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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os principais aspectos do processo de formação de 

estratégias em micro e pequenas empresas e avaliar quais destes aspectos se relacionam a ao 

desempenho a partir da percepção seus dirigentes. A pesquisa descritiva utiliza-se de métodos 

quantitativos e foi realizada no município de Ouro Preto. Um questionário de quarenta e um 

itens autoadministrado foi aplicado a uma amostra do cadastro de contribuintes da prefeitura 

municipal de Ouro Preto. Os resultados obtidos, embora não permitam maiores 

generalizações, indicam que a intencionalidade, o padrão e a formalidade constituem os 

aspectos mais presentes que caracterizam a formação de estratégias nas micro e pequenas 

empresas no município de Ouro Preto, bem como são aqueles que mais se relacionam à 

percepção de desempenho como acima e abaixo da média pelos seus dirigentes. 

 

Palavras – chave: Micro e pequenas empresas. Percepção de desempenho da empresa.  

Formação de estratégias. 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to describe the main aspects that surrounds the strategies 

development’s process in micro and small enterprises and to evaluate which of these aspects 

are related to the performance from the perception of its leaders. The descriptive study 

involves quantitative methods and was conducted in Ouro Preto, where a survey of forty-one 

self-administered items was applied to a sample of the city hall taxpayers’ registration. 

Although the results don’t allow more generalizations, they indicate that intentionality, pattern 

and formality are the aspects that characterize the development of strategies in micro and 

small enterprises in Ouro Preto, as well as are the ones more related to the perception of 

performance above and below the average given by the leaders.  

 

Key - words: Micro and small enterprises. Perception of the company performance. 

Development of strategies.  
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  1 INTRODUÇÃO 

 

  A crescente internacionalização da economia, no cenário da globalização, tem 

imposto às diversas organizações, em vários setores, um ambiente complexo, dinâmico e 

turbulento, marcado por incertezas.  

  Cochia e Machado-da-Silva (2004, p.12) também observam que “a globalização 

da economia e dos mercados, a internacionalização de empresas, os avanços da tecnologia da 

informação, a necessidade crescente de satisfação dos clientes e o acirramento da 

concorrência empresarial configuram um ambiente organizacional dinâmico e complexo que 

desafiam as organizações”. 

 Ricci (2010, p.17) informa que “diante das adversidades impostas pela 

globalização, com o aumento da competitividade e a busca crescente de melhores índices de 

eficiência, as organizações têm buscado permanentemente conceitos e ferramentas no campo 

da administração”.  

 Diante desta perspectiva, a relação entre o contexto organizacional, o pensamento 

e o agir estratégico assume importante papel nos processos administrativos, conforme 

destacam Meirelles e Gonçalves: 

 

Ao se deter na apreciação da evolução do planejamento, pode-se constatar que a 

mudança de ênfase – antes no orçamento ou no planejamento em longo prazo, hoje 

na estratégia e na ação estratégia propriamente dita - está associada 

fundamentalmente ao reconhecimento de que as organizações estão inseridas em 

uma realidade da qual fazem parte e que não podem mais refletir sobre sua ação sem 

levar em conta as demandas ambientais. (MEIRELLES E GONÇALVES, 2006, 

p.4). 

 

 Pinheiro (1996, p.47) declara que a “estratégia empresarial é que irá permitir, ou 

não, uma adaptação da empresa às mudanças provocadas, nessas ocasiões, por situações que 

afetam sua estrutura e atividade”. 

Este quadro parece se apresentar de forma mais intensa para as empresas de 

pequeno porte, pois as características da estrutura organizacional deste segmento empresarial 

acentuam os desafios de sobrevivência e desempenho frente ao dinamismo e à forte 

competitividade do contexto atual das organizações, marcado pela globalização. 

 Neste sentido, Cochia e Machado-da-Silva, (2004, p.12) destacam que as 

pequenas empresas “precisam entender que o pensamento estratégico assume cada vez mais 

papel relevante no processo decisório das organizações”.  
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É inegável a importância das micro e pequenas empresas na economia nacional e 

internacional como meio de geração de novos empregos e alternativa de renda para grupos 

sociais mais desprovidos de recursos.  

Conforme comenta Pinheiro (1996), até meados da década de 1970, as evidências 

indicavam que pequenas empresas estavam em declínio, porém, a estagnação e o desemprego 

dos anos de 1980 despertaram a atenção para o papel e a importância destas organizações.  

Segundo Pinheiro (1996), o Banco do Brasil, por orientação da Presidência da 

República, realizou um estudo em 1979 com vistas à implantação de políticas de fomento e de 

apoio ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, e recomendou o apoio a este 

segmento organizacional pelos seguintes aspectos: 

� atendimento das necessidades de consumo de grande parcela da população, 

sobretudo a de baixa renda; 

� atuação catalisadora do processo de desenvolvimento das áreas periféricas; 

� fixação de renda em áreas menos desenvolvidas, contribuindo para melhor 

distribuição de renda; 

� desempenho das atividades complementares às grandes organizações; 

� instrumentos de políticas de descentralização espacial das atividades econômicas. 

A criação do “novo SEBRAE”, na década de 1990, é um indicador das políticas 

de fomento e desenvolvimento das micro e pequenas empresas no Brasil (PINHEIRO, 1996). 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) foi 

criado pelo DECRETO nº 99.570, de 9 de outubro de 1990, em substituição ao Centro 

Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (CEBRAE), que, por sua vez, era vinculado 

à Administração Pública Federal. Transformado em serviço social autônomo, compete ao 

SEBRAE planejar, coordenar e orientar programas técnicos, projetos e atividades de apoio às 

micro e pequenas empresas. 

O SEBRAE/DIEESE (2011) informa que, no Brasil, entre 2000 e 2010, as micro e 

pequenas empresas criaram 6,1 milhões de empregos com carteira assinada, elevando o total 

de empregos nessas empresas de 8,6 milhões de postos de trabalho, em 2000, para 14,7 

milhões, em 2010. Este órgão também informa que as micro e pequenas empresas respondem, 

atualmente, por 99% das empresas atuantes no Brasil, por 51,6% dos empregos formais 

privados não agrícolas e por 40% da massa salarial. 

Estes dados indicam a significativa importância das micro e pequenas empresas 

no conjunto da economia brasileira. 
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Considerando o papel que este segmento organizacional exerce na economia 

nacional, pois funciona como alternativa para uma pequena parcela da população brasileira 

em constituir seu próprio negócio e, ao mesmo tempo, como alternativa de emprego formal e 

informal para uma grande parcela da população, este estudo tem como objetivo analisar o 

processo de formação de estratégias e sua associação com o desempenho de micro e pequenas 

empresas, a partir da percepção de seus dirigentes, no município de Ouro Preto. 

O município de Ouro Preto insere-se na Região Central de Minas Gerais, ou 

macrorregião metalúrgica e campos das vertentes de Minas Gerais. O território do município 

tem uma área de 1274 quilômetros quadrados, tendo 10 distritos além da sede, quais sejam: 

Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro Correia, Glaura (Casa 

Branca), Lavras Novas, Miguel Burnier, Rodrigo Silva, Santa Rita de Ouro Preto, Santo 

Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto e São Bartolomeu.  

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 

2010, a população do município de Ouro Preto é de 69.598 habitantes.  

O Anuário de Dados Municipais publicado em 2011 e produzido pela Unidade de 

Inteligência Empresarial do SEBRAE-MG informa que o município possui 2.128 micro e 

pequenas empresas, com uma ocupação de 5404 empregos formais. 

O Diagnóstico Municipal de Ouro Preto, realizado pelo SEBRAE em 1996, em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a Associação Comercial e Industrial de 

Ouro Preto e a Agência de Desenvolvimento Ouro Preto, teve por objetivo levantar as 

características sócio-econômicas do município, evidenciando vocação, oportunidades, 

carências e ameaças. O estudo apresentou conclusões e recomendações estratégicas para cada 

setor econômico pesquisado. 

Em relação à atividade agropecuária, o estudo revelou grande extensão territorial, 

ocupada por poucos proprietários - em sua grande parte ligada a empresas de exploração 

mineral - baixa aptidão agrícola dos solos, perfil tradicional da maioria dos produtores - em 

sua maior parte de pequenos proprietários - baixo nível de produtividade e de rentabilidade do 

setor. 

O setor industrial foi caracterizado como o mais expressivo na economia 

municipal. As atividades extrativas minerais são realizadas por empresas de grande porte, 

nacionais e estrangeiras, com decisores fora do município. Estas empresas encontravam-se, à 

época, em processo de modernização tecnológica e de gestão. A falta de vantagens 

comparativas do setor indica uma tendência de retração da atividade industrial. 
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O setor de comércio e serviços, por sua vez, divide-se em dois grupos de 

empresas: aquelas que se voltam para o atendimento da população ouropretana e aquelas que 

atendem ao turismo de maneira específica ou preferencial. 

O primeiro grupo, constituído de micro e pequenas empresas, familiares e 

tradicionais, atendem, em sua maioria, às necessidades dos habitantes locais. Este grupo de 

empresas sofre grande concorrência de empresas da capital, bem como das empresas de 

grande porte. Segundo o diagnóstico feito à época, o desenvolvimento deste grupo no setor 

não seria significativo, com exceção dos serviços ligados às atividades educacionais. 

O segundo grupo, por sua vez, apresenta fortes vantagens comparativas, uma vez 

que a cidade é reconhecida, no Brasil e no exterior, como um local turístico e sua imagem 

junto aos turistas é positiva e tende a se fortalecer. O estudo do SEBRAE, porém, detectou 

que o baixo nível de profissionalização, as características de sazonalidade, a presença de 

eventos de massa, com efeitos não desejáveis, a existência de parcela da população contrária 

ao desenvolvimento do turismo, a carência de infra-estrutura e a excessiva desarticulação 

entre os setores, instituições e lideranças locais constituem entraves para o desenvolvimento 

do setor. 

O estudo conclui ainda que o setor turístico, em associação com as atividades 

educacionais, são aqueles que se apresentam mais promissores. 

Nota-se, segundo o Diagnóstico do município de Ouro Preto, realizado pelo 

SEBRAE, que são muitas as adversidades decorrentes do contexto organizacional em que as 

micro e pequenas empresas do município de Ouro Preto estão inseridas. Estas adversidades 

relacionam-se tanto ao ambiente externo quanto ao ambiente interno, revelando grandes 

desafios de adequação destas organizações. 

Neste sentido, o estudo da administração estratégica em empresas de pequeno 

porte no município de Ouro Preto pode auxiliar na compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento e as atitudes frente às mudanças, que caracterizam o cenário da economia 

globalizada. 
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1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

  Considerando o diagnóstico do município de Ouro Preto, realizado pelo SEBRAE 

– MG, que destaca as dificuldades e desafios que se apresentam aos pequenos proprietários e 

em face da complexidade e dinâmica que caracteriza o atual contexto das organizações, esta 

pesquisa levanta a seguinte questão: Quais características do processo de formação de 

estratégias em micro e pequenas empresas estão associadas ao desempenho na percepção de 

seus dirigentes? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o processo de formação de estratégias e sua associação com o 

desempenho de micro e pequenas empresas, a partir da percepção de seus dirigentes, no 

município de Ouro Preto. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)  Descrever os principais aspectos da formação de estratégias em micro e 

pequenas empresas no município de Ouro Preto; 

b) Verificar se há características que podem ser associadas a níveis de desempenho 

(acima ou abaixo da média) percebidos pelos dirigentes; 

c) Comparar os resultados obtidos com pesquisa aplicada no centro-oeste mineiro. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta de investigação da formação de estratégias em micro e pequenas 

empresas pode contribuir para a compreensão do comportamento deste segmento 

organizacional, que tem uma destacada importância econômica e social no Brasil, uma vez 

que responde por uma grande parcela dos empregos formais, contribuindo para a geração de 

renda de uma grande parcela da população.  
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As micro e pequenas empresas também se apresentam como uma alternativa 

empresarial de característica empreendedora para um público com recursos limitados, mas 

que objetiva desenvolver seu próprio negócio.   

No município de Ouro Preto, o diagnóstico realizado pelo SEBRAE – MG com o 

objetivo de levantar as características sócio-econômicas do município, evidenciando vocação, 

oportunidades, carências e ameaças, revelou que o setor de comércio e serviços enfrenta forte 

pressão no que tange à capacidade competitiva frente aos concorrentes. Os desafios dos 

ambientes externo e interno revelados pelo estudo do SEBRAE-MG - que se apresentam à 

organizações de menor porte vinculadas ao setor de comércio e serviços - evidenciam a 

necessidade de maior compreensão do comportamento destas organizações. 

Neste sentido, a investigação no campo da administração estratégica pode 

contribuir para a ampliação do conhecimento acerca dos processos de formação estratégica 

desenvolvidos em empresas de pequeno porte neste município, visando a analisar como são 

constituídas e como se relacionam à percepção de desempenho pelos seus dirigentes, na 

perspectiva de seu melhor desempenho e de sua competitividade frente aos desafios dos 

ambientes externo e interno, que caracterizam este segmento organizacional no município de 

Ouro Preto. 

 

1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 A organização deste estudo está estruturada da seguinte forma: no segundo 

capítulo, é analisada, na primeira seção, uma literatura de referência sobre micro e pequenas 

empresas. Em seguida, na segunda seção, é abordado o tema da estratégia empresarial e, na 

sequência, na terceira seção, o tema desempenho organizacional.  

 No terceiro capítulo são tratados os procedimentos metodológicos empregados na 

pesquisa, considerando o cenário original onde o modelo foi aplicado e o cenário objeto desta 

pesquisa, quais sejam: o centro-oeste mineiro e o município de Ouro Preto. Neste capítulo, 

identificam-se também os procedimentos semelhantes e diferentes, decorrentes do percurso da 

pesquisa. 

 O quarto capítulo trata da apresentação e da análise dos dados, bem como a 

comparação dos resultados obtidos nos dois cenários de coleta de dados, e, por fim, 

apresentam-se as conclusões e considerações pertinentes à pesquisa. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo está estruturado em três seções. A primeira aborda as características 

das micro e pequenas empresas (conceituação e critérios de classificação) e apresenta uma 

breve literatura de referência sobre estratégia em empresas de pequeno porte. A segunda 

seção trata da estratégia empresarial, analisa a origem do termo e os conceitos a ele aplicados, 

e descreve as escolas de pensamento estratégico. Por fim, a terceira seção trata do 

desempenho organizacional, dos sistemas de medição e dos indicadores de desempenho. 

 

2.1  MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 As micro e pequenas empresas exercem um papel essencial na economia nacional. 

É significativa a influência deste segmento organizacional, que funciona tanto como 

alternativa para uma pequena parcela da população em constituir seu próprio negócio quanto 

como alternativa de emprego formal e informal para uma grande parcela da população. Os 

dados do SEBRAE/DIEESE (2010-2011) informam que as micro e pequenas empresas 

respondem por 99% das empresas, por 51,6% dos empregos formais privados não agrícolas e 

por 40% da massa salarial. Na década de 2000, as MPEs apresentaram um crescimento médio 

anual de 3,7% no número de estabelecimentos, sendo que o setor comercial respondia por 

51,5% destes, seguido pelo setor de serviços com 33,3% e a indústria com 10,7%. 

 Não há consenso quanto à classificação das MPEs. 

 

 “Há uma variedade de critérios para a sua definição, tanto por parte da legislação 

específica, como por parte de instituições financeiras oficiais e de órgãos 

representativos do setor, ora baseando-se no valor do faturamento, ora no número de 

pessoas ocupadas, ora em ambos. A utilização de conceitos heterogêneos decorre do 

fato de que a finalidade e os objetivos das instituições que promovem seu 

enquadramento são distintos (regulamentação, crédito, estudos, etc.)” (IBGE, 

2001,p.13). 

 

 Os critérios para a classificação das MPEs podem ser quantitativos ou 

qualitativos. O critério quantitativo é de ordem econômica e/ou contábil e pode determinar o 

porte da empresa por meio de indicadores como número de empregados, faturamento anual, 

patrimônio líquido, lucro. (PINHEIRO, 1996). 
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O critério qualitativo utiliza-se de abordagens gerencial e social e é de maior 

complexidade a sua identificação, por não utilizar dados tão facilmente mensuráveis quanto os 

quantitativos. 

De acordo com Pinheiro (1996), dentre uma gama de aspectos que são analisados 

com este propósito destacam-se: 

 

(...) a) a organização e a administração incipientes, baseadas na tradição e 

concentradas na pessoa do proprietário-administrador ou de membros da família; b) 

baixa especialização do pessoal, especialmente nos cargos chave; c) dificuldade na 

obtenção de financiamento, agravados pela escassez de recursos próprios, falta de 

acesso ao mercado de capitais e uma situação contábil débil; d) condições de 

participação de participação e domínio do mercado em termos de concorrência, 

produtos comercializados, aquisição de insumos e matérias primas; e) baixo nível 

tecnológico pela menor complexidade do equipamento produtivo e menor relação 

investimento/mão de obra; f) independência de grupos de empresas”. (PINHEIRO, 

1996, p.24). 

 

 

 Leone (1991), citado por Ricci (2010), considera que os critérios qualitativos 

refletem uma imagem mais fiel da empresa, contemplando a estrutura interna organizacional e 

os estilos de gestão, e ajudam a explicar o comportamento social. 

 Como salienta Dieste, citado por Fellipe et al. (s/d), os critérios de ordem 

quantitativa são predominantes e os mais utilizados, devido às seguintes vantagens: permite a 

rápida determinação do porte da empresa; é fácil de ser coletado; possibilita análises 

comparativas entre empresas; e é de uso nos setores institucionais públicos e privados. 

 Segundo Ricci (2010), o critério quantitativo de classificação de empresas quanto 

ao porte mais utilizado no Brasil é o de número de empregados.  

  A falta de definição para classificação das MPEs situa-se na diversidade de 

critérios oriundos da legislação específica das instituições financeiras oficiais e dos órgãos 

representativos do setor, que ora se baseiam no valor do faturamento das empresas, ora no 

número de pessoas ocupadas, como se observa no Quadro 1. 
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QUADRO 1: Critérios de enquadramento de empresas 
 

CRITÉRIOS DE 

ENQUADRAMENTO 

VALOR DE RECEITA NÚMERO DE PESSOAS 

OCUPADAS 

Lei nº 9.841 de 05/10/1999 

Microempresas 

Empresas de pequeno porte 

 

Até 244 mil reais 

De 244 mil reais a 1,2 milhões de reais 

 

SEBRAE 

Microempresas 

Empresas de pequeno porte 

  

Até 9 

De 10 a 49 

BNDES (critério dos países do 

MERCOSUL para fins 

creditícios) 

 

Microempresas 

Empresas de pequeno porte 

Até 400 mil dólares (cerca de 940 mil 

reais) 

De 400 mil dólares a 3,5 milhões de 

dólares 

(cerca de 8,2 milhões de reais) 

 

   Fonte: IBGE (2001) 

 Pinheiro (1996) informa que as características do empreendimento de pequeno 

porte na área de negócios estão geralmente delimitadas pelos seguintes fatores ou condições:  

 

a empresa é de propriedade de um indivíduo ou pequeno grupo de pessoas; ela é 

administrada pelo proprietário de forma independente e mesmo quando 

profissionalizada este(s) se conserva(m) como o principal centro de decisões; o seu 

capital é financiado basicamente pelo(s) proprietário(s); tem uma área de ocupação 

limitada, geralmente, à de sua localização ou quando muito à região onde está 

situada; a sua atividade produtiva não ocupa uma posição de destaque ou 

predominância em relação ao mercado (PINHEIRO, 1996, p. 22). 

 

 O estudo do IBGE (2001) identificou as seguintes características do contexto 

organizacional das microempresas: baixa intensidade de capital, altas taxas de natalidade e de 

mortalidade, demografia elevada, forte presença de proprietários, sócios e membros da família 

como mão-de-obra ocupada nos negócios, poder decisório centralizado, estreito vínculo entre 

os proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente em termos contábeis e 

financeiros, registros contábeis pouco adequados, contratação direta de mão-de-obra, 
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utilização de mão-de-obra não qualificada ou semi-qualificada, baixo investimento em 

inovação tecnológica, maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro, e 

relação de complementaridade e de subordinação com as empresas de grande porte. 

 Kassai (1997) realizou uma síntese das características das empresas de pequeno 

porte em comparação com as grandes empresas. O levantamento empreendido pela autora 

apresenta as seguintes características: grande adaptabilidade, administração pessoal ou 

familiar, pequena capacidade de interpretar e utilizar políticas e dispositivos legais, pequena 

capacidade de utilizar especialistas, capacitação profissional não especializada, capital 

concentrado, recursos concentrados no trabalho, decisão centralizada, estrutura informal, 

grande flexibilidade, forma jurídica limitada, ganhos de escala pequenos, idade média 

pequena, poucos níveis hierárquicos, número de funcionários pequeno, número de produtos 

pequeno, recursos financeiros escassos, sistemas de informação simples, informais e manuais, 

e baixa utilização de tecnologias. 

 Acrescentam-se a estas características as dificuldades que as micro empresas 

enfrentam para obter vantagem competitiva. Conforme apontam Balestrin e Vargas (2003), 

citado por Santos, Alves e Almeida (2007), podem-se elencar as seguintes dificuldades: 

1 – compra de matérias-primas e componentes; 

2 – custo em participação em feiras; 

3 – custos com componentes publicitários; 

4 – treinamento de mão-de-obra; 

5 - atualização tecnológica; 

6 – acesso a linhas de crédito e financiamento. 

