além de incorporar o papel do 

líder, por causa do tamanho das organizações. 

São muitas as razões que o empreendedor e pequeno empresário têm para inovar: 

obsolescência sofrida pelos novos avanços tecnológicos dos produtos e serviços ao longo de 

seus ciclos de vida, e mudanças de gostos surgidos pelas novas avaliações de eficiência de 
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novos produtos e serviços, que otimizam tempo, qualidade e produção, produtividade, 

velocidade, etc.. 

Na pequena organização, onde a propriedade e a gestão estão normalmente associadas a uma 

ou mais pessoas, os objetivos futuros para os negócios podem ser determinados tanto pelo 

estilo de vida pessoal e fatores familiares como por considerações comerciais (LANG, 1996). 

Assumir o compromisso de crescer parece ser determinante no desempenho da pequena 

organização (DAVIDSON, 1989; DELMAR, 1996). A motivação dos proprietários/gerentes 

é, claramente, um fator importante a considerar quando se analisam variações no desempenho 

de pequenas empresas que, embora querendo inequivocadamente crescer, não é, efetivamente, 

condição suficiente para o conseguirem (LANG, 1996). 

A compreensão dos fatores que aumentam ou restringem o desempenho das pequenas 

organizações assume um papel crucial para os proprietários/gerentes de qualquer organização. 

Pois, se o desempenho dessas pudesse ser melhorado, muito seria o ganho tanto para os 

próprios proprietários/gerentes como para a sociedade em geral. 

Espera-se que o esforço desta pesquisa venha contribuir para o avanço de trabalhos e 

pesquisas sobre o perfil empreendedor e o desempenho estratégico, bem como auxiliar futuros 

empresários/empreendedores quanto às habilidades e aos conhecimentos que precisam 

desenvolver, para que, desta forma, seja possível iniciar um negócio ou dar continuidade a um 

empreendimento com maiores possibilidades de sucesso.  

5.2  Limitações da pesquisa 

Essa pesquisa tem pelo menos três limitações. A primeira diz respeito ao tamanho da amostra 

pesquisada. Pela população de depósitos em Belo Horizonte, por volta de 5.132, cinco mil, 

cento e trinta e dois, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Maquinismos, Ferragens, 

Tintas e Materiais de Construção (SINDIMACO), percebe-se que os respondentes da pesquisa 

formam um grupo pequeno. A segunda diz respeito à resistência dos respondentes da 

pesquisa. Ao todo, foram distribuídos trezentos questionários, mas somente cem foram 

respondidos. Isto mostra que o setor ainda tem resistência com relação à realização de estudos 

acadêmicos. A terceira limitação foi o tempo para condução da pesquisa, pois o presente 
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estudo foi empreendido no escopo de um curso de mestrado em Administração, e não foi 

possível aprofundar mais os estudos em caráter qualitativo. 

Por fim, essa pesquisa foi conduzida com proprietários-gerentes de depósitos de materiais de 

construção e madeireiras de Belo Horizonte, circunscrevendo os resultados da pesquisa ao 

cenário de Belo Horizonte. Pode ser que em outras cidades, ou até mesmo na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, o desempenho não seja composto pelos aspectos 

identificados, mas explicado de melhor forma por outros construtos do modelo. 

5.3  Recomendações gerenciais 

As implicações gerenciais decorrentes de reflexões em torno dos dados desse estudo podem 

ser úteis tanto para os empreendedores potenciais e efetivos, quanto para entidades de 

fomento ou formuladores de políticas públicas de apoio ao exercício empresarial em 

ambientes de grande mutação. 

