
1 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSÃO AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: 

UMA SURVEY EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PERTENCENTES A UM 

AGRUPAMENTO COMERCIAL DE AUTOPEÇAS E DE ACESSÓRIOS DE 

AUTOMÓVEIS. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMAS FERREIRA VIDAL 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2012 

 

 



2 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSÃO AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: 

UMA SURVEY EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PERTENCENTES A UM 

AGRUPAMENTO COMERCIAL DE AUTOPEÇAS E DE ACESSÓRIOS DE 

AUTOMÓVEIS. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMAS FERREIRA VIDAL 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2012 

 

  

 



3 

 

 

 

DIMAS FERREIRA VIDAL 

 

 

 

 

 

PRESSÃO AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: 

UMA SURVEY EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PERTENCENTES A UM 

AGRUPAMENTO COMERCIAL DE AUTOPEÇAS E DE ACESSÓRIOS DE 

AUTOMÓVEIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2012 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado em Administração e 

Desenvolvimento Empresarial, da Universidade Estácio de 

Sá, como requisito parcial à obtenção do título de mestre 

em Administração e Desenvolvimento Empresarial. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa. 

Coorientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Carino Bouzada. 

 



4 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

 

A dissertação 

PRESSÃO AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: 

UMA SURVEY EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PERTENCENTES A UM 

AGRUPAMENTO COMERCIAL DE AUTOPEÇAS E DE ACESSÓRIOS DE 

AUTOMÓVEIS. 

 
Elaborado por 

DIMAS FERREIRA VIDAL 

 
E aprovado por todos os membros da banca examinadora foi aceita pelo curso de 

Mestrado Profissional em Administração e Desenvolvimento Empresarial como 

requisito parcial à obtenção do título de 

 
MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2012 

BANCA EXAMINADORA 

 
_____________________________________  

Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa 
Universidade Estácio de Sá 

 
_____________________________________  

Profª Drª Denise Lima Fleck (COPPEAD/UFRJ) 
 

______________________________________ 

Profª Drª Irene Raguenet Troccoli 
Universidade Estácio de Sá 

 
______________________________________ 

Prof. Dr. Marco Aurelio Carino Bouzada 
Universidade Estácio de Sá 

 

 



5 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória de minha mãe, Efigênia Santiago 

Vidal, como um tributo por sua luta, enquanto viva, 

pela educação e formação de seus filhos. 

Uma homenagem ao meu pai, Argentino Ferreira 

Vidal, que aos 85 anos ainda representa uma 

referência de vida. 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao professor Dr. José Geraldo Pereira Barbosa, meu orientador, pela 

valiosa contribuição ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, com seu vasto 

conhecimento e suas abordagens sempre oportunas e rápidas na solução das 

dificuldades enfrentadas. 

 

À minha família, em especial à minha esposa Marta Chaves da Fonseca 

Vidal e à meu filho Fábio Ximenes Chaves Vidal, pelo apoio, compreensão e 

paciência nas horas que foram dedicadas aos estudos necessários a esta empreitada, 

que me mantiveram ausente do convívio familiar. 

 

Ao professor Dr. Marco Aurélio Carino Bouzada, meu coorientador, pelas 

valiosas contribuições e orientações quanto aos métodos quantitativos, fruto de seu 

vasto domínio da estatística aplicada à pesquisa científica. 

 

À professora Drª Irene Raguenet Troccoli pelas preciosas sugestões e 

correções para um texto final mais elegante e refinado. 

 

A todos os professores do programa do Mestrado em Administração e 

Desenvolvimento Empresarial (MADE), por suas contribuições inestimáveis, no 

desenvolvimento do conhecimento necessário à realização desta pesquisa. 

 

Um agradecimento especial às meninas do atendimento da secretaria do 

MADE, pela presteza, pela dedicação e, principalmente, pela gentileza com que 

sempre nos atenderam.  

 

Não poderia deixar de agradecer à professora Drª Denise Lima Fleck da 

COPPEAD/UFRJ pela honra de tê-la como integrante da banca examinadora e por 

suas sugestões e palavras de estimulo para futuras pesquisas. 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar as relações entre pressões 

ambientais (variável independente) e as estratégias competitivas (variáveis 

dependentes) de micro e pequenas empresas pertencentes a um agrupamento 

comercial de autopeças e acessórios de automóveis da cidade fluminense de Nova 

Iguaçu. Para tanto, este estudo assume como fundamentação teórica os conceitos da 

teoria institucional, particularmente os pressupostos do isomorfismo institucional de 

DiMaggio e Powell (2005)1 e os fundamentos do processo de desinstitucionalização 

de Oliver (1992), como arcabouço para a identificação das pressões ambientais 

presentes no ambiente institucional e competitivo. A pesquisa, de abordagem 

quantitativa e finalidade descritiva, foi conduzida por meio de uma survey. Para a 

classificação das escolhas de estratégias competitivas nas categorias propostas por 

Miles e Snow (1978), foi utilizada a metodologia proposta por Conant, Mokwa e 

Varadarajan (1990). Para agrupar as empresas pesquisadas de acordo com os níveis 

de importância atribuídos às pressões ambientais nas ações empresariais foi utilizada 

a análise de conglomerado. Em seguida, um teste Qui-quadrado e uma análise 

discriminante foram conduzidos para identificar o nível de dependência entre as 

variáveis pressões ambientais e estratégias competitivas. Os resultados indicaram a 

predominância da estratégia genérica “analítica”, composta por pouco mais da 

metade da amostra, em segundo lugar em termos de número de elementos, a 

estratégia “defensiva” e por último, um número menor de empresas com estratégias 

“reativas”. A análise de conglomerado possibilitou a identificação de três grupos com 

níveis diferentes de influência de pressões ambientais em suas ações empresariais. 

Os resultados tanto do teste do Qui-quadrado quanto da análise discriminante não 

evidenciaram uma forte relação de dependência entre estratégias competitivas 

adotadas pelas empresas pesquisadas e pressões ambientais. Em certa medida, a 

conclusão adotada corrobora a teoria, já que o universo pesquisado (pequenas e 

micro empresas com grau leve a moderado de maturidade), aparentemente não seria 

o terreno mais fértil para a aplicação dos pressupostos da escola ambiental de 

estratégia. Para esta escola, as organizações onde as iniciativas estratégicas são 

_____________________________________  

1 Versão publicada pela Revista de Administração de Empresas (RAE) traduzida de original publicado na 

American Sociological Review, v. 48, n. 2, 1983. 
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fortemente influenciadas por pressões ambientais, seriam aquelas em situação de 

poucas opções estratégicas, sob um conjunto grande de restrições, como é o caso de 

organizações localizadas no estágio de maturidade (fase conservação) de seu ciclo 

de vida, situação esta representada usualmente pela grande presença de  sunk costs. 

Este não parece ser o caso das empresas pesquisadas.  Outra possível explicação 

para este resultado, também apoiada na teoria, é o fato de , mesmo quando suas 

empresas estão sujeitas a pressões ambientais similares, cada dirigente pode 

interpretar o ambiente de forma individualizada, conforme preconiza a abordagem 

cognitiva de estratégia. Ou seja, mesmo quando duas empresas estão sujeitas a 

pressões ambientais similares, ainda assim seus dirigentes poderão adotar 

comportamentos estratégicos diferentes.    

 

Palavras chave: Escola Ambiental. Teoria Institucional. Estratégia competitiva. 

Estratégia de Micro e Pequenas Empresas. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the relationship between environmental 

pressures (independent variable) and competitive strategies (dependent variables) of 

micro and small enterprises belonging to a business group of auto parts and car 

accessories city of Rio Nova Iguaçu. Therefore, this study assumes as theoretical 

concepts of institutional theory, particularly assumptions of institutional isomorphism of 

DiMaggio and Powell (2005)1 and the basis of the deinstitutionalization process of 

Oliver (1992) as a framework for the identification of environmental pressures present 

in institutional and competitive environment. For the classification of competitive 

strategy choices, we adopted the model of generic strategies of Miles and Snow 

(1978). The research is descriptive with a quantitative approach based on a survey 

conducted with the aid of a structured questionnaire. With regard to the presentation 

and analysis of the survey data, we used the methodology proposed by Conant, 

Mokwa and Varadarajan (1990), adapted from model by Ribeiro, Rossetto and 

Verdinelli (2011), for classification of strategic behavior. To identify and analyze the 

correlations between environmental pressure and competitive strategies conglomerate 

analysis was used to classify the levels of importance attributed to environmental 

pressures on corporate actions, and then a chi-square test to identify the level of 

dependency between the variables: environmental stress and strategic behavior. 

Finally, in order to strengthen the results obtained in the previous step and further 

establish the degree of correlation between the variables in question, a discriminant 

analysis was performed. The results indicate the existence of three groups of 

companies related to strategic behavior, predominantly generic strategy "analytical", 

consisting of little more than half the sample, second in terms of number of elements, 

the strategy "defensive" and Finally, a smaller number of companies with strategies 

"reactive". With respect to environmental pressures, were also identified three groups 

with different levels of influence of environmental pressures on their business actions. 

There were no significant levels of correlation between variables: strategic behavior 

and environmental pressures, demonstrating that despite the finding of the influence of 

_____________________________________  

1 Version published in the Journal of Business Administration (RAE) translated from the original published in the 

American Sociological Review, vol. 48, no. 2, 1983. 
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environmental pressures in the number of shares of companies surveyed, these were 

not determinants of strategic behavior adopted by the companies surveyed. 

 

Keywords: Environmental School. Institutional Theory. Strategic Behavior. Strategy 

for Micro and Small Enterprises. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os últimos 40 anos da história econômica, política e institucional brasileira 

se transformaram em palco de turbulências ambientais, colocando em cheque a 

capacidade estratégica dos empresários e de executivos de empresas aqui 

instaladas. 

Poucas são as nações que passaram por condições ambientais tão 

adversas, na ausência de guerras ou de grandes conflitos sociais. Choque do 

petróleo, endividamentos interno e externo, hiperinflação, planos econômicos 

heterodoxos, congelamento de preços, apropriação compulsória de ativos financeiros, 

taxas de juros anuais com até três dígitos e, finalmente, estabilização econômica 

depois de décadas de hiperinflação. Este cenário foi, aparentemente, responsável 

pelo surgimento de uma geração de empresários e de executivos que se tornaram 

mestres em gestão sob adversidades, desenvolvendo modelos de negócios flexíveis, 

ágeis, capazes de responder a cada uma das inúmeras mudanças ambientais pelos 

quais o país passou. 

A abertura recente da economia brasileira ao comércio internacional, o 

advento das economias emergentes, particularmente da China continental, e recentes 

crises nos países desenvolvidos, têm colocado os empresários e executivos 

brasileiros diante de novos desafios e de oportunidades. São os reflexos da tão 

propagada globalização. 

Alguns dos reflexos destas mudanças são mais facilmente percebidos no 

universo das organizações empresariais brasileiras, tais como sua 

internacionalização, o surgimento de grandes corporações multinacionais de controle 

nacional, o avanço da tecnologia da informação, as mudanças no comportamento e 

nas necessidades do consumidor brasileiro, a ascensão das classes D e E ao 

mercado de consumo, o acirramento da concorrência empresarial, e mudanças de 

valores sociais e institucionais. Todas estas mudanças ambientais exigem, de 

empresários e executivos brasileiros, nova visão de mundo, de sua capacidade de 

interpretação destas mudanças que permitam escolhas estratégicas que garantam a 

sobrevivência de suas organizações, e, ainda, que lhes permitam tirar proveito das 

diversas oportunidades que fatalmente estão surgindo. 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

Diversos são os fatores ambientais, internos e externos em uma 

organização, que podem estar relacionados com suas escolhas estratégicas e, por 

conseguinte, com a estruturação organizacional. O enfoque a partir da teoria 

institucional, onde fatores ambientais são  de significados socialmente construídos, 

vem ganhando destaque nos estudos organizacionais e, por conseguinte, nos estudos 

de estratégia. Diversos autores destacam que as ações de estruturação 

organizacional são revestidas de significados sociais, de valores socialmente 

construídos, cujo propósito maior é obter legitimidade ou conformidade às normas e 

aos padrões institucionais estabelecidos (DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005; 

OLIVER, 1991, 1992; SCOTT, 2001; FONSECA, 2003; MACHADO-DA-SILVA; 

COCHIA, 2004; CRUBELLATE; GRAVE; MENDES, 2004; CRUBELLATE; FONSECA; 

MACHADO-DA-SILVA, 2005; MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 2010). Significados 

constituídos a partir da interpretação do ambiente institucional, de valores pessoais e 

organizacionais compartilhados e construídos socialmente, da legitimidade e da 

conformidade como uma necessidade organizacional, formariam, para estes autores, 

conjunto de forças poderosas que, junto com fatores de natureza econômica, 

poderiam influenciar, condicionar ou mesmo determinar, as escolhas de estratégias 

competitivas de uma organização.  

Neste contexto, a presente pesquisa levanta a seguinte questão: quais são 

as possíveis relações entre pressões ambientais, de natureza institucional e técnica, 

agindo sobre micro e pequenas empresas, dentro do universo pesquisado, e suas 

escolhas de estratégias competitivas? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Final 

Avaliar em  micro e pequenas empresas pertencentes ao agrupamento 

comercial de autopeças da cidade fluminense de Nova Iguaçu, a relação entre 

pressão ambiental e as estratégias competitivas destas empresas. 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

1. Classificar as estratégias competitivas das empresas pesquisadas.  
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2. Identificar fontes de pressão ambiental a que são submetidas as empresas 

pesquisadas, assim como sua intensidade. 

3. Determinar as correlações entre as intensidades das pressões ambientais e as 

estratégias identificadas, com a obtenção da possível função discriminante das 

relações existentes. 

1.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população da pesquisa é representada pelo conjunto de micro e pequenas 

empresas pertencentes a um agrupamento comercial de autopeças e acessórios de 

automóveis da cidade fluminense de Nova Iguaçu.  

Segundo Gil (1999) a população refere-se ao conjunto de empresas que 

possuem as características que serão tratadas pela pesquisa, e a amostra refere-se a 

um subconjunto desta população. 

Para fins de classificação de micro e pequena empresa de comércio será 

adotado o critério do IBGE (2008), realizado a partir do número de funcionários (ver 

Quadro 1). 

Quadro 1: Classificação do porte de empresas comerciais do IBGE 

CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

Microempresa Até 19 funcionários 

Pequena empresa De 20 a 99 funcionários 

Média empresa De 100 a 499 funcionários 

Grande empresa Acima de 500 funcionários 

Fonte: IBGE 2008 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi  realizada temporalmente no período de agosto de 2011 a 

maio de 2012. 

No que concerne à delimitação teórica, a identificação dos fatores de 

pressão ambiental que fazem parte desta pesquisa foi realizada a partir daqueles que 

levam ao processo de homogeneização das organizações, descrito por DiMaggio e 

Powell (2005) como isomorfismo institucional, e pelos chamados fatores antecedentes 
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ao processo de institucionalização, classificados por Oliver (1992). Ou seja, não foram 

utilizadas, como referencial teórico, as teorias da contingência e da ecologia da 

população que também explicam, de acordo com escola ambiental de estratégia 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2007), o processo de adaptação de 

organizações às pressões do ambiente.  

Como um dos objetivos da presente pesquisa é entender como o de 

escolhas de estratégias competitivas, a partir de um padrão de comportamento 

estratégico, é afetado pelas pressões ambientais de natureza institucional e técnica, 

foi utilizada a taxonomia de estratégias competitivas de Miles e Snow (1978), por 

adotar uma classificação comportamental, portanto condizente aos objetivos da 

pesquisa. 

Não há a pretensão, nesta pesquisa, de estabelecer uma relação causal final 

entre as variáveis independentes e a variável dependente, e sim estabelecer o grau 

de dependência e de discriminação entre elas. 

1.5  RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Governos, universidades e organizações de fomento têm promovido 

programas de incentivo e de desenvolvimento de micro e pequenas empresas, com 

os objetivos de estimular os espíritos empreendedores, de trazer para a formalidade 

aqueles que já se aventuraram nesta seara, e principalmente, de dinamizar seus 

processos gerenciais e operacionais buscando ganhos em eficiência e maior 

sobrevida. 

