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RESUMO

O objetivo deste estudo foi estruturado para comparar a relação entre ambiente
organizacional, comportamento estratégico e desempenho na percepção dos
gerentes de provedores de internet de SC no período de 2001 a 2004. Frente ao
problema da pesquisa e do objetivo geral, optou-se pela abordagem quantitativa do
tipo survey e quanto aos fins descritiva. Os dados foram coletados através
questionário encaminhado via e-mail para todos os 79 gerentes dos provedores.
Como resultado obteve-se que, o perfil geral dos provedores de internet do Estado
de Santa Catarina é composto na maioria por micro-empresas, com até 9
funcionários, atuando no mercado na faixa de 4 a 10 anos, administrados por
Gerentes do sexo masculino com nível superior. Quanto à percepção geral dos
gerentes ao ambiente identifica-se que 70,6% percebem o ambiente como DinâmicoSimples, ou seja, compreendem o ambiente com moderado a elevado grau de
incerteza. Quanto ao comportamento adotado caracteriza-se como Comportamento
Analista em 35% dos provedores, seguido pelo comportamento Prospector com
26%, Defensivo em 24% e Reativo em 15%. Em relação as quatro variáveis de
desempenho (vendas, taxa de sucesso da retenção, lucratividade e desempenho
geral), verifica-se, que para os gerentes dos provedores, o desempenho de vendas,
lucratividade e desempenho geral estão na média de seus concorrentes, somente a
variável sucesso na taxa de retenção, apresenta-se na média ou levemente superior
que os concorrente. Com o exposto pode-se concluir que a grande maioria dos
gerentes que perceberam o ambiente como Dinâmico-Complexo adotaram um
comportamento Prospector ou Analítico e obtiveram um desempenho mais positivo.
Os provedores que perceberam o ambiente como Dinâmico-Simples estavam mais
associados ao comportamento Reativo e obtiveram diferentes tipos de desempenho.
Enfim para os provedores que percebem o ambiente como Estático-Complexo e
estavam mais associadas a um comportamento Defensivo obtiveram um
desempenho mais negativo.

Palavras chave: Provedor de internet, comportamento estratégico, percepção do
ambiente, desempenho.

ABSTRACT

The objective of this study was structured to compare the relationship among
organizational environmental, strategic behavior and performance in the providers of
internet of SC managers perception in the period from 2001 to 2004. Front to the
problem of the research and of the general objective, opted for the quantitative
approach of the type survey and as for the descriptive ends. The data were collected
questionnaire through directed through e-mail for all the 79 managers of the
providers. As result was obtained that, the providers' of internet of the State of Santa
Catarina general profile is composed in most by personal small businesses, with up
to 9 employers, acting at the market in the strip from 4 to 10 years, administered by
male Managers with superior level. As for the general perception of the managers to
the environmental identifies that 70,6% notice the environmental as Dynamic-simple,
in other words, they understand the environmental with moderate to high uncertainty
degree. As for the adopted behavior it is characterized as Analyst in 35% of the
providers, following for the behavior Prospector with 26%, Defensive in 24% and
Reactive in 15%. In relationship the four performance variables (sales, tax of success
of the retention, profitability and general performance), it is verified, that for the
providers' managers, the performance of sales, profitability and general performance
are in the average of their contestants, only the variable success the retention tax,
comes in the average or slightly superior that the competitive. With the exposed it
can be concluded that the managers' great majority that noticed the environmental as
Dynamic-complex adopted a behavior Prospector or Analytical and they obtained a
more positive performance. The providers that noticed the environmental as
Dynamic-simple were more associated to the behavior Reactive and they obtained
different performance types. Finally for the providers that notice the environmental as
Static-complex and they were more associated to a Defensive behavior obtained a
more negative performance.

Words key: Provider of internet, strategic behavior, perception of the environmental,
performance.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1

Dimensões do ambiente organizacional...........................................

29

Quadro 2

Relação entre tipos de ambiente e texturas causais........................

30

Quadro 3

Matriz de relacionamento do tipo do ambiente com a incerteza
percebida...........................................................................................

32

Quadro 4

Tipologias de estratégias..................................................................

46

Quadro 5

Comportamento do ciclo adaptativo e tipos estratégicos..................

49

Quadro 6

Estudos empíricos sobre performance internacional........................

65

Quadro 7

Estudos empíricos sobre performance nacional Enanpad 1997 a
2004..................................................................................................

67

Quadro 8

Descrição das variáveis e indicadores.............................................

77

Quadro 9

Usuários conectados à Internet no mundo.......................................

86

Quadro 10

Usuários domiciliares de Internet no Brasil.......................................

87

Quadro 11

Percentual de Domicílios com acesso a internet..............................

88

Quadro 12

Provedores de acesso a Internet – Região e Estados 2001/2002....

90

Quadro 13

Provedores de acesso à Internet gratuitos.......................................

92

Quadro 14

Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
regiões do estado............................................................................. 118

Quadro 15

Análise de correspondência entre comportamento estratégico e
regiões do estado............................................................................. 119

Quadro 16
Quadro 17

Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho de vendas....................................................................

120

Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho retenção de clientes.................................................... 120

Quadro 18

Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho lucratividade................................................................ 121

Quadro 19

Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho geral............................................................................ 122

Quadro 20

Análise de correspondência entre comportamento estratégico e
desempenho de vendas.................................................................... 123

Quadro 21

Análise de correspondência entre comportamento estratégico e
desempenho retenção de clientes.................................................... 124

Quadro 22

Análise de correspondência entre comportamento estratégico e
desempenho lucratividade................................................................ 124

Quadro 23

Análise de correspondência entre comportamento estratégico e
desempenho geral............................................................................ 125

Quadro 24

Análise de correspondência entre comportamento estratégico e
percepção do ambiente.................................................................... 126

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1

Modelo de complexidade e estabilidade – ambiente provedores de

99

SC....................................................................................................
Gráfico 2

Problema empresarial......................................................................

104

Gráfico 3

Problema de engenharia.................................................................. 108

Gráfico 4

Problema administrativo................................................................... 112

Gráfico 5

Definição do tipo de comportamento estratégico preponderante..... 113

Gráfico 6

Análise geral das variáveis de desempenho.................................... 117

LISTA DE FIGURAS

Figura 1

Visão sistêmica da organização. ........................................................

Figura 2

Apresentação gráfica da tipologia de Emery & Trist, associada com

24

as dimensões ambientais propostas por Duncan ...............................

33

Figura 3

Ciclo adaptativo...................................................................................

50

Figura 4

Distribuição das variáveis ativas nas coordenadas............................. 129

Figura 5

Percepção do ambiente, comportamento estratégico e avaliação
desempenho em relação ao perfil do provedor.................................. 133

Figura 6

Percepção do ambiente, comportamento estratégico e avaliação
desempenho em relação ao perfil do gerente..................................... 136

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Perfil do administrador do provedor – sexo.....................................

93

Tabela 2

Perfil do administrador do provedor – tempo de empresa.............

94

Tabela 3

Perfil do administrador do provedor – escolaridade........................

94

Tabela 4

Perfil do administrador do provedor – idade....................................

95

Tabela 5

Tempo de atividade do provedor....................................................

96

Tabela 6

Tipo de serviço prestado para acesso à Internet.............................

96

Tabela 7

Número de clientes por provedor.....................................................

97

Tabela 8

Perfil dos clientes dos provedores...................................................

97

Tabela 9

Número de funcionários .................................................................

98

Tabela 10

Classificação do ambiente dos provedores de SC..........................

100

Tabela 11

Problema empresarial: domínio de produto-mercado....................

101

Tabela 12

Problema empresarial: postura de sucesso....................................

102

Tabela 13

Problema empresarial: monitoramento ambiental...........................

103

Tabela 14

Problema empresarial: crescimento...............................................

103

Tabela 15

Problema de engenharia: objetivos tecnológicos..........................

105

Tabela 16

Problema de engenharia: amplitude tecnológica............................