O modelo proposto pela pesquisa faz um estudo sobre 10 construtos influenciadores no 

desempenho estratégico do setor de Depósitos de Materiais de Construção e Madeireiras de 

Belo Horizonte. Os construtos: Fatores estruturais externos, risco, RBV, Capacidade 

Dinâmicas, Inovação/Aprendizado, Análise do Concorrente, Estratégias 

Deliberadas/Emergentes, Capacidade de Mudança, Perfil Empreendedor e Desempenho são 

componentes de uma análise estratégica complexa e completa. Ao analisarmos o setor vimos 

que o empreendedor não leva em consideração importantes construtos, muitas vezes por fazer 

suas análises estratégicas baseadas em sua intuição e em seu tempo de mercado. Os 

empreendedores do setor estudado devem fazer uma análise crítica sobre as variáveis levadas 

em consideração para elaboração das estratégias da organização. Para alcançar um 

desempenho superior, esta análise crítica deve ser modificada. Ou, ainda, a visão dos 

empreendedores do setor deve ser mudada. 

O aprofundamento dos estudos sobre empreendedorismo permite elaborar sistemas de 

transferência do conhecimento que nos fazem entrar na era da sociedade do aprendizado. 

Assim, seria interessante, por exemplo, pensar em formas econômicas de apoio aos 
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trabalhadores autônomos e às pequenas empresas por meio do estabelecimento de sistemas de 

credenciamento de consultores especializados. 

Outra particularidade do empreendedorismo reside no fato de que, na maioria dos casos, trata-

se de uma prática que uma pessoa acrescenta àquela que adquiriu como competência e 

expertise de base, ou que ela já pratica. 

Segundo Dolabela (1999, p. 12), para se aprender a empreender, faz-se necessário um 

comportamento pró-ativo do indivíduo, o qual deve desejar “aprender a pensar e agir por 

conta própria, com criatividade, liderança e visão de futuro, para inovar e ocupar o seu espaço 

no mercado, transformando esse ato também em prazer e emoção”. 

Os empreendedores sobrevivem e crescem pela capacidade de enxergar as necessidades de 

mudanças no tempo exato, para implementar essas mudanças o mais rápido possível, fazer a 

empresa funcionar de maneira participativa e ter uma cultura empresarial própria e compatível 

com o que prescreve o processo gerencial. 

Segundo a Fundação Getúlio Vargas/Rio de Janeiro, 2007 (FGV/RJ) no Brasil, 80% dos 

negócios fecham logo no primeiro ano. A razão deste fracasso generalizado é a falsa 

suposição de que o conhecimento técnico é suficiente para se dirigir uma empresa. Essa idéia, 

conhecida em marketing como production oriented, é altamente aceita entre empreendedores. 

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a dimensão administrativa, 

focada na estratégia e planejamento, com cenários diversos, influi muito mais nos resultados 

da empresa do que a parte operacional, técnica ou produtiva. Essa abordagem técnica 

mobiliza empresários para produtos, qualidade e produtividade em detrimento da mais 

relevante função de foco: orientação para o mercado e satisfação dos consumidores. 

Vale também estimular o desenvolvimento de programas de capacitação a empresários do 

setor de materiais de construção e madeireiras de Belo Horizonte que repercutam em 

desenvolvimento de expertise diferenciadas que em conjunto venham dinamizar suas relações 

com o mercado, ao passo que impliquem em desenvolvimento de inovações provedoras de 

melhoria da qualidade de vida da sociedade. 
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5.4  Sugestões para estudos futuros 

As sugestões para estudos futuros visam corrigir as limitações e apresentar algumas idéias 

baseadas nos resultados encontrados. 

Como a amostra pesquisada foi considerada pequena, considerando-se a população do setor, 

uma replicação do instrumento, em uma amostra maior, abrangendo a Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, ou até mesmo em nível nacional, seria pertinente.  

Futuras pesquisas poderiam usar amostras probabilísticas e coletar mais dados, e até fazer um 

comparativo do desempenho estratégico entre os proprietários de depósitos de materiais de 

construção e madeireiras nas diversas regiões do país. 