Não faltam justificativas para estes esforços. A última demografia das 

empresas (IBGE, 2008), apresentava um número de pouco mais de 5.900.000 micro e 

pequenas empresas, representando 98,2 % do total das empresas instaladas no País, 

naquele período. Elas eram responsáveis por 60 % do total da força de trabalho e 20 

% do Produto Interno Bruto (PIB).  

Deste total, aproximadamente 3.000.000, ou aproximadamente 52 % eram 

compostas por empresas dedicadas às atividades comerciais, em diversos setores, 

tais como farmacêutico, distribuição de alimentos, combustíveis e lubrificantes, 

máquinas e equipamentos, material de construção, automóveis e autopeças, 

vestuário e calçados, e equipamentos de informática e de telefonia. 



21 

 

Empregadoras por natureza, as micro e pequenas empresas são, ainda, 

responsáveis pela formação de uma parcela importante da classe média, compostas 

de empreendedores responsáveis por parte significativa da renda nacional. Segundo 

o IBGE, entre salários, honorários e outros tipos de remuneração, as micro e 

pequenas empresas geraram, em 2008, renda de pouco mais de R$ 430 bilhões, 

sendo importantes agentes de distribuição de renda e de diminuição das diferenças 

regionais. 

Por sua posição geográfica, a cidade fluminense de Nova Iguaçu se 

transformou em um grande centro comercial, para aonde convergem moradores e 

consumidores dos municípios vizinhos de Mesquita, Queimados, Belford Roxo, Japeri, 

e Paracambi, que compreendem população de aproximadamente 1.650.000 

habitantes, segundo o IBGE (2010).  

A presente pesquisa poderá contribuir para uma melhor compreensão do 

processo de escolhas de estratégias competitivas, por parte das micro e pequenas 

empresas de varejo, a partir da população pesquisada e, por conseguinte, fornecer 

subsídios para futuras pesquisas que permitam definições mais objetivas por parte 

das políticas de desenvolvimento para estas importantes organizações. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

O primeiro capítulo contextualiza a pesquisa, formula o problema a ser 

tratado, define os objetivos, assim como apresenta as justificativas e delimitações 

deste estudo. 

No segundo capítulo foram levantados os fundamentos teóricos da presente 

pesquisa. Dentre os fundamentos pesquisados, são apresentados alguns modelos de 

estratégias genéricas com ênfase no modelo de estratégias competitivas de Miles e 

Snow (1978), base deste trabalho. Em seguida são apresentados os conceitos, que 

levaram à identificação dos fatores de pressão ambiental, e por fim são apresentados 

o sumário e esquema conceitual do presente trabalho. 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos que irão 

nortear a pesquisa, representados pelo delineamento da pesquisa, a identificação dos 

fatores de pressão ambiental, as empresas pesquisadas e os sujeitos da pesquisa, a 

coleta de dados com a estruturação, procedimentos e instrumentos, o tratamento dos 

dados e as limitações da pesquisa. 
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No quarto capítulo foi realizada a etapa de apresentação e análise dos 

dados. Nesta fase os dados da pesquisa foram organizados e em seguida passaram 

pelos diversos testes estatísticos através do software SPSS, passando pela análise 

dos resultados a partir da fundamentação teórica levantada no capítulo 2. 

No quinto capítulo foi apresentada a conclusão sobre os resultados, as 

limitações dos resultados da pesquisa e sugestões para futuras pesquisas sobre o 

tema. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS 

Ao longo das últimas décadas o tema estratégia competitiva tornou-se um 

dos temas mais estudados e discutidos, tanto no meio acadêmico, quanto no meio 

empresarial. O cenário econômico competitivo dos países desenvolvidos do século 

passado e o acirramento deste cenário no início deste século, com a entrada 

agressiva dos países emergentes, estabeleceu a condição adequada para o 

desenvolvimento de modelos de estratégias genéricas, amplamente utilizado por 

diferentes organizações.  

Ansoff (1965) propôs um modelo de estratégias genéricas, denominada 

Matriz Mercado/Produto, contendo quatro estratégias: penetração de mercado, 

desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e diversificação. Foi 

desenvolvido para apresentar as oportunidades de crescimento de uma organização.  

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

modelo de estratégias genéricas mais conhecidas no mundo empresarial. Fleury e 

Fleury (2003) destacam que o posicionamento estratégico é a abordagem que prioriza 

a análise das cinco forças que envolvem uma indústria, quais sejam: as pressões 

competitivas por parte dos concorrentes, as relacionadas com o poder de barganha 

dos fornecedores, as relacionadas ao poder de barganha dos clientes, as ameaças de 

novos concorrentes e de produtos substitutos, como elementos determinantes na 

formulação de estratégias competitivas e será resultante da capacidade do 

estrategista em identificar tendências, ameaças e oportunidades.  Porter (1986) 

estabeleceu, a partir do posicionamento, dois tipos básicos de vantagens 

competitivas: vantagem em custo e vantagem pela diferenciação e três tipos de 

estratégias genéricas: liderança em custo, diferenciação e foco. 

Mintzberg et al (2003) apresentaram um modelo, considerado por eles, mais 

completo. Neste modelo, foram definidos dois grupos de estratégias. No primeiro, um 

conjunto de estratégias de diferenciação e no segundo, um conjunto de estratégias de 

escopo. 

No grupo de estratégias de diferenciação foram definidos 6 tipos genéricos: 

estratégia de diferenciação de preço, estratégia de diferenciação de imagem, 

estratégia de diferenciação de suporte, estratégia de diferenciação de qualidade, 
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estratégia de diferenciação de design e estratégia de não-diferenciação. Ainda 

segundo os autores, no grupo de estratégias de foco há 4 tipos de estratégias 

genéricas: estratégia de não-segmentação, estratégia de segmentação, estratégia de 

nicho e estratégia de personalização. 

Por sua vez, Miles e Snow (1978) classificaram as estratégias competitivas 

em quatro tipos: prospectora, defensiva, analítica e reativa. As três primeiras se 

caracterizam por possuírem certa 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. 

Segundo Gimenez et al. (1999), a relação entre os quatro tipos de 

estratégias competitivas e o ambiente forma a base conceitual do modelo de Miles e 

Snow (1978). 

A taxonomia de Miles e Snow (1978) é caracterizada pelos seguintes 

pressupostos: o ambiente dá forma e ao mesmo tempo é formado pelas ações 

organizacionais e pelas escolhas estratégicas; e as escolhas estratégicas dão forma à 

estrutura e aos processos organizacionais, que por sua vez, condicionam a estratégia. 

Assim compõe-se o tripé responsável pelo padrão de escolhas estratégicas, que 

seriam o ambiente, a estrutura e as ações, sendo esta última resultante da visão, dos 

objetivos e dos valores organizacionais. 

Miles e Snow (1978) sustentam que, apesar de as condições ambientais afetarem ou 

limitarem as escolhas estratégicas, elas não seriam capazes de determiná-las, não 

para todos os atores envolvidos. Ghobril e Moori (2007), referenciando Miles e Snow 

(1978), destacam que, apesar da influência dos fatores ambientais no processo de 

estruturação organizacional, estes não eliminariam a capacidade de agência, que, 

segundo Crubellate, Fonseca e Machado-da-Silva (2005), é a capacidade de uma 

organização, através de seus dirigentes responsáveis pela estruturação 

organizacional, interferir em eventos e produzir resultados, de forma intencional ou 

não. Portanto, objetivos e valores pessoais e sociais envolvidos no processo de 

decisão constituiriam fatores igualmente importantes, responsáveis pelo 

comportamento organizacional, que levariam a escolhas estratégicas. 

Machado-da-Silva e Cochia (2004) afirmam que uma posição estratégica se 

estabelece quando há consistência entre as ações organizacionais e a disposição de 
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recursos, de produtos/serviços e de mercados ao longo de um período, em função de 

objetivos que garantam a sobrevivência e a competitividade de uma organização.  

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), as ações estratégicas, ao contrário 

das ações táticas, são aquelas que envolvem um comprometimento significativo de 

recursos e são difíceis de serem implantadas e revertidas. 

Para Miles e Snow (1978) as organizações desenvolvem um padrão de 

comportamento relativamente estável de escolhas estratégicas em função de uma 

combinação de fatores ambientais: o mercado, a tecnologia, o governo, e a relação 

com fornecedores. Estes fatores tendem a influenciar a estruturação organizacional, e 

levam às respostas aos três problemas relacionados, no que os autores chamaram de 

ciclo adaptativo: 1) o problema empreendedor ou empresarial, com a busca de um 

domínio de um mercado ou produto, 2) o problema de engenharia, com a escolha e 

alocação de recursos que constituirão seu modelo tecnológico, e 3) o problema 

administrativo, relacionados aos processos gerenciais e organizacionais necessários 

ao fechamento do ciclo adaptativo (ver Figura 1).  

 

 
Figura 1: Ciclo Adaptativo. 

Fonte: Gimenez et al. (1999) adaptado de Miles e Snow (1978). 

Teixera, Soares e Pelissari (2011) enfatizam que, em função do problema 

empreendedor, a organização decidirá alocar recursos significativos para atingir 

objetivos de natureza empreendedora ou empresarial. Afirmam ainda que deva haver 

um comprometimento de recursos de produção e de distribuição como resposta às 
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questões relacionadas ao problema de engenharia e/ou modelo tecnológico, e por fim, 

a formulação e implementação de processos gerenciais e operacionais como solução 

aos problemas administrativos. 

Almeida, Antonialli e Amiralda (2010) descrevem as estratégias do modelo 

de Miles e Snow (1978) como: 

•  Estratégia Prospectora – Neste tipo de estratégia, a estruturação 

organizacional sofre forte influencia da liderança empresarial e de uma gestão 

empreendedora. As ações estratégicas são orientadas a produtos e mercados, 

favorecendo a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias de produtos 

e processos. A organização está sempre em busca da identificação de novas 

necessidades e oportunidades, o que os obriga a desenvolver competências 

para aproveitá-las.   

•  Estratégia Defensiva – Caracteriza-se por um comportamento mais tradicional 

e conservador. Organizações que adotam este tipo de estratégia buscam 

garantir um domínio e uma posição segura em uma linha de produto(s) ou 

mercado(s). Raramente introduzem novas tecnologias, buscando 

competitividade pela segmentação, pela diferenciação em preço, pela 

qualidade ou atendimento personalizado. Normalmente atuam ou buscam atuar 

em setores ou segmentos mais estáveis e seguros. 

•  Estratégia Analítica – Pode ser caracterizada como um meio termo entre a 

prospectora e a defensiva. As organizações que adotam este tipo de 

estratégia, ao mesmo tempo em que buscam uma posição ou domínio de 

produto ou mercado mais seguro, estão sempre dispostos a buscar novas 

oportunidades, desde que sejam capazes de mensurar e administrar os riscos 

envolvidos. Os autores ainda enfatizam que, o grande desafio deste tipo de 

estratégia é compatibilizar recursos e gerenciar os riscos em posições 

relativamente antagônicas. 

•  Estratégia Reativa – Caracterizada como não-estratégia, exibe certa 

inconsistência entre ações, estrutura e objetivos. De uma maneira em geral, 

apresenta um desempenho inferior às demais estratégias por comprometer 

recursos às respostas ambientais, desalinhadas a possíveis objetivos de longo 

prazo. Tende a imitar ações estratégias de concorrentes ou de organizações 

consideradas como modelo.  
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Machado-da-Silva e Cochia (2004) apresentaram uma condensação (ver 

Quadro 2) das principais características das estratégias competitivas do modelo de 

Miles e Snow (1978). 

Quadro 2: Categoria Estratégica de Miles e Snow (1978) 

Categoria Estratégica Características 

 

 

Estratégia prospectora 

A empresa está continuamente ampliando a sua linha de 

produtos/serviços. Enfatiza a importância de oferecer novos 

produtos/serviços em uma área de mercado relativamente ampla. 

Valoriza ser uma das primeiras a oferecer novos produtos, mesmo que 

todos os esforços não se mostrem altamente lucrativos.  

 

 

Estratégias defensivas 

A empresa procura localizar uma linha de produtos/ serviços ou 

mercados estáveis. O seu foco se concentra em uma gama de 

produtos/serviços mais limitada do que seus concorrentes e tentam 

proteger seu domínio por meio de oferta de produtos com melhor 

qualidade, serviços superiores e/ou menores preços. Não procura 

estar entre os líderes de uma indústria, restringindo-se àquilo que 

sabe fazer melhor que seus concorrentes. 

 

 

Estratégia analítica 

A empresa tenta manter uma linha limitada de produtos/serviços 

relativamente estável e, ao mesmo tempo, adicionar um ou mais 

produtos/serviços que foram bem sucedidos em outras empresas do 

setor. Em muitos aspectos, é uma posição intermediária entre as 

estratégias prospectora e defensiva. 

 

 

Estratégia reativa 

A empresa exibe comportamento mais inconsistente do que os outros 

tipos. È uma espécie de não-estratégia. Não arrisca em novos 

produtos/serviços, a não ser quando ameaçados por competidores. A 

abordagem típica é “esperar para ver” e responder somente quando 

forçada por pressões competitivas, para evitar a perda de clientes e/ou 

manter a lucratividade. 

Fonte: Machado-da-Silva e Cochia (2004), adaptado de Miles e Snow (1978). 

Gimenez et al. (1999) ainda destacam a taxonomia de Miles e Snow (1978) 

como adequada para a classificação de padrões de escolhas estratégicas em 

pequenas empresas, visto que este modelo não depende do porte ou do setor 

econômico. Diversas pesquisas que adotaram esta taxonomia mostraram resultados 

que confirmam sua adequação para classificar padrões de comportamento estratégico 

de empresas dentro da realidade brasileira: 
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1) Gimenez et al. (1999) em pesquisa realizada em 107 pequenas empresas na 

cidade paranaense de Londrina, constataram que a maioria das empresas 

pesquisadas é do tipo analítica, e que as empresas que adotam a estratégia 

defensiva são as que apresentam o pior desempenho em termos de crescimento; 

2) Martins et al. (2008) pesquisaram 153 escolas privadas de ensino fundamental e 

médio, e verificaram que tipo de estratégia adotada influencia as variáveis de 

orientação para o mercado; 

3) Lopes, Moura e Oliveira (2010) pesquisaram agências de correios franqueados 

em 110 municípios de Minas gerais e concluíram que o modelo de Miles e Snow 

(1978) se mostrou adequado para classificar as diferentes estratégias adotadas, 

mesmo em se tratando de empresas franqueadas. Os comportamentos defensivo 

e analítico foram aqueles que apresentaram as maiores frequências observadas. 

4) Vasconcelos, Guedes e Candido (2007), em pesquisa realizada com empresários 

do setor calçadista da cidade paraibana de Campina Grande, buscaram 

estabelecer a relação entre estratégias competitivas e estilos cognitivos dos 

empresários pesquisados. Verificaram uma predominância da tipologia defensiva 

e um estilo cognitivo adaptativo; 

5) Almeida, Antonialli e Amiralva (2010) em pesquisa realizada em 75 pequenas 

empresas de propriedade ou de gestão feminina, na cidade mineira de Lavras, 

verificaram que o modelo de Miles e Snow (1978) se mostrou adequado para 

classificar as estratégias adotadas pelas empresas pesquisadas e que a 

estratégia mais frequente foi a analítica; 

6) Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011) aplicaram o modelo de estratégias de Miles e 

Snow (1978) para estabelecer uma relação entre estratégias e alocação dos 

recursos das empresas pesquisadas de acordo com a teoria de recursos da 

Resource based View - RBV. Os autores constataram que 34,3% das empresas 

adotam estratégias defensoras, 27,1% a estratégia reativa, 20,0% a estratégia 

analítica e 18,6% a prospectora. Com relação à estratégia e aos recursos, os 

autores constataram que os prospectores são aqueles que apresentaram a maior 

correlação positiva, e que os reativos são os que apresentam a maior correlação 

negativa; e 

7) Teixeira, Soares e Pelissari (2011) em pesquisa realizada junto a gestores de 

hotéis da cidade catarinense de Florianópolis, verificaram que 45% das empresas 

pesquisadas são prospectoras, 31% são analíticas e 19% são reativos e 5% são 
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defensivos, caracterizando o setor como dinâmico, com a busca de novos 

mercados e a introdução de novos produtos e serviços aos clientes.  

