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Resumo:  
Os últimos anos vêm sendo marcados por um processo acelerado de transformações 

tecnológicas, culturais, organizacionais, sociais e econômicas que se refletem nas 

organizações. Essas transformações influenciam diretamente na forma como as organizações 

interpretam e agem em sua busca de sobrevivência e prosperidade nas diversas oportunidades 

advindas do ambiente em que se encontram. As competências desenvolvidas e o uso de seus 

recursos disponíveis têm reflexo direto no seu desempenho. A presente pesquisa buscou 

estudar as relações entre as dimensões do ambiente competitivo (complexidade, dinamicidade 

e hostilidade), a postura estratégica adotada pelos gestores (postura analítica, postura pró-ativa 

e postura defensiva) e suas relações com o desempenho (lucratividade e crescimento). Para 

alcançar os objetivos propostos, utilizou-se o chamado modelo Strobe revisado (Strober). Esse 

modelo foi desenvolvido por Venkatraman (1989) e aborda questões relativas às dimensões 

orientação estratégica e competitividade. Posteriormente, foi ampliado por Tan e Litschert 

(1994), que incluíram a dimensão ambiente competitivo. O estudo foi realizado em duas 

etapas, a primeira de caráter qualitativo e a segunda, quantitativo. O objetivo da pesquisa 

qualitativa foi verificar as dimensões abordadas no modelo original e suas relações. Para tanto, 

foi realizada uma investigação semi-estruturada, por meio da técnica de entrevista em 

profundidade, tendo como resultado um modelo próximo do modelo Strobe revisado 

(Strober). Depois, realizou-se a pesquisa de cunho quantitativo (Survey), na qual se buscou 

identificar a existência e a intensidade das relações entre os construtos, bem como a sua 

intensidade. Para isso, utilizou-se a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE). O 

estudo foi realizado em revendas de veículos situadas na Grande Belo Horizonte, obtendo-se 

uma amostra de 169 questionários. De um total de 12 hipóteses propostas no modelo, cinco 

foram confirmadas. Das sete hipóteses não confirmadas, quatro mostraram a existência 
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das relações, porém não no nível de alfa significância bicaudal de 10%. Uma das possíveis 

explicações se deve ao tamanho da amostra de 169 questionários, para o número de 

parâmetros do modelo. O modelo testado demonstrou-se marginalmente aceitável, o que 

motivou a busca de um modelo alternativo (aninhado) com melhor ajuste aos dados empíricos 

obtidos. O segundo mostrou-se com melhor ajuste e mais parcimonioso. 

 

 