O estágio da maturidade tem como característica a preocupação em consolidar e controlar os 

ganhos financeiros trazidos pelo alto crescimento e, principalmente, reter as vantagens dos 

estágios anteriores (nascimento e desenvolvimento), quando a flexibilidade nas respostas e as 

inovações estavam associadas ao espírito empreendedor do proprietário. A organização, tendo 

que aumentar seu tamanho para enfrentamento do mercado, pode ser levada ao engessamento 

da equipe e a ter dificuldades de inovação. Sendo assim, futuras pesquisas poderiam avaliar a 

maturidade estratégica dos empreendedores deste setor, comparando com os construtos 

apresentados no modelo.  
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FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Prezado Empresário, 

O presente questionário é parte integrante de pesquisa de mestrado da Universidade FUMEC 

e tem como objetivo contribuir ao entendimento das relações do contexto com o 

comportamento empreendedor e o desempenho corporativo de proprietários-gerentes de 

madeireiras e depósitos de materiais de construção. 

O instrumento é composto por um questionário sobre empreendedorismo e com tempo de 

preenchimento de, aproximadamente, 15 minutos. 

Destacamos que as informações coletadas serão tratadas estatisticamente e em conjunto, 

sendo a identidade dos respondentes preservada. 

Dessa forma, solicitamos a gentileza de responder o questionário em anexo, seguindo as 

instruções nele contidas. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de dúvidas ou fornecer informações 

adicionais acerca da referida pesquisa, pelo do telefone (31) 8481-7672. 

Agradecemos sua participação e a dedicação de seu precioso tempo. 

Atenciosamente, 

 

 

Lorene Martins Roque 

Mestranda em Administração da Universidade FUMEC 
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QUESTÕES 

1 - Fatores Estruturais Externos 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

1 
Busco freqüentemente informações sobre meu ramo de negócio em diferentes 
fontes. 

1 2 3 4 5 

2 
Faço sistematicamente levantamento de pontos fortes e fracos da minha 
empresa. 

1 2 3 4 5 

3 
Analiso freqüentemente oportunidades e ameaças no ambiente da minha 
empresa. 

1 2 3 4 5 

4 Toda estratégia é formulada e implementada para que tenhamos lucro. 1 2 3 4 5 

5 
Tenho pleno conhecimento dos recursos e competências da minha empresa para 
implementação das estratégias. 

1 2 3 4 5 

6 Faço freqüentemente pesquisas para fidelizar meus clientes. 1 2 3 4 5 

7 Busco freqüentemente novos clientes. 1 2 3 4 5 

8 Busco freqüentemente diversificar meus fornecedores. 1 2 3 4 5 

9 
Sempre analiso primeiro oportunidades do ambiente externo e somente depois 
analiso minhas capacidades para implementá-las. 

1 2 3 4 5 

10 
A empresa cresce/rentável mais pelas oportunidades do ambiente do que pelas 
capacidades internas. 

1 2 3 4 5 

2 - RBV- Capacidades Internas 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

11 Faço freqüentemente investimento no aprendizado de meus funcionários. 1 2 3 4 5 

12 Avalio freqüentemente as condições de trabalho da minha equipe. 1 2 3 4 5 

13 Estimulo, valorizo e adoto a opinião de meus funcionários. 1 2 3 4 5 

14 Procuro contratar profissionais que tem potencial superior à sua função. 1 2 3 4 5 

15 
A minha organização possui recursos raros que adoto freqüentemente para obter 
vantagem competitiva. 

1 2 3 4 5 

16 Procuro sempre desenvolver capacidades difíceis de ser imitadas. 1 2 3 4 5 

17 Monitoro constantemente os recursos tangíveis / intangíveis da minha organização. 1 2 3 4 5 

18 Todas as minhas capacidades são imitáveis. 1 2 3 4 5 

19 
Procuro freqüentemente me atualizar com informações, para acompanhar as mudanças 
do mercado. 

1 2 3 4 5 

20 Possuo capacidades raras, valiosas, difíceis de imitar e as adoto com competência. 1 2 3 4 5 

3 - Capacidade Dinâmica (Capacidade de adaptação às mudanças) 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

