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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. 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). A pesquisa tem abordagem quantitativa e finalidade 
descritiva, e foi desenvolvida por meio de uma pesquisa de campo no formato 
survey. O primeiro procedimento a ser adotado foi uma Análise da Variância 
(ANOVA) de dois critérios (two-way), onde os dois critérios seriam a incerteza 
ambiental à qual as empresas estão submetidas e a estratégia adotada pelas 
empresas, Para tal, foi realizada uma Análise de Cluster para classificar as 
empresas em 2 clusters em função da proximidade das respostas às perguntas da 
escala de Camisón (2004). Foi realizada uma nova Análise da Variância (ANOVA), 
mas desta vez de critério único (one-way) só com as 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 a constatação de que não adianta procurar um 
ambiente com diferente turbulência, nem uma estratégia específica, mas considerar 
a interação entre os fatores. As empresas com determinado nível de incerteza 
ambiental podem ter um desempenho melhor se adotarem determinada estratégia, 
mas em outro nível de incerteza, a escolha da estratégia deveria ser diferente para 
alcançar um desempenho satisfatório. Ou seja, a incerteza ambiental e a estratégia  
não criam impacto no desempenho da empresa, quando analisadas separadamente, 
mas acontece o contrário quando analisadas em conjunto 
 

 

Palavras chave: Desempenho, Estratégia. Incerteza ambiental. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work had as objective to investigate how the environmental uncertainty 
and competitive strategy adopted affect the performance of Micro and Small 
companies in the Commerce segment and over 10 years of operation in the city of 
Ourinhos / SP. To classify the strategic behavior was used a questionnaire 
developed by Miles and Snow (1978) that characterizes four types of strategies: 
prospective, defensive, analytical and reactive. To identify the environmental 
uncertainty was used the scale developed by Camisón (2004). According to the 
author, environmental uncertainty comprises the dynamism, rivalry and complexity of 
the business environment. Organizational performance was measured using 
subjective assessment scales as proposed by Deshpandé et al (1993) and Jaworski 
and Kohli (1993). The research has a quantitative approach and descriptive purpose, 
and was developed through a field survey in the survey format. The first procedure to 
be adopted was a Variance Analysis (ANOVA) of two criteria (twoway), where the 
two criteria would be the environmental uncertainty to which the companies are 
submitted and the strategy adopted by the companies. Cluster to classify the 
companies into two clusters due to the proximity of the answers to the questions of 
the Camisón scale (2004). A new Analysis of Variance (ANOVA), but this time of 
single criterion (oneway) was carried out only with the companies within one of the 
clusters of environmental uncertainty, to test if within this level of uncertainties there 
are differences in the average performance of the companies in the strategy adopted 
by them. With respect to the influence of the environmental uncertainty and the 
competitive strategy adopted in the company performance, the main objective of the 
research, the results indicated the absence of this influence among the companies of 
the researched context, both for the uncertainty and for the strategy. However, the 
results suggest the presence of interaction between environmental uncertainty and 
strategy, as a factor influencing the performance of the company. The practical 
contribution of this work is therefore that it is no use searching for an environment 
with different turbulences, nor a specific strategy, but to consider the interaction 
between the standards. Companies with a certain level of uncertainty may perform 
better if they adopt a certain strategy, but at another level of uncertainty the adoption 
of the strategy should be different to achieve satisfactory performance. That is, 
environmental uncertainty and strategy separately do not impact the company's 
performance. 
 
 
Key words: Performance, Strategy. Environmental uncertainty. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

 

As Micro e Pequenas empresas (MPES) necessitam perceber e entender 

como a estratégia competitiva adotada e a turbulência do mercado em que atuam 

interferem em seu desempenho competitivo, já que elas normalmente habitam 

ambientes de alta rivalidade. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae 2017), anualmente, são criadas no Brasil cerca de 1,2 milhões de empresas 

sendo 99% delas no formato Micro e Pequenas Empresas(MPES).  

Elas enfrentam dificuldades de natureza gerencial por serem, muitas vezes, 

administradas com restrição orçamentária e por falta de crédito disponível no 

mercado. Seus proprietários, quase sempre, não são administradores e não 

conhecem as ferramentas necessárias para uma boa gestão.   

A despeito da sua relevância econômica e social, segundo pesquisas do 

SEBRAE(2017, p.4), “o dado mais recente mostra que a cada 100 empreendimentos 

criados, 77 sobrevivem aos primeiros dois anos de atividade”, o que pressupõe que 

a mortalidade das Micro e Pequenas Empresas (MPES) brasileiras, seja em torno de 

23%, nos dois primeiros anos de atividade. Relatórios do Sebrae apontam motivos  

que vão desde a falta de planejamento e de capital de giro até a inexistência de 

entendimento do mercado em que atuam. Esse período é o mais significativo no que 

diz respeito à sobrevivência. 

 A necessidade de sobreviver e perpetuar um modelo de negócio em um 

ambiente globalizado obriga os empreendedores e gestores a enfrentarem 

significativos desafios e estarem sempre atentos às mudanças em seus ambiente 

interno e externo, provocadas por fatores como mudanças no perfil dos clientes, 

inovações  tecnológicas, regulações governamentais e acirramento da rivalidade 

entre outros. Tais mudanças levam por vezes a ambientes de alta  incerteza que 

normalmente estão associados às dificuldades que as empresas tem em prever 

cenários futuros, independente se são bons ou ruins. Para Camison e Villar-Lopes 

(2014), a incerteza ambiental pode ser caracterizada em 3 dimensões: dinamismo 

do ambiente, abundância de recursos críticos no ambiente, rivalidade, e  
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complexidade do ambiente. Para Fagundes (2011), a alta mortalidade das micro e 

pequenas empresas está diretamente  à turbulência ou incerteza ambiental. 

A análise do ambiente externo, em especial aqueles de alta incerteza, ajuda 

no entendimento das ameaças e oportunidades, colaborando com o posicionamento 

correto da empresa em seu mercado e preparando a mesma para eventuais 

turbulências em seu ambiente. A partir da capacidade de entender e absorver as 

mudanças em seu ambiente, as empresas podem criar e desenvolver condições 

para serem mais competitivas. 

Para Porter (1986), a escolha de uma estratégia competitiva requer uma análise do 

ambiente da empresa (país, setor, concorrentes diretos) a partir de sua missão e 

objetivos organizacionais. As empresas para serem competitivas e com isso se 

manterem no mercado, precisam constantemente analisar seus pontos fortes e 

fracos, e as características do ambiente em que estão inseridas na busca de 

estratégias competitivas adequadas às suas características e às do ambiente que 

lhe possibilitem um retorno acima da média do setor. Miles e Snow (1978) 

classificam as estratégias competitivas em quatro tipos: prospectora, analítica, 

defensiva, e reativa. As três primeiras se caracterizam por enfatizarem uma 

adequada coerência entre ambiente, estrutura e ação, pois as escolhas estratégicas 

estariam alinhadas aos processos e à estruturação organizacional, e estas com a 

primeira. A última, considerada não-estratégia, se caracteriza pelo não-alinhamento 

entre ações, processo e estrutura. 

O entendimento do ambiente, em especial aqueles de alta incerteza, é 

importante, portanto para a escolha de uma adequada estratégia competitiva  que 

assegure um desempenho acima da média. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

  Diante da situação apresentada, coloca-se a seguinte questão-problema 

desta pesquisa: Como a incerteza ambiental e estratégia competitiva adotada por  

Micro e Pequenas  do segmento de comércio, estabelecidas há mais de 10 anos no 

mercado, afetam seu desempenho? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

  Segundo Creswell (2007), o objetivo estabelece os propósitos, a intenção e a 

ideia principal de uma proposta ou de um estudo. Essa ideia se baseia em uma 

necessidade (o problema) e é refinada em questões específicas (as questões de 

pesquisa). 

 

1.2.1 Objetivo Final 

 

Investigar como a incerteza ambiental e estratégia competitiva afetam o 

desempenho de Micro e Pequenas empresas do segmento de Comércio com mais 

de 10 anos de atuação na cidade de Ourinhos/SP. 

1.2.2   Objetivos intermediários: 

 

 Identificar o grau de incerteza ambiental percebido pelas empresas 

pesquisadas. 

 Identificar a estratégia competitiva adotada pelas empresas pesquisadas. 

 Identificar o desempenho das empresas pesquisadas 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 De acordo com Vergara (2009), a delimitação trata do estabelecimento das 

fronteiras concernentes às proposições teóricas consideradas, ao período de tempo 

e ao espaço relacionadas ao objeto da investigação. 

 

1.3.1. Espacial 

 Foi realizada a pesquisa com Micro e Pequenas empresas do segmento de 

Comércio e com mais de 10 anos de atividade no município de Ourinhos, do Estado 

de São Paulo. 

 

1.3.2.Temporal 

Foram realizadas pesquisas nos meses de setembro e outubro de 2017. 
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1.3.3.Teórica 

O comportamento estratégico foi classificado a partir das respostas ao 

questionário desenvolvido por Miles e Snow (1978) que contemplam quatro 

categorias: Estratégia prospectora, estratégia defensiva, estratégia analítica e 

estratégia Reativa.  

A incerteza ambiental foi classificada a partir da 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. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 1.4.1 Relevância Acadêmica 

  

Esse estudo também contribui com a discussão da adequação da estratégia 

ao nível de incerteza ambiental com que se deparam as empresas. 

A análise do ambiente externo ajuda entender ameaças e oportunidades, que 

contribuem para o posicionamento da empresa dentro do mercado competitivo. Com 

a capacidade de entender e absorver as mudanças em seu ambiente, as empresas 

podem criar e desenvolver condições para serem mais competitivas. 

Porter (1986) afirma que estratégia competitiva busca um posicionamento 

competitivo favorável em um ambiente mercadológico. A essência, a definição e a 

formulação de uma estratégia competitiva são definidas e desenvolvidas a partir de 

sua linha de atuação, metas, e objetivos a serem atingidos. 

  

 1.4.2 Relevância para a economia 

Pesquisas do Sebrae (2016) indicam que o Brasil possui 6,4 milhões de 

estabelecimentos, sendo 99% formados por MPES, que respondem por 52% dos 

empregos com carteira assinada no setor privado. Carmo, Santos, Lima (2013) 

argumentam que a mortalidade das MPE´s traz consequências como a perda de 

investimentos e arrecadação, o desemprego e, ainda, criam impactos negativos no 

desenvolvimento da produção interna do país. É necessário e relevante, no estudo 

das MPE’s, a compreensão dos possíveis fatores condicionantes das taxas de 
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mortalidade, a identificação de fatores que possam caracterizar como possíveis 

determinantes da sobrevivência desse tipo de empreendimento.  

 A presente pesquisa pode, portanto colaborar para a redução desta 

mortalidade a partir de um entendimento da interdependência entre estratégia, 

incerteza ambiental e desempenho. 

• 1.5. Organização da Pesquisa 

  A presente dissertação foi estruturada da seguinte forma: 

 No capítulo I, foram apresentados: a introdução, o problema da pesquisa, os 

objetivos final e intermediários, as delimitações geográficas, setorial, temporal e 

teórica e a relevância da pesquisa. 

 No capítulo II, foi abordado o referencial teórico, caracterizado pela revisão da 

literatura sobre desempenho, turbulência, estratégia e contextualização das Micro e 

Pequenas empresas no cenário empresarial. 

 O capítulo III abrangerá a metodologia, sua abordagem metodológica: o tipo da 

pesquisa: a estratégia metodológica: as amostras: a coleta: o tratamento e a análise 

de dados e as limitações metodológicas. 

 O capítulo IV apresentará o resultado da abordagem quantitativa dos dados 

coletados nas Micro e Pequenas empresas da cidade de Ourinhos, SP, utilizando o 

referencial da teoria pesquisada. 

 O capítulo V abarcará a análise das evidências coletadas no estudo 

quantitativo, permitindo iluminar os resultados quantitativos com a percepção do 

autores  a respeito do assunto. 

 O capítulo VI apresentará as conclusões e considerações finais e 

recomendações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 Segundo De Aquino e Fellows (2001), as empresas brasileiras enfrentam 

interferências do ambiente externo: clientes cada vez mais exigentes e concorrência 

cada vez mais globalizada. Essas empresas precisam desenvolver processos que 

possam medir e avaliar o desempenho para que sejam mais competitivos e 

consigam atender às necessidades e aos desejos dos seus clientes diante do 

cenário de competição global e acirrada. 

 De acordo com Nunes (2008), a globalização modificou as perspectivas de 

mercado e dos negócios que se iniciam em uma configuração no âmbito 

internacional. Empresas dos países da América do Sul têm como característica a 

necessidade de capital externo e de uma maior competitividade que são impostas 

pelas empresas dos países mais desenvolvidos. Dentro desse contexto, empresas 

buscam modelos e alternativas de gestão, alicerçadas no processo de criação de 

informações, para serem mais competitivas. A avaliação de desempenho pode ser 

uma ferramenta eficiente e fundamental para o sucesso da organização, ao trazer 

informações necessárias para tomada de decisão. 

 A busca da competitividade exige um constante monitoramento e avaliação 

sobre o desempenho. A melhor forma de se acompanhar a gestão é a utilização de 

indicadores de natureza quantitativa. Os indicadores quantitativos, por serem mais 

objetivos em seus resultados, eliminam dúvidas e incertezas. O surgimento de novos 

indicadores de desempenho quantitativo vai além de dados financeiros, colaboram 

mais efetivamente na apresentação da posição competitiva da empresa. Esses 

indicadores têm condições de aprimorar processos e a capacidade de intervir no 

planejamento estratégico. Alguns modelos de avaliação possuem dificuldade em 

classificar, organizar e mensurar indicadores de desempenho, sendo que, as 

modernas práticas de gestão exigem dados precisos e fatos que rejeitam as 

decisões alicerçadas em sentimentos.  O acompanhamento do processo de 

planejamento deve ser embasado em indicadores que facilitem sua análise. Assim, o 

que foi realizado  avaliado pelos gestores que terão capacidade de corrigir 

distorções entre o executado e o planejado. (NUNES 2008) 
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  Almeida, Marçal e Kovaleski (2004) afirmam que as mudanças da sociedade 

estão ocorrendo em grande velocidade, principalmente na área da Administração. 

As transformações se originam nas diversas interfaces da empresa com os clientes 

e fornecedores. E a avaliação do desempenho pode propiciar uma oportunidade de 

melhorar os processos gerenciais e a eficiência da organização. 

 Gartner (2005) mostra que é possível sintetizar os objetivos básicos de 

qualquer gestor, destacando a maximização de lucratividade e seu posicionamento 

mais agressivo no mercado. Esses objetivos, normalmente, são intrínsecos aos 

mercados altamente competitivos, e entrelaçam-se, ao mesmo tempo, com 

exigência de maior responsabilidade social. A importância do monitoramento do 

alcance desses objetivos pode ser feito por intermédio da avaliação de desempenho 

que toma como base o benchmarking. Essa abordagem traz a ideia de desempenho 

usando a comparação dos resultados da empresa em relação às demais 

concorrentes do setor. 

 Garengo (2005) assegura que o modelo de avaliação de desempenho deve 

estar alinhado com a estratégia. E deve incluir as medidas financeiras e não 

financeiras. A organização não é somente uma estrutura hierárquica, mas processos 

internos e externos profundos e detalhados. As medidas de desempenho são 

desenvolvidas pela capacidade da organização em ter processos definidos e 

quantificáveis para gerarem informações de desempenho. Os objetivos devem ser 

claros para que possam ser entendidos por todos os envolvidos e serem fáceis de 

serem comunicados a todos os envolvidos. 