 Gartner (1985), citado por Ricci (2010,) destaca quatro dimensões por meio das 

quais pode-se entender o contexto das pequenas empresas: 1) a dimensão individual 

relaciona-se à pessoa ou às pessoas envolvidas na criação da empresa; 2) o ambiente 

relaciona-se à situação que envolve a organização, bem como à influência de outras 

organizações; 3) o processo corresponde a ações que são realizadas pelos indivíduos para 

iniciar o empreendimento, e 4) a organização relaciona-se ao tipo de empreendimento que 

será iniciado. 

  Segundo Souza (1995), apud Ricci (2010), o contexto em que as pequenas 

empresas estão inseridas pode ser entendido sob dois aspectos: as pequenas empresas podem 

ou não estar relacionadas às estratégias das grandes corporações. Neste sentido, a autora 

classifica as empresas de pequeno porte em: 
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� Empresas dependentes: complementam direta e indiretamente as funções das grandes 

empresas, executam atividades que compõem seu processo produtivo ou fornecem um 

ou mais componentes para o produto final; 

� Empresas independentes: não mantêm nenhum contato com as grandes corporações.  

  Acerca das especificidades das pequenas empresas, Ricci (2010) destaca a 

importância das reflexões do Grupo de Estudos Organizacionais da Pequena Empresa 

(GEOPE). Segundo a autora, percebem-se, na literatura deste grupo, três dimensões de 

abordagem das especificidades das pequenas empresas: 

 

1) Dirigente: que está relacionada com as características pessoais do empresário. 

Nesta dimensão, os objetivos das pequenas empresas confundem-se com os de 

seus dirigentes. O administrador age de acordo com seus princípios, intuição, 

instinto e impulso. É centralizador, acumula várias funções, tem dependência 

perante certos funcionários, baixo nível de especialização, pouco ou nenhum 

conhecimento sobre instrumentos administrativos, exerce atividades e se 

responsabiliza pela formulação de estratégias (LEONE, 1991; 1999; TERENCE, 

2008; ESCRIVÃO FILHO, 1995; CARVALHO, 2004 apud RICCI, 2010). 

 

2) Organização: que está relacionada com os aspectos internos, decorrentes da 

divisão do trabalho, departamentalização e interação de pessoas. As pequenas 

empresas não apresentam uma estrutura administrativa sofisticada, sua estrutura é 

simples, conferindo-lhes uma menor complexidade vertical (número de níveis de 

gerência) e horizontal (cargos e departamentos). Elas dependem de valores, 

objetivos e ambições de seu dirigente. Suas atividades estão centralizadas na 

cúpula. Há uma pequena hierarquia gerencial e o poder de decisões está 

centralizado no proprietário-dirigente. Ao mesmo tempo, essas especificidades 

fazem com que elas se caracterizem como organizações com habilidades e funções 

pouco especializadas, flexíveis, com menor grau de formalização e percentual de 

administradores de topo (TERENCE, 2008; MINTZBERG, 2003 apud RICCI, 

2010). 

3) Contexto: que está relacionada ao ambiente externo, refletindo no processo 

estratégico, embora não seja controlável pela ação individual dos dirigentes das 

empresas. As características específicas do contexto são: falta de capital para 
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investimento, como em tecnologia, carga tributária elevada (contribui para 

diminuir seus recursos escassos), falta de informação do empresário sobre os 

ambientes interno e externo, falta de controle das variáveis do ambiente, carência 

de apoio de organismos governamentais, carência de treinamento gerencial, 

dificuldade de acesso a fontes de informação (ALBUQUERQUE, 2004; LEONE, 

1999; TERENCE, 2008). 

 

 A influência dos fatores internos e externos é também destacada por Pinheiro 

(1996). Para o autor, devido à pouca capacidade de investimento das pequenas empresas, os 

elementos internos à organização, tais como prática empresarial, cultura organizacional, 

postura estratégica, tática competitiva, nível de tecnologia, capacidade inovadora, são 

pressupostos de considerável contribuição para desempenho destas empresas. Por sua vez, 

fatores ambientais externos, como estrutura de negócios, condições de mercado, normas 

reguladoras, são fatores que podem facilitar ou dificultar a criação e o sucesso dessas 

organizações. 

 Sobre o impacto dos ambientes interno e externo sobre o desempenho das micro e 

pequenas empresas, Pinheiro (1996) declara: 

 

O impacto de fatores ambientais sobre as micro e pequenas empresas, pelas suas 

particularidades, representam um especial desafio para o seu sucesso, considerando 

não só as suas bases limitadas de recursos como, em geral, uma certa imobilidade de 

seus dirigentes para superar as diversidades provocadas pelas instabilidades e 

mudanças ambientais (PINHEIRO, 1996, p. 131). 

 

 
 Para Mintzberg (2001), a pequena empresa constitui um caso clássico de 

configuração da organização empreendedora, cujas características são: 

� é constituída de um ou alguns gerentes, um dos quais domina pela atração de 

liderar um grupo de operadores que executam o trabalho básico;  

� possui o comportamento pouco formalizado, pouco planejamento, treinamento e 

dispositivo de ligação;  

� a ausência de padronização na organização empreendedora significa que a 

estrutura é orgânica e tem a necessidade de pouco staff, caracterizada por poucos 

gerentes da linha intermediária; 

� a organização também precisa ser flexível, pois opera em ambiente dinâmico;  
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� com frequência a organização empreendedora é jovem, em parte porque a 

vulnerabilidade de sua estrutura simples provoca seu fracasso;  

� muitas vezes seu executivo principal mantém, propositalmente, a organização 

pequena, a fim de reter seu controle.  

 Ainda em relação ao contexto externo das organizações em geral, Minztberg 

(2001) destaca que: 

� quanto mais dinâmico o ambiente da organização, mais orgânica é a sua estrutura; 
ao contrário, em um ambiente mais estável, há estrutura mais burocrática; 

� quanto mais complexo o ambiente da organização, mais descentralizada é a sua 
estrutura. As informações necessárias para a tomada de decisão não podem ser 
compreendidas por uma única cabeça; 

� quanto mais diversificados os mercados de uma organização, maior a tendência em 
dividi-la em unidades com base em mercados ou divisões. Quando uma 
organização é capaz de identificar mercados distintos (regiões geográficas, 
clientes, produtos e serviços) estará predisposta a dividir-se. 
 

 Um contraponto em relação aos estudos dominantes sobre micro e pequenas 

empresas pode ser encontrado no trabalho de Nakamura (1999). Com o objetivo de estudar 

como a teoria administrativa encara as pequenas e médias empresas, principalmente em 

relação à formulação estratégica, o autor encontrou resultados muito interessantes. 

 Segundo Nakamura (1999), as características da pequena empresa, descritas na 

teoria administrativa, enfatizam os aspectos de informalidade, pessoalidade e a não 

administração profissional. O autor destaca, porém, que muitas empresas não se encaixam 

neste perfil, principalmente aquelas ligadas a áreas tecnológicas, onde o nível de 

conhecimento dos dirigentes tende a ser maior. 

 O estudo realizado por Nakamura (1999), identificou que as pequenas e médias 

empresas, cada vez mais, têm incorporado características das grandes empresas, 

principalmente em relação ao uso de instrumentos de administração mais racionais e menos 

subjetivos. 

 Um grande número de estudiosos tem buscado avaliar a relação entre os processos 

de formação de estratégias em empresas de pequeno porte. Longe de se obter um consenso, 

verifica-se, entretanto, que os aspectos decorrentes da estrutura que as caracteriza, (o 

ambiente, o setor de atuação, a informalidade ou formalidade no processo de formação das 

estratégias), caracterizam os estudos empreendidos neste campo de pesquisa. 
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 Hexsel e Paiva (2006), ao investigarem como as empresas de pequeno porte 

desenvolvem as estratégias que lhe possibilitam um bom desempenho por longo espaço de 

tempo, apontam o contexto problemático de atuação das mesmas, caracterizado por baixas 

barreiras de entrada, processo competitivo intenso, lucros médios ou baixos e setores 

fragmentados. 

 Lopes (2009), ao buscar verificar e comprovar o impacto dos processos de 

administração estratégica em pequenas empresas, informa que estudos realizados pelo 

SEBRAE (2009) demonstram que as pequenas empresas formulam suas estratégias de acordo 

com as percepções das reações do mercado, ou seja, as pequenas empresas costumam ser 

seguidoras das estratégias das grandes organizações e alinham seus objetivos e sua estrutura 

ao momento que o mercado vive. 

 Hofer et al. (2010), ao elaborarem um estudo sobre a formação de estratégias e 

atitude empreendedora, questionam se a percepção do empreendedor acerca do ambiente de 

referência afeta o tipo de estratégia adotada, ou seja, a atitude empreendedora afeta o 

conteúdo da estratégia? 

 Cochia e Machado-da-Silva (2004), verificando os esquemas interpretativos como 

mediadores das estratégias dos dirigentes de pequenas empresas dos setores de vestuário e 

alimentos no Estado do Paraná, face às pressões técnicas e institucionais, observaram que a 

ocorrência de posicionamento estratégico é semelhante num grupo de organizações que atuam 

no mesmo setor, e que o posicionamento estratégico é diferente em grupos de organizações de 

contexto ambiental diferente. 

 Cancellier e Salum (2010), ao analisarem a monitoração do ambiente realizada 

por uma empresa de pequeno porte, destacam a importância desta ação no processo 

estratégico da organização, em busca de vantagem competitiva. 

 Santos e Sachuk (2005), ao investigarem as empresas de pequeno porte de 

confecção de Maringá (PR), com o objetivo de compreender a formulação de estratégias, 

verificaram a presença de características de várias escolas de pensamento estratégico, embora 

constatarem a predominância da escola ambiental e da escola de cognição. 

 Segundo os autores, as estratégias em micro e pequenas empresas são formuladas 

de maneira simples e informal e como resposta ao ambiente externo. 

 Ramos et al. (s/d ), ao investigarem o processo de formação de estratégias em 48 

pequenas empresas de Curitiba, realizaram um levantamento junto a 290 empresas de diversos 
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setores econômicos. Concluíram que a interpretação do ambiente e o isomorfismo mimético 

constituem elementos importantes na formação das estratégias nestas empresas. 

 Gimenez et al. (1999), investigando as estratégias em pequenas empresas na 

cidade de Londrina, informam que o modelo de estratégias competitivas de Miles e Snow tem 

se mostrado mais adequado para analisar o comportamento estratégico de pequenas empresas, 

enquanto que o modelo de Porter seria mais adequado às empresas de maior dimensão. 

 O modelo de estratégias competitivas de Miles e Snow diz respeito ao modo como 

a organização compete em determinado negócio. Conforme Gimenez et al. (1999), o modelo 

de Miles e Snow baseia-se nas seguintes hipóteses: 

 

• o ambiente dá forma e é formado pelas organizações; 
 

• as escolhas estratégicas feitas pela administração da empresa dão forma à 
estrutura e aos processos organizacionais; 

 
• os processos e a estrutura condicionam a estratégia. 

 
  Segundo os autores, a tipologia de estratégias competitivas genéricas de Miles 

e Snow considera quatro categorias: 

 

� estratégia prospectora: caracterizada por elevada busca de mercados e inovação 

de processos e produtos; 

� estratégia defensiva: caracterizada pela ênfase na eficiência da organização no 

sentido de manter o domínio de produtos e mercados; 

� estratégia analítica: constitui um híbrido da estratégia prospectora e analítica; 

� estratégia reativa: caracterizada por apresentar nenhuma relação coerente entre 

estratégia e estrutura da organização. 

 

 Para Jansen et al. (2005), com a globalização, crescem os níveis de rivalidade e de 

pressão competitiva entre concorrentes atuando em um mesmo mercado. O aumento das 

fusões e aquisições aumenta o ambiente de turbulência e incertezas. Para os autores, as 

pequenas e médias empresas vêm se tornando importantes participantes ativos neste processo, 

embora ainda se saiba pouco sobre as estratégias que estas empresas utilizam neste cenário. 

 Investigando a reação de pequenas e médias empresas do setor eletro-eletrônico 

frente ao ambiente de forte competição, ameaças e oportunidades percebidas, Jansen et al. 
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(2005) destacam a emergência de estratégias voltadas para alianças, bem como inovação e 

diferenciação de produtos. 

 Cochia e Machado-da-Silva (2004) observam que a globalização da economia e 

dos mercados, a internacionalização de empresas, os avanços da tecnologia da informação, a 

necessidade crescente de satisfação dos clientes e o acirramento da concorrência empresarial 

configuram um ambiente organizacional dinâmico e complexo, que desafia as organizações. 

 Como destacam os autores, as pequenas empresas não constituem exceção neste 

contexto, pelo contrário, “precisam entender que o pensamento estratégico assume cada vez 

mais papel relevante no processo decisório das organizações” (COCHIA e MACHADO-DA-

SILVA , 2004, p.12). 

 O ambiente crescente de internacionalização dos mercados, marcado por forte 

competitividade empresarial, caracterizada por ondas de fusões, aquisições, 

desregulamentação comercial e financeira, e a diversidade de contextos sociais resultantes 

deste cenário parecem exercer forte pressão sobre o segmento organizacional das pequenas 

empresas, em face de sua estrutura reduzida, complexa e dinâmica.  

 A influência do ambiente é um elemento de destaque na literatura acerca das 

empresas de pequeno porte. As características da estrutura organizacional deste segmento 

empresarial acentuam os desafios de sobrevivência frente ao dinamismo e à forte 

competitividade imposta pela globalização. Neste sentido, o estudo da administração 

estratégica em MPEs pode auxiliar na compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento dessas organizações na perspectiva de uma maior competitividade frente às 

incertezas e turbulências da economia no cenário de globalização.  

 A investigação que se segue busca compreender a formação de estratégias em 

micro e pequenas empresas no município de Ouro Preto, associada à percepção de 

desempenho das empresas pelos seus dirigentes. Para efeito de classificação das micro e 

pequenas empresas investigadas, foi utilizado o critério do SEBRAE, conforme Quadro 2. 

 

QUADRO 2: Classificação dos estabelecimentos segundo nº de pessoas ocupadas 

    Porte Setores 

 Indústria Comércio e serviços 

Micro empresa Até 19 pessoas ocupadas Até 09 pessoas ocupadas 

Pequena 

empresa 

20 a 29 pessoas ocupadas De 10 a 49 pessoas ocupadas 
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Média empresa De 100 a 499 pessoas ocupadas De 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande 

empresa 

500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Fonte: SEBRAE/DIEESE (2011) 

 

 

 

 

2.2  ESTRATÉGIA: ORIGEM E CONCEITOS 

 

 O termo estratégia possui diversos conceitos e significados, no meio acadêmico, 

nas mais diversas áreas do saber e no senso comum.  A origem do termo remete à palavra 

grega strategos e se referia a um general no comando do exército. Posteriormente, passou a 

significar a arte do general, ou seja, as habilidades psicológicas e comportamentais do 

comandante do exército (QUINN, 2001). 

 Ao longo do tempo, historiadores e poetas compilaram as ações estratégicas e as 

converteram em saber. À medida que as sociedades cresciam e os conflitos se tornavam mais 

complexos, os generais, capitães, estadistas codificavam e testavam conceitos estratégicos 

fundamentais, até que um corpo coerente de princípios pudesse surgir (QUINN, 2001).  

 Estes mesmos princípios, segundo o autor, dominaram o pensamento estratégico 

formal na era moderna. Conceitos semelhantes e análogos permeiam as estratégias 

governamentais, diplomáticas, militares, esportivas e de negócios. É nesta perspectiva que 

Pinheiro (1996), informa: 

 

Derivada do grego strategos, que literalmente significa a “arte do generalato”, a 

palavra estratégia representava, desde a antiguidade, a arte militar de formular ações 

para dirigir forças em situações de conflito. Com a evolução dos tempos. Seu 

significado foi ampliado, passando a ter uma concepção mais abrangente, não só 

designativa da ação militar, mas também do domínio político e modernamente, 

alcançando ações em outras áreas das ciências sociais, com uma visão científica e 

não somente como arte ( PINHEIRO, 1996, p.80). 

 

  Compreende-se, desta forma, que as origens do pensamento e do agir estratégico, 

seus princípios, ideias e conceitos aplicados aos fins governamentais, diplomáticos ou 

empresariais, repousam na ação militar. 
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  O ensino da estratégia empresarial teve seu início logo na primeira metade do 

século XX, por meio dos cursos de política de negócios nos EUA. Nestes cursos, buscava-se 

transmitir uma visão integrada da empresa por meio de uma abordagem prática decorrente da 

expansão do mercado e da estrutura das empresas, alterando o volume de produção, a linha de 

produtos, e as formas de produção. Neste cenário de maior autonomia das áreas operacionais, 

fazia-se necessário formalizar o processo decisório das empresas, bem como integrar as suas 

áreas funcionais. É, neste contexto, que surge o estudo das políticas de negócios, denominado, 

atualmente, de estratégia (NAKAMURA, 1999). 

 Segundo Meirelles (2003), é nas décadas de 1950 e de1960 que o conceito de 

estratégia passa a integrar de maneira definitiva o mundo dos negócios e passa a compor os 

currículos das escolas de business. Esta disciplina, que recebeu, inicialmente, o nome de 

Política de Negócios, passou a ocupar-se também de questões referentes ao ambiente externo 

das empresas, passando a ser conhecida como Administração Estratégica.   

 Para o autor, a estratégia como disciplina da administração e prática gerencial 

disseminou-se na década de 1960, com as metodologias de planejamento estratégico. 

 Sobre a influência do planejamento estratégico na disseminação da estratégia 

Meirelles e Gonçalves (2006) destacam: 

 

De qualquer maneira, o conceito de estratégia, pode-se dizer, evoluiu e ampliou-se 

com o planejamento estratégico que, na mesma medida que se difundiu, se mostrou 

insuficiente para contemplar o que dela era requerido como produto final: elementos 

que garantissem a sobrevivência e o crescimento da empresa (MEIRELLES e 

GONÇALVES, 2006, p.2). 

 

 

 Conforme apontam Meirelles e Gonçalves (2006), o planejamento estratégico 

surge como resposta ao crescimento das organizações e às mudanças ambientais. No âmbito 

interno das empresas, o planejamento forneceria um referencial comum aos participantes, 

explicitando os caminhos a serem trilhados. No âmbito externo, cumpriria a função de 

orientar as ações e os esforços da organização na busca por oportunidades, mercados, públicos 

e pela própria sobrevivência. Para os autores, contudo, a estratégia é um termo mais amplo 

que planejamento estratégico. O planejamento estratégico constituiria uma ferramenta da 

estratégia, elaborada por meio de um esforço fundamentalmente racional. Por outro lado, a 

estratégia de uma organização envolveria elementos racionais de aprendizagem, reflexão, 

elaboração e intervenção e também elementos não racionais e simbólicos, construídos a partir 

da vivência cotidiana das organizações.  
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 Meirelles e Gonçalves (2006) afirmam que o atual ambiente organizacional, tanto 

brasileiro quanto internacional, caracteriza-se por uma turbulência crescente, e que as 

mudanças se sucedem a uma velocidade sem precedentes na história: 

 

O atual ambiente organizacional, tanto brasileiro quanto internacional, caracteriza-se 

por uma turbulência crescente, e as mudanças se sucedem a uma velocidade sem 

precedentes na história. Essa dinâmica é determinada por vários fatores, como 

evolução tecnológica, aumento da concorrência, globalização da economia, 

desregulamentação dos mercados, incremento do comércio internacional, aumento 

dos fluxos financeiros mundiais, modificações de caráter demográfico, novas 

atitudes do consumidor, novos valores e dimensões dos controles sociais, 

posicionamento ecológico, questionamento do papel das organizações na sociedade, 

entre outros (...) (MEIRELLES E GONÇALVES, 2006, p.3). 

 

 Para os autores, a “ênfase na estratégia e na ação estratégica está associada ao 

reconhecimento de que as organizações estão inseridas em uma realidade da qual fazem parte 

e que não podem mais refletir sobre sua ação sem levar em conta as demandas ambientais” 

(MEIRELLES E GONÇALVES, 2006, p.4). 

  Neste sentido, e reconhecendo a interrelação entre organização e ambiente, 

conceituam o campo da estratégia como a disciplina da administração que se ocupa da 

adequação da organização ao seu ambiente. 

 Diversos autores definem estratégia a partir de perspectivas e dimensões 

diferentes. Alguns enfatizam a estratégia numa perspectiva racionalista-mecanicista 

(CARRIERI, 2006; MEIRELLES, 2003). Outros utilizam uma abordagem etnográfica e 

simbólica para investigar os aspectos não racionais. Outros buscam ainda conciliar ambas 

(MEIRELLES E GONÇALVES, 2006; MEIRELLES, 2003). De toda maneira, estes autores 

contribuíram e têm contribuído para ampliar o arco de visão acerca do campo de investigação 

científica da administração estratégica. 