Para a presente pesquisa, a classificação de estratégia competitiva de Miles 

e Snow (1978) se mostrou particularmente útil para se estabelecer a possível relação 

entre pressão ambiental e comportamento estratégico, visto que, para estes autores, 

as escolhas estratégicas se caracterizam por estabelecerem alguma relação entre 

ambiente, estrutura e ação, seja de forma coerente ou de forma reativa. 

2.2 RELAÇÃO ENTRE PRESSÃO AMBIENTAL E ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007) destacam a importância da escola 

ambiental para o pensamento estratégico, pois trouxe o ambiente para o centro de 

discussão. Não como o fazem as escolas do design, do planejamento e do 

posicionamento, visto que, para estas, o ambiente é o fator a ser conquistado e 

dominado. Para a escola ambiental, no entanto, o ambiente é o fator condicionante no 

processo de desenvolvimento de estratégias, tirando do estrategista este papel. 

Entretanto, os autores alertam que talvez o terreno mais fértil para a aplicação do 

pensamento desta escola seria aquele formado por organizações em situações de 

poucas opções estratégicas (submetidas a muitas restrições) como é o caso de 

organizações localizadas no estágio de maturidade (fase conservação) de seu ciclo 

de vida, situação esta representada usualmente pela grande presença de  sunk costs.  

Ainda segundo estes autores, a escola ambiental se originou da chamada 

“teoria da contingência”, no qual as condições do ambiente determinavam a maneira 

como são estabelecidas as estruturas organizacionais. Em seguida, estes conceitos 

foram trazidos para o estudo da estratégia.  

Nobre, Tobias e Walker (2011) destacam que, para o campo das teorias da 

contingência, a relação entre a complexidade ambiental, a incerteza e os níveis de 

cognição individuais e organizacionais representam as forças que determinarão a 

estrutura organizacional e sua capacidade de desenvolver estratégias competitivas. 

Neste contexto, os autores relacionam a incerteza à falta de informação, à qualidade 

daquelas disponíveis, ou ainda à capacidade cognitiva dos atores em processar estas 

informações e em interpretar o ambiente. 

Surgiu, a partir deste movimento, um grupo de teóricos chamados de 

“ecologistas da população”, os quais defendiam a ideia de que, em função da 
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limitação de recursos disponíveis e de pressões ambientais, restaria, às organizações 

envolvidas, se adequarem a estas pressões, sobrevivendo apenas as mais 

capacitadas e as que dispusessem dos recursos necessários. 

Uma das mais importantes contribuições no desenvolvimento teórico da 

Escola Ambiental partiu da teoria institucional e, posteriormente, da teoria neo-

institucional. DiMaggio e Powell (2005) levantam a seguinte questão: “[...] O que torna 

as organizações tão similares”? Neste questionamento, os autores destacam que os 

atores econômicos, no uso da chamada racionalidade limitada, na medida em que 

buscam transformar suas organizações, acabam tornando-as cada vez mais 

similares.  

Fonseca (2003) destaca que a principal contribuição do neo-institucionalismo 

à teoria organizacional e seu desdobramento no pensamento estratégico é a ênfase 

da influencia do ambiente, ao colocar a legitimidade e a conformidade como fatores 

determinantes para a sobrevivência das organizações.  

Machado-da-Silva e Fonseca (2010) sugerem que, apesar das evidências da 

homogeneização das organizações, ela não anula a busca por iniciativas competitivas 

originais, específicas. Segundo estes autores, diferenças em iniciativas estratégicas 

são encontradas, mesmo em empresas submetidas às mesmas pressões ambientais. 

Ainda segundo Machado-da-Silva e Fonseca (2010), o ambiente técnico 

representa o espaço de competição econômica, os métodos pelos quais os recursos 

necessários são alocados para a maximização de resultado econômicos e financeiros. 

Já o ambiente institucional caracteriza-se por um universo de conformidade e de 

legitimidade a normas, a regras formais e informais, a um espaço de incerteza a partir 

de um ambiente competitivo e dinâmico, e ainda, a um meio regido por padrões 

profissionais institucionalizados, estabelecidos pelas práticas gerenciais, pelas teorias 

acadêmicas, e pela disseminação de crenças e de valores dentro e fora das 

organizações.  

Segundo Fonseca (2003), a teoria institucional está baseada em três pilares 

institucionais, onde se concentram as relações entre as organizações e as 

instituições: os pilares regulador, normativo e cognitivo. Para Hashimoto e Fonseca 

(2009), o resultado das pressões ambientais, geradas a partir dos três pilares, 

gerariam ações e estruturas homogêneas pelas organizações, quando expostas ao 

mesmo conjunto de fatores de pressão ambiental. A este fenômeno denominou-se 

isomorfismo institucional, classificados como isomorfismo coercitivo, relacionado com 
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o pilar regulador, isomorfismo mimético, relacionado com o pilar cognitivo, e 

isomorfismo normativo, relacionado com o pilar normativo. 

2.2.1 Isomorfismo Coercitivo 

Para Fonseca (2003), o pilar regulador representa o conjunto de fatores de 

pressão ambiental relacionados a regras, sanções ou a legitimidade, cuja resposta é 

definida como isomorfismo coercitivo. 

Segundo DiMaggio e Powell (2005) o isomorfismo coercitivo resulta de 

pressões por conformidade, formais ou não, exercida por instituições ligadas ao 

estado, responsáveis pelo estabelecimento de leis, normas e procedimentos, 

instituições normativas privadas ligadas ao estabelecimento de padrões, ou ainda por 

outras organizações empresariais das quais dependem, direta ou indiretamente. 

Ainda segundo DiMaggio e Powell (2005), pressões ambientais do tipo coercitivo 

geram comportamento de busca por conformidade na tentativa de garantir 

legitimidade à organização junto ao estado, aos fornecedores, aos clientes, aos 

colaboradores, ou seja, junto à sociedade como um todo.  

Para Hrebiniak (2005), uma organização, ao estabelecer uma estratégia 

institucional, em sua essência não tem como objetivo principal a obtenção de 

vantagem competitiva, e sim a busca pela preservação e pela estabilidade obtida pela 

conformidade a regras e a padrões institucionais coercitivos.  

A adequação às normas e as regras socialmente aceitas ou impostas leva 

as organizações a adoção de estratégias equivalentes, buscando desenvolver 

habilidades e competências em respostas a estas pressões ambientais, resultando 

em estruturas organizacionais homogêneas (HASHIMOTO; FONSECA, 2009). 

Borini e Fleury (2010) destacam ainda, como outra fonte de pressão 

coercitiva, aquelas realizadas pelas matrizes de empresas multinacionais às suas 

subsidiárias, diminuindo sua capacidade no desenvolvimento de competências locais 

em detrimento das chamadas competências globais, já que aquelas seriam difíceis de 

serem aproveitadas como fontes de vantagens competitivas globais. 

2.2.2 Isomorfismo Mimético 

O pilar cognitivo, segundo Fonseca (2003), representa a maneira como os 

indivíduos responsáveis pelas decisões nas organizações percebem e interpretam as 
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pressões relacionadas à incerteza e a ambiguidade de metas, respostas estas 

culturalmente sustentáveis, socialmente justificadas, onde a busca por legitimidade 

representa a essência do comportamento organizacional. A resposta a estas pressões 

recebe a denominação de isomorfismo mimético.  

No isomorfismo mimético, as pressões ambientais relacionadas à incerteza, 

principalmente quando em um ambiente competitivo, compõem forças poderosas, que 

encorajam a imitação e a repetição de estratégias consideradas bem sucedidas. 

(DIMAGGIO; POWELL, 2005; HAYASHI; GIMENEZ; GRAVE 2007).  

Ainda segundo estes autores, o comportamento mimético apresenta 

vantagens significativas, quando comparadas com possíveis alternativas, em termos 

de economia de recursos aplicados em sua formulação e facilidade de aplicação, 

principalmente em um cenário de incerteza e ambiguidades de metas.  

DiMaggio e Powell (2005), citando Alchian (1950), afirmam que até mesmo o 

processo de inovação pode se originar de um comportamento mimético: 

Enquanto certamente há aqueles que inovam conscientemente, há 
aqueles que, em suas tentativas imperfeitas de imitar os outros, 
inovam inconscientemente por meio de aquisição involuntária de 
atributos únicos inesperados ou não procurados, os quais, sob as 
circunstâncias correntes, se provam parcialmente responsáveis pelo 
sucesso. Outros, por sua vez, procuram copiar as singularidades, e o 
processo de inovação-imitação prossegue. (ALCHIAN, 1950, apud 
DIMAGGIO; POWELL, 2005,). 

 

Para Bataglia, Silva e Klement (2011) o processo de imitação parte da 

tentativa de copiar as competências de concorrentes que levaram a estratégias bem 

sucedidas. Estes autores destacam ainda que o comportamento mimético tende a ser 

maior em setores menos complexos, com baixos índices em investimento em 

pesquisa e em desenvolvimento, e níveis tecnológicos de produtos e processos mais 

baixos. Estes autores ainda sugerem que, quanto menor a organização, maior a 

probabilidade da adoção de isomorfismo mimético. 

Para Simon (1970) em seu modelo de formação do processo decisório, 

limitações cognitivas e na quantidade e qualidade das informações disponíveis se 

traduzem em decisões limitadas racionalmente. Para Machado-da-Silva, Fonseca e 

Fernandes (1998), longe de ser um processo racional perfeito, o processo de decisão 

estratégica representa uma resposta às demandas ambientais em função das 

limitações racionais, a incerteza e da ambigüidade de objetivos, podem levar as 

organizações a adotarem estratégias mais fáceis e rápidas de serem implementadas, 
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gerando um processo de imitação das estratégias consideradas bem sucedidas, como 

sugere Fonseca (2003): 

Os dirigentes podem imitar estratégias e arranjos estruturais 
implementados pelos concorrentes, a fim de atingir o sucesso por eles 
conquistado, além de procurar reduzir a incerteza ocasionada por 
problemas tecnológicos e objetivos conflitantes ou ambíguos, levando 
ao isomorfismo mimético. (FONSECA, 2003). 
 

Ramos, Ferreira e Gimenez (2011) em pesquisa realizada junto a 48 

pequenos empresários de Curitiba com o propósito de compreender melhor o 

processo cognitivo envolvido no desenvolvimento de estratégias, mapearam os 

principais construtos e seus possíveis agrupamentos. Os autores sugerem que dois 

grupos de construtos estão presentes no processo de formação das estratégias das 

pequenas empresas pesquisadas: a individualidade e a socialização. A 

individualização é representada por construto único identificado pelos gestores 

pesquisados, representando a individualização da leitura do ambiente, conseqüência 

do processo cognitivo pessoal. A socialização é representada por um conjunto de 

construtos sociais estabelecidos, resultando na repetição e homogeneidade de 

construtos apresentados, tais como qualidade, atendimento e condições de 

pagamento. Segundo os autores, [...] É como se o estrategista inserisse em seu 

processo cognitivo as expectativas e valores institucionalizados, aceitos socialmente. 

(RAMOS; FERREIRA; GIMENEZ, 2011). 

Hashimoto e Fonseca (2009) em pesquisa realizada junto a pequenas 

empresas do varejo farmacêutico buscaram, a partir dos conceitos da escola 

ambiental, medir o grau de isomorfismo resultante do aumento do nível de hostilidade 

competitiva no setor e região pesquisada. O resultado demonstrou que em todas as 

empresas pesquisadas houve algum tipo de resposta mimética, sejam elas 

resultantes a resposta a incerteza ou a um processo normativo ligadas à formação de 

redes lideradas por associação de classe. No primeiro caso, parte das empresas se 

viram obrigadas a imitar a estratégia do líder para tentar garantir sua sobrevivência, 

seja pela falta de recursos ou de alternativas estratégicas. No segundo caso, as 

empresas, lideradas por associação de classe, optaram pela formação de rede, 

imitando exemplos bem sucedidos disponibilizados pela literatura acadêmica. 

Hashimoto e Fonseca (2009) ainda destacam que foi observada na pesquisa 

a presença de isomorfismo coercitivo em resposta às pressões de natureza 

reguladora. O setor farmacêutico é extremamente regulado por leis e normas federais, 
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regulamentados pelos conselhos Regionais de Farmácia e pela Vigilância Sanitária, 

levando as empresas do setor a uma homogeneidade em suas estruturas 

organizacionais, na busca pela conformidade e pela legitimidade perante estes órgãos 

reguladores.  

2.2.3 Isomorfismo Normativo 

O pilar normativo representa o conjunto de fatores de pressão ambiental 

relacionados à profissionalização da gestão, ao desenvolvimento de padrões e 

modelos de administração estratégica desenvolvidos pela atividade acadêmica ou por 

conceituadas empresas de consultoria, ou ainda, o poder de influência das 

associações empresariais na adoção destes padrões estabelecidos. A resposta a 

estes fatores de pressão recebe a denominação de isomorfismo normativo 

(FONSECA, 2003). 

Para DiMaggio e Powell ( 2005) o isomorfismo normativo está relacionado às 

respostas padronizadas a pressões normativas, principalmente ligadas à 

profissionalização, ou pela disseminação e institucionalização de práticas formais de 

gestão. 

Machado-da-Silva e Vizeu (2007) destacam a importância e influencia da 

produção acadêmica nas práticas empresariais e estas, por sua vez, representam o 

cenário onde são observados e desenvolvidos os conceitos que vão fundamentar a 

teoria. Nestes termos, a produção acadêmica influencia e é influenciada pela prática 

empresarial.  

Os autores ainda destacam a importância do desenvolvimento de práticas 

formais e padronizadas de gestão estratégica, modelos de estratégias genéricas e a 

sua disseminação por consultorias e pelos egressos dos cursos de graduação e de 

pós-graduação em Administração e amplamente publicados em estudos de casos nas 

revistas especializadas. É neste cenário que se desenvolve a institucionalização das 

práticas de estratégias empresariais. 

DiMaggio e Powell (2005) destacam a formação e o desenvolvimento das 

redes de profissionais, pelas quais se disseminam estes modelos e práticas para além 

das fronteiras das organizações. Outros dois mecanismos de pressão que estimulam 

o isomorfismo normativo são originados por meios das associações de classes 

profissionais e/ou empresariais e pelos mecanismos envolvidos no processo de 
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seleção de pessoal, quase sempre oriundos das mesmas universidades e dos 

mesmos cursos de pós-graduação e de MBA.  

Neste contexto, estes fatores de pressão normativa tendem a estabelecer a 

necessidade de legitimidade e de conformidade a práticas formais de estratégias, a 

práticas gerenciais cerimoniais, não necessariamente aquelas relacionadas à busca 

por bons resultados gerenciais e operacionais. Isto resulta na institucionalização da 

atividade de planejamento, particularmente do planejamento estratégico, como uma 

atividade inerente à função do administrador moderno. (MACHADO-DA-SILVA; 

VIZEU, 2007). 

É importante destacar que as práticas de planejamento estratégico que 

foram disseminadas pelos mecanismos institucionais, amplamente incorporadas pelas 

empresas e que contribuíram para sua popularização, são aquelas fundamentalmente 

simples, tanto de conceitos, quanto da possibilidade de implementação, vistas como 

receitas prontas e em alguns casos como garantia de sucesso empresarial. 

(MACHADO-DA-SILVA; VIZEU, 2007). 

Neste contexto, a presente pesquisa buscou identificar os fatores de pressão 

ambiental relacionados com a teoria institucional, a partir da literatura neo-

institucionalista, como arcabouço para a análise da relação entre pressão ambiental e 

comportamento estratégico.   

2.3 FATORES DE PRESSÃO AMBIENTAL ISOMÓRFICA 

DiMaggio e Powell (2005) destacam as dificuldades de se estabelecerem 

empiricamente relações entre estrutura, processos e comportamento organizacional. 

No entanto, eles sugerem algumas proposições passíveis de serem testadas, com 

relações claras de causa e efeito entre fontes de pressão ambiental e comportamento 

estratégico padronizado que levam ao isomorfismo institucional ou técnico. Neste 

caso, seria possível identificar fontes ou fatores de pressão ambiental que levam a 

respostas homogêneas classificadas como isomorfismo coercitivo, isomorfismo 

mimético e isomorfismo normativo. 