  Moreira (2002) defende que o desalinhamento entre o que foi planejado e o 

efetivamente realizado pode trazer perdas para a empresa e, desse modo, diminuir 

seu desempenho competitivo; daí, a importância do equilíbrio entre estratégia e 

processo operacional. 

 Teló (2000) assegura que o aperfeiçoamento do processo gerencial se dá a 

partir de um esforço sistemático em projetar, reprojetar e implantar um sistema de 

medição de desempenho que possua eficácia, eficiência, qualidade, produtividade, 

inovação e lucratividade, que são elementos de um sistema que suporta o processo 

de buscar ser cada vez mais competitivo. O desenvolvimento desse sistema de 

desempenho traz uma melhora no processo e uma maior possibilidade das 
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empresas buscarem seus objetivos de maneira mais direcionada, já que o sistema 

de medição colabora para tanto.   

  Hronec (1993) afirma que as medidas de desempenho são como “sinais 

vitais” da organização, por ajudarem a definir os seus processos de forma 

quantitativa e, assim, mostrar como as metas podem ser alcançadas. Esse sistema 

de desempenho tem que ser desenvolvido de baixo para cima, a partir de uma 

ligação estreita entre o setor operacional e o estratégico. A quantificação do 

desempenho possibilita maior confiabilidade e exatidão aos processos tornando-os 

mais seguros, e minimizando a utilização de palpites e intuições.  

 Carneiro (2003) define desempenho organizacional como um fenômeno 

complexo que escapa a uma visão simplista e unilateral. Vários autores têm 

desenvolvido estudos focados em atenções específicas e distintas para tal definição.   

Sejam causado pela limitação de tempo, de recursos ou, até mesmo, na 

indisponibilidade de dados suficientes, cada estudioso do assunto acaba atendo-se 

ao objetivo especifico de seu trabalho, restringindo-se ao seu entendimento do que é 

desempenho. Um desafio considerável seria criar um sistema de avaliação de 

desempenho que integrasse diferentes perspectivas. 

 Sink e Tuttle (1993, p. 175-193) afirmam que há diferentes tipos de medida de 

desempenho:  

• eficácia, sendo definida como “a realização efetiva das coisas certas, pontuais 

e com os requisitos de qualidade especificados. A medida operacional de eficácia é 

o output obtido dividido pelo output esperado”;  

•  eficiência, sendo definida como “o consumo previsto de recursos dividido por 

consumo efetivo de recursos”;  

•  qualidade de fornecedores, insumos, processos de transformação, saídas 

(outputs) do sistema organizacional, satisfação do cliente e, finalmente, do próprio 

processo de gerenciamento da qualidade;  

•  produtividade, como a “relação entre o que é gerado pelo sistema 

organizacional e o que entra nesse sistema”. É o output sobre o input;  

•  qualidade da vida de trabalho, como sendo “a resposta ou reação afetiva das 

pessoas do sistema organizacional”;  
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•  inovação, como sendo “o processo criativo de mudar o que estamos fazendo 

as coisas, a estrutura, tecnologia, produtos, serviços, métodos, procedimentos, 

políticas, etc., para reagir, com êxito, a pressões, oportunidades, desafios e 

ameaças externas e internas”;  

•  lucratividade/budgetabilidade, como sendo a relação entre um resultado e os 

inputs, ou seja, a lucratividade é representada como “uma medida ou conjunto de 

medidas que relacionam receita a custos” e budgetabilidade “uma medida ou 

conjunto de medidas da relação entre orçamentos, metas, entregas e prazos 

combinados, custos e cumprimento de prazos efetivamente”. 

Contudo, Tidd e Bessant (2009) ao reexaminarem o desempenho sob a ótica 

da inovação, verificaram várias medidas e indicadores possíveis: 

• Medidas de resultados específicos de vários tipos – por exemplo, patentes e 

trabalhos científicos como indicadores de conhecimento produzido, ou o número de 

novos produtos apresentados (e a percentagem de vendas e/ou lucros derivados) 

como indicadores de sucesso de inovação de produto; 

• Medidas de resultados de elementos operacionais ou de processos, tais como 

pesquisas de satisfação de clientes para mensurar e rastrear melhorias em 

qualidade ou flexibilidade; 

• Medidas de resultados que podem ser comparadas por setores ou 

empreendimentos – por exemplo, custo do produto, participação de mercado, 

desempenho da qualidade; 

• Medidas de resultados de sucesso estratégico, quando o desempenho global 

do negócio é melhorado de alguma forma e, quando, no mínimo, alguns benefícios 

podem ser atribuídos direta ou indiretamente à inovação – por exemplo, crescimento 

de receita ou participação de mercado, lucratividade melhorada, maior valor 

agregado.  

 De acordo com De Almeida, Rui e Kovaleski (2004), as metodologias de 

desempenho sempre estiveram presentes na evolução da humanidade. As pessoas 

estão sendo sempre avaliadas pelos outros. Entretanto as avaliações variam de 

acordo com a finalidade e os objetivos dos avaliadores. A necessidade de avaliação 

de desempenho sempre foi importante para atender a capacidade de eficiência das 
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empresas e, assim, gerarem mais lucro. Sem a mensuração do desempenho fica-se 

vulnerável aos resultados e a empresa corre risco de não atingir seus objetivos. 

 Kaplan e Norton (1997) entendem que alguns autores, na busca de aprimorar 

os mecanismos de avaliação de desempenho, têm proposto instrumentos que 

procuram equilibrar a definição de indicadores e metas em diferentes perspectivas e 

dimensões. Balanced Scorecard (BSC), desenvolvido pelos autores tem a proposta 

de agrupar as estratégias, objetivos, metas e medidas em quatro perspectivas de 

desempenho. 

 Financeira – É a expressão do desempenho através dos resultados 

financeiros e econômicos, como a lucratividade, a rentabilidade e retorno sobre o 

patrimônio. 

 Clientes – É o esforço da organização na conquista e manutenção do cliente, 

a partir de indicadores de satisfação de seus clientes; índices de insatisfação, 

participação do mercado, imagem e reputação da organização. 

 Processos internos – Tem o foco na orientação do aperfeiçoamento dos 

processos internos embasados nos indicadores de produtividade, qualidade dos 

produtos e serviços entre outros. 

 Aprendizado e crescimento – tem como indicadores o clima organizacional, a 

competência dos funcionários e a retenção de funcionários qualificados. 

 A partir dos indicadores desenvolvidos em cada perspectiva, os autores 

buscam estabelecer uma relação de causa e consequência. (KAPLAN; NORTON, 

1997, p.30-31). Os indicadores são divididos em dois grupos:  os indicadores de 

ocorrências, mais associados a perspectivas financeiras, relacionados aos eventos 

passados, como lucratividade, participação de mercado e os indicadores de 

tendências, ou indicadores de desempenho que refletem a singularidade da 

estratégia (KAPLAN; NORTON, 1997, p.156-158). O Balanced Scorecard, sendo 

utilizado, simultaneamente com outras ferramentas compatíveis, contribui para a 

melhoria do desempenho organizacional. 

 Entendendo a importância da avaliação do desempenho organizacional, 

Nascimento et al. (2011) realizaram um estudo que teve por objetivo investigar 

indicadores de desempenho utilizados em pesquisas de campo relacionadas à área 
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de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, no período de 2000 a 2008. Terra 

et al (2015) os indicadores mais utilizados tinham, em sua maioria, foco econômico-

financeiro e eram quantitativos com mensuração ordinal. Os trabalhos verificaram 

ainda que os indicadores de desempenho organizacional conseguiram atingir o 

objetivo de auxiliar no processo decisório, uma vez que 76% dos artigos 

investigados apresentaram as vantagens de sua aplicação. 

Basso, Alves e Nakamura (2002), a partir de respostas de 72 executivos de 

empresas que atuam no Brasil, listaram as medidas mais amplamente utilizadas 

para avaliação de desempenho. A ordem de utilização é mostrada no  

Quadro 1. Classificação das Medidas de Desempenho utilizadas no Brasil 

Classificação Medida de Desempenho 

1 ROI – Return on Investiment 

2 EVA® – Economic Value Added 

3 ROE – Return on Equity 

4 LPA – Lucro por Ação 

5 ROA – Return on Assets 

6 MVA – Market Value Added 

7 CVA – Cash Value Added 

8 TSR – Total Shareholder Return 

9 CFROI – Cash Flow Return on Investiment 

10 IPL – Índice Preço/Lucro 

Fonte: BASSO; ALVES; NAKAMURA, 2002. 

 Bastos (2009) afirma que a medida de desempenho mais utilizada pelas 

empresas que atuam no Brasil é o ROI, seguido do EVA®, ROE e LPA. Dentre 

essas métricas, a única que utiliza o custo de capital da empresa no cálculo de 

desempenho é o EVA 

 Gerolando (2003) conclui, a partir dos estudos realizados (ver figura1), que a 

avaliação e a medição de desempenho fazem parte do processo de melhoria, 

inovação e mudança organizacional, colaborando para um melhor desempenho da 

empresa. A gestão de desempenho organizacional colabora com a empresa na 

busca de sua eficiência e dos seus objetivos, alinhados a orientação estratégica. A 

empresa deve gerir o desempenho organizacional para que os processos e 

resultados sejam mais eficientes e eficazes, sendo necessário que a gestão trabalhe 

a partir de uma visão sistêmica já que o desempenho sem a integração da 

orientação estratégica e cultura, pode não trazer o resultado esperado. 
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Figura 1- Elementos que compõem a gestão de desempenho organizacional 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gerolando(2003, p.116). 

 

 Kaplan e Norton (2004) observam que uma empresa que tem capacidade de 

desenvolver em seus colaboradores uma adequada compreensão da missão, visão, 

estratégia e valores organizacionais, acaba por criar uma cultura de desempenho 

apoiada em compartilhamento do conhecimento, porque todos trabalham juntos na 

mesma direção. 

2.2 INCERTEZA AMBIENTAL. 

A partir da década de 1970, estruturas organizacionais rígidas e 

hierarquizadas foram substituídas por estruturas mais orgânicas e flexíveis. (RAAB; 

KENIS, 2009). Essas transformações aconteceram pela necessidade das empresas 

de terem que se adaptar às frequentes mudanças em seu ambiente externo, sejam 

elas de natureza econômica, institucional ou tecnológica (CASTELLS, 1999). 

 A turbulência causada no ambiente externo exige frequentemente que as 

empresas reorganizem seus processos e sua estrutura interna para se adaptarem às 

mudanças ambientais. BALDI (2002) 
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 Segundo Achrol (1991), a produção em massa estava embasada na produção 

em grandes volumes, por meio de processos mecanizados, baseados em linhas de 

montagem. Esta estrutura foi satisfatória em ambiente mercadológico estável e com 

baixo poder de troca por parte do consumidor. Com a mudança de foco do mercado 

de massa para o segmentado, as empresas se tornaram mais vulneráveis às 

mudanças do ambiente externo. 

 Análise do ambiente é um processo de acompanhamento do ambiente 

organizacional para identificar ameaças e oportunidades, presentes e futuras no 

ambiente externo e que possam interferir, de alguma maneira, na capacidade da 

empresa para alcançar os seus objetivos. De forma geral, a proposta da análise 

ambiental é avaliar o ambiente em que determinada empresa está inserida para que 

ela possa reagir no tempo certo e, assim, aumentar as chances de desempenho 

acima da média do setor. (CERTO; PETER, 1993) 

 Machado-da-Silva e Barbosa (2002) afirmam que é incontestável a 

necessidade das organizações estarem atentas às transformações ambientais. 

Entendendo a organização como um sistema aberto, os autores argumentam que, 

quanto maior o nível de competição do segmento em que a organização esteja 

inserida, mais deve ser levada em conta a proposição acima. As mudanças 

ambientais podem ser de diferentes ordens – social, política, ambiental e 

tecnológica, novos atores sociais, concorrência em processo de mudanças, aumento 

do padrão de consumo e indicadores econômicos. 

 Meneguetti (2010) explica que as mudanças organizacionais podem ocorrer 

sem que suas causas sejam de fácil percepção; elas podem estar dentro da própria 

empresa ou se originarem do ambiente externo sujeito a instabilidades. As empresas 

necessitam de mudanças organizacionais constantemente, para que atendam à 

novas exigências do ambiente externo As mudanças organizacionais podem ocorrer 

a partir de processos e do comportamento organizacional, ou da percepção do 

ambiente externo causado pela turbulência. A causa da mudança pode ser difícil de 

ser diagnosticado, sendo necessário monitorar o cenário..   

 Bertucci (1999) afirma que, no contexto de empresas cada vez mais 

competitivas e de recursos escassos, as mudanças ocorrem devido à introdução de 

novas tecnologias, da globalização e do surgimento de novos concorrentes. As 
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empresas buscam novas estratégias a partir da visão e capacidade de entendimento 

de seus administradores do ambiente externo. 

 

Autores como Bandeira de Melllo; Cunha(2004) , Ramos et al(2005) e 
Gimenez usam o termo turbulência ambiental. Já os teóricos Miliken(1987), 
Downey et al(1975), Jauch; Kraft(1986) e Miles; Snow(1978) usam o termo 
incerteza ambiental(environmental uncertainty). Contudo, todos eles se 
referem à mesma dificuldade de antever as mudanças ambientais a que as 
empresas estão expostas. (FAGUNDES, GIMENEZ, 2009, p 135). 

  

 Miliken (1987) propõe três tipos de incertezas ambientais: estado de 

incerteza, efeito de incerteza e resposta incerta. O estado de incerteza é quando a 

previsão do ambiente, ou parte dele se torna difícil. O efeito de incerteza é 

relacionado com a dificuldade de prever o futuro em virtude de um efeito de 

mudança de forma inesperada, como um evento da natureza, uma enchente. O 

último é a da incerteza à resposta, que está relacionado com a inabilidade de prever 

as consequências das escolhas feitas por parte do gestor. 

Bandeira-de-Mello e Cunha (2004) salientam que a turbulência ambiental, 

mais do que causada pela dinâmica competitiva, decorrente principalmente de 

inovações tecnológicas, e pela entrada de novos entrantes, decorre de ações 

governamentais e da peculiaridade do ambiente institucional do país. Assim a 

influência governamental e a turbulência têm efeitos diretos na gestão estratégica 

das pequenas empresas  

O relacionamento entre Pequenas empresas e atores ambientais em um 
ambiente turbulento e com forte influência governamental, pode ser 
explicado por um processo social, no qual firmas, com pouca capacidade de 
influenciar o ambiente em proveito próprio, lidam com adversidades 
impostas a elas pelos atores ambientais e agem no sentido de maximizar 
sua longevidade em detrimento da maximização dos ganhos econômico- 
financeiros (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA 2004, p. 159). 

 O Quadro 2 apresenta os principais elementos de análise do ambiente 

externo, conforme sugerido por Degent (1986). 

 

 

 

 



29 
 

Quadro 2. Avaliação do ambiente 

Ambiente Externo Principais Variaveis 

 
 
1.Competidores 

 Participação no mercado- segmentos e cliente. 

 Estratégia de Marketing. 

 Atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

 Novos projetos, expansões, alienações e posição 
relativa 

 Capacidade gerencial. 

 
 
 
2.Clientes 

 Razões por que são cliente 

 Processo de escolha e de compra 

 Utilização dos produtos e serviços 

 Segmentação de mercado 

 Perfil socioeconômico por segmento 

 Distribuição geográfica por segmento 

 
 
3.Tecnologias 

 Evolução de tecnologia dos produtos ou serviços. 

