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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo investigar como a incerteza ambiental e estratégia competitiva adotadas afetam o desempenho das 
Micro e Pequenas empresas do segmento de Comércio e acima de 10 anos de atuação da cidade de Ourinhos/SP. A pesquisa tem abordagem 
quantitativa e finalidade descritiva, e foi desenvolvida por meio de uma pesquisa de campo no formato survey. Para classificar o comportamento 
estratégico foi utilizado questionário desenvolvido por Miles e Snow (1978) que caracteriza quatro tipos de estratégias: prospectora, defensiva, 
analítica e reativa. Para identificar a incerteza ambiental foi utilizada a escala desenvolvida por Camisón (2004). De acordo com o autor, a 
incerteza ambiental compreende o dinamismo, a rivalidade e a complexidade do ambiente de negócios. O desempenho organizacional foi medido 
por meio de escalas de avaliação subjetiva como a proposta por Deshpandé et al (1993) e Jaworski e Kohli (1993).  O tratamento dos dados foi 
realizado em duas fases. A primeira fase incluiu a realização de uma Análise da Variância (ANOVA) de dois critérios (two way), onde os dois 
critérios foram a incerteza ambiental à qual as empresas estavam submetidas e a estratégia adotada pelas empresas pesquisadas, e tendo como 
variável dependente o desempenho da empresa. Para tal, foi necessário realizar inicialmente uma Análise de Cluster para classificar as empresas 
em conglomerados em função em função do nível de incerteza ambiental a que estão submetidas. Para o segundo critério (estratégia adotada), 
elas foram classificadas de acordo com a categoria (Defensiva, Reativa, Defensiva ou Prospectora) identificada através da metodologia de Miles e 
Snow (1978). Os resultados da primeira fase da ANOVA permitiram verificar: (i) se existia influência da incerteza ambiental no desempenho das 
empresas; (ii) se existia influência da estratégia adotada no desempenho das empresas; e (iii) se existia interação entre a incerteza ambiental e a 
estratégia, para fins de desempenho da empresa. A possível constatação de uma interação entre o ambiente e a estratégia indicaria que empresas 
em um ambiente com um determinado nível de incerteza podem desempenhar melhor se adotarem determinada estratégia, mas que em outro 
ambiente, com outro nível de incerteza, a melhor resposta pode ser a adoção de uma estratégia diferente. Como foi este o caso, uma nova 
Análise da Variância (ANOVA) foi realizada, mas desta vez de critério único (one way) somente com a inclusão de empresas dentro de um dos 
clusters de incerteza ambiental, para testar se dentro desse nível de incertezas, existem diferenças no desempenho médio das empresas em 
função da estratégia adotada por elas.  Com relação à influência da incerteza ambiental e da estratégia competitiva adotada no desempenho da 
empresa, objetivo principal da pesquisa, os resultados indicaram a ausência desta influência entre as empresas do contexto pesquisado, tanto 
para a incerteza quando para a estratégia. Entretanto, os resultados sugerem a presença de interação entre a incerteza ambiental e a estratégia, 
como fator influenciador do desempenho da empresa. A contribuição prática deste trabalho portanto é que não adianta procurar um ambiente 
com diferentes turbulências, nem uma estratégia específica, mas considerar a interação entre os padrões. As empresas com determinado nível de 
incerteza podem ter um desempenho melhor se adotarem determinada estratégia, mas em outro nível de incerteza a adoção da estratégia 
deveria ser diferente para alcançar um desempenho satisfatório. Ou seja, a incerteza ambiental e a estratégia separadamente não criam impacto 
no desempenho da empresa.
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