2.3.1 Fatores de Pressão de Isomorfismo Coercitivo 

Gimenez et al. (1999) destacam que pesquisas realizadas em momentos 

diferentes mostram o fator governamental como uma fonte de pressão ambiental, 
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sempre presente mas com diferentes graus de relevância. Em relação às micro e 

pequenas empresas, dois fatores recentes têm contribuído para mudança nas 

dimensões das fontes de pressão governamental. A primeira é a lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa, mais conhecida como Super Simples, unificando os diversos 

impostos que insidiam sobre elas e padronizando os instrumentos de escrituração.  A 

segunda é a obrigatoriedade, por parte das médias e grandes empresas, da emissão 

da nota fiscal eletrônica. Aparentemente, o primeiro fator contribui para a diminuição 

de pressões ambientais pela simplificação e pela desburocratização dos processos 

fiscais e tributários, enquanto o segundo implica em um aumento de pressões 

ambientais pelo aumento da capacidade de fiscalização por parte do governo, 

diminuindo as possibilidades de sonegação por parte das micro e pequenas empresas 

de varejo, visto que estas são geralmente dependentes de fornecedores de empresas 

de médio e grande porte.  

DiMaggio e Powell (2005) destacam que a centralização no fornecimento de 

recursos, em um campo, pode colocar as organizações deste campo em pressões 

similares fazendo que se tornem mais homogêneas. Os autores ainda sugerem que a 

falta de alternativas de fontes de recursos, seja por não estarem disponíveis, seja por 

possuírem baixo índice de legitimidade dentro do campo, podem fazer com que esta 

organização adote as práticas e o comportamento da organização de cujos recursos 

ela dependa. 

As proposições abaixo estão relacionadas aos processos coercitivos. 

Proposição 1. Quanto maior a presença do estado, através de suas agências 

regulatórias, em um campo organizacional, maiores são as chances das empresas 

deste campo se tornarem homogêneas. 

Proposição 2. Quanto mais um campo organizacional depende de uma única ou de 

poucas fontes de recursos vitais, maior o nível de isomorfismo neste campo. 

Proposição 3. Quanto menor o número de fornecedores produtos/serviços para as 

organizações do setor (máquinas e equipamentos, matérias primas e insumos) mais 

similares estas organização se tornarão. 
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Proposição 4. Quanto maior o grau de dependência de uma organização em relação 

a outra, mais similar ela se tornará a essa organização em termos de estrutura, 

ambiente e comportamento. 

2.3.2 Fatores de Pressão de Isomorfismo Mimético 

O comportamento mimético é percebido quando estão presentes fatores de 

pressão ambiental relacionados com a incerteza, a fatores ligados a ambiguidade de 

metas, a um baixo número de alternativas visíveis por todo o campo, e a um baixo 

alinhamento entre estrutura e objetivos, isto porque estes tendem a levar as 

organizações deste campo a imitarem comportamentos estratégicos considerados 

bem sucedidos, como maneira de diminuir os riscos envolvidos, pois já foram 

colocadas em prática por outras organizações, pela facilidade de sua implementação 

(DIMAGGIO; POWEL, 2005; FONSECA, 2003; MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 

2010). 

As proposições a seguir estão relacionadas ao processo mimético:  

Proposição 5. Quanto mais ambíguas as metas de uma organização, maior o grau 

em que esta se moldará a outras organizações que considera bem sucedida. 

Proposição 6. Quanto mais incerto o relacionamento meios e fins, maior a 

probabilidade desta organização se moldar em outras organizações que considera 

bem-sucedidas. 

Proposição 7. Quanto menor o número de alternativas visíveis de modelos 

organizacionais em um campo, maior o grau de homogeneidade neste campo. 

2.3.3 Fatores de Pressão de Isomorfismo Normativo 

Machado-da-Silva e Vizeu (2007) destacam a importância da disseminação 

das práticas formais de gestão estratégica nas últimas décadas. A disseminação e a 

institucionalização destas práticas elevaram-nas ao status de fórmulas ou de modelos 

de estratégias vencedoras, gerando pressão considerável pela sua adoção, seja pelo 

aumento da profissionalização da gestão por parte das organizações, pelas 

influências das associações comerciais e profissionais, seja pela busca por 
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legitimidade, pela adoção de tais práticas, exigida por vezes pelos fornecedores de 

recursos. 

As proposições restantes estão relacionadas ao processo normativo: 

Proposição 8. Quanto maior a confiança em credenciais acadêmicas para a escolha 

de pessoal gerencial, maior a probabilidade desta organização se tornar semelhante a 

organização que adotam o mesmo comportamento. 

Proposição 9. Quanto maior a participação de gestores organizacionais em 

associações de comércio e profissionais, maior a probabilidade de esta organização 

se tornar semelhante as organizações que tenham o mesmo comportamento. 

Proposição 10. Quanto maior o grau de profissionalização de um campo, maior a 

quantidade de mudanças isomórficas institucionais.  

No Quadro 3 são apresentados as fontes ou fatores de pressão ambiental 

relacionados ao isomorfismo institucional. 

Quadro 3: Fontes de pressão isomórficas de DiMaggio e Powel (2005) 

Isomorfismo institucional Fontes de pressão ambiental 

 

 

 

Isomorfismo coercitivo 

 

•  Pressões ambientais geradas pela forte presença do 

estado através de suas agências reguladoras e 

fiscalizadoras. 

•  Dependência de uma única ou de poucas fontes de 

recursos vitais por parte das organizações de um 

campo. 

•  Dependência de poucos e grandes fornecedores de 

produtos/serviços para as organizações do setor 

(máquinas e equipamentos, matérias primas e 

insumos). 

•  Aumento da dependência de uma organização em 

relação a outra. 

 

 

 

 

 

 

•  Ambiguidade de metas de uma organização. 

•  Incerteza do relacionamento de meios (estrutura 
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Isomorfismo mimético 

organizacional) e fins (objetivos estratégicos). 

 

•  Baixo número de alternativas visíveis de modelos 

organizacionais. 

•  Incerteza relacionada ao modelo tecnológico ou do 

domínio sobre o negócio. 

 

 

 

 

Isomorfismo normativo 

 

•  Necessidade de credenciais acadêmicas para a 

escolha e contratação de pessoal gerencial. 

•  Adoção de práticas gerenciais institucionalizada por 

parte de  associações de comercio e profissionais.  

•  Profissionalização de um campo organizacional, 

representando empresas do setor, fornecedores, etc. 

•  Aumento de estruturação de um campo organizacional. 

 

Fonte: adaptado de DiMaggio e Powell (2005) 

Diversas são as críticas à nova teoria institucional. No entanto, as maiores críticas 

surgiram exatamente dos próprios neo-institucionalistas ou como sugerem Crubellate, 

Fonseca e Machado-da-Silva (2005), por aqueles que a utilizam como interface com 

outras linhas de pensamento. Alguns destes autores buscam uma visão 

multipragmática, onde os fenômenos da institucionalização e da 

desinstitucionalização são construídos a partir do mesmo conjunto de forças e que 

fazem parte das construções sociais (OLIVER, 1991; OLIVER, 1992; MACHADO-DA-

SILVA; COCHIA, 2004; CRUBELLATE; FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2005). 

Para estes autores, os fatores ambientais relacionadas às mudanças institucionais, a 

partir da desinstitucionalização, são tão importantes quanto aqueles que promovem o 

isomorfismo institucional. 

2.4 PRESSÕES AMBIENTAIS ORIGINADAS DE MUDANÇAS INSTITUCIONAIS 

Machado-da-Silva e Cochia (2004) e Crubellate, Fonseca e Machado-da-Silva (2005) 

destacam o papel de agência, no tocante à institucionalização de novas práticas 

organizacionais, juntamente com os valores sociais institucionalizados, como 

fundamentais no processo, tanto da persistência como de mudanças de valores 

sociais institucionalizados.  
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Crubellate, Fonseca e Machado-da-Silva (2005) ao destacarem o papel da 

agência, qual seja, a capacidade de uma organização, através de seus dirigentes 

responsáveis pela estruturação organizacional, de interferir em eventos e de produzir 

resultados, de forma intencional ou não, fazem ainda a seguinte colocação: 

Acreditamos que os princípios da teoria da estruturação social 

sugerem que, ao invés de serem entendidas como focos de 

determinação, as instituições devem ser vislumbradas como condição 

para a manifestação de estruturas sociais e da capacidade de 

agencia; ou da reprodução e recriação das estruturas, ao mesmo 

tempo em que, indivíduos se expressam e se constituem como atores 

sociais. Isso se condição for entendida como ocasião e oportunidade, 

possuindo concomitantemente sentido positivo e negativo de 

potencialidade e restrição. (CRUBELLATE; FONSECA; 

MACHADO-DA-SILVA, 2005) – grifo nosso) 

 

Crubellate, Fonseca e Machado-da-Silva (2005) a partir de Oliver (1992), 

destacam que são três as possibilidades do atendimento à conformidade e à busca 

por legitimidade a partir da percepção e da interpretação de pressões institucionais: 

1º) A reconstrução institucional e a busca pela legitimidade através da criação de 

novos valores sociais, como mais um recurso estratégico a ser obtido pela 

organização. 2º) O atendimento à conformidade e à busca por legitimidade como um 

fator interveniente e limitante de escolhas de estratégias competitivas e 3º) O 

atendimento da conformidade e a busca por legitimidade como fator estruturado e 

estruturante da definição da própria estratégia.   

Ainda segundo Crubellate, Fonseca e Machado-da-Silva (2005), no primeiro 

caso, a partir do questionamento dos valores sociais vigentes, contrário aos 

interesses de grupos, poderão ser geradas pressões que impossibilitem a reprodução 

de padrões institucionalizados, ocasionando a perda de legitimidade, desencadeando 

processo de desinstitucionalização e a possibilidade da construção de novos padrões 

e valores socialmente aceitos. Os atores envolvidos irão disseminar tais práticas e 

padrões para que se transformem em recursos com o objetivo de obterem vantagens 

competitivas. No segundo caso, os demais atores, a partir da interpretação das 

mudanças ambientais e da institucionalização de novas normas e práticas, terão que 

rever e adaptar suas opções estratégicas ao aumento das pressões institucionais.  
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Por último, aqueles com menos recursos e mais suscetíveis às pressões 

institucionais, quando da alta presença de isomorfismo institucional serão forçados a 

atender às conformidades e a adotar práticas institucionalizadas como garantia de 

sobrevivência.  

Os autores ainda sugerem uma maior atenção aos fatores presentes no 

processo de desinstitucionalização, denominados por Oliver (1992) de fatores 

antecedentes ao processo de institucionalização. 

A importância do aprofundamento da investigação reside na obtenção 
de esclarecimento acerca dos fatores motivadores do rompimento da 
legitimidade de práticas e significados, da intensidade da influencia 
das exigências na instituição e das condições que desafiam a 
tendência de adaptação a elas. (CRUBELLATE; FONSECA; 
MACHADO-DA-SILVA, 2005)). 

 

Esta vertente multipragmática permite uma visão do processo de 

isomorfismo institucional a partir do processo de institucionalização, ou seja, a partir 

da busca pela ruptura dos valores vigentes, a reconstrução de valores sociais e a 

construção de novos valores e a institucionalização destes novos padrões 

compartilhados (MACHADO-DA-SILVA; COCHIA, 2004; CRUBELLATE; FONSECA; 

MACHADO-DA-SILVA, 2005); FERNANDES et al., 2009).  

Mais que uma crítica aos fundamentos do novo institucionalismo, Oliver 

(1991, 1992) sugere uma visão antecedente aos fatores de pressão ambiental 

sugeridos por DiMaggio e Powell (2005), no sentido de completar as lacunas 

existentes na nova teoria institucional, cujo propósito final é compreender melhor o 

processo de homogeneização das estruturas organizacionais, denominadas por este 

último de isomorfismo institucional. Oliver (1992) enumera três fatores de pressão 

ambiental que estariam presentes na construção e/ou reconstrução de valores 

institucionalizados: pressões de natureza instrumental, pressões de natureza política 

e pressões de natureza social. Machado-da-Silva e Cochia (2004) e Crubellate, 

Fonseca e Machado-da-Silva (2005) destacam que este conjunto de fatores de 

pressão ambiental, divididos em três categorias, podem ser formados por 

subconjuntos de fatores que podem estar relacionados com o processo de mudanças, 

enquanto outros poderiam estar relacionados a estabilidade e a conformidade 

institucional. 

Segundo Oliver (1992), as pressões instrumentais estão relacionadas às 

condições técnicas ou econômicas que comprometem ou levantam dúvidas sobre a 
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legitimidade de valores institucionalizados ou quando resultados instrumentais para a 

conformidade são questionados, ou ainda quando fatores dissonantes aos valores 

compartilhados desestabilizam aqueles institucionalizados. 

As pressões de natureza política decorrem das crises de desempenho, da 

perda da eficiência e da diminuição da competitividade, da pressão por adotar novas 

práticas gerenciais e pela coalizão de forças que se mobilizam por mudanças, ou 

ainda por pressões que mobilizam para mudanças exigidas pelo ambiente para se 

obter legitimidade ou conformidade aos padrões institucionais hora estabelecida. 

Ainda segundo Oliver (1992) as pressões de natureza sociais decorrem do 

enfraquecimento dos valores institucionalizados, o surgimento de novos significados 

decorrentes de conflitos sociais, das mudanças de comportamento e da construção 

de novos valores sociais compartilhados. 

No Quadro 4, são apresentados as fontes ou fatores de pressão ambiental 

ligados às mudanças institucionais, a partir do modelo de identificação de fontes de 

pressão ambiental de Fernandes et al. (2005) (ver Apêndice III) , adaptado às 

necessidades da presente pesquisa. 

Quadro 4 - Fontes de pressão ambiental de mudança institucional de Oliver (1992) 

Tipologia Fontes de pressão ambiental de mudança institucional 

 

 

 

Fontes de pressão 

instrumental ou funcional 

 

•  Pressões ambientais geradas pela diminuição de preços 

e redução de custos. 

•  Diminuição da rentabilidade e pelo aumento de 

competição no setor. 

•  Necessidade crescente de capital de giro. 

•  Inovação em processos, produtos ou serviços. 

•  Reformulação em instalações para se adequarem às 

mudanças em seu setor. 

•  Parcelamento ou financiamento das compras de seu 

consumidor. 

 

 

 

Pressão política 

 

•  Aumento da carga tributária. 

•  Constantes escândalos políticos e crises econômicas 

nacionais e internacionais. 

•  Pelo nível de informalidade em seu setor. 
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Pressão social 

 

•  Pela necessidade em adotar ações de responsabilidade 

social relacionadas ao ambiente de trabalho. 

•  Necessidade em atender aos direitos do consumidor. 

•  Pela formação de nichos (especialização) em seu 

mercado de atuação. 

•  Pela busca da satisfação do cliente e de sua fidelização. 

Fonte: Adaptado de Fernandes et al. (2005) A partir da tipologia de Oliver (1992) 

 

2.5 SUMÁRIO E ESQUEMA CONCEITUAL 

 
Para os fins desta pesquisa, as dimensões envolvidas no estudo serão 

compostas a partir da seguinte fundamentação: para a dimensão de padrões de 

comportamento que levam às escolhas de estratégias competitivas será utilizada a 

taxonomia de Miles e Snow (1978), e para a dimensão de fatores de pressão 

ambiental será utilizada o princípio de fatores antecedentes de Oliver (1992) 

complementando os fatores definidos por DiMaggio e Powell (2005), e retirando 

aqueles que são mutuamente excludentes, para que não haja repetição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema conceitual da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria. 

Fatores depressão 

instrumental 

 
Fatores de pressão 

política 

 

Fatores de pressão 

social 

 

Fatores de pressão 

coercitiva 

 

Fatores de pressão 

mimética 

 
Fatores de pressão 

normativa 

 

 

Estratégias 

competitivas de Miles 

e Snow (1978) 

 



44 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1.  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA: ABORDAGEM, MEIOS E FINS 

A presente pesquisa, de abordagem quantitativa, a partir de ferramentas de 

análise multivariada (CORRAR et al., 2011), investigou as possíveis relações entre 

pressões ambientais e o comportamento estratégico de micro e pequenas empresas 

integrantes de um agrupamento comercial de autopeças e de acessórios de 

automóveis da cidade fluminense de Nova Iguaçu. Tem caráter descritivo, no que se 

refere à finalidade (GIL, 1999).  

Segundo Cooper e Schindler (2001) as pesquisas descritivas estão 

relacionadas com os seguintes objetivos: 

•  Descrição de fenômenos ou características associadas com a população 

alvo (o que, quem, quanto, onde e como de um tópico). 

•  Estimativas das proporções de uma população que tenha estas 

características. 