 Possíveis tendências e substituição 

 Tendências ecológicas 

 Incentivos governamentais à pesquisa. 

 Mudanças sócios econômicas 

 Projetos de pesquisa 

 
 
4.Políticas 
Governamentais 

 Prioridades governamentais 

 Politicas energética e ecológica 

 Política econômica 

 Política de investimento e financiamento. 

 Projetos aprovados pelo CDI 

 
5.Situação Geopolítica 

 Evolução política e econômica dos principais países 

 Fontes de energia e matérias-primas 

 Tendências dos grandes mercados consumidores 

 
 
 
 
6.Fatores 
socioeconômicos 

 Evolução dos preços e do poder aquisitivo 

 Mudanças de Hábito de consumo 

 Indicadores de conjuntura 

 Tendência de Inflação 

 Orçamento monetário e balanço de pagamentos 

 Deslocamentos urbanos 

 Tendência dos custos da mão de obra e das matérias-
primas 

 Ação Sindical. 

Fonte; Degent(1986.p77) 

 A partir das análises das classificações e dos componentes apresentados 

acima, observa-se que o ambiente pode ter configurações diferenciadas 

dependendo do momento em que as variáveis forem evidenciadas. Para Lesca 

(2003), torna-se importante caracterizar o ambiente quanto à sua capacidade de 

mudar ao longo do tempo e, assim, poder classificá-lo em termo de 

estabilidade/instabilidade, complexidade e turbulência.  

Para Gimenez (1993), a maneira com que a empresa tenta se adaptar às 

mudanças nos ambientes está relacionada à sua percepção de ameaças e 

oportunidades. Ramos et al (2005) lembram que a velocidade da globalização tem 

causado o aumento da turbulência ambiental. Camison, Villar-Lopez (2014) utilizam 
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uma escala de likert com sete opções de (1) muito Baixo a (7) muito alta para medir 

a percepção de gestores sobre a turbulência do ambiente de suas organizações. 

Esta escala inclui 8 questões sobre dinamismo do ambiente,  4 sobre abundância de 

recursos críticos no ambiente rivalidade, e 5 sobre a complexidade do ambiente. 

2.3 ESTRATÉGIAS DE COMPETIÇÃO. 

  Para Pereira e Reis (2014)  

O processo de definição da estratégia e de atribuição de metas e 
indicadores de desempenho apresenta-se como um problema para as 
empresas, na medida em que não são consideradas todas as informações 
quando do seu estabelecimento. Porter (1995) argumenta que as  
atividades são as unidades básicas da vantagem competitiva e contêm a 
essência da estratégia: a opção de executar as atividades de maneira 
diferente ou de desempenhar atividades inovadoras. Uma ferramenta que 
pode auxiliar os gestores neste aspecto é o BSC (Balanced Scoreard), 
desenvolvido por Kaplan e Norton, em 1992, e utilizado nas organizações. 
O BSC aperfeiçoou o sistema de medição dos aspectos intangíveis das 
organizações e tornou-se uma poderosa ferramenta, tanto para descrever, 
como para implementar a estratégia de uma organização (Kaplan e Norton, 
1997), devendo ser utilizado como apoio pelos gestores para focarem na 
estratégia a ser utilizada. Pereira, Reis(2014, p. 857) 

 

 A adoção e implementação de estratégias adequadas nas organizações são 

importantes para o alcance dos objetivos e metas definidos. As metas 

operacionalizam a execução da estratégia e os indicadores de desempenho 

informam o atingimento das metas nas PMEs. O alinhamento entre metas e 

objetivos organizacionais colaboram para o sucesso da organização. (PEREIRA, 

REIS,2014) 

 Em um ambiente competitivo, as empresas precisam adotar estratégias que 

sejam eficientes e eficazes e, mais do que isso, comunicá-las adequadamente aos 

diferentes setores da organização de forma a evitar ambiguidades e distorções em 

percepções. A vantagem competitiva é, portanto, o resultado da capacidade da 

empresa de realizar de maneira eficiente, atividades necessárias para obter custo 

mais baixo que os concorrentes, ou organizar atividades de maneira capaz de gerar 

um valor diferenciado para os compradores. (GONÇALVES, 2002) 

 Na década de 1980, Porter (1986) apresentou aquele que viria se tornar o 

modelo de estratégia genéricas. Montgomery(1998), apresenta o modelo de maneira 

a destacar o posicionamento estratégico a partir das 5 forças destacadas que 

envolvem uma indústria, as pressões competitivas pela a força de barganha dos 

fornecedores, os produtos substitutos, ameaças de produtos ou serviços substitutos, 
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poder de barganha dos clientes, ameaças de concorrentes, como elementos 

fundamentais na criação de uma estratégia competitiva dentro da indústria sendo um 

componente de identificação das oportunidades e ameaças.  Porter (1986) 

estabelece dois tipos básico de vantagens competitivas: vantagem  em custo e 

vantagem em diferenciação e três tipos de estratégias genéricas liderança de custo, 

diferenciação e foco. 

 Segundo Melo e Leone (2015), o acesso às informações tem contribuído para 

que as Pequenas Empresas (PEs) desenvolvam estratégias aumentando sua 

competitividade e sejam mais velozes nas tomadas de decisões antevendo as 

mudanças do ambiente externo. Com a implementação de um planejamento 

estratégico e com um acesso as informações são possíveis desenvolver 

efetivamente a sustentação e o desenvolvimento da empresa no mercado. 

  Alves et.al(2013) afirmam que o processo de formação de estratégia em 

Microempresas é bastante informal e seus gestores carecem de competência para 

sua implementação. Em empresas de porte maior, os administradores percebem e 

desenvolvem estratégias mais fundamentadas, a partir de processos sistematizados.   

 Segundo Fernandes, e Berton (2012), a estratégia não pode ser entendida 

como um fim e, sim, como meio para se chegar a um fim. Ela diz respeito aos 

métodos e recursos utilizados para se chegar a um objetivo. Por exemplo: a 

empresa pode investir em um treinamento para aumentar a qualificação do quadro 

de funcionários. Com o aumento da qualificação, melhora o atendimento aos seus 

clientes. 

 A implementação da estratégia depende de um bom sistema de 

gerenciamento e controle. O uso de ferramentas estratégicas como BSC, SWOT são 

importantes para uma tomada de decisão estratégica, em empresas de pequeno 

porte (PMES).Outra característica a ser analisada ao desenvolver uma estratégia 

nas PMEs são as limitações estruturais que essas empresas possuem.(PEREIRA, 

REIS 2014). 

 Mintzberg e Water (1985) afirmam que a formação de estratégia ocorre em 

duas direções: uma deliberada e outra emergente. A principal diferença entre elas é 

que a deliberada enfatiza o planejamento, a direção e o controle, fazendo com que o 

proposto seja realizado; a emergente apoia-se no entendimento a posteriori, das 

razões pelas quais iniciativas estratégicas funcionaram ou não, ou seja envolve 

aprendizagem, tentativa e erro. Uma estratégia pode emergir como resposta a 
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situações não planejadas, ou pode ser introduzida, deliberadamente, por meio de 

um processo de formulação e implementação. As estratégias emergentes são ações 

elaboradas no cotidiano das empresas sem que tenham sido planejadas. No futuro, 

bem sucedidas, passam a se integrar ao planejamento da instituição. (MINTZBERG, 

1998). 

 De acordo com Miles e Snow (1978), as empresas desenvolvem padrões de 

comportamento estratégicos relativamente estáveis na busca de um bom 

alinhamento com as condições ambientais percebidas pela gestão. O quadro 3 a 

seguir apresenta as categorias propostas pelos autores. 

 

Quadro 3. Categorias de Estratégias de Miles e Snow 

Categoria 

Estratégica 

 

Descrição 

 

Estratégia  

Defensiva 

Uma empresa seguindo essa estratégia procura localizar e manter uma linha de 

produtos/serviços relativamente estável. Seu foco concentra-se em gama de 

produtos/serviços mais limitadas do que seus concorrentes e tenta proteger seu 

domínio por meio da oferta de produtos com melhor qualidade, serviços 

superiores e/ ou menores preços. Não procura estar entre os líderes da indústria, 

restringindo-se àquilo que sabe fazer tão bem ou melhor que qualquer um. 

Estratégia 
prospectora 

Uma empresa que adota essa estratégia está continuamente ampliando sua linha 

de produtos/serviços. Enfatiza a importância de oferecer novos produtos, mesmo 

que todos os esforços não se mostrem altamente lucrativos. 

Estratégia 

Analítica  

Uma empresa que segue essa estratégia tenta manter uma linha limitada de 

produtos/serviços relativamente estável e ao mesmo tempo, tenta adicionar um 

ou mais novos produtos/serviços que foram bem-sucedidos em outras empresas 

do setor. Em muitos aspectos é um posição intermediária entre as estratégias 

defensiva e prospectora. 

Estratégia 

Reativa 

A firma que adota uma estratégia reativa exibe um comportamento mais 

inconsistente do que os outros tipos. É uma espécie de não estratégia. Não 

arrisca em novos produtos/serviços a não ser quando ameaçada por 

competidores. A abordagem típica é esperar para ver e responder somente 

quando forçada por pressões competitivas ´para evitar a perda de clientes 

importantes e/ou manter a lucratividade. 

Fonte: Adaptado da Davig, 1986, p.42 

 

 A estratégia defensiva é marcada, por dirigentes com perfis mais 

conservadores que concentram seus esforços nos produtos/serviços sobre os quais 

a empresa tem domínio. A liderança não tem visão sistêmica da organização; o foco 
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fica sendo o processo sem perceber a importância dos lideres a empresa busca 

intervir nos processos. .(VIEIRA, 2013) 

 As organizações com estratégias prospectora além de continuarem ampliando 

sua linha de produtos/serviços, buscam uma atuação mais ampla no mercado. 

Enfatizam a importância de ser a primeira a oferecer novos produtos. .(VIEIRA, 

2013) 

 A estratégia analítica configura uma posição intermediária entre as estratégias 

defensivas e prospectora. As empresas que a adotam, além de possuírem uma linha 

de produtos/serviços estáveis são capazes, também, de ainda, inserir produtos de 

sucesso de outras empresas. .(VIEIRA, 2013) 

 Na estratégia reativa, as empresas assumem um comportamento mais 

acomodado frente ao mercado, sua postura é de reação ao mercado, uma vez que 

só reage quando se estiver ameaçada em perder clientes importantes, ou quando 

perceber que a lucratividades está caindo consideravelmente. (VIEIRA, 2013) 

 Sobre a importância dos gestores dedicarem tempo para criar, adaptar e reformular 

as estratégia, BERTON (2012) argumenta que o estrategista deve: 

 

 Assumir o controle sobre o destino: o autor exemplifica, fazendo 

analogia entre a empresa no mercado e um barco em alto mar, sem 

clareza e sem instrumentos de orientação e navegação. A 

administração estratégica estabelece objetivos, meios e instrumentos 

de controle para encaminhar a organização à sua meta. 

 Enxergar as oportunidades: Quando focamos apenas nas atividades do 

dia a dia, a tendência é continuarmos a fazer as coisas como sempre 

fizemos com poucos incrementos. O pensamento estratégico, sinaliza a 

oportunidade de negócios e nos convida a visualizar os acontecimentos 

no mundo, na sociedade e na cidade. Ao longo do tempo, passou a 

enxergar oportunidades relacionadas à sua área de domínio 

tecnológico e ampliar sua atuação. 

 Transformar ameaças em oportunidades: Uma das novidades que vem 

acompanhada da tecnologia e aperfeiçoar os produtos ou serviços que 

as empresas oferecem hoje. Se as empresas não perceberem o 

momento, poderão perder a oportunidade de crescer no futuro. 
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 Definir novos rumos para a organização: A importância de romper a 

inércia e fazer novos negócios. Para isso é necessário que se tenha  

uma estratégia mesmo que implícita. 

 Introduzir a disciplina de pensar no longo prazo: Um dos grandes 

méritos da administração e, particularmente, do planejamento 

estratégico, é que, quando sistematizado, cria na organização o hábito 

de pensar no longo prazo. Do contrário a rotina diária absorveria toda 

energia do gestor, que terá assim, dificuldade de prospectar 

oportunidades no futuro. 

 Desenvolver um processo educacional e incentivar a interação e a 

negociação: Um dos grandes benefícios em pensar e envolver vários 

níveis da organização na concepção de uma estratégia é o 

aproveitamento das competências das pessoas, enriquecendo o seu 

entendimento sobre o assunto. O processo deve ser aberto para que 

as pessoas possam contribuir a partir de sua perspectiva e realidade e 

enriquecer o planejamento estratégico, 

 Mobilizar recursos para o objetivo comum. O objetivo colabora com a 

unificação dos esforços para criação da estratégia. Sem uma estratégia 

comum, entendida e compartilhada cada área enfatizará seu interesse 

particular e parcial. 

 Promover a mudança: Há a necessidade de envolver todas as pessoas 

em uma mudança; propor um plano de ação que seja sensível a cada 

componente, sobre a importância da estratégia, para isso a proposta 

deve ser clara, afim de envolver todos os elementos nese processo de 

mudança. 

 Vender ideias: Apresentar uma reflexão estruturada, com base em 

análise cuidadosa do mercado e da organização, tem maior poder de 

persuasão do que a simpatia ou insistência. 

 

O autor demonstra a importância da interação entre o gestor e o processo da 

criação estratégica, de forma sistêmica que abranja as pessoas envolvidas para que 

colaborem de forma efetiva na criação da estratégia. 
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2.4 A RELAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIA, TURBULÊNCIA E DESEMPENHO. 

 De Oliveira (2004) comenta que a globalização tem sido marcada por uma 

expansão da tecnologia de informação, juntamente com uma demanda de produtos 

e serviços com maior valor e com os custos mais baixos, criando um ambiente 

empresarial com alto grau de turbulência. Este ambiente, que pode ser comparado 

com o início da era industrial, tem exigido que as empresas criem estratégias mais 

eficientes e utilizem ferramentas de avaliação de desempenho que lhes permitam 

verificar o atingimento dos objetivos organizacionais. 

As descontinuidades que deram origem aos ciclos econômicos foram 

induzidas por uma mudança nas características da demanda, e do perfil dos 

consumidores e clientes. As mudanças do mercado causadas pela economia, 

mudaram a forma como a demanda se comporta, trazendo um ambiente 

desconhecido e criando uma instabilidade no relacionamento entre a empresa e 

mercado. A instabilidade trouxe mudanças na maneira de se criar e desenvolver 

estratégias. Assim, as medições do desempenho são ferramentas de avaliação que 

colaboram para uma análise mais detalhada dos resultados, viabilizando assim 

decisões mais assertivas no planejamento estratégico, colaborando com o aumento 

da lucratividade e o fortalecendo sua capacidade de interagir com o mercado. 

(DIAS,2004).  

 Costa e Gomes (2011) afirmam que a estratégia empresarial é um 

mecanismo capaz de alavancar a empresa tanto no curto como no longo prazo, 

permitindo que a empresa ultrapasse os obstáculos e se sobressaia aos seus 

concorrentes. As estratégias devem contemplar as turbulências ambientais, caso 

contrário, comprometerão sua continuidade. Com as crises mais constantes, se faz 

necessário uma maior atenção às variações da macroeconomia que deve afetar o 

desempenho da empresa. 