106

Tabela 17

Problema de engenharia: anteparo tecnológico............................

107

Tabela 18

Problema administrativo: coalizão dominante................................

109

Tabela 19

Problema administrativo: planejamento..........................................

110

Tabela 20

Problema administrativo: estrutura..................................................

110

Tabela 21

Problema administrativo: controle...................................................

111

Tabela 22

Percepção desempenho de vendas..............................................

115

Tabela 23

Percepção desempenho de taxa de retenção.............................

115

Tabela 24

Percepção desempenho lucratividade...........................................

116

Tabela 25

Percepção desempenho geral........................................................

116

Tabela 26

Variáveis ativas com os seus respectivos números de modalidades 128

Tabela 27
Tabela 28

Variáveis nominais ilustrativas como os seus respectivos números 128
de modalidades..................................................................................
Decomposição da inércia................................................................... 130

Tabela 29

Coordenadas,

contribuições

e

cossenos

quadrados

das

modalidades para análise dos critérios envolvidos na análise dos
dados (SPAD).................................................................................... 131

SUMÁRIO

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

INTRODUÇÃO......................................................................................
Exposição do tema................................................................................
Formulação do problema.......................................................................
Relevância e justificativa do estudo.......................................................
Objetivos...............................................................................................
Objetivo geral.......................................................................................
Objetivos específicos.............................................................................
Estrutura do trabalho.............................................................................
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.............................................................
Organização como sistema aberto.......................................................
O ambiente...........................................................................................
Estratégia: conceito importância e tipologia..........................................
Importância da estratégia......................................................................
Tipologias de estratégias genéricas.......................................................
Tipologia de Freeman............................................................................
Tipologia de Ansoff................................................................................
Tipologia de Porter................................................................................
Tipologia de Paine e Anderson.............................................................
Tipologia de Mintzberg..........................................................................
Tipologia de Hax e Wilde .....................................................................
Tipologia de Miles e Snow....................................................................
Desempenho.........................................................................................
Modelos de avaliação de desempenho..................................................
O sistema contábil..................................................................................
Sistema de custos..................................................................................
Indicadores econômico-financeiros........................................................
Valor econômico adicionado (EVA) .......................................................
Balanced scorecard................................................................................
Estudos sobre desempenho...................................................................
METODOLOGIA....................................................................................
Determinação do tipo de pesquisa........................................................
Definição das fontes de dados..............................................................
Determinação da população de pesquisa e técnicas de amostragem...
Determinação dos métodos e técnicas de coletas de dados.................
Procedimentos estatísticos para análise dos dados..............................
Limitações da pesquisa..........................................................................
AMBIENTE DE INTERNET....................................................................
Histórico da Internet...............................................................................
Evolução da Internet no Brasil ..............................................................
Mercado de Internet..............................................................................
Provedores no Brasil.............................................................................
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....................
Análise do perfil do administrador do provedor.....................................
Análise do perfil dos provedores............................................................

16
16
17
19
20
20
20
21
23
23
25
34
36
37
38
40
41
42
42
44
47
53
54
55
56
58
60
62
64
70
70
72
72
73
77
80
82
82
84
86
89
93
93
95

5.3
5.4
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
6
7

Percepção do ambiente dos provedores de Santa Catarina.................
Análise do comportamento estratégico..................................................
Percepção do desempenho...................................................................
Análise das variáveis ...........................................................................
Análise de correspondência entre duas variáveis................................
Análises de dados multivariados...........................................................
CONCLUSÃO........................................................................................
REFERÊNCIAS.....................................................................................
APENDICE A.........................................................................................
APENDICE B.........................................................................................

98
101
114
117
117
125
138
142
151
159

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados: o tema, o problema de pesquisa, o objetivo
geral e os objetivos específicos, bem como

a relevância e as justificativas do

presente trabalho. Apresenta-se ao final a estrutura do trabalho.

1.1 Exposição do tema
Cada vez mais se vive em um mundo complexo: globalização da economia e
mercados, internacionalização de empresas, avanços na tecnologia da informação,
necessidade crescente de satisfação dos clientes, e acirramentos das concorrências
empresariais, são alguns dos fatores que tendem a desafiar constantemente as
organizações.
Os desafios decorrentes destas transformações ambientais podem afetar as
organizações de diversas formas, exigindo de seus gerentes definições a cada
instante buscando sua sobrevivência e crescimento.
Segundo Hambrick (1983) e Hagen e Amim (1995), uma das maneiras para
não ser surpreendido com estas transformações seria o monitoramento ambiental,
que se apresenta como um importante processo de gerenciamento estratégico, por
ser um canal que permite aos gerentes perceberem as mudanças ambientais.
Diante do processo de monitoramento ambiental, os gerentes podem utilizarse de estratégias empresarias para buscar a adaptação. Muitas empresas
dependendo de seu tamanho podem utilizar diversas técnicas para monitorar o seu
ambiente, desde simples visitas aos seus concorrentes, a elaborados sistemas de
inteligência. Independentemente da metodologia de acompanhar o ambiente,
Namiki (1989) argumenta que a formulação e implementação de estratégias
congruentes com o ambiente externo têm sido um importante desafio para muitos
executivos.
Os gerentes empresariais que trabalham em um ambiente dinâmico, podem
adaptar-se utilizando uma variedade de orientações estratégicas. As estratégias são
as ferramentas que podem ser utilizadas para responder e moldar este ambiente.

Concordando,

Machado-da-Silva

e

Cochia

(2003)

relatam

que

as

interpretações que os dirigentes organizacionais fazem das pressões ambientais
afetam as estratégias de ação em termos de abrangência, oportunidade, e desse
modo, a mudança pode ser vista como fenômeno compreensível a partir de
elementos simbólicos compartilhados pelos membros da organização, em especial
do grupo dirigente.
Com o exposto, os estudos sobre como as organizações operam no mesmo
ambiente, ou em ambientes similares, permitindo competir usando diferentes
estratégias para se adaptar, torna-se um tema que tem despertado grande interesse
da comunidade acadêmica, especialmente no que diz respeito à gestão das
organizações. Estudos de Paine e Anderson (1983), Namiki (1989), Jennings e
Lumpkin (1992), e Jabnoun, Khalifah e Yusuf (2003) são apenas alguns dos
trabalhos que contribuem para afirmar que as estratégias são alguns dos
mecanismos utilizados pelas empresas para adaptarem-se e responderem ao
ambiente.

1.2 Formulação do problema
No ambiente empresarial, onde a competição torna-se cada vez mais
acirrada, as organizações enfrentam a incerteza inovando, ou seja, criando
estratégias onde possam revisar e reestruturar todo o processo administrativo.
Sobre este assunto, Miles e Snow (1978) consideram que o comportamento
organizacional estratégico está relacionado com o ambiente onde a organização
está inserida, e está intimamente ligado à estratégia. Para sobreviver, qualquer
empresa precisa se adaptar às mudanças ambientais. Esse processo de adaptação
pelo qual a empresa passa e a maneira como ela faz, como antecipa (ou compensa)
as alterações do ambiente, é o processo de desenvolvimento da estratégia. A
estratégia define o que a organização poderá fazer e, assim, fornece uma variável
importante para o entendimento do comportamento organizacional ao determinar
qual será o propósito da empresa.
É de vital importância gerenciar a empresa de uma maneira mais adaptável
ao ambiente da organização, sujeitando-se a revisões constantes das estratégias e
planos.