 Henderson (1998) define a estratégia como a busca deliberada de um plano de 

ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. O sucesso da 

vantagem competitiva depende da cultura, das percepções, atitudes, consciência que se tem da 

presença dos demais. Para o autor, os elementos básicos da competição estratégica são os 

seguintes:  

�  capacidade de compreender o comportamento competitivo como um sistema no 

qual competidores, clientes, dinheiro, pessoas e recursos interagem continuamente. O 

sucesso da vantagem competitiva depende da cultura, das percepções, atitudes, 

consciência que têm da presença dos demais; 
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�  capacidade de usar essa compreensão para predizer como um dado movimento 

estratégico vai alterar o equilíbrio competitivo; 

�  recursos que possam ser permanentemente investidos em novos usos, mesmo se 

os benefícios consequentes só aparecem a longo prazo; 

�  capacidade de prever riscos e lucros com exatidão e certeza suficientes para 

justificar o investimento correspondente; 

� disposição de agir; 

 Para Chandler, apud Pugh e Hisckson (2004), a estratégia seria a determinação 

das metas e objetivos em longo prazo junto à adoção de linhas de ação e à alocação de 

recursos para o alcance destes objetivos. A estrutura, por sua vez, corresponderia à 

organização estabelecida para administrar as atividades que surgem das estratégias adotadas. 

A estrutura acompanharia a estratégia como resposta às pressões do ambiente externo. A 

partir das estratégias positivas, a empresa tenta penetrar em novos mercados e desenvolver 

novos produtos. As estratégias defensivas, por seu turno, seriam utilizadas para defender uma 

posição no mercado. 

 Andrews (2001) conceitua a estratégia empresarial como o padrão de decisões que 

determina e revela os objetivos, propósitos e metas, produz as principais políticas e planos 

para a obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que a empresa deve se 

envolver, o tipo de organização econômica e humana que pretende ser e a natureza da 

contribuição econômica que pretende proporcionar a seus acionistas, funcionários e 

comunidade. Conforme aponta o autor, o monitoramento do ambiente, cujas mudanças 

ocorrem em ritmos variados, é relevante para as decisões estratégicas, pois as influências 

ambientais operam no setor em que a empresa atua na comunidade como um todo, na cidade e 

no país e são de ordem econômica, tecnológica, física, social e política. 

 Estratégia é, para Quinn (2001), o padrão ou plano que integra as principais 

metas, políticas e sequência de ações de uma organização de forma coerente. Uma estratégia 

bem formulada contribui para a ordenação e alocação dos recursos de uma organização de 

modo a viabilizar, com base em suas competências e deficiências internas, as mudanças no 

ambiente e as providências contingentes realizadas por seus oponentes. As dimensões básicas 

de estratégias formais bem sucedidas podem ser assim elencadas: 

� as metas e os objetivos a serem atingidos devem ser bem definidos, as políticas 

mais importantes devem orientar as ações das organizações e os principais programas 

devem atingir as metas definidas dentro dos limites estabelecidos; 
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� as estratégias eficientes giram em torno conceitos e ações que lhe dão coerência, 

equilíbrio e enfoque; 

� a estratégia lida com o imprevisível e com o desconhecido; 

� as organizações estruturadas hierarquicamente possuem um conjunto de 

estratégias que devem estar coesas.  

 Para Porter (1998), a essência da estratégia é lidar com a competição. Para o autor, 

o objetivo estratégico da empresa é encontrar uma posição no setor onde ela possa melhor se 

defender contra ou influenciar a seu favor as forças que governam a competição em um setor 

industrial. 

 Para Porter (1998), as cinco forças que governam a competição em um setor 

industrial são: 

• ameaças de novos entrantes; 

• o poder de barganha dos clientes; 

• a ameaça dos produtos ou serviços substitutos; 

• o poder de barganha dos fornecedores; 

• o setor competindo por uma posição entre os concorrentes existentes. 

 Sobre o conhecimento das forças de competição na formação da estratégica, 

Porter (1998), esclarece que: 

 

O conhecimento das fontes básicas de pressão competitiva propicia o trabalho 

preliminar para uma agenda estratégica de ação. Elas acentuam os esforços críticos e 

os pontos fracos da empresa, dão vida ao posicionamento da empresa no setor, 

tornam claras as áreas onde as mudanças estratégicas possam oferecer maiores 

vantagens e acentuam os lugares onde as tendências do setor prometem ser da maior 

importância, seja como oportunidade, seja como ameaça. Entender essas fontes 

passa a ser também uma forma de ajuda quando forem consideradas áreas para a 

diversificação (PORTER, 1998, p.12). 

 
  Para Porter (2004), uma empresa pode ter apenas dois tipos de vantagem 

competitiva: baixo custo ou diferenciação. Estes tipos de vantagem competitiva, combinados 

com o grau do escopo competitivo da organização, largo ou estreito, geram quatro estratégias 

genéricas que podem dar maior rentabilidade e conforto às organizações. Estas estratégias 

são: liderança em custo, diferenciação, foco em custo e foco em diferenciação.    

  Para Mintzberg (2001), podem-se aplicar cinco definições à estratégia no 

campo da administração: 

• A estratégia é um plano quando implica em algum tipo de ação consciente para 

lidar com uma determinada situação. 
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• A estratégia é um padrão quando implica na recorrência de comportamento na 

organização, quer seja pretendida ou não. 

• A estratégia é um pretexto quando uma ação consciente e deliberada visa a iludir 

o concorrente, é um truque, um blefe. 

• A estratégia como posição é a maneira como a organização se coloca no ambiente. 

• A estratégia como perspectiva revela uma maneira de ver o mundo. 

 No campo da prática gerencial, as estratégias como plano, padrão, pretexto, 

posição e perspectiva podem se relacionar e ao mesmo se complementar. A percepção destes 

tipos de formação de estratégia contribui para ampliar a compreensão acerca das organizações 

como apresenta Mintzberg: 

 

nem todos os planos se tornam padrões tampouco nem todos os padrões que se 

desenvolvem são planejados; alguns tramas são menos que posições, enquanto 

outras estratégias são mais que posições, contudo são menos que perspectivas. Cada 

definição acrescenta elementos importantes à nossa compreensão de estratégia e, 

com efeito, encoraja-nos a encarar questões fundamentais sobre as organizações 

(MINTZBERG, 2001, p.31). 

 

 O pensamento e a ação estratégica também podem ser identificados a partir de 

duas perspectivas.  

 A perspectiva racionalista aborda a formulação e a implementação da estratégia 

nas organizações pelo viés da racionalidade dos procedimentos objetivamente constituídos. 

Esta abordagem privilegia a formação de estratégias a partir de objetivos, métodos, programas 

e planos de ação claramente definidos. As escolas prescritivas ou normativas de formulação 

estratégica, como a escola de design, a escola de planejamento e a escola de posicionamento 

privilegiam este modelo de abordagem do campo. Nesta perspectiva, encontra-se a abordagem 

de Henderson (1998), para quem a estratégia é a busca deliberada de um plano de ação para 

desenvolver a ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. 

 Outra perspectiva enfatiza o pensamento e a ação estratégica como produto de um 

processo social, econômico e cultural historicamente constituído, ou seja, constitui-se a partir 

de relações que se formam cotidianamente em contextos sociais definidos.  

 Segundo Carrieri (2006), o paradigma racionalista dominante na teoria das 

organizações passa a ser questionado no final da década de 1970, quando emergem novas 

teorias alternativas. Para Carrieri (2006), no campo de investigação da estratégia, ocorre o 

mesmo fenômeno, destacando-se, neste cenário, os estudos de Pettigrew e Mintzberg. 

(CHAFFEE,1985; KNIGHTS e MORGAN, 1991 apud CARRIERI, 2006). 
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  Chaffee (1985), citado por Carrieri (2006), comenta que, para Mintzberg, as 

estratégias, emergentes ou não, possibilitariam a crescente adaptação da organização ao meio, 

cada vez mais complexo e diversificado. Há, nesta visão, um forte interrelacionamento entre 

organização e meio ambiente. Já Pettigrew compreende a estratégia como produto de um 

processo socialmente construído. A organização seria um conjunto de interrelações entre 

indivíduos, em que jogos de poder estariam sempre evidenciados na formulação da estratégia.  

 

2.3 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 

 O campo de investigação da estratégia é bastante amplo e complexo, bem como 

são diversos e plurais os significados e as abordagens atribuídas. Importante considerar a 

posição de Meirelles e Gonçalves (2006), para os quais o campo de investigação da estratégia, 

como disciplina da administração, pode, de forma objetiva, ser conceituada como aquela que 

se ocupa da adequação da organização ao seu ambiente. Conforme nos orienta estes autores, a 

investigação acerca da estratégia leva em consideração dois aspectos que se relacionam: o 

conteúdo e o processo. 

 A investigação acerca do conteúdo das estratégias relaciona-se às ideias e suas 

interrelações, ou seja, intenções, proposições e lógica interna, mútuas influências, 

articulações, eventuais discrepâncias, incongruências, traduzidas, em geral, na forma de 

missão, valores, filosofias, objetivos e um conjunto de proposições e diretrizes não 

formalizadas (MEIRELLES, 2003). 

 Enquanto processo, a estratégia relaciona-se aos aspectos da cultura, clima, 

estrutura, relações de poder, competências, presentes no cotidiano organizacional. Como 

destaca Meirelles (2003), os processos ligam-se ao lado menos racional da estratégia e, ao 

mesmo tempo, mais rotineiro das organizações, tais como: os processos decisórios, planos, 

diretrizes, recursos disponíveis, estrutura, entre outros. 

 Meirelles (2003) esclarece, de maneira didática, a interrelação de conteúdo e 

processo no campo de investigação da estratégia. 

 

Assim, pode-se afirmar que muito embora vários autores abordem o tema estratégia 

somente sob o prisma das ideias ou das boas ideias (grifo do autor), a estratégia tem, 

no mínimo, dois elementos, na prática, indissociáveis: conteúdo e processo. Em, 

outras palavras, a estratégia organizacional não se resume a ideias, proposições, 

diretrizes, indicativos de caminhos e soluções. Antes, haverá, integrando a estratégia 

de uma organização, elementos ligados a processos e dinâmicas de concepção e 
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implantação. Quer se também dizer que, mesmo a partir de ideias e conceitos 

comuns a forma de conceber e implementar um escolha variará de uma para outra 

organização, em função de suas características culturais e políticas e das 

características sócio psicológicas de seus atores e grupos. Ao variar a forma de 

concepção e implementação, diferirá a estratégia, mesmo que partindo de ideias 

semelhantes ou mesmo idênticas (MEIRELLES, 2003, p.46). 

 

 Do ponto de vista da dimensão processual das estratégias organizacionais, as 

estratégias podem ser deliberadas ou emergentes.  

 As estratégias deliberadas são aquelas cujas intenções a priori foram realizadas. 

As estratégias emergentes são aquelas que surgem na ausência ou a despeito das intenções 

quando não foram realizadas (MINTZBERG, 2001). 

 Para Mintzberg (2001), para que uma estratégia seja realmente deliberada, é 

necessário que as intenções estabelecidas pela direção tenham sido aceitas por todos os 

membros da organização e realizadas tal qual o plano original, sem interferência de forças 

políticas, tecnológicas ou de mercado. Do mesmo modo, as estratégias estritamente 

emergentes constituiriam um padrão consistente de ações, que surgiria sem qualquer sugestão 

de intenção.  

 As estratégias deliberadas através de um processo de formulação e implementação 

podem ser realizadas ou não. “(...) Quando essas intenções planejadas não produzem as ações 

desejadas, as organizações passam a conviver com estratégias não realizadas” (MINZTBERG, 

1998, p.424). 

 Minztberg define assim a estratégia emergente: 

 

Nós da Mc Gill, chamamos de estratégia emergente estratégias como esta da NFB, 

que surgem sem que haja uma intenção definida ou que, ainda que haja tal intenção, 

surgem como não houvesse. Ações simplesmente transformam-se em padrões. Elas 

podem tornar-se deliberadas, é claro se o padrão for reconhecido e, então, legitimado 

pela gerência sênior (MINZTBERG, 1998, p. 425).  

 

 Do mesmo modo, Minztberg (1998) esclarece que não há estratégias emergentes e 

deliberadas puras. O autor argumenta que ninguém tem conhecimento suficiente para prever 

os acontecimentos antecipadamente, para ignorar a aprendizagem ao longo do processo e nem 

é flexível o suficiente para abrir mão do controle da organização.  

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) corroboram esta ideia anterior. Segundo 

estes autores, quanto à formação das estratégias, estas podem ser deliberadas ou emergentes. 

Observam, contudo, que pouca ou nenhuma estratégia é puramente deliberada, assim como 

poucas são totalmente emergentes. Todas as estratégias combinam ações deliberadas com 

ações emergentes. 
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2.4 ESCOLAS DE PENSAMENTO DE FORMAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) empreenderam uma ampla revisão da 

literatura em administração estratégica e apresentaram um modelo de dez escolas de formação 

estratégica classificadas em dois grupos:  

• Escolas Prescritivas; 

• Escolas Descritivas. 

 Segue-se uma síntese das características de cada uma destas escolas com base em 

Mintzberg, Ahlstrand, e Lampel (2000). 

2.4.1 Escolas Prescritivas: 

• Escola de Design 

 

 A Escola de Design tem sua origem nos estudos de Philip Selznick, Alfred 

Chandler e Keneth Andrews, entre outros. Com base nos estudos de Andrews, Mintzberg, 

Ahlstrand, e Lampel (2000), elencam os princípios básicos da escola de design: 

1. A formação da estratégia é um processo formal, intencional e consciente; 

2. O executivo principal deve ser o estrategista, responsável pela formulação e 

implementação da estratégia; 

3. O modelo de formação de estratégias deve ser mantido simples e informal; 

4. As estratégias devem ser únicas. As melhores resultam de um processo de design; 

5. O processo de design está completo quando as estratégias parecem plenamente 

formuladas como perspectiva; 

6. As estratégias devem se manter explícitas; 

7. Somente após as estratégias únicas desenvolvidas e explícitas e simples serem 

formuladas e que elas podem ser implementadas; 

•  Escola de Planejamento  
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 A Escola de Planejamento tem sua origem concomitante à Escola de Design e a 

publicação do livro Corporate Strategy de H. Igor Ansoff constitui um marco de referência. A 

Escola de Planejamento, tal qual a escola de Design, enfatiza o caráter intencional, consciente 

e formal da estratégia. Entretanto, difere da primeira pelo destaque aos aspectos operacionais 

da implementação da estratégia. Um dos princípios desta escola é a premissa de que a 

estratégia resultaria de um processo controlado e consciente por meio do planejamento 

formal, decomposto em etapas distintas, monitoradas e executadas por técnicos. A estratégia 

resultante deste processo deve ser explicitada por meio de planos operacionais, objetivos, 

orçamentos detalhados, a fim de ser implementada.  

 

• Escola de Posicionamento 

 

  A Escola de Posicionamento tem no livro Competitive Strategy, de Michael 

Porter, publicado em 1980, um dos seus estudos de referência. Tal como as escolas de design 

e planejamento, a escola de posicionamento compartilha da ideia da estratégia como uma ação 

consciente, intencional e deliberada, entretanto introduz um aspecto novo ao arco de saberes 

de estratégias empresarias. Estas seriam posições genéricas, específicas e identificáveis no 

mercado que por sua vez é competitivo e econômico. Neste sentido, rompe a ideia de 

estratégias únicas, dominante na escola de design. O processo de formação de estratégias é, 

para a escola de posicionamento, a seleção de posições genéricas como diferenciação de 

produtos, escopo focalizado de mercado e custo. 

2.4.2  Escolas Descritivas 

• Escola Empreendedora 

 

 Preocupada em como são formuladas as estratégias, a Escola Empreendedora 

focaliza o processo de formação da estratégia exclusivamente no líder único e enfatiza os 

elementos de instrução, julgamento, sabedoria e experiência como elementos constituintes da 

estratégia. Nesta perspectiva, a estratégia está associada à visão do dirigente, e, portanto, ela é 

pessoal. Em linhas gerais, os princípios desta escola podem ser assim descritos: a estratégia 

existe na mente do líder; o processo de formação não é plenamente consciente e sim fruto das 

experiências e conhecimentos anteriores do líder; a estratégia, neste sentido, é, ao mesmo 

tempo, tanto deliberada como emergente. 
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• Escola Cognitiva 

 

 “O que se denomina Escola Cognitiva constitui mais uma coleção de pesquisas 

soltas do que propriamente um corpo consistente e alinhado de pensamento” (MINTZBERG, 

AHLSTRAND E LAMPEL, 2000, p.116). Esta escola visa a interpretar o processo e a 

formação de estratégia na esfera da cognição humana, utilizando a psicologia cognitiva como 

principal ferramenta epistemológica. Os estrategistas são para esta escola, em grande parte, 

autodidatas e estruturam seus conhecimentos e pensamentos através de sua experiência direta, 

esta mesma experiência que dá forma àquilo que sabem, moldando assim suas experiências 

subsequentes. As premissas básicas da escola de cognição são: a formação da estratégia é um 

processo cognitivo que tem lugar na mente do estrategista; as estratégias emergem como 

perspectiva na forma de conceitos e esquemas de pensamentos (mapas mentais) e molduras 

que dão forma à maneira como as pessoas lidam com informações vindas do ambiente; as 

informações advindas do ambiente são meras interpretações de um mundo que existe somente 

em termos de como é percebido. 

 

• Escola de Aprendizado 

 

 Para esta escola, as estratégias emergem quando as pessoas, individualmente ou, 

na maioria das vezes, coletivamente, aprendem a respeito de uma situação tanto quanto a 

capacidade de uma organização de lidar com esta situação, constituindo padrões de 

comportamento. Os estudos de Charles Lindblom e, posteriormente, o incrementalismo lógico 

de James Brian Quinn constituem referência neste campo de estudo e abordagem da formação 

da estratégia. Conforme destacam Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), esta escola 

questionou os parâmetros consagrados das escolas prescritivas quais sejam: a estratégia como 

resultado do pensamento consciente, intencional e deliberado, distinção entre formulação e 

implementação.  

 Importante destacar que, muito embora a obra de Quinn tenha uma profunda 

influência nesta escola, ela se situa numa posição intermediária entre os extremos do 

paradigma de visões acerca de estratégias deliberadas e emergentes, como assinalam 

Mintzberg, Ahlstrand, e Lampel: 
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Na realidade Quinn coloca-se em uma posição intermediária, o que significa que não 

pode ser considerado como totalmente pertencente á escola de aprendizado, mas sim 

indeciso entre esta e as escolas (em especial, a do design) prescritivas (com um pé 

na escola política). Isto está especialmente evidente no papel dominante que ele deu 

à equipe da alta administração na formação de estratégia, relegando à outras pessoas 

a papéis menores (MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL, 2000, p.138). 

 
 

 Constituem premissas da Escola de Aprendizado: a natureza imprevisível e 

complexa do ambiente, associado aos conhecimentos necessários à estratégia, impede o 

controle deliberado; a formação da estratégia assume a forma de um processo de aprendizado 

ao longo do tempo, no qual formulação e implementação tornam-se indistintos; as estratégias 

podem surgir em todos os tipos de lugar de maneira incomum por pessoas que tenham 

capacidade e recursos para poder aprender; o papel da liderança na perspectiva  da escola de 

aprendizado deve ser de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, pelo qual novas 

estratégias possam surgir. 

 

• Escola de Poder 

 

 O poder e a política sempre estiveram presentes na formulação das estratégias, 

sobretudo das grandes empresas. O reconhecimento formal deste fenômeno no campo da 

administração estratégia tem como referência os trabalhos publicados por Mc Millam (1978), 

Sarrazin (1975, 1977-1978), Pettigrew (1977), Bower e Davis (1979). Para os pesquisadores 

desta escola, a formação de estratégia é um processo aberto de influência, no qual o poder e a 

política têm papel importante nas negociações, para se alcançar estratégias favoráveis a 

interesses determinados. A influência do poder e da política ocorre em duas dimensões no 

âmbito das organizações: 

� A dimensão micro trata da relação de poder entre os indivíduos dentro da 

organização e o processo de formação da estratégia é uma interação que 

se realiza através da persuasão, barganha e, às vezes, o confronto direto 

entre indivíduos ou coalizações.   

� A dimensão macro de poder trata da interdependência entre as 

organizações e o ambiente e a formação de estratégias, nesta dimensão, 

leva em conta a formação de alianças ou redes para a realização dos 

objetivos. 
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• A Escola Cultural 

 

 A Escola Cultural compreende a formação de estratégia como um processo 

coletivo de interação social, baseado em crenças e significados comuns entre os membros da 

organização. A estratégia assume a forma de uma perspectiva na medida em que as intenções 

estão enraizadas coletivamente em crenças e valores e, deste modo, é refletida como padrão. 

Neste sentido, a cultura, no âmbito organizacional, encoraja mais a perpetuação da estratégia 

do que mudanças desejadas. O tema cultura adquire destaque nos estudos em administração a 

partir dos anos 1980, com as obras de Pettigrew (1985), Feldamn (1986), Barney (1986) e 

Firsirotu (1985).  

 Conforme Meirelles (2003), destacam-se como autores de referência da Escola 

Cultural: Hofstede (1980), Schein (1982,1992), Pettigrew (1985), Mintzberg (1991) e Johnson 

(1999). 

 

• Escola Ambiental 

 

 Para a Escola Ambiental, o fator determinante para a formação da estratégia passa 

a ser o ambiente. Os autores desta escola tendem a considerar a organização como elemento 

passivo e reativo frente às demandas ambientais. 