 Drucker (1994) afirma ser mais importante que fazer as coisas bem feitas, é 

necessário que seja feita de forma certa. Num cenário de turbulência, definir a 

estratégia deve colaborar para que a empresa seja mais competitiva. Com a 

competição cada vez mais globalizada, as empresas devem ser eficientes e buscar 

um posicionamento mais efetivo no mercado; desenvolver suas estratégias dentro 

de uma turbulência ambiental e, melhorando o seu desempenho tornar-se-á mais 

competitiva. 
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Ansoff e Mc donnell (1993) observam que, o potencial de desempenho ótimo 

de uma empresa é medido pelo índice de metas alcançadas, de contratos obtidos e 

de retorno de investimento. A potencialidade da empresa diz respeito aos esforços 

para melhorar a eficiência da empresa para o mercado, sendo assim, respeitando e 

aprimorando as estratégias para melhorar o seu posicionamento no mercado. A 

agressividade da estratégia pode ser descrita por duas características: (i) o grau de 

descontinuidade em relação ao comportamento estratégico passado, com mudanças 

de acordo com a necessidade do mercado, e (ii) a inciativa da introdução de novos 

produtos ou serviços da empresa.  

 A implantação estratégica (ações) se dá ao nível dos processos 
organizacionais, onde efetivamente as ações são efetivadas. Na tentativa 
de garantir a implantação ou operacionalização do planejamento 
estratégico, o sistema de indicadores exerce o papel de desdobrar metas 
aos processos e retornar seu desempenho. Novos modelos de avaliação de 
desempenho têm ganhado notoriedade dos meios acadêmicos e 
empresariais. Um deles é o EVA (Economic Valeu Added), alterando o foco 
de avaliação contábil para uma visão mais econômica, objetivando a 
riqueza incremental dos acionista. Na década passada, Robert Kaplan e 
David Norton desenvolveram o Balanced Scorecard (BSC), qual seja, um 
quadro equilibrado de indicadores que facilita a comunicação e o 
entendimento das estratégias melhorando sua implantação. Este sistema 
pode ser comparado, em termos, ao desdobramento de diretrizes, difundido 
no Brasil pelo movimento da qualidade total a partir da década de 80, 
diferenciando-se na sua estruturação. (MULLER, 2003, p.19). 

 

Corrêa e Prochno (1998) enfatizam que a proatividade em ambientes 

turbulentos pode caracterizar uma vantagem competitiva que, em muitos casos, 

podem ser uma condição de sobrevivência. Em ambientes turbulentos, a mudança 

se torna uma lei e não uma exceção. Desenvolver um processo de estratégia em um 

ambiente turbulento, pode caracterizar uma ação de proatividade que, muitas vezes, 

não é uma vantagem competitiva e, sim, uma condição de sobrevivência. 

 Conforme descrito no estudo de Pazini et al.(2011), foi realizada uma 

pesquisa sobre a tipologia de estratégias genéricas elaborada por Miles e Snow para 

melhor entender o comportamento estratégico das Empresas de Pequeno Porte – 

EPP  Integrantes da Federação das Indústrias do Paraná FIEP . O estudo realizado 

em 2009, em uma população de 3.291 empresas industriais, apresenta a relação 

das variáveis intervenientes (estratégia adotada e estilos de liderança), em 

diferentes graus de turbulência ambiental (variável independente), e o desempenho 

obtido, de acordo com os objetivos estabelecidos (variável dependente). Na análise 

dos resultados das variáveis e suas relações no estudo de Pazini Et Al. (2011) o 
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mesmo aponta que:  apesar da frequência de respostas indicar que a estratégia 

defensiva foi a mais adotada pelas empresas estudadas, quando observada a 

distribuição pelo grau de turbulência ambiental, obtém-se duas informações 

importantes - a primeira observação é que, em ambientes identificados como pouco 

turbulentos, há a adoção das estratégias prospectora (44,8%) e defensiva (51,7%) 

entre as empresas. Apenas 3,4% das empresas informaram adotar a estratégia 

reativa em um ambiente considerado pouco turbulento, contradizendo o modelo 

teórico de Miles e Snow (2003). 

O segundo ponto relevante no estudo de Pazini Et Al. (2011)  é que, apesar 

da proximidade entre os percentuais das respostas, em empresas que perceberam o 

ambiente como muito turbulento. é a adoção da estratégia prospectora (39,3%), Este 

dado corrobora os resultados de Miles e Snow (2003), reforça a necessidade das 

empresas buscarem inovações nos produtos e serviços, aumentando a possibilidade 

de prosperarem. Contudo, também pode provocar outras pressões ambientais no 

mercado. Resultado semelhante foi obtido por Teixeira, Rossetto e Carvalho (2009) 

que estudaram a relação entre o ambiente competitivo e o comportamento 

estratégico no setor hoteleiro. A pesquisa relatada trouxe resultados que indicam a 

percepção do maior dinamismo ambiental com a adoção de comportamentos 

estratégicos prospectores. 

. Os resultados de pesquisa realizada em 74 hotéis, na capital e interior do 

estado paranaense, a partir da tipologia de Miles e Snow (1978), mostraram que 29, 

25 e 20 empresas utilizaram respectivamente estratégias prospectivas,  analíticas e 

defensivas. O estudo indica que estratégias do tipo prospectora são utilizadas em 

sua maioria por empresas inseridas em ambientes com fortes influências externas. 

(BAHLS et al.,2014) 

 Pesquisa realizada por Almeida, Antonialli e Amiralva (2010) em 75 pequenas 

empresas, com gestão feminina, na cidade de Lavras/MG, mostrou que a estratégia 

mais frequente, de acordo com o modelo de Miles e Snow(1978) foi a analítica. A 

pesquisa tratou da relação entre a estratégia adotada com o desempenho de 

empresas administradas por mulheres.  

 Gardelin, Rossetto e Verdinelli (2011) em pesquisa realizada em pequenas 

empresas do município de Tapejara (RS), para investigar a relação entre 

comportamento estratégico e a incerteza percebida, concluíram que a incerteza 
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ambiental não foi uma fonte geradora de comportamentos estratégicos prospectores, 

não apoiando portanto a teoria existente a respeito. 

 A pesquisa de Dos Reis Neto, Gallego, De Souza (2010) realizada em  400 

empresas, durante o período de maio a junho de 2004, descreve a percepção do 

ambiente competitivo das pequenas empresas, correlacionando as atitudes de seus 

diretores com a estrutura organizacional, postura estratégica, principais práticas de 

negócio e desempenho financeiro. Os principais achados sugerem que pode haver 

um impacto positivo significativo na organicidade, na postura estratégica e no 

desempenho financeiro das pequenas empresas em ambiente dinâmico. 

Observaram em seus estudos sobre estratégia e ambientes turbulentos que as 

MPEs com características de estrutura orgânica são estimuladas pelo ambiente 

turbulento, e que grau de turbulência do ambiente pouco tem a ver com a idade das 

pessoas e com a quantidade de pessoas que trabalham na empresa. 

 Os autores ainda observaram que o ambiente dinâmico parece estimular a 

estrutura organizacional orgânica. No entanto, para a percepção do ambiente 

dinâmico ou estável não se encontraram diferenças significativas quanto à idade e 

quantidade de pessoas ocupadas nas empresas. Não se identifica diferenças 

significativas do desempenho financeiro entre as empresas que adotam a estrutura 

orgânica e mecanicista, indicando que a adoção do tipo da estrutura organizacional 

está muito mais relacionada ao entorno competitivo 

    Belfort (2007), conclui que os ambientes turbulentos requerem a capacidade 

de lidar com mecanismos que possam enfrentar as turbulências. Para que possa 

enfrentar as turbulências, é necessário que as entendam, caracteriza-las, refletir 

sobre sua relevância, seu grau de previsibilidade e impactos estratégicos sobre a 

empresa. Para Belfort (2007), construídos os cenários alternativos, as empresas 

precisam se dedicar à escolha de estratégias robustas que possam colaborar com o 

enfrentamento das mudanças ambientais de maneira eficiente. Uma maior 

compreensão do futuro imprime uma significativa melhora na qualidade da 

formulação de estratégias. 

 Quanto a relação entre o ambiente competitivo e a orientação 
estratégica, identifica-se uma diversidade de resultados quando da 
segmentação da amostra, em termos tanto de intensidade quanto de 
sentido da mesma. Assim, pode-se afirmar que há uma relação negativa 
entre ambientes competitivos e orientação estratégica para um amostra 
composta por empresas com faturamento bruto anual acima de R$100 
milhões e que tal relação apresenta reduzida intensidade, levando-se a 
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concluir que as estratégias organizacionais, em termos de alocação de 
recursos, são pouco influenciada pelo dinamismo e pela rivalidade do 
setor.(Dias 2004, p. 119). 

 

Portanto, as relações competitivas estão sendo caracterizadas por aumentos 

substanciais na dinâmica e complexidade das interações. As estratégias devem 

desenvolver uma postura competitiva para acompanhar as variações do ambiente 

turbulento.  

Diante à discussão, De Lima (1998) deixa claro em seu estudo que toda 

mudança de comportamento estratégico e um posicionamento da empresa no 

ambiente turbulento deve acontecer a partir da capacidade da empresa em se 

relacionar com o seu ambiente interno; só assim, conseguirá entender suas forças e 

fraquezas e saber como interagir de maneira eficiente com o ambiente turbulento. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1.TIPO DE PESQUISA, ABORDAGEM METODOLÓGICA E ESTRATÉGIA 

METODOLÓGICA. 

Quanto aos meios, a pesquisa de campo utilizada foi por meio de uma survey.  

De acordo com Gil (2014), a survey é uma pesquisa que se caracteriza pela 

interrogação direta de situações cujo comportamento se deseja conhecer.  

A partir de uma abordagem quantitativa, a pesquisa investigou a influência da 

incerteza ambiental e estratégia competitiva no desempenho de Micro e Pequenas 

Empresas na Cidade de Ourinhos/SP. A pesquisa tem finalidade descritiva, pois na 

visão de Vergara (2014) apresenta característica de uma determinada população ou 

fenômeno. Pode estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. A 

pesquisa descritiva não tem compromisso em esclarecer os fenômenos, embora 

sirva para tal explicação. 

 

3.2 EMPRESAS PESQUISADAS 

De acordo com Gil (1999) a população de um estudo se refere a um conjunto 

de empresas que possuem as características que foram tratadas pela pesquisa.  

A população é um grupo de elementos que possuem determinadas 

características e amostra é um subconjunto da população, que por meio do qual se 

estabelece características da população. (GIL, 1999). 

Nesta pesquisa a população foi definida por todas as Micro e Pequenas 

empresas da cidade de Ourinhos/SP, pertencentes ao setor de Comércio e com 

mais de 10 anos de atividade. A amostra foi constituída pelas empresas que 

responderam satisfatoriamente ao questionário. 

  

3.3. COLETA DE DADOS: ESTRUTURAÇÃO, PROCEDIMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA. 

Para classificar o comportamento estratégico foi utilizado questionário 

desenvolvido por Miles e Snow (1978) que compreende quatro categorias: 

Estratégia prospectora, estratégia defensiva, estratégia analítica e estratégia 

Reativa. O principal argumento para a utilização desta taxonomia é o fato do 
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comportamento organizacional ser um elemento de classificação de estratégias 

genéricas, que está alinhada aos objetivos da pesquisa.  

Para identificar a incerteza ambiental foi utilizada a escala desenvolvida por 

Camisón (2004). De acordo com o autor, a incerteza ambiental compreende as 

dimensões dinamismo , abundância de recursos críticos (rivalidade) e complexidade do 

ambiente de negócios, tal como identificado por Dess e a beard (1984) e aplicadas em 

investigação relevante (Ketchen, Thomas, & snow, 1993; Lawles & Finch, 1989). 

  O desempenho organizacional foi medido por meio de escalas de avaliação 

subjetiva como a abaixo proposta por Deshpandé  et.al (1993) e Jaworski e Kohli 

(1993). Ver a seção D do Anexo. 

  

3. 4. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

3.4.1.Estatística Descritiva 

Algumas variáveis de interesse foram submetidas ao tratamento de estatística 

descritiva com o propósito descrever as diversas distribuições relacionadas aos 

dados demográficos. Esta etapa não está relacionada diretamente a nenhum dos 

objetivos intermediários; no entanto, contribui para uma visão mais clara sobre o 

universo pesquisado. 

 

3.4.2 Classificação  do Comportamento Estratégico 

O critério de classificação do comportamento estratégico a partir do modelo 

de Miles e Snow (1978), para as estratégias defensora, prospectora, analista ou 

reativa, foi o mesmo adotado por Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011) a partir de 

Conant, Mokwa e Varadarajan (1990). As respostas do questionário estão 

organizadas em quatro alternativas, sendo que cada uma delas está relacionada a 

um dos tipos dos modelos, colocadas aleatoriamente para que não se tornassem 

tendenciosas.  

Seguindo critérios descritos por Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011), a 

classificação foi realizada a partir do maior número absoluto de respostas em um 

tipo, das quatro disponíveis. Quando de empate entre as alternativas, foram 

adotados os seguintes critérios: quando houve empate entre o comportamento 

defensivo, prospector e ou analítica, o resultado foi classificado como analítica, visto 

que este último apresenta-se como um comportamento intermediário entre os 
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comportamentos prospector e defensivo. Quando de o empate envolveu o 

comportamento reativo, o comportamento estratégico foi classificado como reativo. 

Nesta etapa, terá sido finalizado o atendimento do segundo objetivo 

intermediário, que é Identificar a estratégia competitiva adotada pelas empresas 

pesquisadas. 

 

3.4.3 Identificação do grau de incerteza ambiental percebido pelas empresas 

pesquisadas 

Uma avaliação subjetiva de 19 itens, agrupados em 3 dimensões e medidos 

em uma escala Likert de sete pontos (ver anexo ) desenvolvida por Camisón (2004), 

foi utilizada para tal fim e cumprirá o primeiro objetivo intermediário, que é identificar 

o grau de incerteza ambiental percebido pelas empresas pesquisadas.  Este objetivo 

foi atingido pelo cálculo da média das respostas às perguntas que integram cada 

uma das 3 dimensões da incerteza ambiental. 

 

3.4.4 Identificação do desempenho  das empresas pesquisadas 

 

O desempenho da empresa foi medido em comparação ao seu principal 

competidor, durante o ano de 2016. Foi utilizada uma escala likert, com respostas 

com uma nota entre 1= discordo totalmente até 7= concordo totalmente. O 

desempenho de cada  empresa foi obtido a partir do cálculo da média das respostas 

às seis perguntas da escala deste item. 

A coleta deste indicador junto às empresas cumprirá o terceiro objetivo 

intermediário, que é Identificar o desempenho das empresas pesquisadas 

 

3.4.5 Atendimento do objetivo final  

O objetivo final desta pesquisa é investigar como a incerteza ambiental e 

estratégia competitiva afetam o desempenho de Micro e Pequenas empresas do 

segmento de Comércio com mais de 10 anos de atuação na cidade de Ourinhos/SP. 

Para atendê-lo, 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 seriam a incerteza ambiental à qual as 

empresas estão submetidas e a estratégia adotada pelas empresas, dentre uma das 
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4 categorias mencionadas por Miles e Snow (1978) (Defensiva, Reativa, Analitica ou 

Prospectora). 

Para tal, foi realizada uma Análise de Cluster para classificar as empresas em 

conglomerados em função da proximidade das respostas às perguntas da escala de 

Camisón (2004). Assim, as empresas foram classificadas em grupos em função da 

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, cuja variável dependente foi o 

desempenho da empresa, permitiram verificar nesta primeira fase: 

 1. Se existia influência da incerteza ambiental no desempenho das 

empresas; 

 2. Se existia influência da estratégia adotada no desempenho das 

empresas; 

 3. 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 

indica 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. 