•  Descoberta de associações entre as diferentes variáveis ou constructos. 

Quanto aos meios de investigação, foi realizada pesquisa bibliográfica para 

a formulação do referencial teórico, e realizada uma pesquisa survey, também 

caracterizada como pesquisa de levantamento, que tem como finalidade coletar 

informação sobre atitudes, motivos e opiniões (COOPER; SCHINDLER, 2001), para 

classificar o comportamento estratégico e para a mensuração das pressões 

ambientais percebidas pelos empresários pesquisadas.  

O corte foi transversal, pois a coleta e a análise dos dados da pesquisa 

foram realizadas em um único momento (MALHOTRA, 2001). 

3.2. EMPRESAS PESQUISADAS 

Denominado pelos empresários locais como Polo Automotivo de Nova 

Iguaçu, o agrupamento comercial de autopeças e acessórios de automóveis da 

cidade fluminense de Nova Iguaçu é composto de um conjunto de empresas 

varejistas e de serviços atuando nos segmentos de autocenter, autopeças, 

distribuidoras, ferramentas, gás natural veicular, lojas de tintas, motopeças, e 

serviços. 
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Não há estatísticas sobre o desempenho do setor na região; no entanto, o 

Sindicato Nacional da Indústria de Autopeças, em seu anuário de desempenho do 

setor de autopeças, indica que o setor obteve uma receita, sem incluir o Imposto 

sobre Produtos Industrializado (IPI), de aproximadamente R$ 91 bilhões de reais. 

Deste total, aproximadamente R$ 16 bilhões, ou 17,5% do total, foram destinados ao 

mercado de reposição (concessionárias e varejo independente). 

Do universo de empresas pesquisadas, 68 empresas aceitaram participar da 

pesquisa de forma voluntária. Destas 68 empresas, 32 responderam todas as 

questões do questionário, sendo que 26 empresas utilizaram o questionário impresso 

e 6 empresas utilizaram o questionário online. 

Portanto, a amostra da presente pesquisa foi formada por 32 empresas, 

todas classificadas como micro ou pequenas empresas de varejo, segundo critério 

estabelecido no ítem 1.3 desta dissertação. 

3.3. COLETA DE DADOS: ESTRUTURAÇÃO, PROCEDIMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Os questionários foram entregues a 68 empresas que aceitaram participar 

da pesquisa e que correspondiam às características da população. Nesta 

oportunidade, foi possível conversar com alguns dos representantes destas 

empresas, fato que contribuiu para identificar dados relacionados com capacidade, 

destes representantes, de articulação entre a teoria e a prática e, da existência de 

associações de classe empresarial, com papeis de destaque dentro do agrupamento. 

Para classificar o padrão de comportamento estratégico foi utilizada a 

taxonomia de Miles e Snow (1978), que abrange quatro categorias: estratégia 

prospectora, estratégia defensiva, estratégia analítica e estratégia reativa. O principal 

argumento para a utilização desta taxonomia refere-se ao fato de esta possuir uma 

classificação de estratégias genéricas a partir do comportamento organizacional, 

característica esta alinhada aos objetivos da pesquisa. 

Para a identificação dos fatores ou das fontes de pressão ambiental foram 

utilizadas as fundamentações teóricas do novo institucionalismo a partir da 

classificação de pressões ambientais que promovem o isomorfismo coercitivo, o 

isomorfismo mimético e o isomorfismo normativo (DIMAGGIO; POWELL, 2005), e 

ainda a classificação de pressões ambientais de natureza instrumental, política e 

social, antecedentes aos processos isomórficos (OLIVER, 1992).  
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Alguns dos fatores identificados podem não ser mutuamente excludentes. 

Neste caso, foi feita uma análise de conteúdo para garantir que não haja fatores com 

o mesmo significado em categorias diferentes. 

A partir das fontes de referência acima e ainda tomando como referência o 

modelo de identificação de fontes de pressão ambiental desenvolvido por Fernandes 

et al. (2009) (ver Apêndice III), foi definido um conjunto de fatores genéricos, não 

específicos para determinado ambiente de pressão ambiental, condizentes com o 

universo das micro e pequenas empresas, para que a pesquisa possa ser replicada 

futuramente, em outras populações com características similares, tal que seja 

possível uma futura comparação dos resultados obtidos (ver Quadro 5).  

Quadro 5. Fatores de pressão ambiental institucional e técnico ou funcional 

 
FATORES DE PRESSÃO COERCITIVA 

 

C1 
Pressão causada por ações do governo através de suas agências regulatórias e 

instrumentos de fiscalização. 

 

C2 
Pressão causada pela necessidade de adequação aos instrumentos de arrecadação 

tributária. 

 

C3 
Pressão causada pela existência de poucos e grandes fornecedores de 

produtos/serviços para as organizações do setor (máquinas e equipamentos, matérias 

primas e insumos). 

 

C4 
Pressão causada pela forte dependência de uma empresa a um ou poucos fornecedora 

de recursos vitais ou estratégicos. 

 
FATORES DE PRESSÃO MIMÉTICA 

 

M1 
Pressão causada pela dificuldade de se estabelecerem objetivos de médio e longo 

prazos. 

 

M2 
Pressão gerada pela incerteza quanto às questões relacionadas aos meios (estrutura 

organizacional) e os fins (objetivos estratégicos).  

 

M3 
Pressão causada pelo baixo número de alternativas visíveis de modelos de negócio 

provocando a busca por modelos organizacionais. 

 
FATORES DE PRESSÃO NORMATIVA 

 

N1 
Pressão causada pela crescente profissionalização das atividades de gestão das 

empresas do setor; 

 

N2 
Pressão causada pela necessidade da adoção de padrões ou práticas gerenciais 
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sugeridas por associações de classe ou cooperativas empresariais. 

 
FATORES DE PRESSÃO INSTRUMENTAL OU FUNCIONAL 

 

I1 
Pressão causada pela diminuição de preços e redução de custos; 

 

I2 
Pressão provocada pela diminuição da rentabilidade e pelo aumento de competição no 

setor; 

I3 Pressão causada pela necessidade crescente de capital de giro; 

I4 Pressão constante por inovação em processos, produtos ou serviços; 

I5 Pressão constante por reformulação em instalações para se adequarem às mudanças 

em seu setor; 

I6 Pressão para o parcelamento de suas compras de seu consumidor; 

 

 
FATORES DE PRESSÃO POLÍTICA 

 

P1 
Pressão causada pelo aumento da carga tributária; 

P2 Pressão causada pelas constantes escândalos políticos e crises econômicas nacionais e 

internacionais; 

 

P3 
Pressão causada pelo nível de informalidade em seu setor. 

 
FATORES DE PRESSÃO SOCIAL 

 

S1 
Pressões causadas pela necessidade em adotar ações de responsabilidade social 

relacionado ao ambiente de trabalho; 

 

S2 
Pressões causadas pela necessidade em atender aos direitos do consumidor. 

 

S3 
Pressão causada pela formação de nichos (especialização) em seu mercado de 

atuação; 

 

S4 
Pressão causada pela busca da satisfação do cliente e de sua fidelização. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de DiMaggio e Powell ( 2005), de Fernandes et al. (2009), e de Oliver (1992) 

A pesquisa teve, como método de coleta de dados primários, um 

questionário composto por perguntas fechadas, distribuído a todas as empresas 

pertencentes ao agrupamento em questão condizentes com as características da 

população da pesquisa e que se dispuserem a participar.  
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A primeira parte do questionário, composta por 5 questões, foi destinada ao 

levantamento demográfico da pesquisa (Apêndice I, parte A). 

Para o levantamento de dados do padrão de comportamento estratégico das 

empresas pesquisadas a partir da taxonomia de Miles e Snow (1978) foi utilizado um 

questionário fechado (Apêndice I, parte B) contendo 11 questões, adaptado por 

Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011) do modelo proposto por Conant, Mokwa e 

Varadarajan (1990), modelo este validado nas pesquisas de Gimenez et al. (1999), de 

Perola e Gimenez (2000), de Martins et al. (2008), de Lopes, Moura e Oliveira (2010), 

de Almeida, Antonialli e Amiralda (2010), de Teixeira, Soares e Pelissari (2011) e de 

Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011). Esta etapa consistiu no primeiro passo para o 

cumprimento do primeiro objetivo intermediário. 

Para o levantamento dos dados referentes aos fatores de pressão ambiental, 

necessário ao atendimento do segundo objetivo intermediário, foi utilizado um 

questionário fechado contendo uma questão para cada fator de pressão identificado 

no Quadro 5 (22 questões), em uma escala Likert com cinco opções, que vão de (1) 

Discordo totalmente a (5) Concordo totalmente (Apêndice I, parte C).  

Para facilitar o processo de entrega e preenchimento do questionário em sua 

versão completa vista no apêndice I, foi-lhe criada uma versão online usando os 

recursos do site Enquete Fácil (ENQUETEFACIL, 2012), gerador de enquetes e de 

questionários, cujas imagens podem ser vistas no Apêndice II. Foi disponibilizado um 

endereço web para os sujeitos da pesquisa responderem: 

<http://www.enquetefacil.com/ >. 

Antes de o questionário ter sua versão final disponibilizada, foi realizado pré-

teste com a versão online com três empresas do setor, convidadas para este fim. O 

pré-teste foi importante para detectar a melhor forma de estruturar o questionário, e 

para revisar termos e conceitos que foram colocados.  

3.4. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

O tratamento dos dados foi realizado em cinco fases, fazendo uso do 

software SPSS 17. Na primeira fase, foram levantados alguns dados de estatística 

descritiva a partir dos dados demográficos. Na segunda fase, foi realizada a 

classificação do comportamento estratégico. Na terceira fase, foi realizado o 

agrupamento das pressões ambientais, através de Análise de Conglomerado ou de 

Agrupamento. O objetivo principal para a composição dos agrupamentos é identificar 
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possíveis relações entre o padrão de comportamento estratégico e os fatores de 

pressão ambiental. Para este fim, foi realizado, na quarta fase um teste Qui-quadrado 

para comparar a freqüência obtida nos agrupamentos gerados pela Análise de 

Conglomerado com a freqüência esperada a partir da classificação do comportamento 

estratégico. A quinta e última fase foi realizada a partir de Análise Discriminante, 

tendo como variável dependente a variável categórica classificação de Miles e Snow 

(1978) para estratégias genéricas e como variáveis independentes as pressões 

ambientais definidas no Quadro 5.  

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 e estes aos construtos envolvidos na pesquisa. 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 , foram adotados os seguintes 

critérios: quando houve empate entre o comportamento defensivo, prospector e ou 

analista, o resultado foi classificado como analista, visto que este último apresenta-se 

como um comportamento intermediário entre os comportamentos prospector e 

defensivo. Quando de o empate envolveu o comportamento reativo, o comportamento 

estratégico foi classificado como reativo. 

Nesta etapa, foi finalizado o atendimento do primeiro objetivo intermediário. 
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3.4.3. Identificação dos Fatores de Pressao Ambiental e de suas Intensidades, 

por meio da Análise de Conglomerado 

Hair et al. (2006) destacam que acadêmicos e profissionais de mercado 

frequentemente procuram classificar objetos que possuam características 

homogêneas como um mecanismo de simplificação de fenômenos complexos. 

Indivíduos, empresas e produtos podem ser classificados em grupos segundo suas 

características físicas, recursos, métodos, comportamento, dentre outros critérios que 

possam levar a uma maior compreensão dos objetos estudados. Ainda segundo estes 

autores, a técnica mais utilizada para classificar objetos a partir de características 

preestabelecidas é a técnica estatística de análise multivariada denominada Análise 

de Conglomerado, também conhecida como Análise de Conglomerado.  

Para os fins desta pesquisa, a análise de conglomerado foi aplicada para a 

classificação das empresas pesquisadas quanto às suas percepções das pressões 

ambientais presentes ou por eles consideradas de maior magnitude. 

Para a formação e validação final dos grupos, a cada agrupamento obtido 

pela Análise de Conglomerado foi realizada análise de variância dos grupos (ANOVA) 

até que se obtiveram grupos com diferenças estatísticas entre si. 

A partir da formação dos agrupamentos, estes passaram por uma Análise 

Discriminante confirmatória como um último processo de validação dos grupos 

obtidos. 

3.4.4. Teste Qui-quadrado 

A classificação das empresas quanto às pressões ambientais através da 

analise de conglomerado, não se traduz em um instrumento que permita uma 

inferência de seus resultados. Para este fim, foi realizado um teste Qui-quadrado para 

verificar se a frequência das empresas classificadas em um tipo de comportamento 

estratégico é similar ou não em cada conglomerado obtido na terceira fase, como 

descrito a seguir. 

Diversas são as situações quando o pesquisador fica impossibilitado de 

definir o comportamento da distribuição da variável analisada, como, por exemplo, a 

premissa que alguns instrumentos estatísticos estabelecem quanto à normalidade dos 

dados. Nestes casos, devem ser aplicados os chamados testes não paramétricos. 

Portanto, quando se querem comparar duas distribuições com amostras pequenas e 
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não se pode verificar a normalidade dos dados da população, a aplicação de 

inferência estatística fica condicionada aos testes não paramétricos (BRUNI, 2008).  

Ainda segundo Bruni (2008), de uma maneira em geral aplica-se o teste Qui-

quadrado (X2) quando se quer testar a hipótese de que não há discrepância 

estatística entre as frequências observadas de um evento e aquelas esperadas.   

Nesta pesquisa, o teste Qui-quadrado foi aplicado para verificar se havia ou 

não diferença estatística entre a frequência das empresas classificadas pelo 

comportamento estratégico (MILES E SNOW, 1978) em cada conglomerado (definido 

em termos de pressão ambiental). Para tanto se estabeleceu como hipótese nula não 

haver diferença estatística entre a frequência observada e a esperada (se não 

houvesse influência da pressão ambiental no comportamento estratégico, seria de se 

esperar que a frequência de empresas seguindo cada comportamento, seja a mesma 

em cada conglomerado). Como hipótese alternativa, haveria diferença estatística 

entre as duas frequências. Confirmando a hipótese nula, poder-se-ia afirmar que não 

existiria algum nível de correlação entre as variáveis, comportamento estratégico e 

pressões ambientais, pois esta última não afetaria na composição da primeira. Caso a 

hipótese nula seja rejeitada, poder-se-ia afirmar que existiria algum tipo de correlação 

entre as variáveis analisadas. Esta etapa contribuiu para o cumprimento do terceiro 

objetivo intermediário. 

Gráfico 1: Visão gráfica de teste Qui-quadrado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.4.5. Determinação das Correlações entre pressões Ambientais e Estratégias, 

por meio da Análise Discriminante 

Segundo Corrar et al. (2011) a análise descriminante é uma técnica 

estatística que permite identificar um conjunto de variáveis que diferenciam grupos,  e 

quantas destas variáveis seriam necessárias para a classificação dos elementos que 

compõem uma determinada população. 

Com características similares à regressão linear, nesta técnica busca-se, a 

partir de um conjunto de valores de variáveis independentes, obter valores para uma 

variável dependente, com uma relação clara de causa e efeito. No entanto, enquanto 

na regressão linear, tanto variáveis independentes quanto a variável dependente são 

variáveis métricas, na análise discriminante a variável dependente é uma variável não 

métrica, ou seja, uma variável categórica, podendo estar relacionada com variáveis 

independentes métricas ou mesmo categóricas (HAIR et al, 2006). 

Segundo Corrar et al. (2011) a Análise Discriminante é uma ferramenta que 

auxilia na identificação e quantificação de variáveis independentes que determinam os 

rótulos possíveis para a variável dependente. Os autores ainda destacam os 

seguintes objetivos para a Análise Discriminante: 

•  Determinar se existem diferenças significativas entre as variáveis de cada 
grupo; 

•  Identificar as características através de variáveis que diferenciam os grupos 
de observações; 

•  Descrever uma ou mais funções discriminantes que representem as 
diferenças entre os grupos. 

•  Classificar a priori novos indivíduos nos grupos com base na função 
discriminante.  

Para garantir um maior índice de confiabilidade nos resultados, a análise 

discriminante foi realizada pelo método stepwise de seleção de variáveis, tendo como 

objetivo diminuir o impacto de multicolinearidade. 