 A Escola Ambiental tem suas origens na teoria de contingência para o qual as 

situações diferentes dão origem a comportamentos diferentes. Tornou-se necessário, desta 

maneira, que o ambiente fosse descrito sistematicamente. As dimensões do ambiente 

responsáveis pelas diferenças observadas nas organizações foram resumidas por Minztberg 

em quatro grupos: 

 

1) Estabilidade: o ambiente pode variar de estável a dinâmico; 

2) Complexidade: o ambiente pode variar de simples para complexo; 

3) Diversidade de mercado: os mercados de uma organização podem variar de 

integrados a diversificados; 

4) Hostilidade: o ambiente pode variar de favorável a hostil.  

 

 São premissas básicas da escola ambiental: a) o ambiente apresenta-se à 

organização como um conjunto de forças gerais e é o principal ator no processo de geração de 
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estratégia; b) a organização deve responder a estas forças ou será eliminada; c) cabe à 

liderança ler o ambiente e garantir à organização uma adaptação adequada; d) o ambiente 

dispõe de um volume finito de recursos bem como os critérios de disputa por eles. As 

organizações que satisfazem estes critérios sobrevivem e aquelas que não conseguem são 

eliminadas. 

 

• Escola de Configuração 

 

 A Escola de Configuração descreve a estabilidade relativa da estratégia dentro de 

determinados estados, interrompida por saltos ocasionais e mesmo enormes para novos 

estados. Neste sentido, a estratégia é vista como continuidade ou transformação dos padrões 

da organização, tendo como referência os estados, ou melhor, os estágios ou ciclos de vida da 

organização. São premissas básicas da escola de configuração: a) as organizações podem ser 

descritas em termos de uma configuração estável; b) os períodos de estabilidade podem ser 

interrompidos por algum processo de transformação; c) a administração estratégica deve se 

ocupar em sustentar a estabilidade da organização e ser capaz de reconhecer a necessidade de 

transformação e gerenciá-la; d) o processo de formação estratégica, como plano, perspectiva, 

padrão ou truque, qualquer uma que seja, está inserido em seu contexto histórico e, desta 

forma, representam configurações particulares. 

 Os estudos do grupo de política gerencial da escola de administração da McGill 

University na década de 1970 e 1980, a obra de Chandler (1962), Milles e Snow (1978), 

Pettigrew (1985) são referências nesta abordagem acerca do campo de investigação em 

administração estratégica. 

 

2.5  DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

 A organização pode ser entendida como a forma de arranjo dos meios de trabalho 

em função de objetivos, recursos e ambiente. O arranjo organizacional é estabelecido por 

meio da especificação das tarefas individuais ou coletivas que se realiza por meio de 

padronização, coordenação e hierarquização de funções. 

Como aponta Mintzberg (2001) toda atividade humana organizada pressupõe dois 

requesitos fundamentais e opostos, quais sejam: a divisão do trabalho em várias tarefas a 
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serem executadas e a coordenação destas tarefas. “A estrutura de uma organização pode ser 

definida simplesmente como o total de meios, nos quais seu trabalho é dividido em tarefas 

distintas e em seguida sua coordenação obtida entre essas tarefas" (MINTZBERG, 2001, 

p.142). 

Segundo o autor, a coordenação das tarefas do trabalho da organização envolve 

seis mecanismos básicos: 

• Ajuste mútuo: a coordenação do trabalho se realiza pela comunicação informal 

(organização simples); 

• A supervisão direta: um líder dá ordens para que o trabalho se realize; 

• A padronização dos processos de trabalho; 

• A padronização de outputs ou padronização dos resultados; 

• A padronização de habilidades e conhecimentos; 

• A padronização de normas. 

 

Os parâmetros que determinam a divisão do trabalho e a sua coordenação 

influenciam no desenho das organizações. Mintzberg (2001), elenca os seguintes parâmetros: 

 

� Especialização do trabalho: refere-se ao número de tarefas em um determinado cargo. 

Um cargo é especializado horizontalmente quando abrange tarefas rigorosamente 

definidas. Verticalmente na medida em que o funcionário carece de controle; 

� Formalização de comportamento: padronização de processos de trabalho pela 

imposição de instruções operacionais, descrição do cargo, regras, regulamentos etc.; 

� Treinamento: uso de programas instrucionais formais para estabelecer a padronização 

de habilidades necessárias e conhecimentos e conhecimento para executar 

determinados trabalhos; 

� Doutrinamento: refere-se aos programas e técnicas pelos quais as normas dos 

membros da organização são padronizadas; 

� Agrupamento unitário: refere-se à escolha de bases pelas quais as posições estão 

agrupadas em unidades de ordem superior: o agrupamento unitário incentiva a 

coordenação a dispor cargas diferentes sob uma supervisão comum; 

� Tamanho da unidade: refere-se ao número de posições contidas em uma única 

unidade; 

� Sistemas de controle e planejamento: são empregados para padronizar resultados; 
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� Dispositivos de ligação: mecanismos utilizados para encorajar o ajuste mútuo e 

posição de ligação; 

� Descentralização: refere-se à difusão de poder de tomada de decisão. 

 

A forma de disposição destes parâmetros, ou seja, as diversas formas de 

combinação destes parâmetros, por vezes influenciados por fatores situacionais como idade e 

porte da organização, sistema técnico, ambiente e poder, torna possível a configuração 

particular das organizações em sete tipos, os quais Mintzberg (2001) classifica em: 

 

�  organização empreendedora;  

�  organização maquinal;  

�  organização profissional;  

�  organização diversificada;  

�  organização inovadora; 

�  organização missionária; 

�  organização política.   

 

As pequenas empresas, por sua vez, constituem um caso clássico de organização 

empreendedora segundo Mintzberg (2001). 

A administração, nas palavras de Pinheiro (1996), deve ser compreendida como 

um processo dinâmico por meio do qual os indivíduos utilizam recursos humanos e materiais 

com o objetivo de obter soluções para projetos e problemas institucionais.  

Neste sentido, a análise do desempenho organizacional é essencial para a 

avaliação do comportamento administrativo das organizações, tendo em vista a obtenção dos 

objetivos organizacionais. 

Conforme declara Pinheiro (1996), a eficiência, a eficácia e a efetividade 

constituem três abordagens no campo da administração científica, que buscam explicar ou 

representar o desempenho organizacional. 

A abordagem primária de desempenho organizacional é a eficiência que pode ser 

compreendida como a utilização adequada dos recursos disponíveis pela organização. Neste 

sentido, o administrador eficiente é aquele capaz de minimizar o custo dos recursos 

disponíveis para atingir suas metas (PINHEIRO, 1996). 
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A eficácia, por sua vez, enfatiza o alcance dos resultados. A administração eficaz 

é aquela que procura cumprir os objetivos estabelecidos a fim de alcançar os resultados 

desejados. Sobre a abrangência da eficácia como critério de desempenho organizacional 

Pinheiro declara: 

 

No entanto, o critério de eficácia é mais abrangente, pois através dele a organização 

procura habilitar-se a explorar o meio ambiente, não só para obter recursos como 

para nele introduzir o resultado de sua atividade produtiva. Isso obviamente, só será 

obtido, plenamente, na medida em que ela otimizar, internamente, os resultados da 

utilização dos recursos disponíveis em seu processo operacional (PINHEIRO, 1996, 

p.66). 

 

A efetividade constitui outro critério quanto ao desempenho das organizações. 

Esta abordagem leva em consideração a capacidade da organização em atender as 

necessidades e as demandas de seus clientes.  Nesta perspectiva, a estrutura organizacional 

deve levar em conta a participação ativa da clientela na definição dos objetivos e na avaliação 

dos resultados.   

Como destaca Maurício Pinheiro: 

  

na visão idealista deste enfoque, através do diálogo e do conhecimento recíproco, as 

pessoas constroem e compartilham a realidade organizacional e aumentam a 

possibilidade de definir problemas e encontrar soluções que atendam o bem comum 

(PINHEIRO, 1996, p. 69). 

 

Importante considerar que a combinação de eficiência e eficácia, bem como a 

associação destes fatores à da satisfação da clientela, na busca da efetividade, contribuem para 

o bom desempenho das organizações, como aponta Pinheiro (1996). 

O desempenho organizacional também pode ser entendido como o conjunto de 

resultados que a organização vai efetivando à medida que suas atividades são executadas 

(RICCI, 2010).  

Segundo a autora, o conhecimento da organização por parte de seus dirigentes 

e/ou executivos é essencial para a o gerenciamento de desempenho organizacional. Em 

relação às micro e pequenas empresas, os processos de avaliação do desempenho 

organizacional enfrentam fortes desafios em função dos recursos humanos escassos, bem 

como a falta de qualificação dos mesmos, como aponta Ricci (2010). 

Pinheiro (1996) destaca que o impacto dos fatores ambientais (interno e externo) 

sobre as micro e pequenas empresas representa um grande desafio para o desempenho destas 

organizações. Tais fatores, relacionados à produtividade, à capacidade inovadora e ao nível de 
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competitividade das empresas, podem influenciar em maior ou menor grau o desempenho das 

empresas de pequeno porte.  

Segundo o autor, as dificuldades que se apresentam às empresas de pequeno porte 

são aparentemente triviais, pois são corriqueiras e cotidianas. Porém, a superação das 

mesmas, na perspectiva do melhor desempenho, é essencial para uma posição competitiva no 

mercado onde a empresa atua. Dentre as dificuldades elencadas por Pinheiro (1996) pode-se 

citar: 

NA ÁREA FINANCEIRA: 

� Limitação de recursos próprios e dificuldades de previsão e obtenção de 

financiamento de terceiros; 

� Determinação de fluxos de caixa que permitam a manutenção das 

disponibilidades necessárias ao giro da empresa; 

� Fixação de critérios e análise de concessão de créditos a clientes e 

manutenção de sistema de cobrança das vendas a prazo; 

� Organização de sistema de contabilidade que faculte controle 

informacional e fiscal das operações mercantis. 

NA PRODUTIVIDADE 

� Estabelecimento de padrões e procedimentos para a apuração de custos de 

produção; 

� Criação de procedimentos de manutenção, utilização e controle de 

estoques de matérias-primas, materiais, produtos, equipamentos, 

instalações etc.; 

� Elaboração de planos de produção a fim de reduzir a ociosidade de mão de 

obra e equipamentos. 

NO MARKETING 

� Desenvolvimento de técnicas, especialmente para conhecimento e 

participação no mercado; 

� Obtenção de informações e análise da concorrência; 

� Adoção de estratégias para tornar a empresa competitiva. 
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NOS RECURSOS HUMANOS 

� Manutenção de clima de satisfação do pessoal no trabalho; 

� Fixação de políticas e critérios de gestão de recursos humanos para o 

aumento da produtividade e redução da rotatividade de mão de obra. 

NA INFORMÁTICA 

� Utilização dos meios de computação para os diversos fins operacionais. 

NA LEGISLAÇÃO 

� Absorção das leis e regulamentos, particularmente nas áreas fiscais e de 

relações de trabalho. 

2.5.1 SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

 

  Os sistemas de mensuração de desempenho (SMD) são ferramentas utilizadas 

para ajudar a organização a atingir os resultados planejados pela execução da estratégia.  

             Como declara Leonardo Queiroz: 

 

os SMDs no início tinham foco basicamente financeiro, entretanto, com o tempo, 

foram se adequando às necessidades das organizações de competir em ambientes 

dinâmicos. Por isso, começaram a adotar parâmetros não financeiros, como os 

indicadores que mensuram ativos intangíveis como o capital intelectual, aprendizado 

e inovação (QUEIROZ, 2006, p. 24). 

 

  Queiroz (2006) destaca que, atualmente, as organizações adotam os SMDs para 

atender a diversos propósitos e não apenas para controlar seus resultados. Um aspecto 

relacionado aos SMDs é a implantação e a validação de estratégias organizacionais. 

  Conforme Frigo (2002) apud Ricci (2010), a medição de desempenho estará 

em consonância com a estratégia se forem respeitadas algumas características no processo: o 

primeiro passo é definir a estratégia e, posteriormente, o sistema de medição de desempenho; 

os indicadores devem sempre mudar quando houver mudança na estratégia; tanto os 

indicadores de desempenho quanto a estratégia devem estar alinhados com as metas 

organizacionais para a maximização da criação de valor; os indicadores de desempenho 

devem ajudar a sincronizar as atividades estratégicas (percepção e execução das atividades); 

mensurar o desempenho estratégico visa a refletir o pensamento e a atuação da administração 

a fim de assegurar a viabilidade das estratégias. 
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  Existem vários sistemas de medição de desempenho. Segundo Ricci (2010), os 

estudos sobre os modelos de medição de desempenho das organizações levam em 

consideração formulação, características, enfoque, escopo, premissas, etapas e fatores críticos 

de sucesso. 

  O Quadro 3 apresenta os modelos de medição de desempenho que mais se 

destacam e seus respectivos autores, conforme Ricci (2010). 

 

QUADRO 3: Modelos de medição de desempenho 

MODELO AUTOR 

Integrated Performance Measurement 

Systems ( IPMS) 

Bitittci et al. 1997; 

Balanced Scorecard Kaplan e Norton ( 1992,1993,1997), 

Kaplan (1994), Martins 1999 et al. 

Performance Prism Neely e Adams ( 2001) 

Performance Measurement Questionnaire 

(TQM)  

Dixon et al. (1990); McMann e Nanni 

(1994) 

Performance Pyramid - SMART Cross e Linch ( 1990), McNair et al. 

(1990) 

Consistent Performance Management 

Systems ( PMS) 

Flapper et al. ( 1996) 

Fonte: Adaptado de Ricci (2010)   

  Os indicadores de desempenho são importantes para as organizações na medida 

em que contribuem para o sucesso do planejamento e controle organizacional por meio do 

estabelecimento de metas quantificáveis e da apresentação de resultados por meio de 

indicadores, fornecendo um instrumental para análise crítica do desempenho da organização 

(RICCI, 2010). 

  Segundo Andersen (1999), citado por Ricci (2010), os indicadores de 

desempenho podem ter: aspecto quantitativo, traduzindo diretamente os resultados; aspecto 

qualitativo, retratando os resultados mais subjetivos que precisam de escalas comparativas 

para serem analisados; e o aspecto comportamental, que analisa as atitudes e posturas de 

indivíduos ou grupos. 
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 Slater e Narver (1994), apud Lopes (2010), citam que, mesmo que o construto 

“desempenho” contemple apenas indicadores financeiros, há grande dificuldade de mensurá-

los em decorrência da ausência e do caráter confidencial dessas informações. 

  Conforme destaca Lopes (2010), Perin e Sampaio (1999) verificaram não haver 

diferenças significativas entre a utilização de medidas objetivas ou subjetivas de desempenho.  

 Pinheiro (1996) também afirma que diversos autores têm utilizado medidas 

subjetivas para avaliar a desempenho de empresas, em especial as de pequeno porte, pela 

notória dificuldade de obtenção de dados suficientes e precisos das mesmas no que se refere 

às suas atividades financeiras e operacionais. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Ao se iniciar este capítulo, que trata da metodologia, fazem-se necessárias 

algumas considerações, que constituem parâmetros para o emprego dos métodos, técnicas e 

procedimentos utilizados nesta pesquisa, uma vez que a mesma adotou um modelo para 

descrever o processo de formação de estratégias em relação à percepção de desempenho pelos 

seus dirigentes, anteriormente aplicado no centro-oeste mineiro. 

A metodologia desta proposta de pesquisa orienta-se na reprodução do modelo 

investigativo proposto por Santos, Alves e Almeida (2007), em pesquisa realizada com micro 

e pequenas empresas do centro-oeste mineiro.  

Os objetivos dos autores foram identificar e analisar o processo de formação de 

estratégias e o desempenho dessas empresas percebido por seus dirigentes como acima ou 

abaixo da média; descrever os principais aspectos da formação de estratégias em pequenas 

empresas; e verificar se há características que podem ser associadas a estes níveis de 

desempenho (acima/abaixo da média). 

 Para identificar e analisar o processo de formação de estratégia, Santos, Alves e 

Almeida (2007) empreenderam uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório, utilizando-se 

de estratégias quantitativas. O instrumento de coleta de dados que os autores utilizaram foi um 

questionário estruturado de quarenta e um itens e aplicado por meio de um levantamento 

(survey) ad hoc. 

 Segundo Mattar (1999), uma pesquisa pode ser classificada como quantitativa a 

partir da natureza das variáveis estudadas. Na pesquisa quantitativa procura-se medir o grau 

em que algo está presente. 

 “A variável é um símbolo com propriedade mensurável de objetos ou fatos”. 

(Mammini, 2006, p.82). Mammini (2006), classifica uma variável independente quando 

influencia outra dependente. 

 Segundo Mattar (1999, p.77), “quanto à natureza do relacionamento entre as 

variáveis estudadas, a pesquisa descritiva responderá a questões como: quem, o quê, quanto, 

quando e onde.” 

 Mammini (2006), em relação à pesquisa descritiva, observa: 

 

a pesquisa descritiva procura observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os 

fatos ou fenômenos (variáveis) sem que o pesquisador interfira neles ou o manipule. 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo fundamental a descrição das características 
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de determinada população ou fenômeno ou então o estabelecimento de relações 

entre variáveis (MAMMINI, 2006, p.93). 

 

 Segundo a autora, uma das características mais significativas da pesquisa 

descritiva é “a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados como o questionário e a 

observação sistemática” (MAMMINI, 2006, p.93). 

 O questionário é um instrumento muito utilizado em pesquisas quantitativas nas 

áreas de ciências sociais. É um conjunto de perguntas destinadas a gerar dados necessários 

para atingir aos objetivos do projeto de pesquisa. (MCDANIEL e GATES, 2003 apud 

ALMEIDA e BOTELHO, 2006). 

 O questionário estruturado é aquele que estrutura a resposta do entrevistado entre 

duas ou mais alternativas ou escolhas, restringindo a resposta do entrevistado. Este tipo de 

pergunta restringe o entrevistado a escolher opções de respostas pré-codificadas, fazendo com 

que o processo inserção de dados para análise fique simplificado (ALMEIDA e BOTELHO, 

2006). 

 O método de “levantamento” (survey) refere-se ao uso de questionário estruturado 

dado a uma amostra de uma população e destina-se a provocar informações específicas dos 

entrevistados (MALHOTRA, 2001). 

 O levantamento é um método de coleta de dados indicado quando se trata de 

questionário desenhado para uma abordagem auto-administrada. “Este método é caracterizado 

pelo preenchimento do questionário pelo entrevistado sem a presença do entrevistador e 

apresenta a vantagem da simplicidade da aplicação e confiabilidade dos dados uma vez que as 

respostas são limitadas às alternativas mencionadas” (ALMEIDA E BOTELHO 2006, p.94). 

Uma desvantagem da abordagem auto-administrada é a possibilidade de o entrevistado 

recusar fornecer a informação desejada ao não responder as questões com alternativas de 

respostas pré-fixadas. 

 Quanto à dimensão temporal da pesquisa, àquelas classificadas como ocasionais 

(ou ad hoc) mostram seus resultados em um instantâneo do fenômeno estudado e se prestam a 

ajudar a resolver problemas específicos (MATTAR, 1999).  

 Desta forma, a pesquisa empreendida no município de Ouro Preto com o objetivo 

de descrever o processo de formação de estratégias em micro e pequenas empresas associado 

à percepção de seus dirigentes pode ser compreendida como uma pesquisa descritiva, 

utilizando estratégias quantitativas e questionário estruturado, aplicado, por meio de 

levantamento de uma amostra da população determinada. 
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O questionário utilizado para descrever os processos de formação de estratégia em 

micro e pequenas empresas foi rigorosamente o mesmo aplicado por Santos, Alves e Almeida 

(2007) que, por sua vez, foi adaptado do original elaborado por Meirelles (2003) para sua 

defesa de doutoramento acerca do processo de formação de estratégias na rede bancária de 

carteira comercial. 

 As questões utilizadas para mensurar a percepção de desempenho dos dirigentes 

destas organizações foram também as mesmas aplicadas por Santos, Alves e Almeida (2007)  

nos municípios do centro-oeste mineiro e constituem indicadores de desempenho por meio de 

escalas subjetivas. 

 A amostra de tipo não probabilística considerou uma população de 614 micro e 

pequenas empresas do cadastro de contribuintes da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. 

 Importante destacar uma diferença procedimental em relação à aplicação do 

questionário por Santos, Alves e Almeida (2007) nos municípios do centro-oeste mineiro, no 

qual os questionários foram respondidos na presença dos pesquisadores. Já a aplicação do 

questionário, no município de Ouro Preto, utilizou-se de uma abordagem auto-administrada, 

no sentido de se obter uma amostra mais representativa da população considerada no cadastro 

de contribuintes.  

 Para a coleta de dados optou-se pela entrega e posterior recolhimento do 

questionário a cada empresa in loco. Decidiu-se por esta abordagem pelo seguinte aspecto: o 

cadastro de contribuintes informava apenas o endereço físico das empresas, do contribuinte e 

o telefone de contato, o que impossibilitava, desta maneira, uma abordagem por internet.  

 A coleta de dados realizada no município de Ouro Preto contou com a 

colaboração de três alunos do curso de Geografia do IFMG Campus Ouro Preto, que foram 

capacitados nos objetivos da pesquisa e treinados quanto à abordagem nas empresas. Deste 

modo, os aplicadores foram orientados a entregar o questionário em cada empresa relacionada 

no cadastro de contribuintes da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e, após um período 

determinado, a recolhê-los.  

 O período de entrega e recolhimento dos questionários compreendeu da primeira 

semana de março de 2012 à primeira semana de maio de 2012, perfazendo um total de 2 

meses completos. Importante destacar que muitas empresas foram procuradas mais de uma 

vez para o recolhimento do questionário. 