Se assim acontecer, uma nova Análise da Variância (ANOVA) será 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. Se houver diferença significativa, as médias 

amostrais serão ordenadas da maior para a menor e serão feitos 3 testes de 

comparação entre médias, duas a duas, entre a estratégia com a maior média 

amostral para o desempenho e a segunda “melhor” estratégia, entre a segunda 

melhor e a terceira melhor e entre as duas piores .Dessa forma, será possível 

classificar as melhores estratégias, para aquele nível de incerteza ambiental. 

O mesmo procedimento será repetido para os outros clusters de incerteza 

ambiental. 
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3.5 LIMITAÇÃO DO MÉTODO. 

Deve-se elencar como possíveis limitações a interpretação, a subjetividade e 

a vivência de gestão diferente de cada empresário que responderá aos 

questionários.  

Outro fator importante a ser considerado, a idade do entrevistado diante de 

sua perspectiva de futuro, sendo que os mais novos tendem a ser mais arrojados e 

com isso podem ter uma visão mais positiva da relação da empresa com o mercado. 

A falta de sinceridade das respostas também é uma limitação potencial, já 

que muitas vezes pode ser demonstrada uma ineficiência da empresa caso seja 

respondido de forma inferior ao satisfatório diante de cada resposta. 

O viés de não resposta também merece ser mencionado: pode ser que as 

empresas que não responderam ao questionário tenham um perfil diferente (em 

termos de incerteza ambiental, estratégia adotada e desempenho) das que 

responderam, tornando a amostra potencialmente não representativa da população. 
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4.APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS DEMOGRÁFICOS 

A pesquisa foi realizada com empresa do setor do comércio e com mais de 

10 anos de atuação no mercado.  

Das 95 empresas da amostra, 75 empresas possuem até 19 

colaboradores (79%) caracterizando-se empresa de micro empresa e 20 empresas 

entre 20 a 49 colaboradores (21%) caracterizando-se empresa de pequeno porte 

conforme está representado gráfico 1.  

Em relação ao perfil dos entrevistados, 67 são sócios-proprietários 

(70,5%), 24 são gerentes (25,3%) e 4 são diretores (4,2%), caracterizando-se como 

os profissionais competentes na tomada de decisão estratégica das empresas 

pesquisada, conforme representado no gráfico 2. Os entrevistados são, em maioria, 

proprietários das empresas.  

Sobre a escolaridade dos entrevistados, 5 deles possuem ensino 

fundamental 1 incompleto (5,3%), 4 possuem ensino fundamental 1 completo 

(4,2%), 6 possuem ensino fundamental 2 incompleto (6,3%), 17 possuem ensino 

fundamental 2 completo(17,9%), 41 possuem graduação (43,2%) e 22 possuem pós-

graduação (23,2%), conforme representado no Gráfico 3. Como pode ser visto, mais 

da metade dos gestores da amostra é graduada.. 

 Sobre os proprietários/gestores, 2 deles possuem entre 20 e 29 anos 

(2,1%), 28 possuem entre 30 e 39 anos (29,5%), 27 possuem entre 40 e 49 anos 

(28,4%), 24 possuem entre 50 e 59 anos (25,3%), 11 possuem entre 60 e 69 anos 

(11,6%) e 3 possuem entre 70  e 79 anos (3,2%) conforme representado no Gráfico 

4. A maioria dos entrevistados possui entre 30 e 49 anos. 
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Gráfico 1. Quantidade de funcionários pertencentes as empresas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 2. Função dos Entrevistados nas empresas 

 

.Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 3. Grau de escolaridade dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 4. Idade dos Proprietários/Gestores 

. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2 AVALIAÇÃO DA INCERTEZA AMBIENTAL E CLASSIFICAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO 

4.2.1 Percepção de Incerteza Ambiental  

O primeiro objetivo intermediário - identificar o grau de incerteza ambiental 

percebido pelas empresas pesquisadas – foi atingido pelo cálculo da média das 

respostas às perguntas que integram cada dimensão. 

Os resultados podem ser observados na tabela a seguir. 

Tabela 1. Avaliação da Incerteza Ambiental . 

Empresa Dinamismo Rivalidade Complexidade 

1 4,88 4,75 5,20 

2 3,50 3,75 3,40 

3 4,25 4,50 6,00 

4 6,00 4,75 5,60 

5 4,13 4,25 5,40 

6 4,75 3,75 5,40 

7 4,38 4,50 4,80 

8 4,75 4,25 6,80 

9 4,13 3,50 4,60 

10 4,75 5,25 6,00 

11 3,75 3,75 4,40 

12 4,25 4,50 6,00 

13 3,13 4,25 5,20 

14 4,25 4,25 4,40 

15 5,25 5,00 5,80 

16 5,25 5,00 5,80 

17 4,50 4,25 4,40 

18 3,88 3,50 6,20 

19 4,88 4,00 5,60 

20 3,38 3,25 4,20 

21 3,88 4,50 5,60 

22 4,13 2,75 5,20 

23 6,63 5,25 7,00 

24 6,63 4,25 5,80 

25 6,25 5,00 7,00 

26 3,25 3,00 3,20 

27 5,88 4,00 6,60 

28 2,00 3,75 3,40 

29 2,88 3,75 4,40 

30 4,88 4,25 4,60 

31 5,50 6,00 6,00 

32 4,00 2,50 5,00 

33 4,63 4,00 5,80 

34 4,38 4,00 5,80 

35 2,38 2,00 2,60 

36 5,75 4,25 6,60 
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Empresa Dinamismo Rivalidade Complexidade 

37 2,50 2,75 4,40 

38 4,00 3,00 2,20 

39 3,88 3,25 3,80 

40 5,50 5,25 5,40 

41 4,50 5,75 5,20 

42 5,13 4,75 5,40 

43 4,75 4,75 7,00 

44 5,13 6,00 4,60 

45 3,38 3,00 5,20 

46 3,25 3,25 4,80 

47 5,88 5,00 3,60 

48 5,38 4,75 4,80 

49 4,88 3,75 4,00 

50 4,75 4,75 5,60 

51 4,00 3,25 3,60 

52 4,38 4,75 3,60 

53 4,25 4,25 4,40 

54 6,00 2,50 7,00 

55 3,63 3,50 3,20 

56 4,38 4,25 6,20 

57 3,75 5,75 6,00 

58 3,13 4,25 4,00 

59 5,13 3,75 5,00 

60 4,38 5,25 5,00 

61 1,75 3,25 3,80 

62 3,88 3,75 6,40 

63 4,13 4,25 5,60 

64 4,38 3,25 5,20 

65 4,13 5,00 5,00 

66 3,88 3,25 4,00 

67 4,25 5,00 5,00 

68 4,50 3,25 6,20 

69 2,88 2,50 2,00 

70 3,00 2,75 4,20 

71 3,63 4,50 4,40 

72 2,00 2,75 2,80 

73 4,25 3,75 3,60 

74 5,13 5,50 6,00 

75 4,88 4,00 4,80 

76 3,38 2,00 6,40 

77 2,00 3,25 6,20 

78 4,25 5,25 5,20 

79 5,63 5,75 4,20 

80 4,63 4,25 4,80 

81 5,50 4,00 4,60 

82 4,88 5,25 6,60 

83 3,50 4,25 3,00 

84 3,88 4,25 3,60 

85 4,50 5,25 5,40 

86 4,50 5,25 5,40 

87 4,88 4,50 7,00 
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Empresa Dinamismo Rivalidade Complexidade 

88 2,75 4,00 2,80 

89 5,25 5,00 4,20 

90 4,38 2,75 4,60 

91 4,88 5,00 5,00 

92 4,75 4,75 5,40 

93 3,75 2,75 4,80 

94 2,88 2,25 2,80 

95 4,50 3,75 5,80 

Média 4,30 4,11 4,95 
Fonte: Elaboração própria 

Complexidade foi a dimensão mais marcante e Rivalidade a de menor 

intensidade. As médias destas dimensões são diferentes, a 10% de significância 

(valor p = 0,0000). 

 Considerando, para cada empresa, a percepção geral de incerteza como a 

média das três dimensões, foi realizada uma ANOVA 1-way para verificar se o 

tamanho da empresa, micro ou pequena empresa, interferiu ou não na percepção de 

incerteza ambiental por parte dos respondentes. 

Conforme mostra a Tabela 2 , F teste  < F crítico . Assim, não é possível rejeitar a 

hipótese de que as médias de percepções de incerteza sejam iguais. 

Tabela 2. Interferência do tamanho da empresa na percepção da incerteza 
ambiental 

      

       RESUMO 
      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  Micro Empresa 75 337,2833 4,497111 0,731073 
  Pequena Empresa 20 85,70667 4,285333 0,619865 
  

       

       ANOVA 
      Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,708155 1 0,708155 0,99972 0,319973 3,943409 

Dentro dos grupos 65,87686 93 0,708353 
   

       Total 66,58502 94         

 

Fonte: Elaboração própria 

Em outras palavras, a percepção média de incerteza ambiental é de 4,50 para 

micro empresas e de 4,29 para pequenas empresas, mas esta diferença não é 

estatiscamente significativa, a 10%. 
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4.2.2 Estratégia Adotada  

O segundo objetivo intermediário - Identificar a estratégia competitiva adotada 

pelas empresas pesquisadas – foi atendido aplicando-se a metodologia de Miles e 

Snow (1978), conforme explicado na seção 3.4.2 anterior. 

Das 95 empresas, 18 foram classificadas como prospectoras, 25 foram 

classificadas como analíticas, 22 foram classificadas como reativas e 30 foram 

classificadas como defensivas.  

Gráfico 5. Distribuição Total das Estratégias 

 

Fonte: Elaboração própria 

 No gráfico acima o Tipo de Estratégia que prevalece quando se observa toda 

a amostra é o tipo Defensivo com 32% e a que foi menos citada pelos entrevistados 

foi a Prospectora com 19%.  
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Gráfico 6. Tipos de Estratégia para as Micro Empresas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 No gráfico acima a estratégia que prevalece é a Defensiva com 32% das 

Micro Empresas entrevistadas, e a menos utilizada é a estratégia Prospectora com 

17%. 

Gráfico 7. Tipos de Estratégia para as Pequenas Empresas 

 

Fonte: Elaboração própria 
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No gráfico acima, o Tipo de estratégia que prevalece nas pequenas empresas 

são duas: a Prospectora e a Defensiva, ambas com 29%. O Tipo de Estratégia 

menos frequente é Analítica, com 18%.  

Apesar da prospectora ser uma das duas mais bem aceitas no grupo das 

pequenas empresas, isso não se refletiu no resultado geral ficando como a menos 

utilizada, tendo assim a percepção de que as micro empresas entrevistadas tem um 

comportamento mais timido. 

Verifica-se que o tamanho da empresa, micro ou pequena, não interferiu na 

ocorrência dos quatro tipos de estratégia, conforme mostram os resultados do teste 

qui-quadrado (de independência entre porte da empresa e a estratégia adotada) 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela  3. Teste qui-quadrado interferência na ocorrência dos quatro tipos de 
estratégia 

Valores observados 
   

 

Micro 
Empresas 

Pequenas 
Empresas Total 

Prospectora 13 5 18 

Analística 21 4 25 

Defensiva 24 6 30 

Reativa 17 5 22 

Total 75 20 95 

    Proporção de micro empresas 79% 
  

    Valores esperados 
   

 

Micro 
Empresas 

Pequenas 
Empresas Total 

Prospectora                14,21                          3,79  18 

Analística                19,74                          5,26  25 

Defensiva                23,68                          6,32  30 

Reativa                17,37                          4,63  22 

    Diferenças quadráticas relativas 
   

 

Micro 
Empresas 

Pequenas 
Empresas 

 Prospectora                  0,10                          0,39  
 Analística                  0,08                          0,30  
 Defensiva                  0,00                          0,02  
 Reativa                  0,01                          0,03  
 

    Estatística de teste                  0,93  
  valor p 81,80% 
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Em outras palavras, os dois gráficos de pizza apresentados nas Grafico 6 e 7 

anteriores não são estatisticamente diferentes, a 10% de significância, conforme 

revela o elevado valor p encontrado no teste qui-quadrado. 

 

4.3 ATENDIMENTO DO OBJETIVO FINAL 

O objetivo final desta pesquisa é: Investigar como a incerteza ambiental e 

estratégia competitiva adotada por Micro e Pequenas empresas afetam seu 

desempenho.  

4.3.1 Agrupamento de Empresas em função da Incerteza Ambiental 

Inicialmente, foi realizada uma Análise de Cluster para classificar as 

empresas em 2 conglomerado em função da proximidade das respostas às 

perguntas relacionadas à incerteza ambiental. Assim, as empresas foram 

classificadas em 2 grupos em função da incerteza ambiental a que estão 

submetidas.  

Os 2 conglomerados foram obtidos e, na tabela abaixo, podem ser 

observadas as médias das respostas de cada variável em cada cluster. 

Assim, o cluster 1 (ver Quadro 4) pode ser interpretado como contendo as 

empresas submetidas à maior incerteza ambiental (maiores médias em todas as 

variáveis. O cluster 2 pode ser interpretado como contendo as empresas submetidas 

à menor incerteza ambiental. 

 A análise de Clusters, em princípio, sugeriu a formação de 3 conglomerados 

no entanto, optou-se por obrigar a formação de apenas 2 conglomerados. Para 

evitar a ocorrência poucas empresas em algumas combinações de Clusters de 

incerteza e estratégia, em função do reduzido tamanho da amostra. 
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Quadro 4. Centro de Clusters Finais 

 

Fonte: Elaboração própria 

A maior parte das empresas foi classificada no cluster 1, de maior incerteza 

ambiental, conforme revela a tabela a seguir. 
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Quadro 5. Número de Casos em cada Cluster 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os gráficos 8 e 9 apresentam  uma distribuição entre os tipos de estrategias 

adotadas pelo grau de percepção da incerteza ambiental no grafico 9 do cluster 2 

onde se tem menor percepção a incerteza ambiental prevalece a categoria de 

Estratégia defensiva, e as do Cluster 1 que tem maior percepção da incerteza 

ambiental  prevalece a Categoria de Estratégia Analitica. 

 

Gráfico 8. Distribuição de Tipos de Estratégias do Cluster 1  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 9. Distribuição de Tipos de Estratégias do Cluster 2 

 

 

4.3.2 Identificação do desempenho de cada empresa 

O desempenho de cada empresa foi obtido a partir do cálculo da média das 

respostas às seis perguntas relacionadas ao desempenho. Os desempenhos de 

todas as empresas podem ser vistos na tabela a seguir. 

Tabela 4. Medição de Desempenho 

Empresa 

1. 
 Teve um 
aumento 

da parcela 
do 

mercado. 

2. 
 Aumentou o 
crescimento 
em vendas. 

3. 
 Foi mais 
lucrativa. 

4. 
Aumentou 

seu 
tamanho. 

5.  
Teve uma 

performance 
geral melhor. 

6.  
Teve uma 

performance 
em relação ao 
ano de 2015 

melhor. 

Média 

1 4 4 5 4 4 4 4,17 

2 3 2 4 3 3 3 3,00 

3 4 4 3 3 4 4 3,67 

4 6 7 6 7 7 7 6,67 

5 5 4 4 4 4 4 4,17 

6 4 5 4 4 5 7 4,83 

7 5 5 4 5 5 5 4,83 

8 7 7 7 7 7 7 7,00 

9 4 4 3 3 4 3 3,50 

10 4 5 5 4 5 7 5,00 

11 3 4 3 1 2 2 2,50 

12 7 1 7 4 7 6 5,33 

13 4 4 5 2 4 6 4,17 

14 5 4 4 4 4 4 4,17 

15 1 1 5 1 1 2 1,83 

16 1 1 5 1 1 2 1,83 

17 3 3 3 3 3 3 3,00 

18 5 5 3 3 3 5 4,00 
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Empresa 

1. 
 Teve um 
aumento 

da parcela 
do 

mercado. 