Namiki (1989), utilizando a tipologia de Miles e Snow, estudou a relação
comportamento estratégico e performance e comportamento estratégico e ambiente,
em empresas das indústrias de semicondutores americana. Em seu trabalho não se
verificou como objetivo analisar a associação entre as três variáveis.
Verificam-se alguns estudos, sobre o assunto como de Gimenez, Pelison,
Kruger e Hayashi (1999), que buscaram verificar o comportamento estratégico de
107 empresas dos ramos de comércio de produtos para informática, supermercados,
lojas de vestuários, agência de turismo e indústrias de alimentação, confecções e
metalúrgica. Como o trabalho anterior, o estudo de Rossetto e Rossetto (2000)
buscou apresentar o comportamento estratégico em pequenas empresas do setor de
construção civil,

mas relacionado ao processo de adaptação estratégica,

descrevendo como estas empresas se comportaram ao longo de sua existência. Em
ambos os trabalhos, não se relatam as questões de desempenho e nem se
aprofundam no relacionamento com a percepção do ambiente.
Pérola e Gimenez (2000) realizaram um estudo nas lojas varejistas de
shopping centers de Maringá, que buscou verificar a associação entre os
comportamentos estratégicos adotado pelos dirigentes e os estilos cognitivos dos
mesmos, não se preocupando em verificar a percepção do ambiente e a questão
desempenho.
Barbosa e Teixeira (2003) analisaram em seu estudo o comportamento
estratégico nas empresas industriais de pequeno porte do Sergipe. Verificou-se
naquele trabalho o levantamento da percepção do ambiente por parte dos
empresários, mas não se identificou o relacionamento entre a percepção do
ambiente e o comportamento estratégico adotado.
Um dos setores da nossa economia que possui 10 anos de atuação, e que
não se verificou pesquisas, merecendo um estudo mais aprofundado para entender
a relação entre ambiente, comportamento estratégico e desempenho organizacional
são o de provedores de acesso à internet.
Os provedores de acesso, ou também conhecidos nos Estados Unidos pelo
termo – ISP (Internet Service Provider), são instituições que se conectam à internet
via um ou mais acessos dedicados e tornam disponível acesso a terceiros a partir de
suas instalações.

Desde o ano de 2000, inúmeras alterações ambientais estão surgindo no
Brasil, fazendo com que esses provedores de acesso tenham que realizar ações
buscando a sua sobrevivência.
O surgimento de provedores gratuitos, ampliação no quantitativo de usuários
de Internet, aumento da população brasileira que tem acesso à Internet e do tempo
médio de navegação em residências são apenas alguns exemplos onde
provavelmente puderam contribuir para a modificação no ambiente empresarial dos
provedores de Santa Catarina.
É relativamente consensual no meio acadêmico e administrativo que um
desempenho superior envolve combinações específicas das variáveis estrutura da
indústria,

ambiente

competitivas.

competitivo,

processos

organizacionais

e

estratégias

No entanto, ainda falta consenso sobre a estrutura destas

combinações, buscando suprir esta lacuna nos estudos, esta pesquisa busca
responder ao seguinte problema:
“Qual o relacionamento entre ambiente organizacional, comportamento
estratégico e desempenho empresarial na percepção dos gerentes de provedores
de internet de SC após 2001?”

1.3 Relevância e justificativa do estudo

Primeiramente, optou-se por realizar um estudo mais aprofundado a respeito
da relação da percepção do ambiente organizacional, comportamento estratégico e
desempenho em um segmento de mercado praticamente novo no Brasil, com
somente 10 anos de existência completados agora em 2005.
Por tratar-se de um segmento de mercado ainda recente, identificou-se
poucos estudos sobre os provedores de acesso à internet, nos trabalhos
apresentados nos ENANPADs (Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas
em Administração) e revistas como REA (Revista de Administração), RAC (Revista
de Administração Contemporânea) e base de dados de dissertações no Brasil e em
especial no Estado de Santa Catarina. Verificou nestas bases o estudo de Carvalho
(2001) sobre a fidelidade no mercado de provedores de acesso à internet realizado
no Rio de Janeiro no ano de 2000, e o de Fonseca (2001) que descreve e analisa o

processo de adaptação estratégica do provedor de acesso à internet, conhecida
como InterAccess, ao longo do período de 1995 a 2001.
Assim, este estudo justifica-se não apenas como contribuição teórica sobre o
assunto, mas por se tratar de um tema atual que permitirá responder às indagações
levantadas durante a pesquisa e devem trazer benefícios às empresas deste
segmento. O resultado desta pesquisa também contribuirá para alimentar futuros
estudos neste segmento de mercado e ser disponibilizado para comunidade em
geral para consulta.

1.4 Objetivos
A fim de resolver o problema de pesquisa, o estudo perseguirá os seguintes
objetivos:
1.4.1 Objetivo geral
Avaliar a relação entre ambiente organizacional, comportamento estratégico e
desempenho na percepção dos gerentes de provedores de internet de Santa
Catarina após 2001.

1.4.2 Objetivos específicos
•

Verificar como os gestores dos provedores de Santa Catarina percebem o
ambiente organizacional;

•

Identificar o comportamento estratégico adotado pelos gestores dos
provedores de internet do Estado de Santa Catarina;

•

Verificar como os gestores percebem os seu desempenho neste mercado no
Estado de Santa Catarina.

1.5 Estrutura do trabalho
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, além das referências e o
apêndice. Apresenta-se, na seqüência, uma breve descrição de cada uma dessas
partes.
No primeiro capítulo - Introdução, como já apresentado, destaca-se alguns
dos fatores que interferem no ambiente organizacional, na

formulação das

estratégias e por conseqüência no desempenho destas. Destaca-se um problema
percebido no campo teórico o qual ensejou a definição dos objetivos a serem
atingidos pela pesquisa bem como os prováveis beneficiários da mesma.
A Fundamentação Teórica, apresentada no segundo capítulo trata dos
assuntos que alicerçam a presente pesquisa, e foi divido em três grandes blocos. No
primeiro bloco, abordará as organizações como sistema aberto e apresentará as
principais teorias sobre o tema ambiente organizacional, o segundo bloco entrará no
assunto estratégia organizacional e as suas diversas classificações, e no último
bloco é abordado o assunto desempenho organizacional apresentando alguns dos
mecanismos utilizados para mensurá-lo.
O terceiro capítulo, referente à Metodologia, discorre sobre pesquisa que
envolve o método do estudo. Descreve a forma de coleta de dados e a definição de
seus instrumentos. Caracteriza o campo pesquisado e a forma de sua abordagem.
Resume as ocorrências em cada atividade que materializou o trabalho.
No quarto capítulo, Ambiente de Internet, apresenta uma breve descrição da
história da internet desde o surgimento no Estados Unidos, expansão pelo mundo e
chegada no Brasil, bem como informações do mercado atual de internet e dos
provedores.
O quinto capítulo, Discussão dos Dados, apresenta o perfil do administrador
dos provedores, o perfil dos provedores de internet do Estado de Santa Catarina, a
classificação dos variáveis ambientais na percepção dos gerentes no modelo de
Duncan, a análise do comportamento estratégico conforme a metodologia de Miles e
Snow, o desempenho de vendas, taxa de retenção, lucratividade e desempenho
geral na percepção dos gerentes comparado com os seus concorrentes. Ainda neste
capítulo realizam-se algumas análises cruzadas entre as variáveis: sede da matriz
do provedor, a percepção do ambiente, comportamento estratégico e desempenho.

No sexto capítulo, Conclusões e Recomendações: apresenta o confronto
entre os resultados alcançados e os objetivos propostos, concluindo-se a respeito de
sua consecução. Sugerem-se prováveis trabalhos que permitam a continuidade do
trabalho pesquisado.
Finalizando este documento estão apresentadas as referências que foram
utilizadas no decorrer do trabalho e o apêndice, que é disponibilizado o modelo do
instrumento de coleta de dados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente capítulo apresenta a sustentação teórica deste estudo, e está
dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, abordara as organizações vistas
como sistemas abertos e as teorias relacionadas ao ambiente organizacional. No
segundo bloco são abordados conceitos de estratégias e a apresentação de
algumas tipologias de estratégias e no terceiro e último bloco é abordada a questão
de desempenho empresarial.