A motivação maior para o uso da análise discriminante, na presente 

pesquisa, foi aumentar a inferência para os possíveis resultados obtidos nas fases 

anteriores, e ao mesmo tempo, a possibilidade de confirmá-los, principalmente se a 

hipótese nula do teste Qui-quadrado for rejeitada. Como resultado, poder-se-ia obter 
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uma função discriminante para o comportamento estratégico, tal que seja possível 

estabelecer uma relação mais clara de causa e efeito entre este e as pressões 

ambientais. Para tanto, foi considerada como variável dependente a variável 

categórica comportamento estratégico, e pressões ambientais como variáveis 

independentes, como demonstrados na figura 2. 

Ao final da análise, foi possível identificar se cada pressão ambiental tem 

força suficiente para discriminar as empresas em termos de comportamento 

estratégico. Tal procedimento finalizará o atendimento do terceiro objetivo 

intermediário. 

Com o atendimento dos três objetivos intermediários, foi possível atender o 

objetivo final da pesquisa: avaliar em micro e pequenas empresas pertencentes ao 

agrupamento comercial de autopeças da cidade fluminense de Nova Iguaçu, a 

relação entre pressão ambiental e as estratégicas competitivas destas empresas. 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Por se tratar de pesquisa a partir de um corte transversal, os resultados 

obtidos devem ser analisados com a reserva adequada, pois algumas variáveis 

moderadoras poderiam estar presentes no momento da coleta dos dados, e, como 

não estão previstas no modelo, podem afetar os resultados esperados.  

Outro fator limitante do método diz respeito ao instrumento de coleta de 

dados. Como se trata de um questionário construído a partir de linguagem escrita, 

existe a possibilidade de que as questões tenham sido interpretadas de uma forma 

diferente daquela a que a pesquisa se propunha. Mesmo com a realização de pré-

testes, esta possibilidade pode não ter sido eliminada de todo. 

Como o questionário também foi disponibilizado na internet, foram 

consideradas as limitações inerentes às pesquisas telematizadas. Havia a 

preocupação de que este instrumento promovesse a participação de um número 

expressivo de empresários e executivos mais ligados aos apelos tecnológicos e, 

portanto, à inovação, promovendo um viés correspondente à composição aleatória da 

amostra. Como o número de questionários respondidos pela internet foi pequeno, 

aparentemente esta possibilidade foi minimizada. 

Existe, ainda, a preocupação com o viés de não resposta, pois pode ser que 

as empresas que responderam ao questionário apresentem características diferentes 

daquelas que se recusaram, em termos de comportamento estratégico e pressões 
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ambientais. Caso tenha acontecido, o caráter aleatório da amostragem pode ter ficado 

comprometido. 

Quanto aos resultados, apesar de o número da amostra ter sido superior a 

30 empresas, portanto uma amostra considerada estatisticamente adequada, este 

número menor do que era esperado pode ter contribuído para existência de viés 

quando se levam em consideração as limitações relacionadas anteriormente. Ainda 

quanto ao número da amostra, os resultados do teste de Qui-quadrado foram 

considerados não conclusivos, visto que 77,8% das frequências esperadas do teste 

ficaram abaixo de 5, quando o desejável é de que este número seja de no máximo de 

20%. Esta limitação pode ter sido minimizada pelos resultados da Análise 

Discriminante, que de alguma forma reforçam os resultados obtidos no teste Qui-

quadrado. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA. 

Das empresas pesquisadas, 12 empresas atuam há menos de 5 anos 

(37,5%), 8 empresas atuam há mais de 6 e menos de 10 anos (25%), e 12 empresas 

atuam há mais de 10 anos (37,5%), conforme pode ser observado na gráfico 2.  

Das 32 empresas da amostra, 15 não possuem filiais (46,9%), e 17 

possuem uma ou mais filiais (53,1%), conforme pode ser observado na gráfico 3. 

Em relação ao número de sócios, 17 empresas possuem somente 1 sócio 

(53,1%), 9 empresas possuem 2 sócios (28,1%), e 6 empresas possuem 3 sócios 

(18,8%) conforme pode ser observado na Gráfico 4. 

 

 
Gráfico 2 - Número de empresas por tempo de existência 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Gráfico 3 - Proporção de empresas que possuem ou não filiais 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 4 - Número de empresas por número de sócios 

Fonte: Elaboração própria. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO 

Seguindo o critério de Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011), definido na 

Metodologia, das 32 empresas que compuseram a amostra, 10 empresas (31,3%) 

foram classificadas como “Defensivas”, 16 empresas (50%) foram classificadas como 

“Analíticas”, e 6 empresas (18,7%) foram classificadas como “Reativas”. Não foi 

observada nenhuma empresa que adotasse estratégia prospectora (0%). Esses 

resultados podem ser observados na Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Classificação de Estratégias Genéricas 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados tabulados, a partir do dados 

levantados nos questionários, e as respectivas classificações. 
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Tabela 1: Classificação de estratégicas competitivas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Em certa medida os resultados da Figura 6 corroboram a teoria já que seria 

difícil encontrar em micro e pequenas empresas o comportamento  prospectivo. Este 

comportamento demanda posse de muitos recursos (MILES; SNOW, 1978, 

TEIXEIRA; SOARES; PELISSARI 2011), o que não é o caso das empresas 

pesquisadas. Era de se esperar também pouco comportamento reativo já que as 

pequenas e médias empresas são usualmente dirigidas por empreendedores 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2007). 

A importância da posse de recursos para o comportamento prospectivo 

também é ressaltada nos resultados da pesquisa de Ribeiro, Rossetto e Verdinelli 

(2011). Ao aplicarem o modelo de estratégias de Miles e Snow (1978) para 

estabelecer uma relação entre estratégias e alocação dos recursos das empresas 

pesquisadas, de acordo com a teoria da Resource Based View (RBV), os autores 

constataram que os prospectores são aqueles que apresentaram a maior correlação 
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positiva, e que os reativos são os que apresentam a maior correlação negativa entre 

escolhas estratégicas e posse de recursos.    

Segundo Hrebiniak (2005), uma organização, ao estabelecer uma estratégia 

institucional, em sua essência não tem como objetivo principal a obtenção de 

vantagem competitiva, e sim a busca pela preservação e a pela estabilidade obtida 

pela conformidade a regras e a padrões institucionais coercitivos. Isto justificaria o 

grande número (50%) de empresas com comportamentos defensivos e reativos 

encontrado na pesquisa. 

Finalmente, observa-se também que os resultados guardam semlhança com as 

pesquisas de Gimenez et al. (1999) envolvendo 107 pequenas empresas pesquisadas 

na cidade paranaense de Londrina, e de Almeida, Antonialli e Amiralva (2010) 

conduzida 75 pequenas empresas de propriedade ou de gestão feminina, na cidade 

mineira de Lavras. Nas duas pesquisas, verificou-se que o comportamento estratégico 

mais frequente foi o analítico. 

4.3  CLASSIFICAÇÃO  QUANTO ÀS PRESSÕES AMBIENTAIS 

Depois da classificação do comportamento estratégico, os dados referentes às 

pressões ambientais passaram pela Análise de Conglomerado, através do SPSS 17. 

Na primeira análise, foram obtidos três grupos contando com todas as variáveis do 

modelo. Em seguida foi processado uma análise de variância dos grupos obtidos 

(One-Way ANOVA) para verificar se havia diferenças significativas entre os elementos 

dos grupos, descartando as variáveis com níveis de significância maiores que 0,05, 

conforme sugerem Corrar et al. (2011). Este processo se repetiu, até que se obteve 

três grupos validados pela análise de variância (ANOVA). Os resultados podem ser 

observados na Tabela 2, Quadro 6, e Figura 7. 
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Tabela 2: Resultado de significância (One-Way ANOVA; SPSS 17) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

As variáveis com significância abaixo de 0,05 estão apresentadas no Quadro 6. 

Quadro 6: Variáveis com significância menores que 0,05. 

C3 
Pressão causada pela existência de poucos e grandes fornecedores de 

produtos/serviços para as organizações do setor (máquinas e equipamentos, 

matérias primas e insumos). 

C4 
Pressão causada pela forte dependência de uma empresa a um ou poucos 

fornecedora de recursos vitais ou estratégicos. 

M1 
Pressão causada pela dificuldade de se estabelecer objetivos de médio e longo 

prazo. 

Pressão causada pelo baixo número de alternativas visíveis de modelos de 
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M3 negócio provocando a busca por modelos organizacionais. 

N1 
Pressão causada pela crescente profissionalização das atividades de gestão 

das empresas do setor; 

N2 
Pressão causada pela necessidade da adoção de padrões ou práticas 

gerenciais 

I1 Pressão causada pela diminuição de preços e redução de custos; 

I4 Pressão constante por inovação em processos, produtos ou serviços; 

I6 Pressão para o parcelamento de suas compras de seu consumidor; 

S3 
Pressão causada pela formação de nichos (especialização) em seu mercado de 

atuação; 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os grupos obtidos foram assim classificados (de acordo com o Dendograma 

apresentado na Figura 3): 

•   Grupo 1  (15 observações) {3, 5, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 
32}; 

•   Grupo 2  (11 observações) {2, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26}; 
•   Grupo 3  (6 observações) {1, 6, 8, 9, 23, 27} 
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Figura 3 -  Dendograma - agrupamento final (SPSS 17) 

Fonte: Elaboração própria. 

A tabela 3 apresenta as médias que cada grupo obteve em cada uma das 

variáveis (fatores de pressão ambiental) no teste de ANOVA do dados obtidos da 

análise de agrupamento. 

Tabela 3: Média em cada variável por grupo 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Considerando um valor de média maior que 3 (correspondente a concordo ou 

concordo totalmente com a afirmativas do questionário), como um indicador da 

influência do fator de pressão ambiental para as ações gerenciais, as variáveis, em 

cada grupo, ficariam assim distribuidas:  

O grupo 3, formado por aproximadamente 19 % dos integrantes da amostra, 

pode ser considerado o grupo que menos sofre influência dos fatores de pressão 

ambiental, pois apresenta somente 3 fatores de pressão ambiental (com médias 

maiores que 3) que afetam as ações gerenciais de suas empresas, como mostra o 

Quadro 7. Neste grupo, é possível dar um destaque para um fator coercitivo 

relacionado à dependência de fornecedores de recursos vitais, e para um fator 

instrumental relacionado à inovação em processos, produtos ou serviços. Este grupo 

é formado em sua maioria (66%) por empresas com menos de 5 anos de atividades, 

confirmando suas características empreendedora. 

Quadro 7: Variáveis que afetam o grupo 3 

Variável Média Descrição 

C4 3,83 
Pressão causada pela forte dependência de uma empresa a um 

ou poucos fornecedores de recursos vitais ou estratégicos. 

S3 3,67 
Pressão causada pela formação de nichos (especialização) em 

seu mercado de atuação; 

I4 3,67 
Pressão constante por inovação em processos, produtos ou 

serviços; 

Fonte: Elaboração própria. 

O grupo 2, formado por aproximadamente 34% das empresas da amostra, 

pode ser considerado como um grupo que sofre influencia de um número moderado 

de fatores de pressão ambiental, com destaque para três fatores instrumentais 

relacionados a: competição em preço, parcelamento de suas vendas e inovação. É 

também o único grupo que sofre influencia de fonte normativa, relacionado à 

profissionalização das atividades de gestão, como mostra o Quadro 8. Dentre as 

variáveis levantadas na pesquisa, não havia nenhuma relacionada à formação 

profissional e/ou acadêmica dos empresários pesquisados, no entanto, no contato 

com estes ao longo do processo de coleta de dados, foi observado em alguns uma 

capacidade de articulação entre a teoria e a prática gerencial, evidenciando um 
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domínio razoável sobre práticas padronizadas de gestão (FONSECA 2003, 

DIMAGGIO; POWELL (2005) ). 

Também foi possível observar a importância para alguns empresários do papel 

de associação de classe denominada Associação do Polo Automotivo de Nova Iguaçu 

como um centro de articulação política entre seus associados (HASHIMOTO; 

FONSECA, 2009). 

Neste grupo, há uma distribuição equilibrada em relação ao tempo de atividade, 

com destaque para as empresas com tempo de atividade entre 5 e 10 anos, cujo 

grupo possui a maior frequência. 

Os dados relacionados à pressão ambiental ligados à profissionalização da 

gestão, associados aos aspectos de inovação colocam este grupo como aquele 

canditato à adoção de práticas gerenciais padronizadas (institucionalizadas) típicas do 

isomorfismo normativo (DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

Quadro 8: Variáveis que afetam o grupo 2 

Variável Média Descrição 

 

S3 

 

3,67 
Pressão causada pela formação de nichos (especialização) em seu 

mercado de atuação; 

I1 4,36 
Pressão causada pela diminuição de preços e redução de custos; 

I6 4,36 
Pressão para o parcelamento de suas compras de seu consumidor; 

I4 3,82 
Pressão constante por inovação em processos, produtos ou serviços; 

N1 3,73 
Pressão causada pela crescente profissionalização das atividades de 

gestão das empresas do setor; 

Fonte: Elaboração própria. 

Por fim, o grupo 1, formado por pouco menos da metade das empresas 

pesquisadas (47%), é aquele que mais sofre influência de pressões ambientais, 

apresentando dois fatores de pressão ambiental coercitivo, dois fatores de pressão 

ambiental instrumental e dois fatores de pressão ambiental mimético, como mostra o 

Quadro 9. É importante destacar que foi o único grupo que apresentou fontes  de 

isomorfismo mimético como fatores que afetam as ações gerenciais de suas 

empresas. 
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Neste grupo, aproximadamente 53 % de seus integrantes são compostos por 

empresas que atuam ha mais de 10 anos, confirmando em certa medida a teoria de 

que as organizações localizadas no estágio de maturidade de seu ciclo de vida, 

encontram-se na condição de poucas opções estratégicas, e portanto mais propícias 

ao isomorfismo institucional (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2007). 

Estes resultados se justificam, pois o comportamento mimético tende a ser 

maior em setores menos complexos, com baixos índices em investimento em 

pesquisa e em desenvolvimento, e níveis tecnológicos de produtos e processos mais 

baixos, na condição de poucas opções estratégicas, ou ainda nas empresas de menor 

porte, o que é o caso das empresas pesquisadas (BATAGLIA; SILVA; KLEMENT, 

2011).  

Quadro 9: Variáveis que afetam o grupo 1 

Variável Média Descrição 

S3 

 

3,67 
Pressão causada pela formação de nichos (especialização) 

em seu mercado de atuação; 

I1 4,27 
Pressão causada pela diminuição de preços e redução de 

custos; 

 

C3 

 

4,07 
Pressão causada pela existência de poucos e grandes 

fornecedores de produtos/serviços para as organizações do 

setor (máquinas e equipamentos, matérias primas e insumos). 

 

C4 

 

4,00 
Pressão causada pela forte dependência de uma empresa a 

um ou poucos fornecedora de recursos vitais ou estratégicos. 

 

I6 

 

3,60 
Pressão para o parcelamento de suas compras de seu 

consumidor; 

 

M3 

 

3,40 
Pressão causada pelo baixo número de alternativas visíveis de 

modelos de negócio provocando a busca por modelos 

organizacionais. 

 

M1 

 

3,13 
Pressão causada pela dificuldade de se estabelecer objetivos 

de médio e longo prazo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Estes resultados de certa forma confirmam a proposição de Crubellate, 

Fonseca e Machado-da-Silva (2005), a partir de Oliver (1992), de que as empresas 

podem responder às pressões ambientais através de três possibilidades: 

1) A reconstrução institucional e a busca pela legitimidade através da criação de 

novos valores sociais, como mais um recurso estratégico a ser obtido pela 

organização (grupo 3, correlação própria).  

2) O atendimento à conformidade e à busca por legitimidade como um fator 

interveniente e limitante de escolhas de estratégias competitivas (grupo 2, 

correlação própria).  

3) O atendimento da conformidade e a busca por legitimidade como fator 

estruturado e estruturante da definição da própria estratégia (grupo 1, correlação 

própria). 

Hashimoto e Fonseca (2009) destacam a importância do papel do líder de 

mercado como um fator determinante do aumento dos níveis de competição 

resultante de suas ações estratégicas e a busca pela sobrevivência pelas empresas 

lideradas, aumentando a probabilidade de comportamento isomórfico. Este não 

parece ser o caso universo pesquisado, haja visto o alto nível de diversificação de 

mercados e formação de nichos observados e destacados na pesquisa. 