2. 
 Aumentou o 
crescimento 
em vendas. 

3. 
 Foi mais 
lucrativa. 

4. 
Aumentou 

seu 
tamanho. 

5.  
Teve uma 

performance 
geral melhor. 

6.  
Teve uma 

performance 
em relação ao 
ano de 2015 

melhor. 

Média 

        

19 7 7 5 4 4 6 5,50 

20 2 2 2 2 2 2 2,00 

21 1 1 1 1 1 1 1,00 

22 5 4 3 4 5 5 4,33 

23 7 7 6 7 7 6 6,67 

24 7 7 6 6 6 6 6,33 

25 4 4 4 1 7 7 4,50 

26 7 7 1 1 1 1 3,00 

27 1 1 1 1 1 1 1,00 

28 1 3 4 2 6 7 3,83 

29 4 4 5 4 5 5 4,50 

30 5 5 5 3 4 4 4,33 

31 5 6 6 6 6 6 5,83 

32 4 3 3 3 5 5 3,83 

33 5 4 4 4 5 5 4,50 

34 4 4 5 5 5 5 4,67 

35 5 5 5 3 5 5 4,67 

36 6 7 7 7 7 7 6,83 

37 2 2 2 2 5 2 2,50 

38 6 6 6 5 6 6 5,83 

39 5 6 5 4 6 6 5,33 

40 4 7 2 3 3 7 4,33 

41 6 5 6 2 7 7 5,50 

42 5 5 5 5 5 5 5,00 

43 4 4 4 6 6 6 5,00 

44 3 2 4 4 4 4 3,50 

45 1 1 1 1 1 1 1,00 

46 6 6 5 6 6 6 5,83 

47 1 1 1 3 4 4 2,33 

48 6 6 7 5 6 7 6,17 

49 5 6 6 7 6 6 6,00 

50 7 3 3 5 5 4 4,50 

51 5 5 4 5 5 5 4,83 

52 4 5 4 6 7 7 5,50 

53 3 3 2 4 5 5 3,67 

54 7 7 7 7 7 7 7,00 

55 3 3 2 3 4 3 3,00 

56 5 5 5 5 5 6 5,17 

57 7 7 5 7 7 1 5,67 

58 5 2 2 2 2 2 2,50 

59 4 4 3 3 3 4 3,50 

60 6 5 5 7 6 7 6,00 

61 1 1 1 1 1 1 1,00 

62 7 7 3 2 5 5 4,83 

63 5 5 5 3 5 6 4,83 

64 2 2 2 2 4 3 2,50 

65 5 1 1 1 1 1 1,67 

66 3 5 6 6 5 7 5,33 
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Empresa 

1. 
 Teve um 
aumento 

da parcela 
do 

mercado. 

2. 
 Aumentou o 
crescimento 
em vendas. 

3. 
 Foi mais 
lucrativa. 

4. 
Aumentou 

seu 
tamanho. 

5.  
Teve uma 

performance 
geral melhor. 

6.  
Teve uma 

performance 
em relação ao 
ano de 2015 

melhor. 

Média 

        

67 5 5 5 7 6 7 5,83 

68 5 5 3 5 7 7 5,33 

69 5 5 3 7 7 7 5,67 

70 2 5 5 6 6 6 5,00 

71 6 6 6 5 6 6 5,83 

72 5 4 4 1 4 5 3,83 

73 2 2 2 5 2 3 2,67 

74 5 6 7 6 6 6 6,00 

75 7 5 5 7 5 6 5,83 

76 6 7 5 7 7 7 6,50 

77 6 6 6 4 6 6 5,67 

78 3 4 4 4 4 6 4,17 

79 7 7 3 5 5 4 5,17 

80 4 4 4 4 4 4 4,00 

81 5 5 5 2 2 2 3,50 

82 6 7 7 5 6 7 6,33 

83 7 7 7 5 7 7 6,67 

84 5 4 3 3 3 3 3,50 

85 1 1 1 1 1 7 2,00 

86 1 1 1 1 1 7 2,00 

87 7 6 6 6 7 7 6,50 

88 7 6 7 5 7 7 6,50 

89 1 1 1 1 1 1 1,00 

90 6 4 6 4 5 5 5,00 

91 4 4 4 4 4 4 4,00 

92 3 3 2 1 3 3 2,50 

93 6 6 6 6 6 6 6,00 

94 4 4 6 4 6 6 5,00 

95 7 3 4 1 3 3 3,50 

Média 4,48 4,33 4,16 3,91 4,57 4,85 4,38 
 

Fonte: Elaboração própria 

As médias das dimensões de desempenho são diferentes, a 0,10 de 

significância (valor p = 0,0128). A Tabela 4 atende ao terceiro objetivo intermediário 

– Identificar o desempenho das empresas pesquisadas. 

Considerando, para cada empresa, o desempenho geral como a média das 

seis perguntas (última coluna da tabela anterior), foi realizada uma ANOVA 1-way 

para verificar se o tamanho da empresa, seja ela micro ou pequena empresa, 

interferiu ou não no desempenho das empresas. 
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Conforme mostra a Tabela 5, F teste  > F crítico,. Ou seja, é possível rejeitar a 

hipótese de que as médias de desempenho sejam iguais. 

Tabela 5. Influência do tamanho da empresa no desempenho das empresas 

Anova: Desempenho 
     RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 
  Micro Empresa 75 313,98 4,1864 2,627329 
  Pequena Empresa 20 102,33 5,1165 1,370982 
  

       ANOVA 
      Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 13,65925 1 13,65925 5,761804 0,01837 3,943409 
Dentro dos 
grupos 220,471 93 2,370656 

   

       Total 234,1302 94         
Fonte: Elaboração própria 

Em outras palavras, o desempenho médio é de 4,19 para micro empresas e 

de 5,12 para pequenas empresas; e esta diferença é estatiscamente significativa, a 

10%. 

4.3.3 Influência da estratégia adotada e incerteza ambiental sobre o 

desempenho 

Os dados referentes às 3 variáveis – incerteza ambiental (cluster 1 ou 2), 

estratégia e desempenho – foram então obtidos para cada empresa e podem ser 

visualizados na tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6. Incerteza ambiental (cluster 1 ou 2), estratégia e desempenho 

Empresa Cluster Estratégia Desempenho 

  1 1 Reativa 4,17 

2 2 Prospectora 3,00 

3 1 Defensiva 3,67 

4 1 Analítico 6,67 

5 1 Defensiva 4,17 

6 1 Prospectora 4,83 

7 1 Prospectora 4,83 

8 1 Analitico 7,00 

9 2 Defensiva 3,50 

10 1 Analitico 5,00 

11 2 Analitico 2,50 

12 1 Analitico 5,33 



61 
 

Empresa Cluster Estratégia Desempenho 

13 2 Defensiva 4,17 

14 1 Analitico 4,17 

15 1 Reativa 1,83 

16 1 Reativa 1,83 

17 1 Analitico 3,00 

18 1 Prospectora 4,00 

19 1 Reativa 5,50 

20 2 Analitico 2,00 

21 1 Reativa 1,00 

22 2 Defensiva 4,33 

23 1 Prospectora 6,67 

24 1 Analitico 6,33 

25 1 Reativa 4,50 

26 2 Defensiva 3,00 

27 1 Analitico 1,00 

28 2 Defensiva 3,83 

29 2 Defensiva 4,50 

30 1 Defensiva 4,33 

31 1 Analitico 5,83 

32 2 Defensiva 3,83 

33 1 Defensiva 4,50 

34 1 Reativa 4,67 

35 2 Defensiva 4,67 

36 1 Prospectora 6,83 

37 2 Defensiva 2,50 

38 2 Analitico 5,83 

39 2 Defensiva 5,33 

40 1 Prospectora 4,33 

41 1 Analitico 5,50 

42 1 Prospectora 5,00 

43 1 Reativa 5,00 

44 1 Prospectora 3,50 

45 2 Defensiva 1,00 

46 2 Prospectora 5,83 

47 1 Reativa 2,33 

48 1 Reativa 6,17 

49 1 Prospectora 6,00 

50 1 Defensiva 4,50 

51 2 Analitico 4,83 

52 2 Reativa 5,50 

53 1 Defensiva 3,67 

54 1 Analitico 7,00 

55 2 Prospectora 3,00 

56 1 Analitico 5,17 

57 1 Reativa 5,67 

58 2 Prospectora 2,50 

59 1 Defensiva 3,50 

60 1 Defensiva 6,00 

61 2 Defensiva 1,00 

62 1 Defensiva 4,83 

63 1 Analitico 4,83 
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Empresa Cluster Estratégia Desempenho 

64 1 Analitico 2,50 

65 1 Analitico 1,67 

66 2 Analitico 5,33 

67 1 Reativa 5,83 

68 1 Prospectora 5,33 

69 2 Defensiva 5,67 

70 2 Prospectora 5,00 

71 2 Defensiva 5,83 

72 2 Defensiva 3,83 

73 2 Analitico 2,67 

74 1 Reativa 6,00 

75 1 Defensiva 5,83 

76 2 Reativa 6,50 

77 2 Reativa 5,67 

78 1 Reativa 4,17 

79 1 Analitico 5,17 

80 1 Defensiva 4,00 

81 1 Reativa 3,50 

82 1 Analitico 6,33 

83 2 Analitico 6,67 

84 2 Prospectora 3,50 

85 1 Reativa 2,00 

86 1 Reativa 2,00 

87 1 Prospectora 6,50 

88 2 Defensiva 6,50 

89 1 Prospectora 1,00 

90 2 Reativa 5,00 

91 1 Defensiva 4,00 

92 1 Analitico 2,50 

93 2 Defensiva 6,00 

94 2 Defensiva 5,00 

95 1 Reativa 3,50 
 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados da Tabela 6 serviram de base para uma Análise da Variância 

(ANOVA) de dois critérios (two way), onde os dois critérios foram a incerteza 

ambiental à qual as empresas estão submetidas (cluster 1 ou 2) e a estratégia 

adotada pelas empresas, dentre uma das 4 categorias mencionadas por Miles e 

Snow (1978) (Defensiva, Prospectora, Analítica ou Reativa). A variável dependente 

na ANOVA foi o desempenho da empresa. 

Os resultados da ANOVA, que foi executada com 0,10 de nível de 

significância, permitem investigar: 

 1. Se existe influência da incerteza ambiental no desempenho das 

empresas; 
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 2. Se existe influência da estratégia adotada no desempenho das 

empresas; 

 3. Se existe interação entre a incerteza e a estratégia, para fins de 

desempenho da empresa. 

 

Tabela 7. Influência da incerteza e da estratégia no desempenho 

      

       RESUMO 
      Grupo Contagem Soma Média Variância 

  Micro Empresa 75 329,3333 4,391111 2,44031 
  Pequena Empresa 20 79,27778 3,963889 2,428533 
  

       

       ANOVA 
      Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 2,881876 1 2,881876 1,182112 0,279736 3,943409 

Dentro dos grupos 226,7251 93 2,437904 
   

       Total 229,607 94         

Fonte: Elaboração própria 

O desempenho médio em cada cluster/estratégia pode ser observado nos 

resultados de estatística descritiva da ANOVA, na tabela a seguir. 

 

Tabela 8. O desempenho médio em cada cluster/estratégia 

Estatística Descritiva 

Variável dependente: desempenho 

Cluster        Estratégia  Média   Erro Desvio  N 

1 Analitico                               
4,72  

                              
1,85  

18 

Defensiva                               
4,42  

                              
0,80  

12 

Prospectora                               
4,90  

                              
1,63  

12 

Reativa                               
3,87  

                              
1,68  

18 

Total                               
4,44  

                              
1,61  

60 

2 Analitico                               
4,26  

                              
1,85  

7 

Defensiva                               
4,14  

                              
1,56  

18 

Prospectora                               
3,81  

                              
1,31  

6 

Reativa                               
5,67  

                              
0,62  

4 

Total                                                             35 
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4,28  1,54  

Total Analitico                               
4,59  

                              
1,83  

25 

Defensiva                               
4,25  

                              
1,30  

30 

Prospectora                               
4,54  

                              
1,58  

18 

Reativa                               
4,20  

                              
1,69  

22 

Total                               
4,38  

                              
1,58  

95 

Fonte: Elaboração própria 

A existência de influência dos fatores (incerteza ambiental e estratégia) no 

desempenho e de interação entre eles pode ser conferida na tabela a seguir. 

 

Tabela 9. Influência dos fatores (incerteza ambiental e estratégia) no desempenho 

Testes de efeitos entre sujeitos 

Variável dependente: desempenho 

Origem 

Tipo III Soma 
dos 

Quadrados Gl Quadrado Médio F Sig. 

Modelo 
corrigido 

 19,824a  7                               
2,83  

          
1,15  

          
0,34  

Intercepto            
1.434,24  

1                       
1.434,24  

      
582,17  

          
0,00  

Cluster                    
0,00  

1                               
0,00  

          
0,00  

          
0,98  

Estratégia                    
2,34  

3                               
0,78  

          
0,32  

          
0,81  

Cluster * 
Estratégia 

                 
16,59  

3                               
5,53  

          
2,24  

          
0,09  

Erro               
214,34  

87                               
2,46  

    

Total            
2.058,72  

95       

Total 
corrigido 

              
234,16  

94       

a. R Quadrado = ,085 (R Quadrado Ajustado = ,011) 

Fonte: Elaboração própria 

É possível perceber que não foi identificada influência da incerteza ambiental 

no desempenho das empresas, já que o valor p do teste do fator Cluster foi bem 

acima de 0,10 (0,98). 

O mesmo se pode afirmar sobre a influência da estratégia adotada no 

desempenho das empresas: não há, já que o valor p do teste do fator Estratégia foi 

bem acima de 0,10 (0,81). 

Já a interação entre a incerteza ambiental e a estratégia, para fins de 

desempenho da empresa, foi detectada, já que o valor p do teste da interação 

(Cluster * Estratégia) foi menor que 0,10 (0,09). 
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Isso é sinal de 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. 

Esse comportamento pode ser mais bem entendido através da visualização 

do gráfico a seguir. Note-se que neste gráfico o cluster 1 agrupa as empresas com 

maior percepção de incerteza ambiental. 

 

Gráfico 10. Desempenho médio das estratégias adotadas por cluster 

 

Fonte: Elaboração própria 

Qual é a melhor estratégia a adotar, para maximizar o desempenho? Não 

existe uma resposta absoluta, conforme pode ser visto no gráfico anterior. Para o 

cluster 1, a melhor estratégia é a prospectora; para o 2 a reativa. Essa 

impossibilidade de uma resposta absoluta caracteriza a interação entre os fatores 

incerteza e estratégia. 

Para verificar se essas diferenças são significativas, foram realizadas mais 

duas ANOVA, mas desta vez de critério único (one way) só com as 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.  
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Para o cluster 1, o resultado pode ser conferido na tabela a seguir. 

Tabela 10. Influência da estratégia adotada no desempenho médio das empresas do 
cluster 1. 

Testes de efeitos entre sujeitos 

Variável dependente:  

Origem  
Tipo III Soma 

dos Quadrados Gl 
Quadrado 

Médio F Sig. 