2.1 Organização como sistema aberto

As organizações podem ser concebidas como sistemas vivos, pois elas
dependem do ambiente em que atuam para a satisfação de suas necessidades. De
acordo com Morgan (1996, p. 43), essa concepção, baseada na Teoria dos
Sistemas, que surgiu nos anos 1960 nas Ciências Naturais, foi um dos principais
desenvolvimentos da teoria organizacional nos últimos cinqüenta anos. Segundo
este mesmo autor, “[...] a teoria da organização transformou-se num tipo de biologia
na qual as distinções e relações entre moléculas, células, organismos complexos,
espécie e ecologia são colocados em paralelo com aqueles entre indivíduos, grupos,
organizações, populações (espécies) de organizações e sua ecologia social”.
Logo, uma das teorias sobre as organizações é a que as concebe como
sistema aberto. Essa teoria configura uma abordagem e uma linguagem conceitual
para a compreensão e descrição de muitas espécies e níveis de fenômenos. Para
Katz e Khan (1987), uma organização é um dispositivo social para cumprir
eficientemente, por intermédio do grupo, alguma finalidade declarada, pois as
organizações sociais são flagrantemente sistemas abertos, e estão basicamente
interessadas nos problemas de relações, de estrutura e de interdependência.

As organizações são compreendidas como classe especial de sistema aberto,
que têm propriedades que lhes são peculiares, mas compartilham propriedades
comuns com todos os sistemas abertos. De acordo com Katz e Khan (1987)
incluem-se nestas propriedades o recebimento de energia do ambiente, á
transformação da energia importada sob forma de produto, a exportação desse
produto para o ambiente e a realimentação da energia para o sistema.
Bowditch e Buono (1997) afirmam que as organizações são sistemas abertos,
influenciados por uma multidão de forças e mudanças ambientais. Assim, nessa
perspectiva teórica, as organizações são encaradas como sistemas abertos, que se
inter-relacionam com condições externas e em constante mutação.
A organização vista como um sistema aberto constitui um subsistema de um
ou mais sistemas maiores. A vinculação ou integração dos subsistemas afetam seu
modo de operação e o nível de atividades (KATZ e KHAN, 1987).
Katz e Khan (1987) propõem um modelo de organização, segundo o qual a
organização está em constante contato com o meio, em um sistema de trocas. A
organização

como

sistema

aberto

apresenta

as

seguintes

características:

importação de energia, transformação, saída, sistema como ciclo de eventos,
entropia

negativa,

entrada

de

informação,

estado

firme,

diferenciação

e

eqüifinalidade.

Imputs – insumos,
matérias-primas,
informações,
Recursos
humanos,
Energia, etc

Processamento
de recursos
pela
organização

Outputs – produtos e serviços
colocados no meio ambiente

Retroalimentação – Feedback

Figura 1 – Visão sistêmica da organização.
Fonte: Adaptado Katz e Khan (1987)

Ciclo de Eventos

Partindo-se desta visão que as organizações são sistemas abertos e
sobrevivem dentro de um ambiente, busca-se na próxima seção apresentar mais
detalhadamente as principais questões quanto ao ambiente organizacional.

2.2 O ambiente

Considerando-se as teorias administrativas, como por exemplo, a clássica, a
de relações humanas, a comportamental e a quantitativa, pode-se dizer que as
mesmas se preocuparam com os aspectos internos da organização, ou seja,
procuraram dar ênfase à estrutura e à tecnologia (clássica) e aos grupos informais
(relações humanas). Isto se deve ao enfoque micro e prescritivo e não ao macro
para a análise dos fenômenos organizacionais e operacionais (Stoner, 1985).
O estudo das organizações que interagem com o ambiente externo foi
iniciado pela escola estruturalista. Esta escola atribui a ênfase às relações
interorganizacionais possibilitando o desenvolvimento de estudos comparativos.
Para os precursores desta corrente, segundo Stoner (1985), a organização é vista
como um sistema deliberadamente construído em constante relação de intercâmbio
com o meio ambiente.
Para Hall (1984), o ambiente representa todo o universo que envolve
externamente a organização, ou seja, tudo aquilo que está fora da organização. O
ambiente é a própria sociedade maior, constituída de outras organizações, grupos
sociais, entre outros. Isto porque as organizações não vivem num vácuo, isoladas
totalmente auto-suficientes, mas funcionam

dentro de um contexto , do qual

dependem para sobreviver, crescer e desenvolver. É o ambiente que as
organizações obtêm os recursos humanos, tecnológicos, culturais, entre outros
fatores necessários para o seu funcionamento. Como os imputs são obtidos no
ambiente externo, é para este ambiente que as organizações colocam seus produtos
e serviços.

Diversas são as abordagens de análise para compreender o contexto na qual
a organização está inserida. De uma outra forma, Miles (1980) define o ambiente
externo como sendo “qualquer coisa que não faça parte dela própria” e para
Mintzberg (1995) o ambiente apresenta-se “como o agregado de coisas, condições e
influências circundantes”.
Os conceitos de Miles (1980), Hall (1984) e Mintzberg (1995) apresentam
similaridades pois contextualizam o ambiente como tudo aquilo que está fora ou
externo à organização. Independentemente do conceito a ser adotado, constatam-se
diferentes abordagens e perspectivas para classificar o ambiente externo.
Uma primeira abordagem de classificação é a utilizada por Miles (1980) onde
apresenta o estudo do ambiente externo baseando-se na distinção entre o ambiente
geral e o ambiente específico.
O ambiente geral é composto por todos os elementos do ambiente que são
potencialmente relevantes para a organização, tais como, condições tecnológicas,
legais, ecológicas, políticas, econômicas, demográficas, lógicas e culturais.
O ambiente específico é composto por elementos que são explicitamente
relevantes e estão diretamente em contato com a organização, tais como, clientes,
fornecedores, sindicatos, autoridades regulamentadoras, grupos de interesse público
e associações de classe, que fazem parte do cotidiano organizacional e sofrem
permanente análise e controle.
Normalmente, o ambiente geral é igual para todas as organizações, enquanto
o ambiente específico varia em relação ao seu composto mercadológico, ou
simplesmente, em relação aos produtos e aos mercados que a organização optou
por atuar (BOWDITCH e BUONO, 1997). No entanto, essa relação não é estática.
Segundo Porter (1997), o ambiente geral pode fazer com que a organização varie,
por exemplo, em relação a um fenômeno tecnológico (surgimento de uma nova
tecnologia) ou legal (regulamentação ou desregulamentação de um setor), fazendo
com que a organização busque novos mercados ou produtos.
Já uma segunda abordagem de classificação é a adotada por Megginson et al
(1998), onde o ambiente organizacional é um composto de forças externas que

atuam no funcionamento e exercem influências na tomada de decisão das
organizações e basicamente estão subdivididos em três partes distintas:
a) ambiente interno é o que inclui os fatores que sofrem um controle mais
interno e direto da organização, tais como, a estrutura organizacional, os recursos
humanos, financeiros, tecnológicos e materiais;
b) ambiente de tarefas ou operacional é o que inclui os fatores que interagem
diretamente com a organização quando é posta em funcionamento, tais como,
fornecedores, clientes, concorrentes, agentes reguladores e grupos de interesse
especial;
c) ambiente externo ou macroambiente é o que inclui os fatores que podem
influenciar potencialmente as decisões estratégicas das organizações, tais como, os
elementos de ação indireta (legais, econômicos, políticos, sociais e tecnológicos).
Alguns ambientes organizacionais diferem entre si, principalmente em relação
aos seus sucessos ou fracassos. A necessidade de definir e conhecer seus
componentes resulta em diversas teorias administrativas nas quais as organizações,
além de serem vistas como sistemas abertos, precisam adaptar-se às condições
mutantes do ambiente externo (BOWDITCH e BUONO,1997).
Uma outra abordagem é a perspectiva que surge para classificar o ambiente
organizacional entre o ambiente real (objetivo) e o ambiente percebido (subjetivo).
Esta distinção analítica do ambiente está pautada em um novo ingrediente: a
percepção dos membros da organização.
Para definirem o ambiente organizacional, Bowditch e Buono (1997) recorrem
a duas distinções analíticas, feitas por outros teóricos da organização: (1) o
ambiente geral versus o específico; e (2) o ambiente real versus o percebido.
Para Bowditch e Buono (1997), o ambiente real consiste das entidades,
objetos e condições que existem fora da empresa, é externo e pode ser mensurável
já para Child e Smith (1987), o ambiente real é constituído de um conjunto de
condições objetivas as quais podem criar pressões para a transformação, a ponto da