21 Permaneço sempre firme diante de fracassos de decisões. 1 2 3 4 5 

22 Procuro sempre identificar/resolver meus erros de decisão organizacional. 1 2 3 4 5 

23 
Procuro sempre analisar criticamente meu desempenho em relação aos meus 
funcionários. 

1 2 3 4 5 

24 Procuro conversar com meus funcionários sobre os seus desempenhos. 1 2 3 4 5 

25 Somente delego tarefas pouco complexas aos meus funcionários. 1 2 3 4 5 

26 Conservo meus objetivos independente dos obstáculos que ocorrerem. 1 2 3 4 5 

27 
As estratégias formuladas são sempre fáceis de ser implementadas pela minha 
empresa. 

1 2 3 4 5 

28 Procuro sempre compartilhar novos conceitos de negócio com meus funcionários. 1 2 3 4 5 
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4 - Inovação/Aprendizado 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

29 Adotamos sempre inovações para gerar vantagem competitiva. 1 2 3 4 5 

30 
A inovação é uma das fontes vitais de vantagem competitiva para a sobrevivência 
da minha empresa na economia global. 

1 2 3 4 5 

31 Freqüentemente buscamos inovações para superar as necessidades de clientes. 1 2 3 4 5 

32 
Freqüentemente criamos novas rotinas, objetivando a melhoria do desempenho do 
meu negócio. 

1 2 3 4 5 

33 
Estimulo sempre a geração de idéias inovadoras para serem implementadas na 
empresa. 

1 2 3 4 5 

34 Sempre adotamos durante o ano novas maneiras de realizar nossas tarefas. 1 2 3 4 5 

5 - Risco 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

35 Só tomo decisões de baixo risco financeiro. 1 2 3 4 5 

36 Sempre faço levantamento dos riscos financeiros antes de novos investimentos. 1 2 3 4 5 

37 Aceito altos riscos financeiros, na busca de novas oportunidades de negócio. 1 2 3 4 5 

38 Freqüentemente assumo riscos com o intuito de superar a concorrência. 1 2 3 4 5 

39 Prefiro sempre baixos riscos e baixos ganhos em lugar de altos riscos e altos ganhos. 1 2 3 4 5 

40 Opto sempre por utilizar capital próprio. 1 2 3 4 5 

6 - Mudança 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

41 As rápidas mudanças no mercado me estimulam fortemente na tomada de decisão. 1 2 3 4 5 

42 Geralmente antecipo as mudanças na minha empresa antes da concorrência. 1 2 3 4 5 

43 Sou pró-ativo nos processos de mudança na minha empresa. 1 2 3 4 5 

44 A minha empresa adota mudanças de processos e produtos rapidamente. 1 2 3 4 5 

7 - Concorrente 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

45 Procuro sempre saber o que a concorrência está implementando. 1 2 3 4 5 

46 Busco sistematicamente conhecer cada um dos meus concorrentes. 1 2 3 4 5 

47 Analiso pessoalmente o comportamento dos meus concorrentes. 1 2 3 4 5 

48 Há concorrentes no meu setor aos quais nunca conseguirei ser superior. 1 2 3 4 5 

49 
Me posiciono freqüentemente como jogador e tenho prazer em competir com 
meus concorrentes. 

1 2 3 4 5 

50 Estou sempre imitando as estratégias que os concorrentes adotam. 1 2 3 4 5 

51 
Uso freqüentemente pesquisa de comportamento de concorrente simulando ser um 
cliente. 

1 2 3 4 5 

52 
Elaboro freqüentemente perguntas a meus fornecedores e clientes para identificar 
comportamento da concorrência. 

1 2 3 4 5 
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8 - Perfil Empreendedor/Empresarial 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