Modelo 
corrigido 

 9,851a  3 3,284           1,29            0,29  

Intercepto   1.155,03  1 1155,028       452,93            0,00  

Estratégia           9,85  3 3,284           1,29            0,29  

Erro       142,81  56 2,550     

Total   1.336,36  60       

Total corrigido       152,66  59       

a. R Quadrado = ,065 (R Quadrado Ajustado = ,014) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

O valor p resultante foi mais alto que 0,10 (0,29), revelando não haver 

diferença significativa no desempenho em função da estratégia adotada para 

empresas desse cluster de maior incerteza ambiental. 

O resultado da ANOVA para o cluster 2 pode ser visto na tabela a seguir. 

Tabela 11. Influência da estratégia adotada no desempenho médio das empresas do 
cluster 1. 

Testes de efeitos entre sujeitos 

Variável dependente:  

Origem 
Tipo III Soma 

dos Quadrados Gl 
Quadrado 

Médio F Sig. 

Modelo 
corrigido 

 9,403a  3 3,134           1,36            0,27  

Intercepto       519,36  1 519,355       225,08            0,00  

Estratégia           9,40  3 3,134           1,36            0,27  

Erro         71,53  31 2,307     

Total       722,36  35       

Total corrigido         80,93  34       

a. R Quadrado = ,116 (R Quadrado Ajustado = ,031) 

Fonte: Elaboração própria 
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O valor p resultante também indica não serem significativas as diferenças 

para este cluster de menor incerteza ambiental. 

Essa ausência de significância dos resultados pode ser explicada, em parte, 

pela grande variabilidade das respostas às perguntas sobre desempenho dentro de 

cada cluster/estratégia, não permitindo afirmar que a diferença de desempenho 

entre os grupos (cluster/estratégia) está desprovida de significativa influência do 

acaso. 

Outro fator que contribui para a falta de significância dos resultados é o 

tamanho reduzido da amostra, especialmente em alguns grupos (cluster/estratégia). 

Por exemplo, no cluster 2, houve apenas 4 empresas com estratégia reativa, 

conforme pode ser observado na tabela 4 anterior. 
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5.ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados apresentam os dados coletados em uma amostra formada por 

empresas do segmento de comércio acima de 10 anos de atuação dentro no 

mercado de Ourinhos/SP, totalizando 95 empresas - 75 com características de 

microempresa e 20 com características de empresa de pequeno porte. 

A percepção média de incerteza ambiental por parte das empresas 

pesquisadas foi de 4,45 em uma escala que vai de 1 a 7, ou seja, ela não foi 

percebida nem como baixa nem como alta. Pelo fato de que a diferença entre os 

valores de percepção ambiental em micro (4,50) e pequenas empresas(4,29) não é 

estaticamente significativa, entende-se que o tamanho da empresa não influenciou a 

incerteza ambiental. Certo e Peter (1993) mostram que análise de ambiente é um 

processo de acompanhamento do ambiente organizacional para identificação de 

ameaças e oportunidades, presentes e futuras no ambiente externo e que possam 

interferir, de alguma maneira, na capacidade da empresa em alcançar os objetivos. 

Diante da teoria de Certo e Peter(1993) é possível constatar que cada empresa tem 

os seus processos que colaboram para a identificação das ameaças e 

oportunidades do mercado que pode interferir no alcance de seus objetivos; não é o 

fato de ser micro ou pequena empresa mas a forma com que se relaciona com o 

mercado pode ter maior ou menor interferência da incerteza ambiental na empresa. 

A dimensão complexidade da incerteza ambiental caracterizou-se  como a 

dimensão que mais elevou o nível de percepção e a dimensão rivalidade a que 

menos influenciou. Dentro da dimensão complexidade, o fator “Número de 

Competidores” (concorrência) foi a que mais prevaleceu como percepção de  

incerteza ambiental. Uma possível explicação para esta preocupação com a 

concorrência (número de competidores) pode ser o fato de que a demanda em 

Ourinhos é bem limitada por ser uma cidade de porte médio. A falta de visão de 

negócio também faz com que prevaleça uma excessiva preocupação com 

concorrência em detrimento a outros fatores ambientais (diversidade de clientes, de 

fornecedores, de tecnologia), o que pode levar a um diagnóstico do ambiente 

externo deficiente. A pesquisa também apontou que a rivalidade configurou-se como 

a dimensão menos percebida como causadora da incerteza ambiental, e dentro 
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desta dimensão, o fator “Grau de hostilidade do ambiente de negócios” foi o de 

menor influência na percepção. Uma possível explicação pode ser o ambiente de 

concorrência pouco agressiva já que em sua maioria são micro e pequenas 

empresas que não ofertam produtos diferenciados e o mercado com uma demanda 

limitada dificultando a capacidade de expansão das empresas presentes na cidade 

de Ourinhos.  

 Meneguetti (2010) argumenta que as mudanças podem se originar dentro ou 

fora das empresas e eventualmente elas ocorrem de forma rápida e contínua sem 

que suas causas sejam facilmente percebidas o que leva a um aumento da 

percepção de complexidade ambiental. Para se adaptar a estas variações 

ambientais, uma das estratégias utilizadas pode ser buscar processos internos 

eficientes para reduzir a interferência ambiental ou até mesmo revertê-la quando 

possível.  

Nesta análise, as empresas foram também agrupadas em 2 Clusters em 

função do grau de incerteza ambiental a que estão submetidas.  O Cluster 1- maior 

grupo - foi formado por 60 empresas que percebem maior nível de incerteza em seu 

ambiente. O Cluster 2 foi formado por 35 empresas que percebem seu ambiente 

com um menor nível de incerteza. Uma análise das diferenças entre os números dos 

clusters 1 e 2 - mostra que a incerteza ambiental, nos casos das empresas 

pesquisadas, têm sido causada principalmente por: mudanças radicais na tecnologia 

utilizada no negócio, mudanças radicais na estrutura do mercado, quantidade de 

produtos diferenciados no setor e diversidade da tecnologia utilizada no setor. 

Segundo Machado da Silva e Barbosa (2002), a transformação ambiental pode ser 

proveniente de mudanças sociais, políticas, ambientais e tecnológicas. Para Dias 

(2004), as mudanças em características da demanda e do perfil dos consumidores e 

clientes produzem um ambiente desconhecido e criam uma instabilidade no 

relacionamento da empresa com o mercado. Por outro lado, não colaboraram para o 

aumento da incerteza os seguintes fatores: risco implícito na atividade, o grau de 

hostilidade do ambiente de negócios, a imprevisibilidade dos desafios decorrentes 

de mudanças no ambiente de negócio. 

 Com relação ao tipo de estratégia competitiva adotada pelas 95 empresas,  

prevalece o tipo defensivo com a preferência de 32% das empresas, já  a menos 

adotada foi a prospectora com 19% de preferência. Desta forma, verifica-se que as 
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empresas adotam um comportamento mais defensivo em termos de estratégia 

competitiva. De forma geral o tipo de estratégia adotada pelas empresas 

pesquisadas da cidade de Ourinhos é a defensiva, onde as empresas revelam uma 

maior preocupação em manter sua presente estrutura organizacional e pouca 

iniciativa de inovação. O fato do empresário não ter clareza da importância da 

construção de uma estratégia mais arrojada faça com que ele assuma uma postura 

mais defensiva. As empresas vivenciam uma concorrência mais amena já que os 

competidores são as próprias micro e pequenas empresas. Ourinhos possui poucas 

empresas de médio e grande porte, Isso faz com que o mercado seja menos 

competitivo colaborando para uma maior preferência por estratégia defensiva. Este 

ambiente de fraca concorrência também origina pouco investimento em inovação o 

que leva a leva a uma ausência de diferenciação entre produtos e serviços ofertados 

pelas empresas pesquisadas.  Segundo Miles e Snow (1978), empresas que adotam 

um comportamento desta natureza em termos de estratégia competitiva procuram 

manter os produtos que apresentam uma relação estável com o mercado, não 

buscam a liderança do mercado, tentam se proteger em relação à concorrência. 

Essas características, de certa forma, se refletem nos resultados da pesquisa, já que 

as respostas das empresas pesquisadas às questões da seção B do questionário de 

pesquisa (Comportamento Estratégico), apresentam limitações em sua interação 

com o mercado, se apresentam mais cautelosas e com pouca agressividade nas 

ações competitivas. Corroborando o que afirma Alves et.al (2013), foi possível 

perceber que essas características decorrem da ausência de um processo formal de 

construção da estratégia, da dificuldade de buscar e valorizar a qualidade, da falta 

de investimentos em ferramentas de melhorias contínua de excelência, da oferta de 

produtos não inovadores e também da pouca ousadia em relação ao seu 

posicionamento junto ao mercado, o que caracteriza empresas com baixa 

competitividade.  

 Pereira e Reis (2014) salientam que a implementação de estratégias 

competitivas, em especial aquelas mais ofensivas, requer uma capacidade 

adequada de gerenciamento e controle da qual muitas micro e pequenas empresas 

padecem em função de sua menor estrutura organizacional.  

Similarmente ao que ocorreu com a percepção de incerteza ambiental, os 

resultados sugerem que o tamanho da empresa - micro ou pequena - não interferiu 
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na adoção do tipo de estratégia. De Lima (1998) esclarece em seus estudos que os 

reposicionamentos estratégicos da empresa em ambiente turbulento deve acontecer 

a partir da capacidade de entendimento da empresa de seu ambiente interno e das 

relações do mesmo com o ambiente externo; só assim, conseguirá entender suas 

forças e fraquezas e saber como interagir de maneira eficiente com o ambiente 

turbulento. Com esse esclarecimento De Lima (1998), aponta que percepções de 

incerteza ambiental decorreriam menos de seu tamanho, mas sim de sua 

capacidade de relacionar o ambiente interno com o ambiente externo. 

Com relação às estratégias adotadas pelas empresas dos 2 clusters, 

verificou-se que a preferência do cluster 1 – empresas que são submetidas à maior  

incerteza ambiental - foi por estratégias do tipo analítico e reativo, enquanto que as 

do cluster 2 – empresas que são submetidas à menor  incerteza ambiental - optaram 

por estratégias do tipo analítico e defensivo. Em certa medida, isto revela que 

empresas que percebem um menor nível de incerteza ambiental (cluster 2) procuram 

implementar estratégias mais assertivas em termos de competição quando 

comparadas com as empresas do cluster 1. Gonçalves (2002), afirma que em um 

ambiente competitivo, as empresas precisam adotar estratégias que sejam eficientes 

e eficazes e, mais do que isso, comunicá-las adequadamente aos diferentes setores 

da organização de forma a evitar a ambiguidades e distorções em percepções. As 

empresas menos vulneráveis as incerteza ambientais buscam desenvolver 

estratégias que sejam mais eficiente por terem conhecimento da sua estrutura e da 

conseguir entender as mudanças causadas no ambiente externo. 

Com relação ao desempenho, verifica-se que a média entre as empresas 

pesquisadas foi de 4,38, em uma escala que varia de 1 a 7, ou seja, ele não foi 

percebido nem como baixo nem como alto. O desempenho médio foi de 4,19 para 

micro empresas e de 5,12 para pequenas empresas; e esta diferença é 

estatiscamente significativa a 10%, ou seja, os resultados da pesquisa sugerem que 

o desempenho altera-se conforme o tamanho da empresa. Ter obtido em 2016 um 

desempenho melhor em relação ao ano de 2015 foi o fator que mais colaborou para 

que o desempenho das pequenas empresas fosse maior do que o das 

microempresas. A melhora percebida no desempenho pelas empresas está 

relacionada a melhora da crise econômica e política que o Brasil viveu e que em 

2016 pode ter dado sinais de melhora mas que ainda seja percebida como pequena. 
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Carneiro (2003) define desempenho organizacional como um fenômeno 

complexo que escapa a uma visão simplista e unilateral, e aponta que algumas 

causas de um mau desempenho podem ser a limitação de tempo, de recursos e até 

mesmo, a indisponibilidade de dados suficientes para tomada de decisões mais 

acertadas. Percebe-se, portanto que estas restrições aumentam na medida em que 

o tamanho da empresa se reduz, ou seja, os resultados da pesquisa corroboram a 

argumentação de Carneiro (2003) já que as empresas de pequeno porte da 

pesquisa obtiveram um desempenho melhor do que as micro empresas. Para 

Moreira (2002) isto poderia também estar relacionado com o fato de as pequenas 

empresas apresentarem uma estrutura organizacional mais sofisticada que as das 

micro empresas.  

Com relação à influência da incerteza ambiental no desempenho da empresa, 

os resultados indicam a ausência desta influência entre as empresas do contexto 

pesquisado. O mesmo se pode afirmar da influência da estratégia adotada no 

desempenho da empresa: não foi percebida. Já a interação entre a incerteza 

ambiental e a estratégia, como fator influenciador do desempenho da empresa, foi 

detectada. A presença desta interação sugere que para determinado nível de 

incerteza é necessário utilizar um tipo de estratégia adequada. Ser capaz de 

implementar a estratégia adequada ao nível de turbulência ambiental cria portanto 

uma vantagem competitiva. Este achado está alinhado com a argumentação de 

Corrêa e Prochno (1998) que enfatizam a proatividade em ambientes turbulentos 

como uma possível vantagem competitiva que, em muitos casos pode ser uma 

condição de sobrevivência. Em certa medida, a interação constatada entre incerteza 

e estratégia está considerada nos dados do Gráfico 10 que demonstra as empresas 

do cluster 2 -empresas com menor percepção de incerteza ambiental-  adotando 

estratégias do tipo reativo e conseguindo maior desempenho do que as empresas 

do cluster 1 que adotam também estratégias do tipo reativo. Essa diferença se 

revelou estatisticamente relevante, a 10% de significância, assim como ocorreu com 

as empresas que adotaram a estratégia prospectora. Entretanto, as diferenças entre 

desempenhos não se manifestam de forma estatisticamente significativa para os 

demais tipos de estratégias adotadas. 

Conforme preconizam Aquino e Fellows (2001) e Nunes (2008), as empresas 

têm a necessidade de adequar suas estratégias com as restrições do ambiente 
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externo, em especial aquelas impostas pela globalização. Estes autores salientam 

que a percepção de mudanças ambientais pode ajudar as empresas a criarem 

novos processos e adequarem seus custos com a realidade que se apresenta.  
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS  

 

6.1 CONCLUSÕES  

O presente trabalho teve como objetivo investigar como a incerteza ambiental 

e estratégia competitiva afetam o desempenho de Micro e Pequenas empresas do 

segmento de Comércio com mais de 10 anos de atuação na cidade de Ourinhos/SP, 

e como objetivos intermediários. (i) Identificar o grau de incerteza ambiental 

percebido pelas empresas pesquisadas. (ii) Identificar a estratégia competitiva 

adotada pelas empresas pesquisadas. (iii) Identificar o desempenho das empresas 

pesquisadas. 

Com relação ao primeiro objetivo intermediário, os resultados da pesquisa 

indicaram que a dimensão complexidade da incerteza ambiental caracterizou-se  

como a dimensão que mais elevou o nível de percepção de incerteza ambiental  e 

dentro desta dimensão, o fator “Número de Competidores” (concorrência) foi a que 

mais contribuiu. Os resultados também indicam que a rivalidade configurou-se como 

a dimensão  menos percebida como causadora da incerteza ambiental, e  dentro 

desta dimensão, o fator “Grau de hostilidade do ambiente de negócios” foi o de 

menor influência na percepção. Entretanto, a incerteza ambiental como um todo (a 

soma das 3 dimensões) percebida pelas empresas pesquisadas não foi nem baixa 

nem alta, tendo sido também verificado que ela não foi influenciada pelo tamanho da 

empresa (micro ou pequena). 