viabilidade de uma empresa depender das suas dimensões desenvolvidas serem
apropriadas para aquelas condições ambientais.
Com relação ao ambiente percebido, Bowditch e Buono (1997), o definem
como aquele que é interpretado pela percepção dos gerentes. Para Pfeffer (1978), o
ambiente percebido é mais importante que o real, pois o ambiente passa a ser
conhecido a partir da percepção, atenção e interpretação de seus membros, que
pode ser determinante na tomada de decisão. Este tipo de consideração faz surgir
uma nova abordagem que enfoca as forças de influência atuantes no ambiente
externo.
O ambiente entra na organização como informação e, conforme Hall (1984),
como toda informação, está sujeito aos problemas das comunicações (omissão,
distorção e sobrecarga) e do processo decisório (complexidade das condições em
que as decisões são tomadas e dificuldades na previsão dos resultados).
Assim como as percepções dos indivíduos são moldadas por suas
experiências, com as organizações ocorre a mesma coisa. O mesmo ambiente pode
ser percebido e interpretado de modo diferente por duas ou mais organizações. Esta
percepção está ligada ao que cada organização considera importante no ambiente.
Hall (1984) lembra, ainda, que não são as organizações que percebem seus
ambientes, mas os indivíduos que dentro delas têm a função de ligar as atividades
organizacionais ao contexto ambiental. Estes terão que se ajustar aos critérios
adotados pela organização.
Neste estudo, o ambiente percebido constitui o contexto onde as escolhas
estratégicas foram formuladas e implementadas. Para poder trabalhar com o
ambiente percebido, identificou-se inúmeras dimensões de análise do ambiente
organizacional. No quadro 1, que não tem como objetivo esgotar o assunto,
apresentam-se resumidamente os diversos teóricos que estudaram tipologias
ambientais em suas respectivas dimensões.

Autores

Dimensões
Homogêneo

Heterogêneo

Estável

Rápidas Mudanças

Unificador

Segmentado

Baixa volatilidade

Alta volatilidade

Emery e Trist (1965);

Desconectando

Interconectado

Terreberry (1968)

Calmo

Turbulento

Homogêneo

Heterogêneo

Estável

Mutável

Estabilidade

Instabilidade

Concentrado

Disperso

Capacidade Dependente

Capacidade Abundante

Consenso de Domínio

Divergência de Domínio

Homogêneo

Heterogêneo

Calmo

Turbulento

Mutável

Imutável

Estável

Variável

Simples

Complexo

Abundante

Mesquinho

Simples

Complexo

Estático

Dinâmico

Baixa volatilidade

Alta volatilidade

Mercado

Mercado

Tecnologia

Tecnologia

Compósito

Compósito

Dill (1958)
Burns e Stalker (1961)

Thompson (1967)

Aldrich (1972)

Child (1972)

Duncan (1972)

Tosi, Aldag, e Storey (1973)

Hinings et al. (1974)

Estável

Variável Antipatriótico

Prognosticar

Imprevisível

Baixo retorno

Alto retorno
Conhecimento da causa
Especificidade
Velocidade

Osbonr e Hunt (1974)

Pennings (1975)

Homogêneo

Heterogêneo

Baixa Dependência

Alta Dependência

Baixa complexidade

Alta complexidade

Baixa Demanda de Volatilidade

Alta Demanda de Volatilidade

Quadro 1 – Dimensões do ambiente organizacional
Fonte: Adaptado de MILES (1980 p. 221).
Como visto, existem várias dimensões ambientais, e para o desenvolvimento
desta pesquisa foi selecionada à tipologia Duncan (1972). Primeiramente por ser
muito similar à tipologia de Emery e Trist (1965), cujo trabalho de vanguarda propõe

a idéia de que cada tipo de meio ambiente sociotécnico e econômico seria uma
“trama causal”, ou seja, um encadeamento de causas e efeitos que teriam como
resultante a adoção pelas organizações de um tipo de estrutura adaptada às
exigências e características do seu setor. E por existir já estudos como de Tung
(1979) e do próprio Duncan (1972) que apresentam os testes da tipologia e os
instrumentos de operacionalização e mensuração das dimensões ambientais. A
seguir é apresentada detalhadamente classificação de Emery e Trist (1965) e de
Duncan (1972).
Em sua classificação, Emery e Trist (1965) ordenam o ambiente
organizacional em um contínuo de baixa e alta textura causal baseada em duas
dimensões: força de interconexão e a taxa de movimento entre elementos do
ambiente externo. Esta textura causal é um encadeamento de causas e efeitos que
teriam como resultante a adoção pelas organizações de um tipo de estrutura de
adaptação às exigências e características do seu setor. Este enfoque permite
perceber quatro tipos de ambiente, conforme apresentado no Quadro 2.
Tipos Ambientais

Movimento

Interconexão

I

Plácido

Aleatório

II

Plácido

Agregado

III

Perturbado

Reativo

IV

Turbulento

Causas mútuas

Quadro 2 – Relação entre tipos de ambiente e texturas causais
Fonte: Adaptado de Emery e Trist (1965)
O ambiente tipo I, plácido-aleatório é caracterizado por ser relativamente
estável, inexistindo uma interdependência entre suas partes, mas há desconexão
entre os componentes. Como as mudanças ocorrem com lentidão, isto facilita a sua
previsibilidade e, conseqüentemente não oferece grande ameaça às organizações.
De acordo com a tipologia, organizações neste ambiente fazem seus ajustes usando
táticas unilaterais.
O ambiente tipo II, plácido-agregado apresenta uma mudança vagarosa
associada a uma maior interdependência das partes que compõe o ambiente em

blocos agregados, o que se traduz no surgimento de ameaças para as
organizações. Sob estas condições, táticas são substituídas por estratégias. A
sobrevivência da organização está associada ao conhecimento que possui do
ambiente e ao seu posicionamento.
O ambiente tipo III, pertubado-reativo é derivado do surgimento de diversas
organizações grandes o suficiente para influenciar o ambiente e outras
organizações, sendo característicos de estruturas de mercado oligopolistas. São
situações onde parte do ambiente, força as demais a reagirem de modo semelhante.
Organizações neste ambiente não recorrem nem a tática de curto prazo e nem a
planos gerais de longo prazo. No entanto, elas podem contar com operação ou
escolhas seqüenciais de ações para eliminar os competidores.
Tem-se também o ambiente tipo IV, turbulento é caracterizado por mudança
constante, apresentando elevado grau de incerteza. Acredita-se que muitas novas
organizações surgem dentro desde tipo de ambiente.
Em seu estudo, Duncan (1972) procurou identificar as características do
ambiente organizacional que contribuem para o processo decisório nos seus
diversos níveis, diante da variável incerteza. A incerteza e as dimensões ambientais
foram definidas em termos de percepção dos membros da organização. O ambiente
é entendido como a totalidade dos fatores físicos e sociais que são considerados
diretamente no comportamento dos indivíduos na tomada de decisão.
A incerteza na tomada de decisão foi definida como as situações onde a
probabilidade do resultado de um evento é desconhecida, opondo-se a situações de
risco em que cada resultado tem uma probabilidade conhecida. Apoiado nesta
definição, a pesquisa de Duncan procurou medir a incerteza com base nas seguintes
características:
a)

a falta de clareza da informação: a falta de informação sobre os fatores
ambientais em relação a uma determinada situação de tomada de
decisão;

b)

o longo período de tempo para realimentação: desconhecimento sobre
as conseqüências organizacionais de uma decisão se a mesma estiver
incorreta;

c)

desconhecimento

geral

das

relações

causais:

capacidade

ou

incapacidade de atribuir probabilidades, com algum grau de confiança,
sobre os efeitos de fatores ambientais no sucesso ou falha da
organização na execução de suas funções.
Ele identificou duas dimensões ambientais: simples-complexo e estáticodinâmico. A primeira compreende o número de fatores que são considerados na
tomada de decisão, enquanto a segunda se refere ao grau de variação destes
fatores ao longo do tempo. O Quadro 3 apresenta um relacionamento dessas
dimensões onde são considerados os seguintes aspectos: o número de fatores e
componentes no ambiente, a similaridade entre fatores e componentes e o ritmo de
mudança dos fatores e componentes.
Simples

Complexo

CAMPO 1:

CAMPO 2:

Reduzida percepção da incerteza
1.