  4.3.1 Análise Discriminante Confirmatória 

Um dos procedimentos para confirmar o resultado obtido pela análise de 

Agrupamento é realizar uma Análise Discriminante considerando como variável 

dependente os grupos obtidos e como variáveis independentes, as variáveis com 

níveis de significância menores que 0,05 (CORRAR et al., 2011).  

Os resultados da Análise Discriminante confirmatória são apresentados  a 

seguir. 

Na Tabela 4 são apresentadas as variáveis analizadas e seus respectivos 

níveis de significancia obtidos. Os dados mostram que somente a variável S3 

alcançou um nível de significância maior que 0,05.  
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Tabela 4: Nível de significância de Análise Discriminante (SPSS 17) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 5 são apresentadas as variáveis selecionadas pelo SPSS, através 

do método Use Stepwise Method, (C3, I6, C4, N1 E N2), de acordo com os menores 

níveis de significancia para a obtenção de uma ou mais funções com o maior poder 

de discriminação (CORRAR et al., 2011).  

Estas variáveis são: C3 - Pressão causada pela existência de poucos e 

grandes fornecedores de produtos/serviços para as organizações do setor (máquinas 

e equipamentos, matérias primas e insumos); I6 - Pressão para o parcelamento de 

suas compras de seu consumidor; C4 - Pressão causada pela forte dependência de 

uma empresa a um ou poucos fornecedora de recursos vitais ou estratégicos; N1 - 

Pressão causada pela crescente profissionalização das atividades de gestão das 

empresas do setor; N2 - Pressão causada pela necessidade da adoção de padrões 

ou práticas gerenciais sugeridas por associações de classe ou cooperativas 

empresariais. 

Tabela 5: Variáveis selecionadas e removidas (SPSS 17) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Nas Tabelas 6 e 7 são apresentados os dados do teste de Wilk’s Lambda, as 

funções discriminantes e seus respectivos os coeficiente encontrados. Os resultados 

deste teste indicam que as funções têm alta capacidade de discriminar os elementos 

entre os grupos (CORRAR et al., 2011). 

Tabela 6: Teste de Wilk’s Lambda (SPSS 17)   

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 7: Coeficientes de funções Canonical (SPSS 17) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Neste caso, pode-se considerar como adequados os critérios de classificação 

dos grupos, tendo-se obtido 100 % de acurária na classificação com os dados 

originais, 92,3 % dos dados cross-validated e 83,3% dos dados da amostra de teste 

(conforme mostra a Tabela 8), confirmando a adequação na formação dos grupos 

pela Análise de Agrupamento. 
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Tabela 8: Acurária da classificação da AD (SPSS 17) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

4.4 TESTE DE QUI-QUADRADO 

A etapa seguinte consistiu em aplicar o teste Qui-quadrado para testar a 

dependência entre as variáveis Comportamento Estratégico e Pressões Ambientais 

(estas constituindo a lógica do agrupamento apresentado na seção anterior). 

De acordo com o apresentado na Metodologia, o teste Qui-quadrado foi 

aplicado para verificar se havia ou não diferença estatística entre a frequência das 

empresas classificadas pelo comportamento estratégico (MILES; SNOW, 1978) em 

cada conglomerado (definido em termos de pressão ambiental).  

Para tanto se estabeleceu como hipótese nula não haver diferença estatística 

entre a frequência observada e a esperada. Neste caso, para se confirmar a não 

influência de pressão ambiental no comportamento estratégico classificado, espera-se 

que a frequência das empresas, seguindo cada comportamento seja a mesma em 

cada conglomerado.  
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Como hipótese alternativa, espera-se encontrar diferença estatística entre as 

duas frequências, estabelecendo alguma correlação entre comportamento estratégico 

e pressões ambientais.  

H0 = As variáveis são independentes (não existe correlação entre elas); 

H1 = As variáveis são dependentes (existe correlação entre elas). 

As Tabelas 9 e 10 apresentam os resultados do teste Qui-quadrado. 

Tabela 9: Crosstabulation (SPSS 17) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 10: Teste de Qui-Quadrado (SPSS) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 6: Relação entre as frequências esperadas e as observadas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Com um nível de significância maior que 0,05 apresentado pelo teste de Qui-

quadrado, deve-se aceitar a hipótese nula de que não há diferenças estatísticas entre 

a frequência observada e a esperada (gráfico 6). Neste caso, o teste de Qui-quadrado 

estabelece que as variáveis Comportamento Estratégico e Pressões Ambientais são 

independentes, não havendo correlação significativas entre elas (ao nível de 

significância de 5%).  

Em certa medida, os resultados obtidos nestas últimas fases corraboram a 

teoria, pois apontam para a constatação de que o universo pesquisado não seja o 

terreno mais fértil para a aplicação dos pressopostos do pensamento estratégico da 

escola ambiental, visto que para esta escola as organizações envolvidas devem estar 
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em situação de poucas opções estratégicas, sob um conjunto grande de restrições 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2007), como é o caso de organizações 

localizadas no estágio de maturidade (fase conservação) de seu ciclo de vida, 

situação esta representada usualmente pela grande presença de sunk costs. Este não 

parece ser o caso das empresas pesquisadas.   

Os resultados obtidos na análise de dependencia reforçam também a afirmativa 

de Miles e Snow (1978) de que, apesar de as condições ambientais afetarem ou 

limitarem as escolhas estratégicas, elas não seriam capazes de determiná-las, ou 

ainda como afimam Ghosbril e Moori (2007) referenciando Miles e Snow (1978) que 

apesar da influência dos fatores ambientais, estes não eliminariam a capacidade de 

seus dirigentes de interferir em eventos e produzir resultados a partir de escolhas 

pessoais. 

Para reforçar ainda mais estes resultados, Ramos, Ferreira e Gimenez (2011) 

destacam a importância do construto da individualização no processo de escolha de 

estratégicas competitivas a partir do processo cognitivo pessoal, quando confrontados 

com o número grande de empresas com um único sócio. 

Machado-da-Silva e Fonseca (2010) ainda sugerem que, apesar das 

evidências da homogeneização das organizações, ela não anula a busca por 

iniciativas competitivas originais ou específicas. Para estes autores, diferentes 

iniciativas estratégicas são encontradas, mesmo em empresas submetidas às 

mesmas pressões ambientais. 

É importante destacar que os resultados aqui obtidos no teste Qui-quadrado 

devem ser visto com as devidas resalvas, pois de acordo com Doane e Seward 

(2008), para que um teste Qui-quadrado tenha um bom nível de confiabilidade, alguns 

requisitos devem ser cumpridos. São eles: no teste realizado não deve haver 

frequencia esperada menor que 1; é desejavel que as frequencias esperadas sejam 

maiores que 2; o ideal é que pelo menos 80% delas sejam maiores que 5.  

Ao analisarmos os resultados obtidos no teste Qui-quadrado (conforme  tabela 

9 acima), verifica-se que não há nenhuma frequencia esperada menor que 1 

(minimum expected count is 1,13), que somente duas delas são menores que 2 e que, 

no entanto, 77,8 % do total das frequencias esperadas são menores que 5 (o 

desejável seria no máximo 20%). Neste caso, os resultados do teste Qui-quadrado 

podem ser considerados como não conclusivos ou não totalmente confiáveis. 
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4.5 ANÁLISE DISCRIMINANTE 

Como os resultados do teste Qui-quadrado foram não conclusivos, torna-se 

ainda mais importante realizar a análise discriminante, antes definida como 

instrumento confirmatório, agora para tentar estabelecer as possíveis influencias das 

pressões ambientais nas escolhas de estratégias competitivas das empresas 

pesquisadas.  

Nesta Análise Discriminante foram consideradas como variáveis independentes 

todas as 22 variáveis de pressão ambiental levantadas pela pesquisa e como variável 

dependente a varável categórica, comportamento estratégico. 

As tabelas 11 e 12 e a figura 4 revelam que, das 22 variáveis disponíveis, 

somente duas apresentaram niveis de significância nenores que 0,05 quando todas 

as variáveis foram consideradas simultaneamente, sendo as demais removidas da 

análise.  

As variáveis incluidas foram: S3- Pressão causada pela formação de nichos 

(especialização) em seu mercado de atuação; com nível de significância de 0,006, e 

M1- Pressão causada pela dificuldade de se estabelecer objetivos de médio e longo 

prazo, com significância de 0,001. 

Para diminuir o impacto de multicolinearidade nos resultados foi utilizado o 

método de seleção de variáveis stepwise, transferindo ao SPSS a responsabilidade 

de determinar as variáveis com maior capacidade de discriminação e menor 

correlação entre si. 

Tabela 11: Variáveis selecionadas e removidas (SPSS 17) 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 12: Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 17) 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Relação entre pressões Ambientais e estratégias 

Fonte: Elaboração própria. 
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O teste de Wilk’s Lambda (Tabela 13) indica que as funções encontradas têm 

um boa capacidade de discriminar os elementos entre os grupos; no entanto, uma 

proporção moderada (65,4%) dos casos de desenvolvimento da amostra e da 

amostra cross-validated foram corretamente classificados, enquanto que houve 

acertos em apenas um terço da amostra de teste, conforme mostra a Tabela 14. 

Nestas condições, pode-se afirmar que o modelo tem um moderado nivel de 

capacidade de classificação das empresas quanto ao comportamento estratégico. 

Tabela 13: Teste de Wilk’s Lambda (SPSS 17) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Tabela 14: Resultado das classificações (SPSS 17) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo serão abordadas as conclusões relativas ao atendimento aos 

objetivos intermediários e final que nortearam a presente pesquisa, bem como 

algumas recomendações para futuras pesquisas. 

 

5.1 CONCLUSÕES 
 

Os resultados da pesquisa mostram que o agrupamento comercial de 

autopeças e acessórios da cidade fluminense de Nova Iguaçu é composto por micro e 

pequenas empresas cujos tempos de existência estão distribuídos de forma 

equilibrada em três grupos: empresas com menos de 5 anos de atividade, empresas 

com um período de 5 anos até 10 anos de existencia e empresas que operam há 

mais de 10 anos. Estes dados sugerem que o agrupamento é formado basicamente 

por empresas de grau leve a moderado de maturidade . 

Com relação ao comportamento competitivo, os resultados demonstram uma 

preferência das empresas pelo comportamento caracterizado como analítico, 

presente em pouco mais da metade das empresas pesquisadas. Um segundo grupo, 

composto por aproximadamente um terço das empresas pesquisadas prefere o 

comportamento estratégico defensivo; e, finalmente um terceiro grupo, com menos de 

20% das empresas, apresentou comportamento classificado como reativo. Nenhuma 

das empresas pesquisadas foi associada ao comportamento prospectivo.  

Em certa medida os resultados acima corroboram a teoria, já que seriam 

esperados encontrar um número pequeno de empresas com comportamento 

prospectivo, visto se tratarem de micro e pequenas empresas. Este comportamento 

demanda posse de muitos recursos, o que não é o caso das empresas pesquisadas. 

Era de se esperar também pouco comportamento reativo, já que as empresas 

pesquisadas são usualmente dirigidas por micro e pequenos empresários, com 

características predominantemente empreendedoras. 

A análise de agrupamentos efetuada a partir das pressões ambientais, às quais 

estão sujeitas as empresas, resultou no agrupamento das empresas em três grupos.  

A quantidade e a identificação, em cada grupo, das pressões ambientais relevantes 

(respostas nos três níveis mais elevados da escala de Likert), permitiu caracterizar as 

empresas de cada grupo:  
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•  as empresas do Grupo 3 (agrupa as empresas sujeitas ao menor número de 

pressões ambientais relevantes e é o grupo com menor número de 

empresas) consideram que suas decisões estratégicas são pouco afetadas 

pelas pressões ambientais, e são as que mais se julgam “pressionadas a 

inovarem”, especialmente no que concerne à inovação em processos e 

produtos;  

•  o Grupo 2 é formado por empresas que se consideram moderadamente 

afetadas pelas pressões ambientais, e caracterizam-se por serem mais 

propensas a adotarem padrões gerenciais padronizados a partir 

basicamente da pressão por “profissionalização da administração”;   

•  e o Grupo 1 (agrupa as empresas sujeitas ao maior número de pressões 

ambientais relevantes,  sendo  o grupo com maior número de empresas) é 

formado por empresas que se consideram mais sujeitas às pressões 

ambientais, principalmente aquelas de natureza coercitiva e mimética.  

As empresas do Grupo 1 (aquelas presentes em maior número no 

agrupamento comercial pesquisado) seriam, em última instância, as responsáveis 

pela moderada homogeneização percebida no agrupamento comercial.  

Os resultados da pesquisa de certa forma confirmam a proposição de que as 

empresas podem responder às pressões ambientais através de três modos:  

1º.  Utilização de reconstrução institucional e busca por legitimidade, através da 

criação de novos valores sociais, como um recurso estratégico competitivo (empresas 

do grupo 3).  

2º. Aceitação da busca por conformidade e legitimidade como um fator interveniente e 

limitante de escolhas de estratégias competitivas (empresas do grupo 2).  

3º. Aceitação da busca por conformidade e legitimidade como fator estruturado e 

estruturante de escolhas de estratégias competitivas (empresas do grupo 1). 

Estes resultados se mostram ainda mais significativos visto que, todas as 

empresas pesquisadas atuam no mesmo setor econômico, na mesma região 

geográfica, e possivelmente afetados pelo mesmo conjuntos de pressões ambientais.  

Um fato que merece destaque são os baixos níveis de influência dos fatores 

ambientais de natureza política e social sobre as ações gerenciais das empresas 

pesquisadas. Sobre os fatores de natureza social, acredita-se que a pequena 

influência da pressão “carga tributária” possa ser explicada pela criação de novos 

regimes tributários, como a substituição tributária (o Simples e o Super Simples), 
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voltados especialmente para as micro e pequenas empresas, o que contribuiu  

também para a diminuição da pressão “informalidade”.  

Com relação aos quatro fatores ambientais de natureza social, somente “a 

pressão para atuar em nichos (especialização) de mercado” obteve um nível alto de 

influência. Com relação aos fatores: pressões para adotar ações de responsabilidade 

social relacionadas ao ambiente de trabalho; atender aos direitos do consumidor; e 

buscar a satisfação do cliente e sua fidelização, não foi possível obter indícios que 

pudessem explicar seus baixos índices de influência nas iniciativas estratégicas das 

empresas.  

 Com relação ao objetivo da pesquisa, avaliar a relação entre pressão 

ambiental e estratégias competitivas destas empresas, os resultados do teste do Qui-

quadrado, ainda que não conclusivos, mostraram que as freqüências de 

comportamento estratégico (prospectora, analítica, defensiva e reativa) são similares 

nos três grupos de empresas definidos por meio da análise de agrupamentos. Ou 

seja, os resultados sugerem ser pequena a influência das pressões ambientais sobre 

as escolhas de comportamento estratégico.  

Como os resultados do teste Qui-quadrado foram não conclusivos, foi realizada 

uma análise discriminante para verificar se as 22 variáveis independentes (pressões 

ambientais) conseguiam discriminar a variável dependente categórica comportamento 

estratégico (prospectora, analítica, defensiva e reativa). Os resultados da analise 

discriminante apontaram para resultados ligeiramente diferentes, ou seja, para uma 

moderada evidência da influência de pressões ambientais nas escolhas de 

comportamento estratégico. 

Levando-se em conta os resultados tanto do teste do Qui-quadrado quanto da 

análise discriminante, preferiu-se optar pela não evidência de relação forte entre 

pressão ambiental e escolhas estratégicas, no universo pesquisado. Em outras 

palavras, preferiu-se concluir pela pequena evidência de influência das pressões 

ambientais sobre a escolha de comportamento estratégico.  

Em certa medida, a conclusão adotada corrobora a teoria, já que o universo 

pesquisado (pequenas e micro empresas com grau leve a moderado de maturidade) 

não foi o terreno mais fértil para a aplicação dos pressupostos da escola ambiental de 

estratégia. Para esta escola, as organizações onde as iniciativas estratégicas são 

fortemente infuenciadas por pressões ambientais seriam aquelas em situação de 

poucas opções estratégicas, sob um conjunto grande de restrições, como é o caso de 
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organizações localizadas no estágio de maturidade (fase conservação) de seu ciclo 

de vida, situação esta representada usualmente pela grande presença de  sunk costs. 

Este não parece ser o caso das empresas pesquisadas.   