 Foi recolhido um total de 109 questionários para uma cobertura de 

aproximadamente 400 questionários entregues às empresas sediadas na cidade Ouro Preto e 
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nos distritos de Cachoeira do Campo e de Amarantina. Os distritos foram escolhidos por 

julgamento do pesquisador e a decisão da escolha levou em consideração a população e a 

atividade econômica, no caso de Cachoeira do Campo, e a proximidade e o acesso à cidade de 

Ouro Preto, sede do município, no caso de Amarantina. 

 Conforme relato dos alunos/aplicadores, a recusa em responder o questionário foi 

caracterizada pelo simples não recebimento do mesmo e/ou pelo não preenchimento do 

mesmo. Constatou-se um volume significativo de questionários que foram entregues aos 

aplicadores sem preenchimento. 

   O questionário aplicado no centro-oeste mineiro por Santos, Alves e Almeida 

(2007) e reaplicado no município de Ouro Preto constitui-se de 41 itens, sendo 6 itens 

referentes à caracterização do respondente, 32 itens referentes ao processo de formação de 

estratégias e 3 itens referentes à avaliação subjetiva do desempenho da empresa (ver 

APÊNDICE 1). 

 Para as variáveis preditoras que compõem o bloco de formação de estratégias foi 

utilizada a escala Likert de 5 pontos por Santos, Alves e Almeida (2007), considerando o grau 

de concordância no intervalo de concordo totalmente a discordo totalmente. Para mensurar o 

desempenho geral, solicitou-se ao respondente atribuir uma nota de 0 a 10 para o desempenho 

da empresa nos últimos três anos (Q33) e mais dois itens relativos ao bloco desempenho 

utilizando-se a escala Likert. 

 A escala Likert é uma ferramenta utilizada para medir a percepção ou 

comportamento de uma pessoa. Este instrumento requer que o respondente indique seu grau 

de concordância ou discordância com declarações relativas à atitude que está sendo avaliada. 

Atribui-se valores numéricos e/ou sinais às respostas para refletir a força e a direção da reação 

do entrevistado.  

 “As escalas podem ir, por exemplo, de 1 a 5, de 5 a 1, ou de +2 a -2, passando por 

zero, e as declarações devem oportunizar ao entrevistado expressar respostas claras em vez de 

respostas neutras, ambíguas” (BRANDALISE, 2005 p.4).  

  As técnicas estatísticas utilizadas por Santos, Alves e Almeida (2007) para 

verificação e validação da escala proposta foram também reaplicadas na pesquisa no 

município de Ouro Preto. 

 Santos, Alves e Almeida (2007) calcularam uma medida global para o 

desempenho geral percebido que funcionasse como indicador para as análises de regressão 

linear múltipla e discriminante. O cálculo considerou a média aritmética simples das respostas 
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aos itens Q33, Q34 e Q 35, que constituem as variáveis dependentes do bloco desempenho. A 

fórmula foi:  

 

  

 

 A divisão de Q33 (escala ordinal de 1 a 10) por dois teve como propósito 

compatibilizar com a escala Likert de 5 pontos atribuída às questões Q34 e Q35.  

 Esta equação também foi utilizada no tratamento dos dados da pesquisa aplicada 

no município de Ouro Preto, que será detalhado no capítulo de análise dos dados. 

 Para investigar o grau que cada uma dos 32 itens do bloco de formação estratégica 

influencia na variável desempenho geral percebido utilizou-se um modelo de regressão linear 

múltipla, bem como a análise de variância (ANOVA).  

 A análise de regressão linear múltipla é uma técnica estatística que pode ser usada 

para analisar a relação entre uma única variável dependente (critério) e várias variáveis 

independentes (preditoras). O objetivo da análise de regressão múltipla é usar as variáveis 

independentes cujos valores são conhecidos para prever os valores da variável dependente 

selecionada pelo pesquisador (HAIR et al, 2009). 

 Para identificar as variáveis com maior poder de discriminação sobre os grupos de 

respondentes com desempenho abaixo da média e o desempenho acima da média a partir do 

indicador desempenho geral percebido, utilizou-se a análise discriminante por meio do 

método stepwise. 

  É importante considerar que o modelo de variáveis preditoras utilizado na 

pesquisa no centro-oeste mineiro foi adaptado do original desenvolvido por Meirelles (2003) 

em sua tese de doutoramento. 

  O principal foco da pesquisa de Meirelles (2003) foi o processo de formação de 

estratégias na rede bancária com carteira comercial. A análise do autor considerou dois 

aspectos diretivos: 

1 – conhecer as características gerais dos processos estratégicos tais como se desenvolvem, do 

que se ocupam, se formuladas ou emergentes, que fenômenos organizacionais intervêm de 

forma significativa no processo; 

2 – identificar as características recorrentes nos processos de formação de estratégias 

considerados satisfatórios e insatisfatórios. 
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 Conforme destaca Meirelles (2003), o objeto de sua pesquisa considerou os 

bancos com carteira comercial que atuam no Brasil e as propriedades de interesse pesquisadas 

foram os processos de formação de estratégias na percepção dos seus dirigentes.  

 Definiu-se na pesquisa a análise de quatro dimensões, na forma de construtos 

(propriedades/atributos), conforme Quadro 4. 
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QUADRO 4: Objeto,  propriedade, construtos e operacionalização da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Meirelles (2003) 

Dimensões/Constructos/Fatores 

Propriedades Nome Definição Constitutiva Definição operacional Operacionalização/ Itens 

dos questionários 

Atributos/ 
Processos de 

formação de 

estratégias na 
percepção de seus 

dirigentes. 

Análise e compreensão 
dos ambientes externo e 

interno 

Fase da estratégia envolvida com esforços e processos de análise de 
ambientes e com a formação de significados sobre os mesmos; esforços de 

investigar o ambiente para encontrar condições que exigem uma decisão 

(Simon, 1982:37). 

 

Em que medida a adoção da estratégia foi 
precedida/acompanhada de análises formais e 

rigorosas dos ambientes interno e externo; em 

que medida estas análises contemplaram mais 
ou menos, elementos deste ambiente, em que 

medida percebe-se uma compreensão 
uniforme/divergente sobre tais ambientes; em 

que medida percebe-se que a escolha 

estratégica foi determinada pelos ambientes de 
atuação da organização. 

Questões 17 a 30 

Elaboração e concepção 

das ideias e decisão 

  

 

Fase da formação da estratégia envolvida com "a invenção, desenvolvimento 

e análise dos possíveis cursos de ação" e seleção de um curso determinado 

de ação a partir dos cursos dos quais se dispõe (Simon, 1982: 37). 

Em que medida a estratégia foi elaborada e 

decidida através de processos mais ou menos 

formais e racionais/ informais intuitivos, mais 
ou menos participativos/abertos; que critérios 

de decisão foram utilizados no processo. 

Questões 01 a 16 

Implantação e Controle 

da 

estratégia 

 

Grau em que a estratégia representa uma continuidade ou ruptura 

relativamente a um conjunto de estruturas existentes e percebidas (Giddens, 

1989). 

 

Em que medida a fase de implantação da 

estratégia foi conduzida de maneira formal 

racional/controlada; em que medida esta fase 
envolveu o tratamento das resistências internas 

e a adequação das atividades/habilidades da 

organização; em que medida problemas de 
compreensão/entendimento sobre a estratégia 

representaram entraves fase de implantação; 

em que medida a estratégia implantada difere 
da elaborada e os problemas na implantação 

superaram os previstos. 

questões 31 a 40 

Inter-relação da 

estratégia com as 
estruturas internas e 

externas 

 

Grau em que a estratégia representa uma continuidade ou ruptura 

relativamente a um conjunto de estruturas existentes e percebidas (Giddens, 
1989). 

 

Em que medida a estratégia e seu processo de 

formação representaram continuidade/ruptura 
em relação às estruturas internas e externas 

(hierarquia/poder, estratégias anteriores, 
valores/cultura, tecnologia, regras). 

Questões 41 a 50 
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 O questionário adaptado utilizado na pesquisa de Santos, Alves e Almeida (2007) 

foi composto de 32 itens elencados do modelo original de Meirelles (2003), que contava com 

50 itens. Segundo os autores, a decisão sobre quais itens do questionário original seriam 

descartados levou em consideração dois critérios. 

 O primeiro critério, de ordem subjetiva, levou em consideração a avaliação de 

dois professores da área de Estratégia e Aprendizagem Organizacional, mestres e doutorando 

em administração, assessorados por alunos do 6º período do curso de Administração da PUC 

MINAS, unidade Arcos. Para validar o conteúdo da escala original de Meirelles, foi 

organizado, em sala de aula, uma discussão em torno da aplicação do modelo original 

destinado a organizações financeiras de alcance nacional, cuja estrutura e grau de organização 

gerencial é muito diferente daquilo que se espera de empresas de pequeno porte. Segundo 

Santos, Alves e Almeida (2007), a preocupação principal estava na clareza e precisão dos 

termos de modo que os respondentes pudessem compreender e responder adequadamente às 

questões. 

 O segundo critério levou em consideração a análise dos resultados obtidos por 

Meirelles (2003) que já apontava para a possibilidade de exclusão ou junção de itens 

“indiferentes” nos quais não foi constatada diferença significativa entre os que autor chamou 

de estratégias satisfatórias e estratégias insatisfatórias (SANTOS; ALVES; ALMEIDA, 2007 

p.65). 

 As variáveis independentes (X) elencadas e aplicadas por Santos, Alves e 

Almeida (2007) para descrever o processo de formação de estratégias em micro e pequenas  

empresas, importadas do modelo original de Meirelles (2003), correspondem às  quatro 

dimensões de análise desenhadas por este autor,  quais sejam: 1) análise e compreensão dos 

ambientes externo e interno; 2) elaboração e concepção das ideias e decisão; 3) implantação e 

controle da estratégia; 4) interrelação da estratégias com as estruturas internas e estrutura 

externa. 

 Um quadro de correspondência entre as questões e as dimensões ora descritas 

constituem o ANEXO deste trabalho. 
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4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória com o objetivo de 

caracterizar a amostra dos respondentes e das empresas, sendo que para isso foi 

utilizada distribuições de frequências para as variáveis qualitativas (Qa1 a Qa6) e para a 

elaboração dos gráficos. 

 As medidas descritivas (média, desvio-padrão, mediana e quartis) foram 

aplicadas para os indicadores em escala Likert de 5 pontos. 

 Para a análise multivariada foi utilizada a técnica de regressão linear 

múltipla, que levou em consideração as variáveis do processo de formação da estratégia 

utilizadas no estudo e o desempenho. O modelo final será o que apresentar ajuste dessas 

variáveis independentes ao nível de 5% de significância.  

 Também aplicou-se a técnica de análise discriminante para determinar os 

indicadores que diferenciam os grupos de empresas com desempenho acima e abaixo da 

média. 

 Foram utilizadas tabelas de contingência para associar o desempenho da 

empresa (abaixo da média e acima da média) com as seguintes variáveis: quantidade de 

empregados na empresa e tempo de atuação da empresa. O teste qui-quadrado de Fisher 

foi adotado para testar a significância estatística da associação entre tais variáveis. 

 Os dados da pesquisa foram tratados na versão 17.0 do Statistic Package for 

the Social Sciences (SPSS). Em todas as medidas estatísticas utilizadas foram 

considerados níveis de significância de p<0,01 e p<0,05, representando percentuais de 

confiança de 99,0% e 95,0%, respectivamente.  
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4.1 DESCRIÇÃO, ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA 
PESQUISA 

 

 Esta seção compõe-se de três etapas: a primeira apresenta a descrição dos 

resultados a partir da distribuição de frequências e gráficos; na segunda, são 

apresentados e discutidos os resultados obtidos mediante a utilização de procedimentos 

estatísticos multivariados de regressão linear múltipla e de análise discriminante, e a 

terceira seção apresenta uma comparação sumária dos dados obtidos na pesquisa 

realizada no centro-oeste mineiro com a pesquisa realizada no município de Ouro Preto. 

  

4.1.1 Análise Descritiva: dados gerais e características atuais das micro e pequenas 

empresas pesquisadas 

 

 Integra esta pesquisa uma amostra de 109 empresas, composta, em termos 

de tamanho, por 44 organizações constituídas de 1 a 5 empregados (40,7%), 25 

organizações constituídas de 10 a 19 empregados (23,1%), 20 organizações constituídas 

de 6 a 9 empregados (18,5%) e 12 sem nenhum empregado (11,1%). Este dado tem 

como objetivo identificar quantas empresas podem ser classificadas como micro ou 

pequenas, segundo critério do SEBRAE. A TAB. 1 e o Gráfico 1 ilustram essa 

distribuição. 

 

TABELA 1 – Distribuição da amostra segundo o tamanho da empresa 

Quantidade de empregados que a empresa 

possui 
Casos % 

0 12 11.1 

1-5 44 40.7 

6 a 9 20 18.5 

10 a 19 25 23.1 

20 a 30 4 3.7 

31 a 49 3 2.8 

Total 108 100.0 

             Fonte: Dados da pesquisa /2012 

             Nota: 1 respondente faltante 
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Distribuição da amostra segundo o tamanho da empresa 

 

 

        GRÁFICO 1 – Distribuição da amostra segundo o tamanho da empresa 

         Fonte: Dados da pesquisa/2012 

 

 Observa-se, segundo a distribuição dos dados, que 29,6% da amostra são 

constituídos de pequenas empresas que possuem entre 10 a 49 empregados. 

 O setor de atuação predominante foi o de comércio varejista, representado 

por 61 empresas (58,7%), seguindo-se o de serviços, por 31 (29,8%) e o de produtos de 

indústrias, por 12 (11,6%) (TAB. 2 e Gráfico 2).  

TAB. 2 - Distribuição da amostra segundo o setor de atuação 

Setor da economia que a empresa atua Casos % 

comércio varejista 61 58.7 

serviços 31 29.8 

indústria 12 11.6 

Total 104 100.0 

              Fonte: Dados da pesquisa/2012 

              Nota: 5 respondentes faltantes 
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Distribuição da amostra segundo o setor de atuação 

 

        GRÁFICO 2 - Distribuição da amostra segundo o setor de atuação 

         Fonte: Dados da pesquisa/2012 

 Quanto ao tempo de atuação no mercado, 38,5% das empresas participantes 

da pesquisa mostraram ser mais experientes, com 11 anos ou mais de atuação; e o 

restante da amostra ficou dividido, por empresas de menor experiência (até 5 anos de 

atuação em mercados), com 41,3% e média experiência (de 6 a 10 anos de atuação), 

com 20,2% (TAB. 3 e Gráfico 3). 

 

TAB.3 – Distribuição da amostra segundo a atuação no mercado 

Tempo de atuação da empresa Casos % 

menos de 1 ano. 7 6.4 

1 a 2 anos 4 3.7 

2 a 3 anos 17 15.6 

3 a 5 anos 17 15.6 

5 a 10 anos 22 20.2 

11 a 20 anos 20 18.3 

acima de 20 anos 22 20.2 

Total 109 100.0 

       Fonte: Dados da pesquisa/2012 
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Distribuição da amostra segundo a atuação no mercado 

 

            GRÁFICO 3 – Distribuição da amostra segundo a atuação no mercado  

            Fonte: Dados da pesquisa/2012 

 

 No tocante à posição do respondente na empresa, verificou-se que 28,4% 

dos sujeitos são proprietários sócios e aquelas que são proprietários únicos representam 

24,8% (TAB. 4 e Gráfico 4). Segundo informaram os respondentes, 22% são 

empregados e 14,7% são gerentes. 

 Este dado é interessante destacar, pois, muito embora os aplicadores do 

questionário foram instruídos a solicitar que os respondentes fossem os proprietários ou 

proprietários/sócios das empresas, percebe-se uma delegação de autoridade a gerentes 

ou mesmo empregado sem uma posição formal de hierarquia na empresa. O baixo nível 

de controle sobre a posição do respondente talvez se explique pelo modelo de aplicação 

auto-administrado do questionário. 
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TAB. 4 -Distribuição da amostra segundo posição do respondente na empresa 

Posição do respondente na empresa Casos % 

Proprietário único. 27 24.8 

Proprietário sócio 31 28.4 

Proprietário sócio majoritário 11 10.1 

Gerente 16 14.7 

Empregado 24 22.0 

Total 109 100.0 

Fonte: Dados da pesquisa/2012 

 

Distribuição da amostra segundo o cargo na empresa 

 

    GRÁFICO 4 - Distribuição da amostra segundo o cargo na empresa  

    Fonte: Dados da pesquisa/2012 

 

 Entre os entrevistados, observou-se que 53,3% são do sexo masculino e 

46,7% são do sexo feminino. 

 Em termos de faixa etária, o maior percentual dos sujeitos pesquisados tem 

entre 35 a 50 anos de idade (34,9 %). Compõem o percentual restante, 22,9% de 

entrevistados com idade de 26 a 35 anos, 22,9% de respondentes com idade de 18 a 25 

anos e 19,3% de indivíduos com idade acima de 50 anos, conforme demonstrado na 

TAB. 5 e Gráfico 5. 
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                   TAB. 5 – Distribuição da amostra segundo faixa etária 

Faixa Etária Casos % 

18-25 25 22.9 

26-35 25 22.9 

35-50 38 34.9 

acima de 50 21 19.3 

Total 109 100.0 

             Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

 

Distribuição da amostra segundo a faixa etária 

 

GRÁFICO 5 – Distribuição da amostra, segundo a faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 
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4.1.2 Análise Descritiva: processo de formação estratégica e percepção do 

desempenho 

 

 Nesta seção, foram analisados os dados correspondentes ao bloco 2 do 

questionário, que trata do processo de formação de estratégias. Esta parte do 

questionário era representada por uma escala de respostas que tinha por objetivo avaliar 

o grau de concordância dos participantes da pesquisa em relação às 32 questões que se 

relacionam ao processo de formação de estratégia.  

 As questões do bloco de formação de estratégicas foram analisadas por meio 

de uma escala de resposta do tipo Likert de cinco pontos, referente ao grau de 

concordância. Considerou-se como escore médio, ou mediana, o valor 3,0 a 3,99. Uma 

vez que o grau de concordância nesta escala graduava-se de “discordo totalmente” a 

“concordo totalmente”, significa dizer que as variáveis que apresentavam escores acima 

de 3,99 indicavam uma situação de concordância e que escores abaixo de 2,99 

indicavam uma situação de discordância parcial ou total.  

 Para sintetizar as informações, decidiu-se estabelecer o posicionamento da 

amostra mediante a utilização de medidas de posição para descrever a tendência central, 

e de dispersão, para identificar a variação dos dados. As medidas de posição adotadas 

foram a média e a mediana, indicadas para escalas do tipo intervalo.  

 Utilizou-se o intervalo interquartil (P25 e P75) e o desvio-padrão como 

medida de dispersão, porque ele representa bem a disposição dos dados em uma ordem 

de grandeza e se mostra adequado para escalas intervalares (MALHOTRA, 2001). 

 Conforme a análise descritiva dos dados, os respondentes explicitaram 

significativamente que a ideia da estratégia partia da avaliação das habilidades e 

competências internas (pontos forte e pontos fracos) da empresa com média de 3,74 

representada pela questão (Q20), e que a mesma era desdobrada em metas, planos de 

ação e orçamentos, média 3,68, representada pela questão (Q21), a criatividade e 

intuição foram essenciais para a formação estratégica, média 3,64, representada pela 

questão (Q7), e análises criteriosas, cuidadosas e detalhadas do ambiente externo 

orientaram a decisão de adotar a estratégia, média 3,64, representada pela questão 

(Q11), todas essas dimensões configurando o bloco de variáveis acerca do processo de 

formação estratégica. Por fim, constatou-se também que o conhecimento já acumulado 

na empresa sobre o mercado foi mais importante para a decisão de adotar a estratégia 



65 

 

 

que pesquisas e análises formais, com média de 3,61, representada pela questão (Q15), 

e que a estratégia adotada visava ao aproveitamento de oportunidade percebida no 

ambiente de atuação da empresa, média de 3,59, representada pela questão (Q17), 

evidenciando o surgimento da formação estratégica.  

A TAB. 6 identifica esses resultados e exibe como eles se posicionam em termos 

amostrais.  

TAB. 6 - Distribuição da amostra segundo o processo de formação estratégica 

Formação Estratégica  

Medidas descritivas 

N Média D.P P25 Mediana P75 

Q1A estratégia foi decidida em um processo formal de 

análises, discussões e pro fim de escolha 
107 3.41 1.00 3.00 4.00 4.00 

Q2A estratégia foi decidida dentro do processo periódico 

de planejamento estratégica da empresa 
107 3.50 0.90 3.00 4.00 4.00 

Q3Na elaboração da estratégia foram obtidas contribuições 

de vários setores da empresa que seriam afetados pela 

estratégia, antes de decidir pela sua adoção 

106 3.24 1.02 3.00 3.00 4.00 

Q4A estratégia foi exaustivamente discutida antes de ser 

adotada. 
106 3.61 3.17 3.00 3.00 4.00 

Q5É difícil dizer como surgiu a ideia que afinal gerou a 

estratégia. 
102 2.83 1.08 2.00 3.00 4.00 

Q6A ideia da estratégia já existia antes de sua adoção 

formal, na mente de um ou mais componentes da 

diretoria/gerência. 

