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Resumo:  

Este trabalho refere-se a modelagem estratégica relacionando os ambientes interno e 

externo com a postura estratégica e o desempenho de uma empresa mineradora 

brasileira de grande porte. A estrutura da dissertação contém a fundamentação teórica 

sobre a estratégia, que é conceituada e discutida por meio de sua formação, formulação 

e implantação. Em seguida, discorre sobre o desempenho organizacional, discutindo a 

questão da mensuração de construtos em estratégia para o estabelecimento do 

desempenho e aborda os modelos e tipologias adotadas para a construção  preliminar e 

hipotética deste relacionamento, usando o modelo de retornos superiores baseados nos 

recursos, cujas capacidades de uma organização são analisadas sob o foco do quão 

valiosas, raras, insubstituíveis e de imitação dispendiosas estas são  (RBV = VRIO), 

assim como as associações de dimensões e construtos pelos modelos multidirecionais e 

do Strategic Orientation of Business Enterprises (STROBE). O modelo relacional 

proposto a partir destes conceitos associa os construtos acima, utilizando-se uma 

interpolação de técnicas e tipologias conhecidas, no intuito de buscar um 

relacionamento que explique a dinâmica que envolve o desempenho da empresa, em 

suas dimensões: lucratividade e crescimento. Inicialmente foi feita a seleção dos 

indicadores determinados pela pesquisa exploratória inicial, utilizando-se da técnica 

Delphi, com executivos da empresa em análise. Em uma segunda etapa da pesquisa, os 

fatores de sucesso e indicadores obtidos nas dimensões analisadas foram validadas 

utilizando-se de técnicas estatísticas. Foi feita a análise exploratória nesta fase, seguida 

de descrição da amostra, análise descritiva, dados ausentes, avaliação da normalidade, 

Outliers, e análises de linearidade, multicolinearidade, qualidade da mensuração, 

dimensionalidade, confiabilidade, validade de construto e médias dos indicadores. A 

hipótese de que um modelo tipológico pronto (como o STROBE), sem adaptações e 

incapaz de explicar sozinho a lógica interativa, entre estes construtos e seus indicadores, 

foi confirmada nesta etapa. 
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