Outra possível explicação para este resultado, também apoiada na teoria, é o 

fato de que, mesmo quando suas empresas estão sujeitas a pressões ambientais 

similares, cada dirigente pode interpretar o ambiente de forma individualizada, 

conforme preconiza a abordagem cognitiva de estratégia. Ou seja, mesmo quando 

duas empresas estão sujeitas a pressões ambientais similares, ainda assim seus 

dirigentes poderão adotar comportamentos estratégicos diferentes.   

 

5.2 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.  

O resultado da pesquisa ficou limitado ao conhecimento que os respondentes 

têm de comportamento estratégico, bem como da subjetividade que decorre da 

maneira como interpretam o ambiente. 

No levantamento dos dados da pesquisa, dificuldades surgiram em função de o 

responsável em responder a pesquisa ser constantemente pressionado pelas 

questões relacionados ao ambiente de trabalho e da declarada falta de tempo, de sua 

parte, para um comprometimento maior com a pesquisa.   

 

5.3 RECOMENDAÇÕES 
 

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

segmento econômico maduro e com a utilização de uma amostra com uma 

quantidade significamente maior de elementos. 
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APENDICE I – QUESTIONÁRIO IMPRESSO 

Prezado (a) Senhor (a), 
Com o objetivo de coletar dados para uma pesquisa sobre a relação entre 

pressão ambiental e estratégias competitivas das empresas pertencentes ao 
agrupamento comercial de autopeças e acessórios de automóveis de Nova Iguaçu, 
solicitamos suas colaboração no preenchimento do questionário a seguir. 

Com base em preceitos éticos, informamos que sua participação será 
mantida sob sigilo, não constando nome ou qualquer outra informação que possa 
identificá-lo no relatório final ou em qualquer outra publicação que venha ser realizada 
sobre esta pesquisa. 

Aqueles que tiverem interesse em receber o relatório final desta pesquisa, 
basta adicionar um endereço de e-mail no primeiro campo, para receber uma cópia 
eletrônica. 

Agradecemos sua colaboração e reiteramos a importância de sua 
contribuição para o conhecimento na área pesquisada. 
 
[   ] Desejo receber uma cópia eletrônica do relatório final desta pesquisa. 
Nome: ____________________________________ (opcional) 
E-mail:  ___________________________________________ (opcional) 
 
A.  Dados demográficos da organização 

1: Há quanto tempo sua empresa está no mercado? 

( ) Até 5 anos; ( ) de 6 a 10 anos; ( ) Acima de 10 anos. 

 

2: Quantos funcionários trabalham atualmente em sua empresa? 

( ) Até 19; ( ) De 20 a 99; ( ) De 10 a 499; Acima de 500; 

 

3: Sua empresa possui filial? 

( ) Não; ( ) Sim.  Quantas filiais? ______  

 

4: Qual sua função na empresa?  

( ) Sócio-proprietário; ( ) Diretor; ( ) Gerente; ( ) Outro.  Qual? _________________  

 

5: Quantos sócios tem sua empresa? 

( ) Somente um; ( ) Dois; ( ) Três; ( ) Mais de três. 

 
B. Práticas gerenciais em nível estratégico 
 
Nas próximas questões, assinale a alternativa que melhor expressa a sua realidade 
estratégica de sua empresa.  
Assinale apenas uma alternativa por questão. 
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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 somente após uma análise cuidadosa do 
seu potencial. 

 

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 e entrar em novos 
mercados.  

c) Garantir que pessoas, recursos e equipamentos necessários para desenvolver 
novos serviços/produtos e novos mercados estejam disponíveis e acessíveis.  

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:  
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a) Analíticas: suas habilidades os capacitam a identificar tendências e a 
desenvolver novos serviços/produtos e novos mercados.  

b) Especializadas: suas habilidades são concentradas em poucas áreas 
específicas.  

c) Amplas e empreendedoras: suas habilidades são diversas, flexíveis 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 financeira 
protegida.  

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 organização se prepara para o futuro da seguinte forma:  

a) Identificando as melhores soluções possíveis para aqueles problemas ou 
desafios 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 a resolver os problemas 
relativos aos produtos/serviços de nossa empresa. 

 
10. A estrutura de 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. 
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11. Os procedimentos que a Organização 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.  
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. Intensidade de pressões ambientais 

 
As questões a seguir estão relacionadas aos fatores de pressão ambiental 

que podem influenciar ou mesmo determinar ações gerenciais em nível estratégicos 
em uma organização.           

 
“Considere ações gerenciais em nível estratégico, (ao contrário das ações 

táticas), aquelas que envolvem um comprometimento significativo de recursos e são 

difíceis de serem implementadas e revertidas”. 

 
Marque somente uma única opção. 
 

1. A gestão de sua empresa é fortemente afetada por ações do governo através de 

suas agências regulatórias e instrumentos de fiscalização. 

a) Discordo totalmente. 
b) Discordo parcialmente. 
c) Não concordo nem discordo. 
d) Concordo parcialmente. 
e) Concordo totalmente. 

2. Sua empresa é fortemente pressionada a se adequar aos instrumentos de 

arrecadação tributária. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

3. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pela existência de poucos e 

grandes fornecedores de produtos/serviços para as organizações do setor 

(Máquinas e equipamentos, matérias primas e insumos); 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
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e) Concordo totalmente 
 

4. Sua empresa depende fortemente de um ou de poucos fornecedores de recursos 

vitais ou estratégicos. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

5. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pela dificuldade de se estabelecer 

objetivos de médio e longo prazo. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

6. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pela incerteza se os meios de que 

a empresa dispõe (instalações, processos, sistemas, etc.) atendem às finalidades 

da empresa (objetivos da organização). 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

7. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pelo baixo número de alternativas 

visíveis de modelos organizacionais e estratégicos. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

8. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pela crescente profissionalização 

das atividades de gestão das empresas do setor. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

9. Sua empresa é fortemente pressionada a adotar padrões e práticas gerenciais 

sugeridas por associação de classe ou cooperativas empresariais. 
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a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

10. Sua empresa sofre forte pressão para baixar preços e reduzir custos. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

11. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pela diminuição da rentabilidade e 

pelo aumento da competição em seu setor. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

12. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pela crescente necessidade de 

capital de giro. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

13. A gestão de sua empresa é fortemente influenciada pela necessidade de inovar 

em produtos, processos ou serviços. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

14. Sua empresa é fortemente pressionada a realizar constantes reformulações em 

suas instalações para se adequarem às mudanças em seu setor. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 
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15. Sua empresa é fortemente pressionada a parcelar as compras de seu consumidor. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

16. A gestão de sua empresa é fortemente afetada pelo aumento na carga tributária. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 
 

17. Sua empresa tem sido fortemente afetada pelos constantes escândalos políticos e 

crises econômicas nacionais e internacionais. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

18. A gestão de sua empresa tem sido fortemente afetada pelo nível de informalidade 

do setor.  

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

19. Sua empresa tem sido fortemente pressionada a adotar ações de 

responsabilidade social relacionadas ao ambiente de trabalho. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

20. Sua empresa tem sido fortemente pressionada a atender aos direitos do 

consumidor. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
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d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

21. A gestão de sua empresa tem sido fortemente afetada pela formação de nichos 

(especialização) em seu mercado de atuação. 

Discordo totalmente 
Discordo parcialmente 
Não concordo nem discordo 
Concordo parcialmente 
Concordo totalmente 

 

22. Sua empresa tem sido fortemente pressionada a buscar a satisfação de clientes e 

sua fidelização. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 
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APENDICE II – QUESTIONÁRIO ONLINE 
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APENDICE III – MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE PRESSÃO 
AMBIENTAL DE FERNANDES, GRAEFF, ANGONESE E NAKATAMI.  
 
PRESSÕES INSTRUMENTAIS 
 
PRECO/CUSTO - Grau em que existem pressões por preços baixos (e redução de 
custos) no setor. 
 
RECURSOS FINANCEIROS - Grau de necessidade de recursos financeiros no setor 
via crédito bancário, captação em bolsa via lançamento de ações (IPO- Initial Public 
Offering), entrada de sócios capitalistas, investidores etc. (ex. atividades agrícolas). 
 
ACESSO A RECURSOS FINANCEIROS - Disponibilidade de recursos financeiros no 
setor via crédito bancário, captação em bolsa via lançamento de ações (IPO- Initial 
Public Offering), entrada de sócios capitalistas, investidores etc. (ex. atividades 
agrícolas). 
 
INSUMOS; FORNECEDORES - O acesso aos insumos e o relacionamento com 
fornecedores são variáveis importantes no setor. 
 
ESPECIFICAÇOES TECNICAS - As especificações técnicas (qualidade, certificações, 
normatizações) são itens importantes para a competitividade das empresas no setor. 
 
ADEQUAÇÃO AS NORMAS INTERNACIONAIS - O setor tem demandas constantes 
para a adequação às normas internacionais. 
 
INOVACAO DE PROCESSOS - O ambiente exige constantemente inovação nos 
processos organizacionais para reduzir custos, diminuir o tempo produção e melhorar 
a qualidade, otimizar o consumo de energia, reaproveitar água, resíduos, 
embalagens, entre outros. 
 
INOVACAO EM PRODUTO/SERVIÇO - O ambiente demanda uma constante busca 
por inovações tecnológicas na forma de novos produtos/serviços, novos usos e 
mercados para os produtos/serviços existentes, entre outros. 
 
MIDIA/PROPAGANDA MÍDIA/PROPAGANDA - A mídia (seja através de propagandas 
nos diversos veículos, exposição na imprensa etc.) é um elemento de fundamental 
importância para o setor. 
 
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - O ambiente demanda constante 
atualizações/pesquisas sobre o cliente para estabelecimento de relacionamentos e 
fidelização. 
 
CAMBIO - O setor é muito sensível às oscilações cambiais. 
 
JUROS - As taxas de juros influenciam nas atividades do setor. 
 
INFLACAO - O setor é muito sensível às taxas de inflação (ex. por pressionar custos 
ou favorecer aumentos nos preços dos produtos, etc.). 
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VARIAÇÃO NA RENDA DO CONSUMIDOR - A variação na renda do consumidor 
influencia significativamente no setor (ex., a demanda aumenta sensivelmente com o 
aumento da renda). 
 
INFRAESTRUTURA - A presença de uma infraestrutura adequada (como a existência 
de portos, estradas, fibra ótica, etc.) é importante para o desempenho das atividades 
no setor. 
 
MAO DE OBRA QUALIFICADA - A disponibilidade de mão de obra qualificada é 
importante para o desempenho das atividades no setor, uma vez que as atividades 
requerem uma especialização muito grande. 
 
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA INTERNET - A disponibilização de informações 
sobre as atividades/produtos/serviços ofertados é importante nesse setor, pois 
influenciam diretamente no consumo. 
 
USO DA INTERNET NAS OPERAÇÕES - O uso da internet é fundamental para o 
setor (ex. compras eletrônicas, relação com fornecedores, etc.). 
 
ASPECTOS FITOSSANITÁRIOS - O cumprimento dos aspectos fitossanitários é uma 
exigência do setor. 
 
TERCEIRIZAÇÃO/VERTICALIZAÇÃO - Existe movimentos de integração entre as 
empresas da cadeia produtiva do setor por meio de práticas como terceirização 
(empresas subcontratam outras empresas para algumas etapas de sua produção ou 
serviço) e/ou verticalização (ampliação da atuação na cadeia). 
 
FACILIDADE DE ACESSO AOS PRODUTOS/SERVIÇOS - A facilidade de aquisição 
dos produtos/serviços (canais de distribuição) é um aspecto relevante para as 
atividades do setor. 
 
 
PRESSÕES POLÍTICAS 
 
REGULAMENTAÇÃO - As leis e as regulamentações específicas têm grande 
importância nas atividades desenvolvidas pelo setor. 
 
TRIBUTAÇÃO - A tributação do setor está acima (ou abaixo) da média de outros 
setores (38%), possui forte impacto nos resultados e possui complexidade na 
aplicação de regras (ex. na indústria de cigarro a tributação tem forte peso). 
 
INFORMALIDADE - O setor possui um alto grau de informalidade (ex. empresas que 
trabalham sem registros, sonegam impostos, não registram funcionários etc). 
 
ACORDOS/POLÍTICAS PARA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO - Os acordos 
comerciais e políticos, assim como o estabelecimento de políticas para 
importação/exportação são aspectos relevantes para o desempenho de atividades no 
setor. 
 



99 

 

DIREITO COMERCIAL/PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Os aspectos de direito 
comercial e propriedade industrial (patentes, direitos autorais, copyright, marcas) 
devem ser observados para o desempenho de atividades no setor. 
 
FISCALIZAÇÃO - A fiscalização de órgãos governamentais, agências, reguladoras, 
órgãos de classe, entre outros, tem papel de destaque no desempenho de atividades 
no setor. 
 
COMPRAS GOVERNAMENTAIS - As compras governamentais são muito 
importantes para o setor. 
 
ORGANIZAÇÃO DO SETOR - O setor é articulado para a defesa de seus interesses 
(estimular ou barrar novas empresas que queiram entrar no mercado, aumentar os 
preços, reduzir os impostos). 
 
CRISES/ CICLOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - As diferentes crises e/ou 
ciclos econômicos internacionais devem ser observadas para o desenvolvimento de 
atividades no setor, dada a sensibilidade das mesmas. 
 
 
PRESSÕES SOCIAIS 
 
PRESERVAÇÃO/IMPACTO AMBIENTAL - A observância de aspectos de 
preservação e impacto ambiental é importante para desenvolver atividades no setor 
(ex. ações de reflorestamento, emissão de gases poluentes na atmosfera, tratamento 
de água). 
 
CONSUMO ÉTICO/RESPONSÁVEL - A atenção aos aspectos como o consumo ético 
e/ou responsável são importantes para o desempenho das atividades no setor (ex. 
selos de origem e certificações). 
 
INFLUÊNCIA INTERNACIONAL - O setor é influenciado por práticas e tendências 
internacionais, tais como: moda, tecnologia, materiais, etc. 
 
PRESSOES ESTETICAS - O acompanhamento dos padrões estéticos é relevante 
para as o desempenho das atividades no setor. 
 
RESPONSABILIDADE NA COMUNIDADE - O desenvolvimento de atividades 
(esportes, cultura, teatro, bem-estar e projetos sociais) na comunidade em que está 
inserido é importante para o desempenho das atividades no setor. 
 
BOAS PRÁTICAS TRABALHISTAS - O desenvolvimento de boas práticas trabalhistas 
(como capacitação e desenvolvimento dos funcionários, benefícios adicionais, 
benefícios para familiares) é um aspecto relevante no setor. 
 
AMBIENTE DE TRABALHO - A adoção de práticas voltadas a qualidade de vida e 
saúde dos empregados é aspecto relevante no setor. 
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SEGURANÇA NO PRODUTO/SERVIÇO - O cumprimento de itens de segurança do 
produto/serviço representa um aspecto importante no setor (ex. produtos que possam 
apresentar riscos à integridade física do consumidor). 
 
PROTEÇÃO - A existência de atividades ilícitas (pirataria, contrabando e corrupção) 
causam impacto no setor. 
 
DIVERSIFICAÇÃO/NICHOS - A diversificação dos mercados consumidores e 
formação dos nichos (mercados consumidores específicos) são aspectos relevantes 
no setor. 
 
MODERNIDADE - Acompanhar as tendências de moda, tecnologia, design, etc, em 
produtos/serviços (ex. ter produtos de última geração ou ter o último lançamento) é 
importante neste setor. 
 
QUALIFICAÇÃO RECONHECIDA - A presença de um quadro funcional de 
qualificação reconhecida é importante no setor (professores, mestres e doutores, 
assim como agencias de publicidade com profissionais premiados). 
 
ÉTICA/TRANSPARÊNCIA - Aspectos como ética e transparência são relevantes para 
as organizações que atuam no setor (ex. empresas de auditoria). 
 
NOTORIEDADE - Aspectos como certificações, prêmios, marcas, são relevantes para 
a atuação e competitividade das empresas, uma vez que o mercado consumidor e os 
stakeholders valorizam esse item (ex. vinhos premiados). 
 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE - A busca de atendimento de qualidade, satisfação e 
fidelização do cliente são práticas importantes no setor. 
 
CÓPIA DE PRÁTICAS E PRODUTOS - A cópia das melhores práticas e produtos do 
setor é uma atividade comum entre as empresas. 
 
 

Fonte: Fernandes et al. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