Pequeno

número

de

fatores

componentes no ambiente
Estático

Percepção

moderadamente

reduzida

da

e incerteza
1. Grande número de fatores e componentes

2. Os fatores e componentes são um tanto no ambiente
semelhante entre si

2.

Os

fatores

e

componentes

não

se

3. Os fatores e componentes permanecem assemelham entre si
basicamente os mesmos e não mudam

3. Os fatores e componentes permanecem
basicamente os mesmos

CAMPO 3:

CAMPO 4:

Percepção moderadamente elevada da Elevada percepção da incerteza
incerteza
1.

Pequeno

1.Grande número de fatores e componentes
número

de

fatores

Dinâmico componentes no ambiente

e no ambiente
2. Os fatores e componentes não são

2. Os fatores e componentes são similares semelhantes entre si
entre si

3. Os fatores e componentes do ambiente

3. Os fatores e componentes do ambiente estão em contínuo processo de mudança
estão em contínuo processo de mudança

Quadro 3 – Matriz de relacionamento do tipo do ambiente com a incerteza percebida
Fonte: Adaptado de Duncan (1972)

Em sua conclusão, Ducan (1972) mostra que os resultados indicam que a
dimensão estático-dinâmica é mais importante que a simples-complexa quanto à
contribuição para a incerteza que a célula dinâmico-complexa representa o caso
mais crítico. As unidades de decisão com ambiente dinâmico lidam com incerteza
significativamente maior na tomada de decisão sem importar se o ambiente é
simples ou complexo. A diferença na incerteza percebida entre as unidades de
decisão com ambiente simples ou complexa, não é significativa, a não ser que o
ambiente também seja dinâmico.
Ele também enfatiza que a incerteza e o grau de complexidade e de dinâmica
do ambiente não devem ser considerados como características constantes em uma
organização. Eles são dependentes da percepção dos membros da organização e
assim podem variar em suas incidências considerando que os indivíduos diferem em
suas percepções. Alguns indivíduos podem ter uma tolerância muito alta à incerteza,
assim

eles podem perceber situações como menos incertas que outros com

tolerância menor.
A tipologia desenvolvida por Emery e Trist (1965) se assemelha à proposta
por Duncan. A associação entre as duas é possível de ser definida em termos

Campo III

Campo IV

PerturbadoReativo

Turbulento

Campo I

Campo II

PlácidoAleatório

PlácidoAgregado

Estático

Movimento

Dinâmico

gráficos, formando quatro quadrantes, como pode ser vista na Figura 2.

Simples

Interconexão

Complexo

Figura 2 - Apresentação gráfica da tipologia de Emery & Trist, associada com as
dimensões ambientais propostas por Duncan.
Fonte: Autor

O próximo bloco deste capitulo visa proporcionar a visão das tipologias
estratégicas propriamente dita, apresentando os conceitos de estratégias, as
classificações e tipologias, que servirão de base para identificar o comportamento
estratégico.

2.3 Estratégia: conceitos, importância e tipologias

Tão antiga quanto as guerras, de onde parece ter se originado e onde ainda é
parte integrante, o entendimento do que seja estratégia, e dos adjetivos a ela
relacionados, têm tomado significativo espaço na literatura que envolve o
desempenho dos negócios. Não é exagero afirmar que tantas são as conceituações
de estratégias quantos já se propuseram a defini-la. A fertilidade conceitual talvez
seja fruto dos muitos usos já dados à palavra, usos esses provenientes tanto do
meio acadêmico quanto do meio empresarial.
Quanto à origem da palavra estratégia, pode-se afirmar que ela deriva do
grego strategos e significa “chefe do exército” (Cummings, 1994), tendo sido usada,
durante muito tempo, apenas no sentido militar, indicando ações levadas a efeito a
fim de se obter vitórias nas batalhas.
A literatura de Administração passou a usar o termo estratégia em 1948 com
Von Neuman e Morgenstern, através da transposição do conceito a partir de seu uso
na teoria dos jogos (ANSOFF, 1977). A noção de estratégia surgiu da necessidade
de se atingirem objetivos em situações competitivas, como na guerra, jogos e nos
negócios. Alcançar objetivos significa anular ou frustrar os objetivos do concorrente,
principalmente quando se trata de inimigo ou adversário que está atacando ou
sendo atacado.
Segundo Chandler (1960), a estratégia pode ser definida como o processo de
estabelecimento de metas e objetivos de longo prazo para a empresa e de adoção
de plano de ações e alocação de recursos para atingi-los. Ao estudar o crescimento
e o desenvolvimento de grandes corporações, esse autor sugeriu que o

conhecimento da estratégia deveria enfatizar três elementos fundamentais: (1) os
planos de ação para o alcance dos objetivos e metas organizacionais; (2) a busca de
idéias novas, em vez da repetição dos padrões existentes e (3) o processo de
formular a estratégia, em lugar do conteúdo da estratégia.
Ansoff (1978), por sua vez, define estratégia por meio dos seguintes termos:o
negócio da organização; as tendências ambientais detectadas; decisões; nicho
competitivo; características do portifólio (linha de produtos e serviços).
Para Porter (1986, p.16), a estratégia “é uma combinação de fins (metas) que
a empresa busca e dos meios (políticas) pelos quais ela está buscando chegar lá,
[...] para criar uma posição defensável em uma indústria, para enfrentar com
sucesso as cinco forças competitivas e, assim, obter um retorno sobre o
investimento maior para a empresa”.
Já, conforme Hampton (1992, p.164), estratégia refere-se “à colocação da
firma em uma relação vantajosa quanto ao meio ambiente”. De acordo com o autor,
o desafio da estratégia é o de adaptar a organização, com sucesso, a seu ambiente.
De acordo com Mintzberg et al. (2000), o termo estratégia vem sendo utilizado
implicitamente de maneiras diferentes, embora ele tenha sido definido de uma única
forma. O reconhecimento explícito das múltiplas definições pode auxiliar as pessoas
em suas manobras por esse campo minado. Mintzberg propõe cinco definições para
estratégia, que foram denominadas “5 P’s da estratégia” que são estratégia como:
plano, como pretexto, como padrão, como posição e como perspectiva.
Definir

o

significado

de

estratégia,

especificamente

no

campo

da

Administração, é tarefa de relativa dificuldade, dada a multiplicidade de conceitos já
propostos, mas permitem perceber que o conceito de estratégia surge como uma
resposta aos desafios ambientais e que internamente é preciso que haja ajuste entre
todas as atividades, a fim de que a administração estratégica flua de modo
satisfatório em termos de seus resultados.
A variedade de conceitos de estratégia encontrados na literatura, e aqui
parcialmente apresentados, pode ser entendida como o resultado concreto da
diversidade de enfoques e visões relativos ao estudo da estratégia organizacional.

A seguir, são apresentados alguns fatores que descrevem a importância da
estratégia para as organizações.