106 3.45 1.02 3.00 4.00 4.00 

Q7Criatividade e intuição foram essenciais na formulação 

da estratégia 
105 3.64 0.92 3.00 4.00 4.00 

Q8Na hora da decisão, o poder de grupo dos indivíduos 

pesou mais que as informações objetivas. 
101 3.16 1.15 2.00 3.00 4.00 

Q9Mais de uma alternativa de ação foi avaliada antes de se 

decidir pela adoção da estratégia. 
103 3.44 0.91 3.00 3.00 4.00 

Q10As alternativas estratégicas foram traduzidas em 

termos financeiros para tomar a decisão estratégica mais 

objetiva. 

104 3.46 0.92 3.00 3.50 4.00 

Q11Análises criteriosas, cuidadosas e detalhadas do 

ambiente externo orientaram a decisão de adotar a 

estratégia. 

104 3.64 0.94 3.00 4.00 4.00 

Fonte: Dados da pesquisa/2012                                                                                    continua 
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TAB. 6 - Distribuição da amostra segundo o processo de formação estratégica 

Formação Estratégica 

Medidas descritivas 

N Média D.P P25 Mediana P75 

Q12A decisão de adotar a estratégia foi orientada por 

uma análise de como os vários fatores e forças do 

ambiente externo tenderiam a se comportar no futuro. 

104 3.19 0.98 3.00 3.00 4.00 

Q13A decisão de adotar a estratégia foi orientada por 

uma avaliação dos prováveis movimentos que os 

concorrentes fariam em relação à estratégia. 

101 3.39 1.00 3.00 3.00 4.00 

Q14A evolução do ambiente externo após a adoção da 

estratégia ocorreu dentro das expectativas. 
104 3.36 0.97 3.00 3.00 4.00 

Q15O conhecimento já acumulado na empresa sobre o 

mercado foi mais importante para a decisão de adotar a 

estratégia que pesquisas e análises formal. 

103 3.61 1.04 3.00 4.00 4.00 

Q16À época da adoção da estratégia, as opções 

estratégicas eram limitadas, portanto pode-se dizer que a 

alternativa adotada praticamente se impôs. 

99 3.11 0.89 3.00 3.00 4.00 

Q17A estratégia adotada visava o aproveitamento de 

oportunidade percebida no ambiente de atuação da 

empresa. 

100 3.59 0.89 3.00 4.00 4.00 

Q18A estratégia adotada visava neutralizar ameaça 

percebida no ambiente de atuação da empresa. 
99 3.14 0.98 3.00 3.00 4.00 

Q19Mesmo depois de escolhida a estratégia e iniciada 

sua implantação, continuou-se monitorando o ambiente 

externo, para que fosse possível verificar se a estratégia 

continuava adequada. 

100 3.45 0.97 3.00 4.00 4.00 

Q20A avaliação das habilidades e competências 

internas ( pontos forte e pontos fracos) da empresa 

orientou a escolha da estratégia. 

99 3.74 0.94 3.00 4.00 4.00 

Q21A estratégia uma vez concebida foi desdobrada em 

metas, planos de ação e orçamentos. 
93 3.68 1.01 3.00 4.00 4.00 

Q22Estabeleceu-se uma agenda de avaliações para 

acompanhar a implantação da estratégia. 
96 3.28 1.02 2.25 3.00 4.00 

Q23A estratégia, uma vez decidida foi devidamente 

comunicada a todos os que deveriam compreendê-la e 

segui-la. 

96 3.52 0.97 3.00 4.00 4.00 

Q24Há uma distância entre a estratégia 

formulada/pensada inicialmente e a que foi efetivamente 

implantada. 

97 3.09 1.09 2.00 3.00 4.00 

Q25As pessoas que apoiaram a decisão estratégica 

também mostraram firmeza na hora de implementá-las. 
96 3.55 0.92 3.00 4.00 4.00 

Q26Cumpriu-se a agenda de acompanhamento e 

avaliação da implementação da estratégia. 
96 3.19 0.97 3.00 3.00 4.00 
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Q27A estratégia representou mudanças em relação às 

estratégias até então vigentes na empresa. 
99 3.35 0.86 3.00 3.00 4.00 

Fonte: Dados da pesquisa/2012                                                             continua                     

TAB. 6 - Distribuição da amostra segundo o processo de formação estratégica 

Formação Estratégica 

Medidas descritivas 

N Média D.P P25 Mediana P75 

Q28Pelo menos, a ideia da estratégia foi recebida com 

desconfiança por alguns daqueles que participavam da decisão 

de adotá-la. 

99 3.09 1.06 2.00 3.00 4.00 

Q29A estratégia exigia mudanças nas competências e 

habilidades que a empresa possui até então. 
99 3.10 1.08 2.00 3.00 4.00 

Q30A estratégia implicava em mudanças nos padrões 

tecnológicos até então adotados pela empresa. 
96 3.32 1.06 3.00 3.00 4.00 

Q31A estratégia teve como referência ações ou estratégias de 

competidores. 
99 3.28 1.13 3.00 3.00 4.00 

Q32A estratégia representou uma mudança inovadora em 

relação ao que o mercado vinha praticando até então. 
97 3.40 0.94 3.00 3.00 4.00 

Fonte: Dados da pesquisa/2012 

 É importante observar na TAB. 6 que 37,5% dos indicadores evidenciaram 

escores iguais a 4,0, representando uma situação de alta concordância quando a mediana 

era considerada. 

 Em relação à percepção do desempenho os respondentes deram mais 

importância às seguintes questões: desempenho nos últimos três anos (8,14), 

desempenho geral da empresa em relação à expectativa pessoal (3,48) e desempenho 

geral da empresa em relação aos concorrentes (3,47) (TAB. 7).  
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TAB. 7 -  Distribuição da amostra segundo a percepção do desempenho 

Percepção do Desempenho 

Medidas descritivas 

N Média D.P P25 Mediana P75 

Q33Numa escala de 0 a 10, dê uma nota para o 

desempenho de sua empresa nos últimos três anos. 
101 8.14 1.41 7.00 8.00 9.00 

Q34Como foi o desempenho geral de sua empresa em 

relação às suas expectativas? 
101 3.48 0.66 3.00 3.00 4.00 

Q35Como você avalia o desempenho geral de sua empresa 

com a de seus concorrentes? 
101 3.47 0.72 3.00 3.00 4.00 

Fonte: Dados da pesquisa/2012 

 

4.2  ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA: AS DIFERENTES 

PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO ESTRATÉGICA E O DESEMPENHO 

 A análise de regressão múltipla empregada na pesquisa teve por objetivo 

examinar a relação entre as variáveis preditoras mais significativas do processo de 

formação das estratégias consideradas no estudo, que influenciariam o desempenho das 

empresas participantes da pesquisa.  

 Antes de iniciar a discussão dos resultados, é necessário esclarecer alguns 

procedimentos aplicados na análise de regressão. Adotou-se o mesmo procedimento na 

pesquisa empreendida por Santos, Alves e Almeida (2007) , no qual uma medida global 

para o desempenho geral percebido foi calculada a partir da média aritmética simples 

das respostas dadas às questões Q33, Q34 e Q35, que funcionou como seu indicador. 

Assim, para um respondente genérico, por exemplo, calculamos: 

 

 .  

 

 Em seguida, buscou-se examinar, individualmente, cada questão do 

processo de formação estratégica em relação a variável dependente (desempenho) para 

decidir quais delas seriam selecionadas para fazer parte da equação final de regressão. 
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 As variáveis selecionadas para a análise de regressão múltipla foram 

baseadas na técnica de regressão linear simples com p-valor < 0,05.     

 Considerando 05,0=α  (nível de significância), segundo os resultados da 

análise de regressão simples, as questões: Q4 (A estratégia foi exaustivamente discutida 

antes de ser adotada); Q8 (Na hora da decisão, o poder de grupo e indivíduos pesou 

mais que as informações objetivas.); Q26 (Cumpriu-se a agenda de acompanhamento e 

avaliação da implementação da estratégia.); Q27 (A estratégia representou mudanças 

em relação às estratégias até então vigentes na empresa.); e Q32 (A estratégia 

representou uma mudança inovadora em relação ao que o mercado vinha praticando até 

então.), influenciam, significativamente, na média da variável Desempenho.   

Na análise realizada até o momento admitiu-se então que existisse 5 

covariáveis que influenciam a variável dependente Desempenho. Neste caso, o interesse 

em saber qual o modelo mais parcimonioso, isto é, com menor número de variáveis 

independentes, que permita interpretar quais características do processo de formação de 

estratégias estão associadas à percepção do desempenho da empresa pelos seus 

dirigentes e que ainda se ajuste bem aos dados. 

  Para selecionar o melhor modelo, neste caso, ter-se-ia um número enorme 

de combinações até que o melhor modelo fosse encontrado. Foi proposto utilizar o 

modelo maximal, modelo este que se utiliza de todas as variáveis independentes e 

significativas para a variável Desempenho. Um submodelo deste é qualquer modelo que 

é obtido dele por exclusão de alguma ou algumas covariáveis do modelo.  

 A TAB. 8 mostra o resultado do modelo maximal para a variável 

dependente (desempenho). 
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TAB. 8 - Modelo de regressão maximal para os preditores de formação estratégica 

Preditores do processo de formação 

estratégica (Variável independente) 

Variável dependente 

Desempenho β  

PADRONIZADO 

VIF 

Questão 4 .198* 1.016 

Questão 8 -.150 1.044 

Questão 26 -.167 1.115 

Questão 27 -.287** 1.091 

Questão 32 .274** 1.035 

   

R
2 .266  

R
2 ajustado .221  

F 6.001**  

Fonte: Dados da pesquisa/2012 

Nota: Os valores colocados na tabela correspondem aos coeficientes Beta padronizados  

calculados em níveis de significância  p < .05* e p < .01**. A  sigla VIF (Variance Inflation 

factor) diz respeito ao indicador de multicolinearidade entre as variáveis independentes, 

onde valores altos acima de 1 indicam a presença dessa  situação (HAIR, 1998). O valor de F 

indica a intensidade e a significância da associação entre as variáveis envolvidas na 

regressão. 
   

 O coeficiente Beta é um indicador de coeficiente de regressão padronizado 

que permite uma comparação direta entre os coeficientes de regressão das variáveis 

independentes quanto aos seus poderes relativos de explicação da variável dependente. 

A vantagem do uso do coeficiente Beta é eliminar possíveis problemas advindos do uso 

de diferentes unidades de medida e garantir que todas as variáveis possam ser 

comparadas (HAIR et al, 2009). O autor chama a atenção para os coeficientes beta, que 

devem ser usados apenas como orientação para a importância relativa das variáveis 

independentes incluídas na equação de regressão e somente para aquelas  variáveis com 

multicolinearidade mínima. Os sinais positivo e negativo denotam a direção e o valor na 

escala de 0 a 1 representam a força de relação entre variáveis independentes e 

dependentes.      
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 A multicolinearidade é uma medida que expressa o grau em cada variável 

independente é explicada pelo conjunto de outras variáveis independentes (HAIR et al, 

2009). Conforme Mesquita (2010), nenhuma das variáveis independentes pode estar 

perfeitamente correlacionada com qualquer outra variável independente. Quando uma 

variável independente está altamente correlacionada com um conjunto de variáveis 

independentes, ocorre multicolinearidade. Dois medidores do grau de 

multicolinearidade são o fator de variância (FIV ou VIF em inglês) ou o valor de 

tolerância. 

 O fator de inflação de variância (VIF) é uma medida de multicolinearidade 

o qual é calculado simplesmente como o inverso do valor de tolerância (quantia de 

variabilidade da variável independente selecionada não explicada pelas outras variáveis 

independentes). O valor de tolerância deve ser alto o que significa um pequeno grau de 

multicolinearidade, inversamente conforme destaca (HAIR et al, 2009), casos com 

níveis maior de multicolinearidade são refletidos em valores de Tolerância menores e 

valores maiores para VIF ( HAIR et al, 2009).                                                                                                               

 Percebe-se conforme os valores da tabela 09 que três covariáveis são 

relevantes para explicar, em conjunto, a variável dependente (desempenho), que neste 

caso são:  

Q4: A estratégia foi exaustivamente discutida antes de ser adotada; 

Q27:estratégia representou mudanças em relação às estratégias até então vigentes na 

empresa ; 

Q32: A estratégia representou uma mudança inovadora em relação ao que o mercado 

vinha praticando até então. 

 O poder de explicação da equação de regressão foi apenas moderado, 

segundo se verifica pelos valores dos coeficientes de regressão ajustado (R2) de 22% 

para a variável dependente desempenho, o que significa dizer que 22% de variância da 

variável desempenho podem ser explicadas pelos preditores (variáveis independentes) 

encontrados no modelo de regressão. 

 O coeficiente de determinação (R) é a medida de proporção da variância da 

variável dependente em torno de sua média que é explicada pelas variáveis 

independentes ou preditoras. O coeficiente pode variar de 0 a 1. Quanto maior o valor 

de R, maior o poder de explicação da equação de regressão e portanto melhor a previsão 
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da variável dependente. Por sua vez, o coeficiente ajustado de determinação, (R2 

ajustado) é interpretado da mesma forma que o R e se torna menor uma vez que se tem 

menos observações por variável independente (HAIR et al, 2009). 

 Desta forma, o valor moderado do poder de explicação dado pelo 

coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) encontra respaldo no tamanho 

relativamente pequeno da amostra onde se verificou 88 casos completos (questionários 

respondidos integralmente).  

 Os valores VIF encontrados sugerem que o impacto da multicolinearidade 

entre as variáveis independentes não foi grande, uma vez que os valores encontrados 

não se distanciam de 1. 

Foi rodado novamente um modelo de regressão linear múltipla excluindo as 

covariáveis em que apresentou um p-valor maior que 5% no modelo maximal. Como 

resultado, encontrou-se o melhor modelo representado na TAB. 9.  

 

TAB. 9 – Resultado do Melhor Modelo para a variável dependente Desempenho 

Preditores 

de formação estratégica 

Variável Dependente 

Desempenho 

β  PADRONIZADO 

 

VIF 

Questão 4 .189* 1.012 

Questão 27 -.296** 1.010 

Questão 32 .241** 1.020 

   

R
2 .174  

R
2 ajustado .147  

F 6.341**  

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

Nota: Os valores colocados na tabela correspondem aos coeficientes Beta padronizados  

calculados em níveis de significância  p < .05* e p < .01**. A  sigla VIF diz respeito ao 

indicador de multicolinearidade entre as variáveis independentes, onde valores altos acima 

de 1 indicam a presença dessa  situação (HAIR, 1998). O valor de F indica a intensidade e a 

significância da associação entre as variáveis envolvidas na regressão. 

 Conforme se observa na TAB. 9, a mudança em relação a estratégia vigente 

na empresa  representada pela questão Q27 e a mudança inovadora em relação ao 
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mercado representada pela questão Q32 foram os preditores de formação estratégica que 

mais mostraram o relacionamento com o desempenho, no entanto a estratégia 

exaustivamente discutida representada pela questão Q4 foi a menos significativa.  

 O poder de explicação da equação de regressão foi fraco, segundo se 

verifica pelos valores dos coeficientes de regressão ajustado (R2) de 0.147 para o 

desempenho. Os valores VIF encontrados sugerem que o impacto da multicolinearidade 

entre as variáveis independentes foi mínimo, uma vez que os valores encontrados não se 

distanciam de 1. Este dado é importante, pois verifica-se a adequação da escala original 

de Meirelles e sugere a pertinência da aplicação do modelo num estudo de tipo 

quantitativo à uma amostra mais representativa. 

 O relacionamento estatístico negativo observado entre a variável 

independente Q27 com a variável Desempenho geral percebido sugere a possibilidade 

de existir um grupo de respondentes pesquisados que percebem o melhor desempenho 

da empresa associado à manutenção das estratégias vigentes. 

 Por outro lado, a relação da estratégia com o contexto (ambiente interno e 

externo das organizações) representada pela questão 32 (A estratégia teve como 

referencia ações ou estratégias de competidores) parece ser a variável do processo de 

formação de estratégia que apresenta maior correlação com o desempenho da empresa. 

 

4.3  ANÁLISE DISCRIMINANTE: AS DIFERENTES PERSPECTIVAS DA 

FORMAÇÃO ESTRATÉGICA E O DESEMPENHO 

 

 A análise discriminante empregada na pesquisa teve por objetivo examinar 

as variáveis preditoras do processo de formação das estratégias consideradas no estudo 

que influenciariam os dois grupos de desempenho das empresas participantes da 

pesquisa considerados como abaixo ou acima da média.  

 Segundo Hair et al (2009), a análise discriminante e a regressão logística 

são técnicas estatísticas apropriadas quando a variável dependente é categórica 

(qualitativa) e as variáveis independentes são métricas. Trata-se de determinar uma 

função (variável estatística) que é a combinação linear de duas ou mais variáveis 

independentes, que discrimina melhor entre os grupos (pessoas, empresas etc.) definidos 
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a priori, no caso desta pesquisa representada pelos grupos de respondentes que 

percebem o desempenho da organização como abaixo ou acima da média. 

 Ainda, segundo Hair et al (2009), a análise discriminante pode determinar 

se existem diferenças estatisticamente significantes entre os perfis de escore médio em 

um conjunto de variáveis para dois ou mais grupos definidos a priori; determinar quais 

as variáveis independentes que explicam o máximo de diferença nos perfis de escore 

médio dos dois ou mais grupos e estabelecer procedimentos para classificar objetos 

(indivíduos, empresas, produtos etc.) em grupos com base em seus escores em um 

conjunto de variáveis independentes. Deste modo, considerando os objetivos da 

pesquisa de verificação de características que podem ser associadas à percepção de 

desempenho acima e abaixo da média, a utilização da análise discriminante é pertinente. 

  Utilizou-se na presente pesquisa o método computacional stepwise para 

determinação da função discriminante (variável estatística). A estimação Stepwise é um 

método de busca sequencial (etapa por etapa) que permite o pesquisador especificar as 

variáveis independentes que melhor discriminam a variável dependente considerada no 

estudo. A estimação stepewise permite o pesquisador examinar a contribuição de cada 

variável e selecionar aquela ou aquelas mais adequadas para melhorar o poder 

discriminatório da função. Este método identifica um numero reduzido de variáveis com 

maior poder de discriminação. Nesse caso, as variáveis independentes são analisadas 

uma a uma, iniciando com a que melhor discrimina dentre todas as outras 

(MALHOTRA, 2001). 

 Hair et al. (2009) chama a atenção para o fato que a estimação stepwise se 

torna menos estável e generalizável à medida que a proporção entre o tamanho da 

amostra e variável independente diminui abaixo do nível de 20 observações por variável 

independente.  

 Antes de iniciar a discussão dos resultados, é necessário esclarecer alguns 

procedimentos aplicados na análise discriminante. O parâmetro utilizado aqui para a 

classificação dos dois grupos foi o nível de desempenho geral percebido. Depois de 

calculada a média global da variável desempenho, considerando o conjunto dos 101 

respondentes da amostra, cada uma das empresas foi classificada da seguinte forma: 

 

Desempenho abaixo da média – Desempenho global percebido da empresa menor ou 

igual à média global, considerando as 101 empresas participantes da pesquisa. 
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Desempenho acima da média – Desempenho global percebido da empresa maior do que 

média global, considerando as 101 empresas participantes da pesquisa. 

 

 Aplicou-se a técnica de ANOVA para identificar as diferenças das médias 

dos grupos acima e abaixo da média em relação à variável desempenho. A técnica de 

ANOVA é utilizada para estudar as diferenças entre as médias de duas ou mais 

populações. Esta técnica é adequada quando se objetiva testar a influência de variáveis 

independentes categóricas sobre uma variável dependente métrica (MESQUITA, 2010). 

Em análise comparativa entre os grupos de empresas com desempenho 

acima e com desempenho abaixo da média, foi detectada diferença significativa, pois o 

teste apresentou um nível de confiança da ordem de 99% (valor-p < 0,001**), conforme 

apresenta a TAB. 10.  

Essa evidencia estatística dá respaldo para aplicar a técnica que tem o 

propósito de discriminar grupos entre desempenho acima e abaixo da média.  

 

TAB. 10 – One Way ANOVA para diferentes níveis de desempenho. 

GRUPOS N MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Desempenho abaixo da média 57 3,28 0,30 

Desempenho acima da média 44 4,17 0,29 

Total 101 3,67 0,53 

      

  

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 
Quadrados Médios 

F SIG 

    

Entre grupos 19.53 1 19.53 222.44 0,000** 

No grupo 8.69 99 0.09 
 

Total 28.22 100 
  

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Anova 
 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99,0%) e p-valor < 0.05 * (nível de 
confiança de 95,0%). 
 

 Os resultados da análise discriminante por meio da estimação stepwise 

mostram que 3 variáveis independentes (Q20, Q27 e Q32) discriminam a variável 

dependente (desempenho– acima ou abaixo da média). Vale ressaltar que duas destas 

variáveis (Q27 e Q32) são as mesmas que compuseram o modelo de regressão linear 
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múltipla e que se apresentaram como as principais preditoras da variável dependente 

(desempenho).  

 A TAB. 11 apresenta a estatística Wilk’s Lambda e o nível de significância 

de cada variável selecionada no modelo escolhido. Importante considerar que a 

estatística Wilk’s Lambda indica a habilidade de cada variável, analisada separadamente 

em discriminar os grupos. Os menores valores Wilk’s Lambda são aqueles que 

apresentam maior função discriminante. 

 

 

TAB. 11 – Resultados da análise discriminante stepwise. 