Uma análise das diferenças entre as empresas do cluster 1 (empresas que 

percebem maior nível de incerteza em seu ambiente) e do cluster 2 (empresas que 

percebem seu ambiente com um menor nível de incerteza) mostraram que a 

incerteza ambiental, nos casos das empresas pesquisadas, têm sido causada 

principalmente por: mudanças radicais na tecnologia utilizada no negócio, mudanças 

radicais na estrutura do mercado, quantidade de produtos diferenciados no setor e 

diversidade da tecnologia utilizada no setor. Por outro lado, não colaboraram para o 

aumento da incerteza os seguintes fatores: risco implícito na atividade, o grau de 

hostilidade do ambiente de negócios, a imprevisibilidade dos desafios decorrentes 

de mudanças no ambiente de negócio. 
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 Já no que concerne ao segundo objetivo intermediário, a relação à estratégia 

competitiva adotada pelas 95 empresas, 18 foram classificadas como prospectoras, 

25 foram classificadas como analíticas, 22 foram classificadas como reativas e 30 

foram classificadas como defensivas.  Verificou-se também que o tamanho da 

empresa, seja ela micro ou pequena empresa não interferiu na ocorrência dos 

quatro tipos de estratégias. Entretanto, quando se comparam as estratégias 

adotadas pelas empresas do cluster 1 (empresas que percebem maior nível de 

incerteza em seu ambiente) e do cluster 2 (empresas que percebem seu ambiente 

com um menor nível de incerteza)  verifica-se que as primeiras optaram por 

estratégias do tipo analítico e reativo, enquanto que as do segundo grupo optaram 

por estratégias do tipo analítico e defensivo. Em certa medida, isto revela que 

empresas que percebem um menor nível de incerteza ambiental (cluster 2) procuram 

implementar estratégias mais assertivas em termos de competição quando 

comparadas com as empresas do cluster 1. 

No que concerne ao terceiro objetivo intermediário, o desempenho das 

empresas pesquisadas  não foi percebido nem como baixo nem como alto.  

Entretanto, a diferença entre o desempenho médio de 4,19 (em uma escala de 1 a 

7) para micro empresas e de 5,12 para pequenas empresas; é estatiscamente 

significativa a 10%, ou seja, os resultados da pesquisa sugerem que o desempenho 

altera-se conforme o tamanho da empresa. Ter obtido em 2016 um desempenho 

melhor em relação ao ano de 2015 foi o fator que mais colaborou para que o 

desempenho das pequenas empresas fosse maior do que o das microempresas.  

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 presença desta interação indica que 

para determinado nível de incerteza é necessário utilizar um tipo de estratégia 

adequada. Por exemplo, as empresas do cluster 2 - empresas com menor 

percepção de incerteza ambiental - que adotaram estratégias do tipo reativo 

conseguiram maior desempenho do que as empresas do cluster 1 que adotaram 

também estratégias do tipo reativo com diferença estatisticamente significativa.. 
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Em última análise, o desempenho nem alto nem baixo, assim como a 

percepção de uma incerteza ambiental também nem alta nem baixa, entre as 

empresas pesquisadas podem ser explicados pela baixa presença de empresas de 

médio e grande porte em Ourinhos o que colabora para uma concorrência  menos 

agressiva, e que também leva a um ambiente sem muitas transformações 

importantes. No que se refere ao desempenho, a crise econômica pela qual o Brasil 

tem passado também explica parcialmente a ausência de números melhores 

  

6.2. Limitações dos resultados da pesquisa 

 A presente pesquisa apresenta como principal limitação o número pequeno 

de empresas que compuseram a amostra, o que acabou afetando o nível de 

confiabilidade de algumas das análises estatísticas efetuadas, especialmente em 

algumas combinações de clusters de incerteza X estratégia adotada. Por exemplo, 

no clusters 2, houve apenas 4 empresas com estratégia reativa, conforme pode ser 

observado na tabela 4 anterior.  

O resultado da pesquisa ficou limitado ao conhecimento dos respondentes 

sobre comportamento estratégico, bem como da subjetividade que decorre da 

maneira como interpretam o ambiente no qual a empresa está inserida. 

No levantamento dos dados da pesquisa, as principais dificuldades surgidas 

estavam relacionadas à pressão sofrida pelo responsável em responder a pesquisa 

pelas questões relacionados ao ambiente de trabalho e pela declarada falta de 

tempo, de sua parte, para um comprometimento maior com a pesquisa. 

6.3. Sugestões para futuras pesquisas 

 Sugere-se a replicação desta pesquisa em médias empresas e/ou de um 

segmento econômico maduro. 

Também sugere-se a utilização de uma amostra com uma quantidade 

significamente maior de elementos, para que aumente a chance de se obter 

resultados estatisticamente significativos especialmente para, eventualmente, 

identificar uma diferença no desempenho em função da estratégia adotada pelas 

empresas do cluster mais turbulento e também no menos turbulento para que possa  

comparar com essa pesquisa e confrontar as informações identificando as diferentes 
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formas de perceber a incerteza ambiental, e formulação da estrategia e a sua 

influência  no desempenho das empresas. 
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ANEXO I 
 

Prezado(a) Proprietário(a)/Gestor(a) 
  

Meu nome é José Luís Priosti Batista. Sou aluno do Mestrado em 
Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá, sob 
orientação do Professor José Geraldo Pereira Barbosa. 

Estou conduzindo uma pesquisa de campo que procura verificar a influência 
do ambiente e estratégia competitiva sobre o desempenho financeiro de micro e 
pequenas empresas da cidade de Ourinhos. O estudo envolve a aplicação de um 
questionário que não lhe tomará cerca de 20 minutos para ser respondido 
pessoalmente. Participo que os resultados desta pesquisa poderão lhe ser enviados, 
posteriormente, assim como ficarão à sua disposição todos os demais trabalhos que 
estejam sendo desenvolvidos em nossa área. Informamos também que as 
informações coletadas em sua empresa serão consideradas estritamente 
confidenciais. 

Finalizando, agradecemos sua disponibilidade de tempo e a atenção em nos 
receber. Caso possa colaborar solicito que responda as questões abaixo. 

 
A. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
1: Há quanto tempo sua empresa está no mercado? 
(  )até 5 anos                         (  )de 5 a 10 anos                 (  )Acima de 10 anos 
 
2: Setor econômico a que pertence a empresa? 
(  )Comércio                           (  )Prestação de Serviço      (  )Industria 
 
 
3: Quantos funcionários trabalham atualmente em sua empresa? 
(  )Até 19                               (  )De 20 a 49                        (  )De 100 a 499                        
(  )Outros… 
 
4: Qual sua função na empresa? 
(  )Sócio-proprietário             (  )Diretor                               (  )Gerente   
 
5. Qual o seu grau de escolaridade: 
(  )Fundamental 1 incompleto           (  )Fundamental 1 completo                                    
(  )Fundamental 2 incompleto           (  )Fundamental 2 completo                                   
(  )graduação                                     (  )pós -graduação 
 
6. Idade do proprietário/Gestor: 
(  )Até 20 anos                                       (  )De 20 anos a 29 anos                
(  )De 30 anos a 39 anos                       (  )De 40 anos a 49 anos                                  
(  )De 50 anos a 59 anos                       (  )De 60 anos a 69 anos                                 
(  )De 70 anos a 79 anos 
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B. COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO 

Nas próximas questões, assinale a alternativa que melhor expressa a situação de 

sua empresa. Assinale apenas uma alternativa por questão. 

1. Os serviços e produtos que são oferecidos aos nossos clientes são melhores 
caracterizados como: 
a) São mais inovadores e estão constantemente mudando e ampliando sua área de 
aplicação. 
b) Alguns são bastante estáveis no mercado enquanto outros são inovadores. 
c) São bem focados, relativamente estáveis e bem definidos na organização e no 
mercado. 
d) Estão em estado de transição e são baseados em respostas a oportunidades ou 
ameaças do mercado ou ambiente. 
 
2.Nossa empresa tem uma imagem no mercado de uma organização que: 
a) Oferece poucos produtos/serviços, porém seletivos e de alta qualidade. 
b) Adota novas ideias e inovações, mas somente após análise cuidadosa. 
c) Reage às oportunidades ou ameaças de mercado para manter e reforçar nossa 
posição. 
d) Tem reputação de ser inovadora e criativa. 
 
3. O tempo investido pela empresa para monitorar as mudanças e tendências no 
mercado pode ser melhor descrito como sendo: 
a) Extenso, a empresa está constantemente monitorando o mercado. 
b) Mínimo, a empresa realmente não passa muito tempo monitorando o mercado. 
c) Médio, a empresa gasta algum tempo monitorando o mercado. 
d) Esporádico, às vezes a empresa gasta um bom tempo e outras vezes ela gasta 
pouco tempo monitorando o mercado. 
4. O crescimento ou diminuição de nossa demanda é devido muito provavelmente à: 
a) Nossa prática de nos concentrarmos no desenvolvimento dos mercados que já 
servimos. 
b) Nossa prática de respondermos às pressões do mercado, correndo poucos riscos. 
c) Nossa prática de entrar agressivamente em novos mercados com novos tipos de 
serviços/produtos. 
d) Nossa prática de nos aprofundarmos nos mercados que já servimos, enquanto 

adotamos novos serviços/produtos  

5. Uma das metas mais importantes da empresa é a dedicação e compromisso com: 
a) Manter os custos sob controle. 
b) Analisar cuidadosamente nossos custos e receitas para manter os custos sob 
controle, seletivamente gerar novos serviços/produtos 
c) Garantir que pessoas, recursos e equipamentos necessários para desenvolver 
novos serviços/produtos e novos  mercados 
d) Resguardar a empresa contra ameaças críticas adotando as ações que sejam 
necessárias. 
 
6. As competências e habilidades que os funcionários da empresa possuem podem 
ser melhor caracterizadas como: 
a) Analíticas: suas habilidades os capacitam a identificar tendências e a desenvolver 
novos serviços/produtos e novos mercados 
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b) Especializadas: suas habilidades são concentradas em poucas áreas específicas. 
c) Amplas e empreendedoras: suas habilidades são diversas, exigíveis e os 
habilitam a mudar de forma criativa. 
d) Flexível: suas habilidades estão relacionadas com as demandas de curto prazo 
do mercado. 
 
7. Uma das coisas que protege nossa empresa de nossos concorrentes é que nós: 
a) Somos capazes de cuidadosamente analisar tendências emergentes e adotar 
aquelas que têm potencial comprovado. 
b) Somos capazes de fazer um número limitado de coisas excepcionalmente bem. 
c) Somos capazes de responder a novas tendências mesmo que, quando elas 
surgem, possuam apenas um potencial moderado. 
d) Somos capazes de desenvolver novos serviços/produtos e novos mercados de 
maneira consistente. 
 
8. O gerenciamento da empresa tende a concentrar-se em: 
a) Manter uma situação segura por meio de medidas de controle de custos de 
qualidade. 
b) Analisar oportunidades no mercado e escolher apenas aquelas que apresentam  
potencial, e, ao mesmo tempo, manter a situação 
c) Atividades ou negócios que mais necessitam de atenção em vista das 
oportunidades ou problemas que estão sendo enfrentados 
d) Desenvolver novos serviços ou se expandir para novos mercados ou novos 
segmentos de mercado. 
 
9. A empresa se prepara para o futuro da seguinte forma: 
a) Identificando as melhores soluções possíveis para aqueles problemas ou de sãos 
que requerem atenção imediata. 
b) Identificando tendências e oportunidades no mercado que possam resultar na 
criação de serviços ou produtos inovadores no ramo de negócio da empresa ou 
possam atender a novos mercados.. 
c) Identificando aqueles problemas que, se resolvidos, irão manter e melhorar 
nossos serviços ou produtos e nossa posição de mercado 
d) Identificando as tendências de negócios cujo potencial a longo prazo já foi 
demonstrado por outras empresas e podem ajudar 
 
10.A estrutura da nossa empresa é: 
a) Funcional por natureza (isto é, organizada em departamentos). 
b) Orientada pelo serviço/produto ou pelo mercado. 
c) Essencialmente funcional, porém possui também uma estrutura orientada para 
serviços ou mercados nas áreas que são mais novas 
d) Continuamente mudando para permitir um melhor aproveitamento das 
oportunidades ou resolver problemas assim que eles surgem 
 
11. Os procedimentos que a empresa usa para avaliar seu desempenho são 
melhores 
descritos como: 
a) Descentralizados e participativos, encorajando todos os membros da organização 
a se envolverem. 
b) Orientados para solicitações de relatórios que exigem atenção imediata. 
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c) Centralizados e basicamente de responsabilidade da alta gerência. 
d) Centralizados em áreas de serviços/produtos mais estáveis, e mais participativos 
em áreas mais novas ou emergentes. 
 
C. INCERTEZA AMBIENTAL 

Para cada fator abaixo listado, atribua uma nota entre (1) muito baixa até (7) muito 

alta conforme a presença deste fator no ambiente de negócios de sua empresa. 

DIMENSÃO DINAMISMO 

1.Mudanças nas áreas mais relevantes do negócio 

1          2          3          4          5          6          7 

2.Instabilidade da demanda 

1          2          3          4          5          6          7 

3.Mudanças radicais na estrutura de mercado 

1          2          3          4          5          6          7 

4.Inovações de produtos 

1          2          3          4          5          6          7 

5.Mudanças radicais nas atitudes dos clientes 

1          2          3          4          5          6          7 

6.Imprevisibilidade dos desafios decorrentes de mudanças no ambiente de negócios 

1          2          3          4          5          6          7 

7.Mudanças radicais na tecnologia utilizada no negócio 

1          2          3          4          5          6          7 

8.Mudanças de natureza social, política e cultural no ambiente do negócio 

1          2          3          4          5          6          7 

     

DIMENSÃO ABUNDÂNCIA DE RECURSOS CRÍTICOS/RIVALIDADE 

9.Dificuldade de acesso aos recursos críticos. 

1          2          3          4          5          6          7 

10.Crescimento de vendas do setor 

1          2          3          4          5          6          7 

11.Risco implícito na atividade 

1          2          3          4          5          6          7 
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12.Grau de hostilidade do ambiente de negócios 

1          2          3          4          5          6          7 

DIMENSÃO  COMPLEXIDADE DO AMBIENTE 

13.Número de Competidores do Setor 

1          2          3          4          5          6          7 

14.Diversidade de clientes em termos de hábitos de consumo 

1          2          3          4          5          6          7 

15.Diversidade de fornecedores 

1          2          3          4          5          6          7 

 16.Quantidade de produtos diferenciados no setor. 

1          2          3          4          5          6          7 

17.Diversidade da tecnologia utilizada no setor 

1          2          3          4          5          6          7 

D. DESEMPENHO DA EMPRESA 

Para cada afirmativa abaixo, responda com uma nota entre 1= discordo totalmente 

até 7=concordo totalmente. 

Relativamente ao seu principal competidor, durante o ano de 2016, a empresa: 

1. Teve um aumento da parcela do mercado. 

1          2          3          4          5          6          7 

2. Aumentou o crescimento em vendas. 

1          2          3          4          5          6          7 

3. Foi mais lucrativa. 

1          2          3          4          5          6          7 

4. Aumentou seu tamanho. 

1          2          3          4          5          6          7 

5. Teve uma performance geral melhor. 

1          2          3          4          5          6          7 

6. Teve uma performance em relação ao ano de 2015 melhor. 

1          2          3          4          5          6          7 

 

 