53 Sempre faço sacrifícios pessoais para concluir tarefas. 1 2 3 4 5 

54 Confio na minha competência como fonte de sucesso do meu negócio. 1 2 3 4 5 

55 Estimulo sempre idéias inovadoras para serem implementadas no negócio. 1 2 3 4 5 

56 Estabeleço redes de informações para beneficiar os negócios. 1 2 3 4 5 

57 Tenho muita intuição para identificar novos negócios. 1 2 3 4 5 

58 Utilizo freqüentemente de capital de terceiros para alavancar o negócio. 1 2 3 4 5 

59 
Desenvolvo/delego ações para garantir que os trabalhos sejam concluídos dentro 
do prazo. 

1 2 3 4 5 

60 
Assumo a responsabilidade pela resolução de problemas que possam prejudicar o 
desempenho do meu negócio. 

1 2 3 4 5 

61 
Sinto-me altamente motivado para as constantes mudanças de inovação no meu 
negócio. 

1 2 3 4 5 

62 Eu empreendo muito mais por necessidade/ pressão do que por espontaneidade. 1 2 3 4 5 

63 Acredito que formar novos negócios é uma questão mais intuitiva do que formal. 1 2 3 4 5 

64 Tenho ambições para fazer meu negócio/minha empresa crescer. 1 2 3 4 5 

65 Tenho grande capacidade para assumir riscos. 1 2 3 4 5 

66 Absorvo e aprendo com facilidade os erros cometidos. 1 2 3 4 5 

9 - Estratégias Deliberadas/Emergentes 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

67 Faço projeções claras para o futuro do meu negócio. 1 2 3 4 5 

68 Faço sempre planejamento de custos e despesas. 1 2 3 4 5 

69 Não acredito/elaboro planejamento de médio/longo prazo. 1 2 3 4 5 

70 As minhas estratégias são elaboradas dia-a-dia. 1 2 3 4 5 

71 Utilizo sempre planejamentos formais de controle. 1 2 3 4 5 

10 - Desempenho 

  Discordo 
Totalmente 

   Concordo 
Totalmente 

72 
O desempenho financeiro da minha empresa nos últimos dois anos é melhor que 
dos concorrentes. 

1 2 3 4 5 

73 Sempre participamos de projetos beneficentes em nossa região. 1 2 3 4 5 

74 
A nossa empresa está em processo de crescimento em mercados e produtos – em 
expansão. 

1 2 3 4 5 

75 Procuro sempre agregar novos serviços para gerar valor para o cliente. 1 2 3 4 5 

76 
Considero a empresa um caso de sucesso (relativamente aos concorrentes) nos 
últimos dois anos. 

1 2 3 4 5 

77 
Os proprietários da empresa estão satisfeitos com os resultados financeiros e 
desempenho da empresa. 

1 2 3 4 5 

78 
Tenho a percepção, de modo geral, que meus clientes estão mais satisfeitos com 
a minha empresa que a dos concorrentes. 

1 2 3 4 5 

79 Nossos funcionários demonstram satisfação em trabalhar nesta empresa. 1 2 3 4 5 

80 A nossa empresa tem alta reputação no mercado. 1 2 3 4 5 

81 Acompanho com freqüência o desempenho de vendas da minha empresa. 1 2 3 4 5 
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Ordem dos fatores fundamentais 

Enumere na lista abaixo por ordem de importância os fatores do maior (8) para o menor (1) 
que produzem impactos na estratégia da empresa: 
 
(___)  –  Boas relações com fornecedores. 
(___)  –  Boas relações com clientes. 
(___)  –  Capacidades dinâmicas dos meus funcionários. 
(___)  –  Recursos Financeiros. 
(___)  –  Tecnologia da Informação. 
(___)  –  Relações com o Governo. 
(___)  –  Ser proativo em inovações em relação à concorrência. 
(___)  –  Não correr riscos. 
 
 
Sexo: Masculino   (    )                             Feminino   (     )  

         

Núcleo Setorial: Materiais de Construção   (    )                      Madeireiras   (     ) 

         

Mês e Ano da Fundação da Empresa: 

         

Faixa Etária: 20 a 30 anos   (    )        30 a 40 anos   (     )          Acima de 40 anos   (     ) 

         

Escolaridade: Ensino Fundamental (   )  Ensino Médio  (    ) Ensino Superior Incompleto (    ) Ensino Superior Completo (    ) 

 