Step Entrada da Variável Wilks' Lambda Sig. 

1 Q27 A estratégia representou mudanças em relação às 

estratégias até então vigentes na empresa. 

.879 .003** 

   

2 Q32 A estratégia representou uma mudança inovadora em 

relação ao que o mercado vinha praticando até então. 

.831 .002** 

   

3 Q20 A avaliação das habilidades e competências internas ( 

pontos forte e pontos fracos) da empresa orientou a escolha da 

estratégia. 

.783 .001** 

      

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao Analise Discriminante 
 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99,0%) e p-valor < 0.05 * (nível de 
confiança de 95,0%). 

 

 A análise discriminante processou uma única função discriminante (variável 

estatística das variáveis independentes selecionadas pelo seu poder discriminatório) 

formada a partir das variáveis estudadas cujas principais características estão descritas 

na TAB. 12. 

 

TABELA 12 – Teste Wilk’s Lambda. 

Teste da 

Função 

Auto 

Valor 

% da Variância 

Explicada 

Wilks’ 

Lambda 

Qui-

quadrado 
df Sig. 

Coeficiente de 

Correlação Canônica 

1 0,278 100 .783 16.788 3 .001** .466 

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 
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  Verificou-se uma correlação canônica de 0,466. Interpreta-se esta correlação 

elevando-a ao quadrado. Logo, 22% da variância da variável dependente (desempenho) 

podem ser explicados por este modelo em que inclui três variáveis independentes. Em 

outras palavras, as questões: (27) a estratégia representou mudanças em relação às 

estratégias até então vigentes na empresa, (32) a estratégia representou uma mudança 

inovadora em relação ao que o mercado vinha praticando até então, (20) a avaliação das 

habilidades e competências internas (pontos forte e pontos fracos) da empresa orientou a 

escolha da estratégia podem explicar em 22% as diferenças entre os grupos de 

respondentes classificados em desempenho acima e abaixo da média. Apesar do 

percentual de variância da pesquisa ser considerado como um poder baixo, no entanto, 

por se tratar de uma pesquisa em ciências sociais, pode-se afirmar que os dados 

coletados e as funções discriminantes obtidas são importantes elementos para a 

compreensão da associação entre o processo de formação de estratégias e a percepção 

de desempenho como acima ou abaixo da média pelos dirigentes de micro e pequenas 

empresas.  

 Os coeficientes de correlação canônica encontrados, inclusive as três 

variáveis selecionadas pelo procedimento stepwise, indicam que as funções 

discriminantes possuem alto grau de significância em que pese o fato do baixo poder de 

previsão.  

 A TAB. 13 exibe os coeficientes das funções discriminantes canônicas 

padronizadas. Essa tabela mostra que as variáveis Q20 – “A avaliação das habilidades e 

competências internas (pontos forte e pontos fracos) da empresa orientou a escolha da 

estratégia.” – e Questão 32 – “a estratégia representou uma mudança inovadora em 

relação ao que o mercado vinha praticando até então” –, são as que têm menor 

contribuição e, também, similares entre si na função discriminante 1 (0,531 e 0,545, 

respectivamente). Em seguida aparece a variável Q27 – “A estratégia representou 

mudanças em relação às estratégias até então vigentes na empresa.”, com uma 

contribuição maior e, também, negativa, indicando uma discriminação em sentido 

contrário (invertido – maior Q27, desempenho abaixo da média; menor Q27, 

desempenho acima da média) ao das demais variáveis.  

 Este dado confirma a análise obtida com a técnica de regressão linear 

múltipla onde se pode inferir que a manutenção da estratégia é um fator associado ao 

melhor desempenho das empresas pesquisadas. 
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TABELA 13 – Coeficientes da função discriminante canônica padronizada. 

Variáveis Independentes 

Coeficientes Padronizados da Função 

1 

Q20 A avaliação das habilidades e competências 

internas ( pontos forte e pontos fracos) da empresa 

orientou a escolha da estratégia. 

.531 

Q27 A estratégia representou mudanças em relação às 

estratégias até então vigentes na empresa. 
-.870 

Q32 A estratégia representou uma mudança inovadora 

em relação ao que o mercado vinha praticando até 

então. 

.545 

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

 

 A partir das funções discriminantes, foram calculados os escores 

discriminantes para cada observação feita, que permitira, assim, classificar se um valor 

observado nas variáveis independentes é proveniente de uma empresa com desempenho 

acima ou abaixo da média. 

  Para tanto, utiliza-se a fórmula geral da função discriminante, cujos 

coeficientes estão descritos na TAB. 14. 

 

TAB. 14 – Função discriminante linear de Fisher. 

Variáveis 
Desempenho 

abaixo da média acima da média 

Q 20 A avaliação das habilidades e competências 

internas ( pontos forte e pontos fracos) da empresa 

orientou a escolha da estratégia. 

5.554 6.257 

Q 27 A estratégia representou mudanças em relação 

às estratégias até então vigentes na empresa. 
3.753 2.648 

Q 32 A estratégia representou uma mudança 

inovadora em relação ao que o mercado vinha 

praticando até então. 

3.984 4.617 

 

Constante 

 

-24.341 

 

-25.595 

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 
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 Quanto à função discriminante, a TAB. 15 exibe os resultados de 

classificação de cada respondente. Pode-se verificar que o percentual de elementos do 

grupo com desempenho abaixo da média, corretamente classificados após a aplicação da 

análise discriminante, é de 70,4%, enquanto o percentual de acerto para o grupo com 

desempenho acima da média é de 63,4%. Portanto, em média, 67,4% dos elementos 

foram corretamente classificados após a aplicação da análise discriminante. 

 

TAB. 15 – Matriz de classificação. 

Grupo Original 
Grupo Predito 

Total de Casos abaixo da média acima da média 

abaixo da média N 38 16 54 

% 70.4% 29.6% 100.0% 

acima da média N 15 26 41 

% 36.6% 63.4% 100.0% 

Total N 53 42 95 

  % 55.8% 44.2% 100.0% 

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

  

 Segundo Hair et al. (2009) o  pesquisador  deve calcular a razão de sucesso 

(percentual corretamente classificado) de cada grupo e avaliar se a análise discriminante 

fornece níveis adequados da precisão preditiva tanto no nível geral quanto no nível de 

cada grupo. É neste sentido que se aplica a estatística Q de Press para averiguar se o 

percentual de classificação é satisfatório quando comparada a um modelo de chances 

(aleatório). Essa medida compara o número de classificações corretas com o tamanho da 

amostra total e o número de grupos. O valor calculado é então comparado com um valor 

crítico (o valor qui quadrado para um grau de liberdade no nível de confiança 

desejado). Se ele exceder este valor crítico, então a matriz de classificação pode ser 

considerada estatisticamente melhor do que o modelo de chances (aleatório). 

 O valor encontrado para a estatística Q de Press foi igual a 11,46. Como 

esse valor excede o valor crítico de 6,63 a um nível de significância de 1%, pode-se 

concluir que a discriminação dos clientes nos dois grupos foi significativamente melhor 

do que uma distribuição num modelo de chances (aleatória).  

 Muito embora o percentual de elementos corretamente classificados, após a 

aplicação da técnica (67,4%), possa parecer baixo, na aplicação em casos práticos da 
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técnica de análise discriminante em ciências sociais é comum encontrar valores dessa 

ordem. (ANDREASSI e SBRAGIA, 2001 apud SANTOS, ALVES e ALMEIDA, 

2007).  

4.4 ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO: AS VARIÁVEIS CARACTERÍSTICAS DA 
EMPRESA (QUANTIDADE DE EMPREGADOS NA EMPRESA E TEMPO DE 
ATUAÇÃO DA EMPRESA) E O DESEMPENHO 

 

   Nesta seção, foram utilizadas tabelas de contingência para associar o 

desempenho da empresa (abaixo da média e acima da média) com as seguintes 

variáveis: quantidade de empregados na empresa e tempo de atuação da empresa. O 

teste qui-quadrado de Fisher foi adotado para testar a significância estatística da 

associação entre tais variáveis. 

 Para os próximos resultados encontrados nas tabelas de contingência, tem-se 

associado em cada categoria o número e o percentual de respondentes pesquisados, 

classificados segundo o desempenho geral (abaixo da média e acima da média) e as 

variáveis de interesse. 

 Ao analisar a associação entre o desempenho geral e a quantidade de 

empregados na empresa, observa-se que estas variáveis são independentes entre si, ou 

seja, não estão relacionadas, pois p-valor foi superior a 0,05. Portanto a quantidade de 

empregados da empresa não tem mostrado como um fator significante para determinar o 

desempenho da empresa, TAB. 16.  

 

TAB. 16 – Teste qui-quadrado de Fisher entre o desempenho geral e a quantidade de 

empregados na empresa. 

Quantos empregados a sua empresa 

possui? 

desempenho geral 

Total P-valor 

abaixo da 

média 

acima da 

média 

até 5 empregados Casos 33 18 51 0.157 

% 57.9% 41.9% 51.0%  

acima de 6 empregados Casos 24 25 49  

% 42.1% 58.1% 49.0%  

Total Casos 57 43 100  

  % 100.0% 100.0% 100.0%   
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Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

 

 No que diz respeito ao cruzamento entre desempenho geral e o tempo que a 

empresa atua, observa-se que estas variáveis são independentes entre si, ou seja, não 

estão relacionadas, pois p-valor foi superior a 0,05. Portanto, o tempo que a empresa 

atua no mercado não tem mostrado como um fator estatisticamente significativo para 

determinar o desempenho da empresa, TAB. 17.  

 

TAB. 17 – Teste qui-quadrado de Fisher entre o desempenho geral e a tempo que a 

empresa atua no mercado. 

Há quantos anos a sua empresa está 

atuando? 

desempenho geral 

Total P-valor 

abaixo da 

média 

acima da 

média 

menos de 5 anos. Casos 25 18 43 0.840 

% 43.9% 40.9% 42.6%  

acima de 6 anos Casos 32 26 58  

% 56.1% 59.1% 57.4%  

Total Casos 57 44 101  

  % 100.0% 100.0% 100.0%   

Fonte: Dados da pesquisa/2012. 

 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DO MODELO APLICADO 

 Nesta secção foram analisados sumariamente os resultados obtidos do 

tratamento estatístico aplicado à amostra no centro-oeste mineiro e a amostra no 

município de Ouro Preto. 

 O primeiro aspecto a ser considerado é a forma de abordagem na aplicação 

do questionário e o tamanho da amostra. 

 A pesquisa empreendida por Santos, Alves e Almeida (2007) realizou-se no 

centro-oeste mineiro nos municípios de Arcos, Formiga, Lagoa da Prata, Bambuí, Luz, 

Pains, Bom Despacho e Santo Antônio do Monte. Os participantes da pesquisa 

responderam o questionário na presença dos aplicadores e obteve-se para fins do 

tratamento estatístico realizado, um total de cinquenta questionários. A pesquisa 

realizada no município de Ouro Preto obteve um total de 109 questionários 
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autoadministrados pelos respondentes participantes onde se verificou 88 questionários 

integralmente respondidos. 

  A análise de regressão linear múltipla foi aplicada nos dois cenários com o 

objetivo examinar a relação entre as variáveis preditoras mais significativas do processo 

de formação das estratégias consideradas no estudo que influenciariam o desempenho 

das empresas participantes da pesquisa. Utilizou-se como indicador de desempenho 

geral percebido uma medida geral obtida pela seguinte fórmula:  

 

 

O melhor modelo encontrado por Santos, Alves e Almeida (2007) 

apresentou as seguintes variáveis independentes, que se mostraram mais significativas 

quando relacionadas ao desempenho geral percebido: a estratégia, uma vez concebida, 

foi desdobrada em metas, planos de ação, orçamentos (Q21), a estratégia representou 

uma mudança inovadora em relação ao que o mercado vinha praticando até então (Q32) 

e pelo menos inicialmente, a ideia da estratégia foi recebida com desconfiança por 

alguns daqueles que participavam da decisão de adotá-la, (Q28). A TAB. 18 apresenta 

os dados obtidos por Santos, Alves e Almeida (2007). 

TAB. 18 – Modelo de regressão obtido por Santos, Alves e Almeida (2007) 

Variável 

dependente 

Variável 

independente 

β  

PADRONIZADO 

SIG 

(Coeficientes) 

R2 ajustado SIG(Modelo 

de regressão) 

Desempenho Q21 0,494 0,000 0,524 0,000 

Q32 0,335 0,004 

Q28 -0,293 0,005 

Fonte: Santos, Alves e Almeida (2007) 

Comparando com os dados obtidos na pesquisa realizada mo município de 

Ouro Preto com os dados obtidos no centro-oeste mineiro, observa-se que a questão 32, 

(A estratégia representou uma mudança inovadora em relação ao que o mercado vinha 

praticando até então) apresenta-se significativamente em ambos os cenários. Percebe-se, 

deste modo, que a ideia da estratégia como mudança e inovação está associada à 

percepção de desempenho pelos dirigentes de micro empresas, tanto em Ouro Preto 

quanto no centro-oeste mineiro. 
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As outras duas variáveis que se apresentaram significativas quando 

relacionadas ao desempenho na região centro-oeste foram: (A estratégia, uma vez 

concebida, foi desdobrada em metas, planos de ação, orçamentos) - Q21 e  (Pelo menos 

inicialmente, a ideia da estratégia foi recebida com desconfiança por alguns daqueles 

que participavam da decisão de adotá-la) - Q28 revelam dois aspectos, a saber: a 

estratégia associada aos aspectos formais e racionais, como a implementação de metas e 

planos, e, de outro lado, destacando a direção negativa do coeficiente de regressão da 

questão 28 pode-se dizer as resistências advindas das perspectivas de mudanças não 

constitui uma característica associada ao desempenho. 

Já no município de Ouro Preto, verificou-se que a questão 27 com direção 

negativa do coeficiente de regressão permite dizer que a estratégia não representou 

mudanças em relação às estratégias até então vigentes na empresa (Q27), em outras 

palavras, a estratégia quando associada ao desempenho é percebida como padrão. Em 

relação à questão 04, (A estratégia foi exaustivamente discutida antes de ser adotada) 

também revela uma característica relacionada à intencionalidade, formalidade e 

racionalidade do processo de formação da estratégia. 

 Os resultados obtidos a partir da análise discriminante por meio do método 

stepewise determinaram, nas duas amostras consideradas neste estudo, que existem 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos de respondentes com percepção 

de desempenho, acima da média e percepção de desempenho abaixo da média. Este é 

importante destacar, pois permite validar os itens da escala modelo utilizada para 

descrever as características do processo de formação de estratégias em micro e pequenas 

empresas. 

 A análise também permitiu determinar quais as variáveis independentes que 

explicam o máximo de diferença nos perfis de escore médio dos dois grupos de 

empresas com desempenho acima da média e desempenho abaixo da média. Os 

resultados outra vez apresentam diferenças e semelhanças. 

 A análise discriminante sobre a amostra coletada no centro-oeste mineiro 

revelou que as mesmas variáveis preditoras de desempenho que emergiram da análise 

de regressão linear múltipla foram as mesmas que apresentaram maior poder 

discriminatório da variável dependente (acima ou abaixo da média), conforme se 

observa na TAB. 19.  

 



85 

 

 

TAB. 19 – Coeficientes da função discriminante canônica padronizada –  

centro-oeste mineiro 

Variáveis Independentes 

Coeficientes Padronizados da Função 

1 

Q 21 A estratégia, uma vez concebida, foi desdobrada 

em metas, planos de ação, orçamentos (21) 
0,656 

Q 28 Pelo menos inicialmente, a idéia da estratégia foi 

recebida com desconfiança por alguns daqueles que 

participavam da decisão de adotá-la (28) 

-0,503 

Q32 A estratégia representou uma mudança inovadora 

em relação ao que o mercado vinha praticando até 

então. 

0,610 

Fonte: Adaptado de Santos, Alves e Almeida (2007) 

Destaca-se na análise desta tabela, a variável Q28, que apresenta uma 

direção negativa indicando uma discriminação em sentido contrário, sugerindo que a 

estratégia não foi recebida com desconfiança por alguns daqueles que participaram da 

decisão de adotá-la. 

Por sua vez, a análise discriminante sobre a amostra coletada no município 

de Ouro Preto revelou que as variáveis preditoras Q20, (A avaliação das habilidades e 

competências internas (pontos forte e pontos fracos) da empresa orientou a escolha da 

estratégia), Q32, (A estratégia representou uma mudança inovadora em relação ao que o 

mercado vinha praticando até então) e Q27, (A estratégia representou mudanças em 

relação às estratégias até então vigentes na empresa), apresentam maior poder 

discriminatório em relação à variável dependente (acima ou abaixo da média). Destaca-

se a variável Q27 que apresenta uma direção negativa, indicando uma discriminação em 

sentido contrário sugerindo que a estratégia não representou mudanças nas estratégias 

vigentes para as empresas com desempenho acima da média. 

Observa-se que as características relacionadas aos aspectos de 

intencionalidade, formalidade e racionalidade se destacam no processo de formação de 

estratégias quando associados á percepção dos dirigentes de micro e pequenas empresas. 

Estas características se apresentam na pesquisa realizada por Santos, Alves e Almeida 
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(2007) no centro-oeste mineiro bem como na pesquisa realizada no município de Ouro 

Preto. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este estudo teve por objetivo analisar os processos de formação de 

estratégia associado à percepção de desempenho dos dirigentes de micro e pequenas 

empresas no município de Ouro Preto, bem como identificar quais características dos 

processos de formação de estratégia estão associados ao desempenho acima e abaixo da 

média. 

 Para tanto, reaplicou-se o modelo de Santos, Alves e Almeida (2007), que 

empreendeu uma pesquisa com os mesmos propósitos no centro-oeste mineiro nas 

cidades de Arcos, Formiga, Lagoa da Prata, Bambuí, Luz, Pains, Bom Despacho e 

Santo Antônio do Monte.  

 A pesquisa descritiva utilizou de estratégias quantitativas para descrever as 

estratégias que se associam à percepção de desempenho dos dirigentes das empresas. 

Por sua vez, considerou-se como indicador de desempenho uma medida geral resultante 

da aplicação de escalas subjetivas. 

 Configurou-se na pesquisa um erro de amostragem que impossibilita 

generalizações mais conclusivas. O mesmo ocorreu devido à dificuldade que se 

apresentou no processo de coleta de dados. Inicialmente, trabalhou-se com uma meta de 

coleta de dados da ordem de 30% de observações para uma população de 614 empresas.

 No entanto, os resultados obtidos não só atenderam aos objetivos da 

pesquisa, bem como constituem indicadores pertinentes e relevantes para futuras 

pesquisas. 

 Pela técnica de regressão linear múltipla verificou-se que as variáveis 

preditoras que mais se correlacionam com desempenho geral percebido indicam que as 

características dos processos de formação estratégica observado nas empresas 

participantes relacionam-se aos aspectos de intencionalidade e padrão. Não é possível 

afirmar com precisão em que medida estas estratégias são mais deliberadas ou menos 

emergentes, porém, como destaca Mintberg, Ahlstrand e Lampel (2000), pouca ou 

nenhuma estratégia é puramente deliberada, assim como poucas são totalmente 

emergentes. Todas as estratégias combinam ações deliberadas com ações emergentes. 
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 Por outro lado, a pesquisa parece indicar que a compreensão dos elementos 

relacionados ao contexto (ambiente externo e ambiente interno) exerce influência na 

percepção do desempenho das empresas. Este aspecto apresenta-se em consonância com 

as pesquisas acerca de formação de estratégias em micro e pequenas empresas, onde se 

destacam o impacto da análise ambiental sobre o desempenho destas organizações. 

 Para verificar em que medida as características dos processos de formação 

estratégica influenciam a percepção do desempenho das empresas como acima e abaixo 

da média, utilizou-se o método estatístico de análise discriminante. As variáveis que 

emergiram da aplicação desta técnica nos indicam que as características que melhor 

discriminam a percepção do desempenho acima e abaixo da média estão relacionadas 

aos aspectos da estratégia enquanto padrão, revelando aspectos formais de 

intencionalidade e análise dos recursos disponíveis. 

 A pesquisa também objetivou comparar os resultados com a pesquisa 

realizada por Santos, Alves e Almeida (2007). A análise das duas amostras por meio 

dos mesmos procedimentos estatísticos revelou similaridades e aparentes diferenças.  

 Em relação à verificação das variáveis preditoras ensejadas no estudo com 

maior poder de correlação com o desempenho geral percebido, observou-se nas duas 

amostras que o processo de formação de estratégias em micro e pequenas empresas, 

tanto no município de Ouro Preto, quanto nos municípios do centro-oeste mineiro 

relaciona-se significativamente às mudanças e inovações em relação ao mercado. Esta 

característica parece estar muito associada à compreensão do contexto da empresa, ou 

seja, das limitações da estrutura organizacional e das potencialidades do mercado.  

 As demais variáveis que emergiram da análise das duas amostras, embora 

diferentes, apontam, em certa medida, para uma mesma direção das características de 

formação de estratégias.  

 As micro e pequenas empresas pesquisadas no município de Ouro Preto 

revelaram estratégias que estão relacionadas à ideia de intenção, revelada pela variável 

que emergiu da análise de regressão linear múltipla: a estratégia foi exaustivamente 

discutida antes de ser adotada.  