2.3.1 Importância da estratégia

Geralmente a estratégia esclarece a opção da empresa diante de alternativas
disponíveis e isto permite encaminhar seus esforços mais importantes na direção e
sentido pretendidos por seus dirigentes. A esse respeito Thompson Jr. e Strickland
III (2000, p.53) assim se expressam: “As organizações precisam de estratégias para
orientar-se sobre como atingir os objetivos e como seguir a missão da organização”.
Para esses autores, a estratégia permite que os gerentes tenham um rumo a seguir,
o qual é previamente considerado pelos gerentes de estratégia.
De outra forma, Ansoff (1977, p.95) propõe considerar uma alternativa à
necessidade da estratégia, a fim de justificar sua existência: “Essa alternativa
consiste em não ter qualquer regra além da simples decisão de estar atento para
perspectivas de lucro”. Dessa forma, a empresa desconsidera quase todo esforço
que busque antecipar ações futuras. Resumidamente, o autor apresenta as
vantagens e desvantagens dessa atitude.
Como vantagens, “não perder qualquer aposta e não aplicar os recursos da
empresa senão no último momento”; como desvantagens, “risco mais elevado da
tomada de decisões e a falta de controle sobre a alocação geral de recursos”
(ANSOFF, 1977, p.96). Ele ainda salienta que as vantagens de se ter estratégia
podem parecer superiores às da flexibilidade total, considerando-se a maioria das
empresas, porém, as exigências de estratégia variam de um tipo de empresa para
outro.
Mintzberg et al. (2000, p.22) afirmam que a estratégia possui “um papel
importante nas organizações”. Segundo eles, no desempenho de seu papel a
estratégia “resolve as grandes questões para que as pessoas possam cuidar dos
pequenos detalhes - como se voltar para os clientes e atendê-las, ao invés de

debater quais mercados são os melhores”. A estratégia parece deixar claro quais as
opções que as pessoas devem seguir, ao invés de dedicarem suas energias em
estudar e testar tais opções. Nas palavras dos autores: “funcionamos melhor quando
podemos conceber algumas coisas como certas, ao menos por algum tempo”.
A necessidade da estratégia foi apresentada com a finalidade de expor a sua
utilidade para a empresa como um todo. Existem, porém, considerações sobre a
necessidade de tratar a estratégia de acordo com os níveis organizacionais onde ela
será desdobrada e implementada.
A proposta de execução deste trabalho baseia-se, essencialmente, nos
pressupostos teóricos apresentados por Miles e Snow, em sua obra Organizational,
Strategy, Structure and Process de 1978, sendo que a tipologia organizacional de
comportamento estratégico a ser utilizada neste trabalho é a que foi proposta por
esses autores.
Entretanto, antes de ser apresentada à tipologia de Miles e Snow, as
propostas de outros autores serão brevemente referenciadas, a fim de evidenciar as
razões de escolha desses autores como base conceitual deste trabalho.

2.3.2 Tipologias de estratégias genéricas

O conceito de estratégia genérica advém do fato que diversos autores
acreditarem que seja possível definir-se uma tipologia de estratégias suficientemente
amplas, de tal forma que seja aplicada a qualquer empresa, em qualquer tipo de
indústria e em qualquer estágio de desenvolvimento da indústria (HERBERT e
DERESKY, 1987). Ou seja, poderiam ser identificados padrões estratégicos que
capturariam a essência das diversas atitudes competitivas da maioria das empresas.
Por outro lado, muitos autores criticam a idéia de aplicabilidade geral das
estratégias e propõem uma abordagem contigencial (MURRAY, 1988; HILL, 1988;

WRIGHT, 1987), segundo a qual determinadas estratégias somente conduzirão a
desempenho superior em determinadas circunstâncias do ambiente.
Costa e Silva (2002) afirmam que a importância da utilização de tipologia está
na redução do vasto leque de combinações que um pesquisador teria que
considerar. As categorias de uma tipologia representam caracteres gerais que
definem um pacote holístico de atributos, ou seja, uma vez identificado, cada tipo
estratégico pode ser testado e expandido por pesquisadores, que revelam sua
preferência por um determinado conjunto de variáveis.
Forte (2003) destacou a existência de diversas tipologias de estratégia,
ressaltando que, embora haja muitas coincidências e superposições, há muitas
abordagens diferentes.
Como nos modelos ambientais, também verificou-se na literatura sobre
administração estratégica diversas opções em termos de tipologias de estratégias
genéricas, que também podem ser encontradas como tipos de estratégias,
taxonomias ou arquétipos. Como a investigação de todas as tipologias fugiria ao
escopo do estudo, optou-se por conveniência apresentar as propostas de Freeman
(1975), Ansoff (1977), Porter (1980), Paine e Anderson (1983) Mintzberg (1988), Hax
e Wilde (2000) e Miles e Snow (1978).

2.3.2.1 Tipologia de Freeman

Freeman (1975) propõe uma conceituação na qual procura destacar as
atividades científicas e técnicas, realizadas pelas empresas, que determinam
distintas

estratégias

tecnológicas:

pesquisa

básica,

pesquisa

aplicada,

desenvolvimento experimental, engenharia de projeto, engenharia de produção e
controle de qualidade, serviços técnicos, patentes, informação científica e técnica,
educação e formação de recursos humanos e previsão a longo prazo e
planejamento de produtos. A partir destas variáveis o autor define seis tipos de
estratégias: ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista.

A estratégia ofensiva é aquela que visa a liderança técnica e de mercado,
portanto, implicando na necessidade de lançamento de novos produtos. Em função
disto, esta estratégia exige um elevado grau de investimento em Pesquisa e
Desenvolvimento, sobretudo através da realização de atividades tecnológicas.
Na estratégia defensiva, a empresa procura aprender a partir dos erros dos
inovadores originais e se beneficia da abertura de um novo mercado realizado pelas
empresas ofensivas. Como a empresa defensiva não está lançando um produto
novo, a sua necessidade de pesquisa básica é bem menor do que é para a empresa
ofensiva. Todavia, procurar seguir a empresa líder, a partir dos seus erros, implica
na realização de atividades tecnológicas que promovam aperfeiçoamentos e
melhoramentos nos produtos, a um custo mais baixo. Portanto, para a empresa
defensiva é fundamental a realização de desenvolvimento experimental e a
engenharia de produção, bem como a comercialização e a assistência técnica.
A estratégia imitativa é própria de empresas que se contentam em ficar bem
atrás no jogo da concorrência inter capitalista. A empresa imitativa, distintamente da
defensiva, é pouco intensiva na realização de Pesquisa e Desenvolvimento porque
imita um produto, sem a realização de melhoramentos ou diferenciação significativa.
Suas vantagens são decorrentes de mercados cativos, como, por exemplo,
mercados protegidos por barreiras alfandegárias, ou decorrentes de vantagens de
custos de mão-de-obra, de insumos e de matérias-primas.
A estratégia dependente é aquela na qual as empresas somente promovem
mudanças técnicas exigidas por seus clientes. Geralmente este tipo de estratégia é
adotado por empresas fornecedoras de componentes para as montadoras. A
empresa dependente aceita este papel de subordinação diante de outras empresas
mais fortes que induzem o seu progresso técnico.
No caso da estratégia tradicional a empresa praticamente não promove
mudança técnica, A firma dependente diferencia se da tradicional pela natureza de
seu produto. O produto da firma tradicional muda pouco e as mudanças promovidas
pelas empresas tradicionais referem-se mais a desenho do que a mudanças
técnicas propriamente ditas. Segundo Freeman (1975, p.276) estas empresas
tendem a ser eliminadas do mercado.