 Como padrão, quando a variável “estratégia representou mudanças em 

relação às estratégias até então vigentes na empresa” apresenta direção negativa, indica 

que as empresas não mudaram as estratégias adotadas. 
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 Quando a variável “a avaliação das habilidades e competências internas 

(pontos forte e pontos fracos) da empresa orientou a escolha da estratégia” emergiu da 

análise de regressão linear múltipla confirmou-se o aspecto da formalidade no processo 

de formação estratégica. 

 Quanto à análise das características dos processos de formação estratégica 

que estariam mais fortemente correlacionadas com a percepção do desempenho como 

acima ou abaixo da média, verificou-se que ambas as amostras apresentam 

similaridades com a presença da Questão Q32 (A estratégia representou uma mudança 

inovadora em relação ao que o mercado vinha praticando até então), emergindo em 

ambas as amostras. Este dado presente indica o valor significativo desta característica 

estratégica quando associada à percepção do melhor desempenho das micro e pequenas 

empresas. Do mesmo modo, as demais preditoras que emergiram da análise 

discriminante indicam que as características dos processos de formação de estratégia 

que melhor se associam à percepção do melhor desempenho estão relacionadas aos 

aspectos de intencionalidade, formalidade e padrão. 

 Desta forma, pode-se dizer que a pesquisa atingiu os objetivos propostos, 

quais sejam: descrever as estratégias que se associam à percepção de desempenho dos 

dirigentes de micro e pequenas empresas bem como identificar quais destas 

características se relacionam á percepção de desempenho como acima ou abaixo da 

média. A pesquisa também possibilitou comparar os resultados obtidos com a aplicação 

do modelo em outro contexto revelando similaridades entre os resultados obtidos. 

 As análises estatísticas empregadas revelaram a impossibilidade de 

generalizações ou de afirmações mais conclusivas, entretanto, sugerem a possibilidade 

de novas pesquisas.  

 A utilização da técnica de análise fatorial poderá contribuir para a 

compreensão dos processos de formação de estratégia que se associam à percepção do 

desempenho pelos dirigentes de micro e pequenas empresas, uma vez que o modelo 

original de Meirelles (2003) estrutura as variáveis independentes em quatro constructos 

ou dimensões de análise (fatores). 

 Com objetivo de avaliar os resultados obtidos nesta pesquisa, a realização 

de pesquisa qualitativa sobre os processos de formação estratégicas em micro e 

pequenas empresas poderá contribuir para aprofundar os conhecimentos acerca das 

organizações de pequeno porte. 
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 Destaca-se também a possibilidade de aplicação da escala original elaborada 

por Meirelles (2003), no sentido de se investigar a formação de estratégias em outros 

contextos organizacionais que não somente as organizações bancárias de grande porte. 
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                 APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa a ser 

realizada junto ao programa de pós graduação Stricto Sensu da Universidade FUMEC 

A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de formação de estratégias e 

sua associação com o desempenho de micro e pequenas empresas a partir da percepção 

de seus dirigentes, no município de Ouro Preto. 

 A coleta de dados consiste na aplicação de um questionário estruturado de 41 

perguntas a serem respondidas num tempo limite de 15 minutos .  

O processo de coleta de dados não oferecerá riscos de inconveniência aos 

participantes uma vez que obedecerá a procedimentos que visam garantir sigilo e 

privacidade. Por sua vez, a análise e tratamento dos dados serão utilizados unicamente 

para fins científicos. 

 O (a) senhor (a) tem plena liberdade de recusar a responder alguma pergunta que 

lhe traga desconforto ou constrangimento. 

 A guarda do material será de responsabilidade do pesquisador e será incinerado 

num prazo de três anos. 

Termo de Assentimento 

 Li os termos da pesquisa e aceito participar.  

Ouro Preto,_____/_____/2012 

___________________________________________________                               

 Participante 

 

 

 

Universidade FUMEC 

FACE/MINTER 

Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu 

Mestrado em Administração 

Pesquisador: Valério Augusto Lopes Passos 

Rua Professor Honório Esteves Tel. (031) 35510598 
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QUESTIONÁRIO 
 
Este questionário é parte integrante de uma pesquisa em desenvolvimento junto ao 

programa de pós-graduação Stricto Sensu em Administração da Universidade FUMEC. As 
informações prestadas aqui serão mantidas em sigilo e utilizadas apenas para fins científicos e 
acadêmicos. 
 
Caracterização do Respondente e da empresa. 
1) Posição do respondente na empresa. 
1 □ Proprietário único 2 □ Proprietário/sócio 3 □  Proprietário/sócio majoritário 4 □ Gerente 5 
□ Empregado  
 
2) Idade do respondente 
1  □18-25 2  □26-35 3  □35-50  4  □Acima de 50  5  □Outros 
 
3) Sexo do respondente 
1  □ masculino  2  □ feminino 
 
4) Em qual setor da economia atua a sua empresa? 
1 □ comércio varejista  2 □ serviços  3 □ indústria 
 
5) Quantos empregados a sua empresa possui? 
1 □  0  2 □ 1 a 5  3 □  6 a 9  4 □ 10 a 19  5 □ 20 a 30  6 □ 30 a 49 
 
6) - Há quantos anos a sua empresa está atuando? 
1 □  menos de 1 ano  2  □ 1 a 2 anos  3 □  2 a 3 anos   4 □  3 a 5 anos  5  □ 5 a 10 anos  6 □  10 
a 20 anos 
7 □acima de 20 anos 

Formação de Estratégias 
 

1) A estratégia foi decidida em um processo formal de análises, discussões e, por fim m, de 
escolha. 
 1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
2) A estratégia foi decidida dentro do processo periódico de planejamento estratégico da 
empresa. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
3) Na elaboração da estratégia, foram obtidas contribuições de vários setores da empresa que 
seriam afetados pela estratégia, antes de decidir pela sua adoção. 
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1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
4) A estratégia foi exaustivamente discutida antes de ser adotada. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
5) É difícil dizer como surgiu a idéia que afinal gerou a estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
6) A idéia da estratégia já existia, antes de sua adoção formal, na mente de um ou mais 
componentes da diretoria/gerência. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
7) Criatividade e intuição foram essenciais na formulação da estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
8) Na hora da decisão, o poder de grupo e indivíduos pesou mais que as informações 
objetivas. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
9) Mais de uma alternativa de ação foi avaliada antes de se decidir pela adoção da estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
10) As alternativas estratégias foram traduzidas em termos financeiros para tomar a decisão 
estratégia mais objetiva. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
11)Análises criteriosas/cuidadosas/detalhadas do ambiente externo orientaram a decisão de 
adotar a estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
12) A decisão de adotar a estratégia foi orientada por uma análise de como os vários fatores e 
forças do ambiente externo tenderiam a se comportar no futuro. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
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13) A decisão de adotar a estratégia foi orientada por uma avaliação dos prováveis 
movimentos que os concorrentes fariam em relação à estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
14) A evolução do ambiente externo, após a adoção da estratégia, ocorreu dentro das 
expectativas. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
15) O conhecimento já acumulado na empresa sobre o mercado foi mais importante para a 
decisão de adotar a estratégia que pesquisas e analises formal. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
16) À época da adoção da estratégia, as opções estratégias eram limitadas, portanto pode-se 
dizer que a alternativa adotada praticamente se impôs. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
17) A estratégia adotada visava o aproveitamento de oportunidade percebida no ambiente de 
atuação da empresa. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
18) A estratégia adotada visava neutralizar ameaça percebida no ambiente de atuação da 
empresa. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
19) Mesmo depois de escolhida a estratégia e iniciada sua implantação, continuou-se 
monitorando o ambiente externo, para que fosse possível verificar se a estratégia continuava 
adequada. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
20) A avaliação das habilidades e competências internas (pontos fortes e pontos fracos) da 
empresa orientou a escolha da estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 



98 

 

 

 
 
21) A estratégia, uma vez concebida, foi desdobrada em metas, planos de ação, orçamentos. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
22) Estabeleceu-se uma agenda de avaliações para acompanhar a implantação da estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
23) A estratégia, uma vez decidida, foi devidamente comunicada a todos os que deveriam 
compreendê-la e segui-la. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
24) Há uma distancia entre a estratégia formulada/pensada inicialmente e a que foi 
efetivamente implantada. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
25) As pessoas que apoiaram a decisão estratégia também mostraram firmeza na hora de 
implementá-la. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
26) Cumpriu-se a agenda de acompanhamento e avaliação da implementação da estratégia. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
27) A estratégia representou mudanças em relação às estratégias até então vigentes na 
empresa. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
28) Pelo menos inicialmente, a idéia da estratégia foi recebida com desconfiança por alguns 
daqueles que participavam da decisão de adotá-la. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
29) A estratégia exigia mudanças nas competências e habilidades que a empresa possui até 
então. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
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30) A estratégia implicava mudanças nos padrões tecnológicos até então adotados pela 
empresa. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
31) A estratégia teve como referencia ações ou estratégias de competidores. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 
32) A estratégia representou uma mudança inovadora em relação ao que o mercado vinha 
praticando até então. 
1 □ discordo totalmente 2 □ discordo 3 □ concordo em parte 4 □ concordo 5 □ concordo 
totalmente 
 

Percepção do desempenho 
 
33) Numa escala de 1 a 10, dê uma nota para o desempenho de sua empresa nos últimos três 
anos. 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 
 
34) Como foi o desempenho geral de sua empresa em relação às suas expectativas? 
1 □  Muito abaixo do esperado 
2 □  abaixo do esperado 
3 □  esperado 
4 □  acima do esperado 
5□   muito acima do esperado 
 
35) como você avalia o desempenho geral de sua empresa com a de seus concorrentes? 
1 □  Muito abaixo do esperado 
2 □  abaixo do esperado 
3 □  esperado 
4 □  acima do esperado 
5□   muito acima do esperado 
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APÊNDICE 2 

Carta encaminhada à Prefeitura de Ouro Preto 

Ouro Preto, 03 de Fevereiro de 2012. 

Ao Secretário de Fazenda do Município de Ouro Preto 

Senhor Huaman Xavier Pinto Coelho 

 

Senhor Secretário 

 

Meu nome é Valério Augusto Lopes Passos, sou servidor público do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, IFMG, residente à 

rua Professor Honório Esteves, 233, Cabeças, Ouro Preto, MG e mestrando do Programa de 

Pós-Graduação stricto senso em Administração da Universidade FUMEC. 

Minha pesquisa tem como objetivo analisar a formação de estratégia em micro e 

pequenas empresas em associação com a percepção de desempenho pelos seus dirigentes. A 

coleta de dados dar-se-á pela aplicação in loco de um questionário estruturado de quarenta e 

uma questões. Para tal ação é necessário que se faça um levantamento das micro e pequenas 

empresas que atuam no município de Ouro Preto. 

Desta forma solicito a Vossa Senhoria a autorização e permissão para o meu acesso 

aos seguintes dados cadastrais das micro e pequenas empresas em Ouro Preto: Nome da 

empresa; endereço; telefone de contato, e-mail, classificação do porte da empresa 

(micro/pequena empresa) e setor econômico (indústria/comércio/serviços). O 

levantamento destes dados é essencial para a definição da amostra e posterior aplicação dos 

questionários. Certo de contar com a vossa atenção. 

 

Cordialmente. 

 

Valério Augusto Lopes Passos 

 
Dados do Pesquisador 
Nome: Valério Augusto Lopes Passos 
e-mail: valerio.passos@ifmg.edu.br 
Telefone comercial: (31)3559 2187/2188 
Telefone residencial: (31) 3551 0598 
Celular: (31) 9225 3500/9861 8840 
Mestrado Acadêmico/Universidade FUMEC/FACE/MINTER. 
 Professor Orientador: Professor Dr. Henrique Cordeiro Martins 
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ANEXO 

Quadro de correspondências entre as dimensões/construtos (Meirelles, 2003) e as questões aplicadas 

Questões Definição operacional Dimensões 

1) A estratégia foi decidida em um 
processo formal de análises, discussões 
e, por fim, de escolha. 

Em que medida a estratégia foi elaborada e 
decidida através de processos mais ou menos 
formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/abertos; 
que critérios de decisão foram utilizados no 
processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

2) A estratégia foi decidida dentro do 
processo periódico de planejamento 
estratégico da empresa. 

Em que medida a estratégia foi elaborada e 
decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

3) Na elaboração da estratégia, foram 
obtidas contribuições de vários setores da 
empresa que seriam afetados pela 
estratégia, antes de decidir pela sua 
adoção. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

4) A estratégia foi exaustivamente 
discutida antes de ser adotada. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

5) É difícil dizer como surgiu a idéia que 
afi nal gerou a estratégia. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

6) A idéia da estratégia já existia, antes 
de sua adoção formal, na mente de um ou 
mais componentes da diretoria/gerência. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

7) Criatividade e intuição foram 
essenciais na formulação da estratégia. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

8) Na hora da decisão, o poder de grupo 
e indivíduos pesou mais que as 
informações objetivas. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

9) Mais de uma alternativa de ação foi 
avaliada antes de se decidir pela adoção 
da estratégia. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
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10) As alternativas estratégias foram 
traduzidas em termos financeiros para 
tomar a decisão estratégia mais objetiva. 

Em que medida a estratégia foi elaborada 
e decidida através de processos mais ou 
menos formais e racionais/ informais 
intuitivos, mais ou menos participativos/ 
abertos; que critérios de decisão foram 
utilizados no processo. 

 

Elaboração e 
concepção das 
ideias e decisão 
 

11)Análises 
criteriosas/cuidadosas/detalhadas do 
ambiente externo orientaram a decisão de 
adotar a estratégia. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

12) A decisão de adotar a estratégia foi 
orientada por uma análise de como os 
vários fatores e forças do ambiente 
externo tenderiam a se comportar no 
futuro. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

13) A decisão de adotar a estratégia foi 
orientada por uma avaliação dos 
prováveis movimentos que os 
concorrentes fariam em relação à 
estratégia. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

14) A evolução do ambiente externo, 
após a adoção da estratégia, ocorreu 
dentro das expectativas. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 
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15) O conhecimento já acumulado na 
empresa sobre o mercado foi mais 
importante para a decisão de adotar a 
estratégia que pesquisas e analises 
formal. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

16) À época da adoção da estratégia, as 
opções estratégias eram limitadas, 
portanto pode-se dizer que a alternativa 
adotada praticamente se impôs. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

17) A estratégia adotada visava o 
aproveitamento de oportunidade 
percebida no ambiente de atuação da 
empresa. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

18) A estratégia adotada visava 
neutralizar ameaça percebida no 
ambiente de atuação da empresa. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

19) Mesmo depois de escolhida a 
estratégia e iniciada sua implantação, 
continuou-se monitorando o ambiente 
externo, para que fosse possível verificar 
se a estratégia continuava adequada. 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 
formais e rigorosas dos ambientes interno e 
externo; em que medida estas análises 
contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 
uma compreensão uniforme/divergente 
sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 
determinada pelos ambientes de atuação 
da organização. 

Análise e 
compreensão dos 
ambientes externo e 
interno 

20) A avaliação das habilidades e 
competências internas (pontos fortes e pontos 

fracos) da empresa orientou a escolha da 

em que medida a adoção da estratégia 
foi precedida/acompanhada de análises 

formais e rigorosas dos ambientes interno e 

externo; em que medida estas análises 

Análise e compreensão 
dos ambientes externo 

e interno 
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estratégia. contemplaram mais ou menos, elementos 
destes ambiente, em que medida percebe-se 

uma compreensão uniforme/divergente 

sobre tais ambientes; em que medida 
percebe-se que a escolha estratégica foi 

determinada pelos ambientes de atuação 

da organização. 

21) A estratégia, uma vez concebida, foi 
desdobrada em metas, planos de ação, 
orçamentos. 

Em que medida a a fase de implantação 

da estratégia foi conduzida de maneira formal 
racional/controlada; em que medida esta 

fase envolveu o tratamento das resistências 

internas e a adequação das atividades/habili 
dades da organização; em que medida 

problemas de compreensão/entendimento 

sobre a estratégia representaram entraves 
fase de implantação; em em que medida a 

estratégia implantada difere da elaborada 

e os problemas na implantação superaram 
os previstos 

Implantação e 

Controle da 
estratégia 

 

22) Estabeleceu-se uma agenda de avaliações 
para acompanhar a implantação da estratégia. 

Em que medida a a fase de implantação 
da estratégia foi conduzida de maneira formal 

racional/controlada; em que medida esta 

fase envolveu o tratamento das resistências 
internas e a adequação das atividades/habili 

dades da organização; em que medida 

problemas de compreensão/entendimento 
sobre a estratégia representaram entraves 

fase de implantação; em em que medida a 

estratégia implantada difere da elaborada 
e os problemas na implantação superaram 

os previstos 

Implantação e 
Controle da 

estratégia 

 

23) A estratégia, uma vez decidida, foi 

devidamente comunicada a todos os que 

deveriam compreendê-la e segui-la. 

Em que medida a a fase de implantação 

da estratégia foi conduzida de maneira formal 

racional/controlada; em que medida esta 
fase envolveu o tratamento das resistências 

internas e a adequação das atividades/habili 

dades da organização; em que medida 
problemas de compreensão/entendimento 

sobre a estratégia representaram entraves 

fase de implantação; em em que medida a 
estratégia implantada difere da elaborada 

e os problemas na implantação superaram 

os previstos 

Implantação e 

Controle da 

estratégia 
 

24) Há uma distancia entre a estratégia 
formulada/pensada inicialmente e a que foi 

efetivamente implantada. 

Em que medida a a fase de implantação 
da estratégia foi conduzida de maneira formal 

racional/controlada; em que medida esta 

fase envolveu o tratamento das resistências 
internas e a adequação das atividades/habili 

dades da organização; em que medida 

problemas de compreensão/entendimento 
sobre a estratégia representaram entraves 

fase de implantação; em em que medida a 

estratégia implantada difere da elaborada 
e os problemas na implantação superaram 

os previstos 

Implantação e 
Controle da 

estratégia 

 

25) As pessoas que apoiaram a decisão 

estratégia também mostraram fi rmeza na hora 

de implementá-la. 

Em que medida a a fase de implantação 

da estratégia foi conduzida de maneira formal 

racional/controlada; em que medida esta 
fase envolveu o tratamento das resistências 

internas e a adequação das atividades/habili 

dades da organização; em que medida 
problemas de compreensão/entendimento 

sobre a estratégia representaram entraves 

fase de implantação; em em que medida a 
estratégia implantada difere da elaborada 

e os problemas na implantação superaram 

os previstos 

Implantação e 

Controle da 

estratégia 
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26) Cumpriu-se a agenda de acompanhamento 

e avaliação da implementação da estratégia. 
Em que medida a a fase de implantação 

da estratégia foi conduzida de maneira formal 
racional/controlada; em que medida esta 

fase envolveu o tratamento das resistências 

internas e a adequação das atividades/habili 
dades da organização; em que medida 

problemas de compreensão/entendimento 

Implantação e 
Controle da 

estratégia 
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sobre a estratégia representaram entraves 

fase de implantação; em em que medida a 

estratégia implantada difere da elaborada 

e os problemas na implantação superaram 

os previstos 

27) A estratégia representou mudanças 
em relação às estratégias até então 
vigentes na empresa. 

Em que medida a estratégia e seu processo 
de formação representaram continuidade/ 
ruptura em relação à estruturas internas 
e externas ( hierarquia/poder, 
estratégias anteriores, valores/cultura, 
tecnologia, regras). 

Interrelação da 
estratégia com as 
estruturas internas e 
externas 
 

28) Pelo menos inicialmente, a idéia da 
estratégia foi recebida com desconfi ança 
por alguns daqueles que participavam da 
decisão de adotá-la. 

Em que medida a estratégia e seu processo 
de formação representaram continuidade/ 
ruptura em relação à estruturas internas 
e externas ( hierarquia/poder, 
estratégias anteriores, valores/cultura, 
tecnologia, regras). 

Interrelação  da 
estratégia com as 
estruturas internas e 
externas 
 

29) A estratégia exigia mudanças nas 
competências e habilidades que a 
empresa possui até então. 

Em que medida a estratégia e seu processo 
de formação representaram continuidade/ 
ruptura em relação à estruturas internas 
e externas ( hierarquia/poder, 
estratégias anteriores, valores/cultura, 
tecnologia, regras). 

Interrelação  da 
estratégia com as 
estruturas internas e 
externas 
 

30) A estratégia implicava mudanças nos 
padrões tecnológicos até então adotados 
pela empresa. 

Em que medida a estratégia e seu processo 
de formação representaram continuidade/ 
ruptura em relação à estruturas internas 
e externas ( hierarquia/poder, 
estratégias anteriores, valores/cultura, 
tecnologia, regras). 

Interrelação  da 
estratégia com as 
estruturas internas e 
externas 
 

31) A estratégia teve como referencia 
ações ou estratégias de competidores. 

Em que medida a estratégia e seu processo 
de formação representaram continuidade/ 
ruptura em relação à estruturas internas 
e externas ( hierarquia/poder, 
estratégias anteriores, valores/cultura, 
tecnologia, regras). 

Interrelação  da 
estratégia com as 
estruturas internas e 
externas 
 

32) A estratégia representou uma 
mudança inovadora em relação ao que o 
mercado vinha praticando até então. 

Em que medida a estratégia e seu processo 
de formação representaram continuidade/ 
ruptura em relação à estruturas internas 
e externas ( hierarquia/poder, 
estratégias anteriores, valores/cultura, 
tecnologia, regras). 

Interrelação  da 
estratégia com as 
estruturas internas e 
externas 
 