Finalmente, a estratégia oportunista é aquela em que a empresa consegue
identificar um nicho de mercado sem que necessite realizar grandes gastos com as
atividades tecnológicas, mas consegue explorar adequada e rapidamente uma
oportunidade aberta pelo mercado

2.3.2.2 Tipologia de Ansoff

Ansoff (1977), propôs uma tipologia de estratégia, onde preconiza que o
crescimento é a direção que a empresa deve tomar a partir da escolha. As variáveis
básicas vêm da economia, curva da oferta e demanda, ou ainda, do binômio produto
e mercado. O modelo de Ansoff compreende quatro estratégias: penetração de
mercado,

desenvolvimento

de

produto,

desenvolvimento

de

mercado

e

diversificação.
A estratégia de penetração de mercado significa que a empresa deseje atuar
em mercados atuais com o mesmo portfólio de produtos, o que importa é o aumento
do market share (fatia de mercado), ou seja, conquistar maior base de clientes da
concorrência e/ou do mercado potencial.
A estratégia de desenvolvimento de produto significa que a empresa atuando
no mesmo mercado começa a diversificar os tipos ou linhas dos produtos e/ou os
serviços,
Quando a empresa distribui o mesmo produto ou serviço em novos mercados,
novos segmentos ou novas bases geográficas, tem-se uma estratégia de
desenvolvimento de mercado.
Por fim, quando a empresa detém novos produtos e, ou serviços que se
destinam a novos mercados, tem-se a estratégia de diversificação.

2.3.2.3 Tipologia de Porter

A Tipologia de Porter (1980) abarca três estratégias genéricas para enfrentar
as cinco forças competitivas e alcançar um desempenho sustentável superior aos
das outras empresas, a saber: liderança no custo total; diferenciação e enfoque. As
duas primeiras se referem a como competir; a última, aonde competir. As
abordagens não são necessariamente excludentes, mas, segundo o autor, é raro
que

a

empresa

consiga

seguir

com

sucesso

mais

de

uma

estratégia

simultaneamente.
O ponto central da estratégia de liderança em custo total reside na
capacidade da empresa fazer com que seu custo total seja menor do que os de seus
concorrentes. O custo mais baixo funciona como um mecanismo de defesa da
empresa contra a rivalidade de seus concorrentes, especialmente no tocante à
guerra de preços.
A estratégia de diferenciação pressupõe que a empresa ofereça, para todo o
mercado, um produto que seja considerado único para seu cliente, ou seja, cujas
características o diferenciem daqueles oferecidos pela concorrência. Esse tipo
estratégico oferece à empresa uma defesa contra as forças do ambiente, embora de
uma forma diferente daquela possibilitada pela liderança em custo.
A estratégia de enfoque baseia-se no fato de que a empresa será capaz de
atender melhor ao seu alvo estratégico do que aqueles concorrentes que buscam
atender a toda a industria ou a um grande número de segmento de industrias. O alvo
estreito pode se atendido através de uma posição de custo mais baixo ou de uma
posição de diferenciação, mesmo que a empresa não seja capaz de manter uma
dessas posições em relação ao mercado total.
Segundo Porter (1980), empresa que não opta por nenhuma das três
estratégias ou investe seus esforços na direção de duas ou três estratégias
simultaneamente encontra se em posição extremamente frágil frente às forças da
competição. Normalmente, uma empresa nesta posição possui baixa parcela de
mercado e falta de investimento de capital. Tende a possuir processos e arranjos

organizacionais ambíguos e conflitantes, além de uma cultura empresarial indefinida.
Este quadro geralmente representa também uma baixa rentabilidade.

2.3.2.4 Tipologia de Paine e Anderson

Paine e Anderson (1983), apresentaram um modelo de tipologia de
estratégias

independentes

que

se

referem

àquelas

cujas

variáveis

controláveis são exercidas. Dividem-se em: reação competitiva (explora
competências), pacificação competitiva (parceria com concorrentes), relações
públicas (manutenção e busca de boa imagem no mercado), voluntarismo
(problemas sociais) e ações reguladoras e políticas (lobbies).

Neste modelo as estratégias foram classificadas em dois tipos, as estratégias
cooperativas e as de manobra.
As estratégias cooperativas são implícitas (acordo tático), contratação (acordo
formal), cooptação (liderança de classe) e coalizão (bloco, cartel ou joint-venture),
As

estratégias

de

manobra

são

movimentos

radicais

como

fusão,

incorporação, diversificação, desinvestimento, verticalização, mudança radical de
linha de produção, tecnologia e localização.

2.3.2.5 Tipologia de Mintzberg

Mintzberg propôs uma tipologia de estratégia genérica derivada do conceito
de diferenciação de Porter, mas com um nível de detalhamento maior que as deste,
composta por seis tipos estratégicos: 1) Diferenciação por Preço, 2) Diferenciação
por Imagem, 3) Diferenciação por Suporte, 4) Diferenciação por Qualidade, 5)
Diferenciação por Design e 6) Não Diferenciação.

Uma empresa pode alcançar uma estratégia de diferenciação por preço se
diminuir o preço de um determinado produto mantendo os outros atributos
semelhantes aos dos produtos concorrentes do mercado. Segundo o autor, esta
estratégia se diferencia da estratégia de baixo custo de Porter por estar diretamente
ligada ao preço. Mintzberg defende a idéia de que a estratégia de baixo custo só tem
efeito caso se reflita no preço final, de forma a ser percebida pelo consumidor. No
caso da diferenciação por preço, o produtor poderia obter lucros maiores do que os
concorrentes se o aumento da parcela de mercado compensasse a queda da
margem bruta, ou se o produtor conseguisse otimizar a produção a tal ponto que seu
custo de produção ficasse abaixo daquele de seus concorrentes.
A estratégia de diferenciação por Imagem, uma empresa pode se destacar
das outras ao diferenciar a imagem do seu produto. Isto pode ser conseguido
através de investimentos em propaganda, marketing, promoções e alterações de
embalagem. Este conceito é muito semelhante ao de sinalização de valor (PORTER,
1985), o qual destaca a importância da divulgação da imagem do produto e de suas
particularidades, principalmente quando os consumidores não são capazes de
discernir as diferenças entre os concorrentes.
Sem estar diretamente ligada aos atributos do produto, a estratégia de
diferenciação por suporte envolve a agregação de valor via serviços periféricos como
assistência técnica, financiamento, menor prazo de entrega, manutenção, garantia,
entre outros.
A diferenciação por qualidade pode ser alcançada atribuindo ao produto ao
menos uma destas três dimensões: desempenho superior; maior confiabilidade e
maior durabilidade. O autor atenta para o fato de que esta estratégia implica na
criação de atributos racionais e concretos, afastando-se, assim, da estratégia de
diferenciação por imagem, a qual atua principalmente sobre atributos emocionais.
A estratégia de diferenciação por Design busca oferecer no mercado um
produto diferente dos demais concorrentes e não apenas melhor (como no caso da
diferenciação por qualidade). Neste caso, o produto apresentaria um visual ou
funcionalidade diferente dos demais concorrentes.

A estratégia de não diferenciação tem como foco a possibilidade de uma
empresa imitar inovações de empresas concorrentes, desde que haja espaço no
mercado para tal. Esta estratégia, apesar de aparentemente semelhante ao conceito
de meio-termo de Porter, se diferencia quanto à sua intencionalidade e
desempenho.

2.3.2.6 Tipologia de Hax e Wilde

A tipologia de Hax e Wilde (2000), batizado de “Projeto Delta”, surgiu como critica
o modelo de Porter (1980) por não envolver os casos bem sucedidos da Microsoft,
uma vez que o modelo de Porter atua com estratégias excludentes (custos e
diferenciação). Este modelo é composto de três estratégias: de melhor produto, de
soluções para cliente e de lock in do sistema.
a)
Estratégia de Melhor Produto: a concorrência é baseada na microeconomia
do produto (baixo custo ou posicionamento diferenciado). Pode ser através de
economia de escala, marca serviços especiais ou uso de tecnologia.
b)
Estratégia de soluções para o cliente: a concorrência é baseada na
microeconomia do cliente (redução dos custos dos clientes ou aumento dos lucros),
buscando relacionamento e produtos personalizados, de forma isolada ou em
aliança com fornecedores, concorrentes e clientes, e
c)
Estratégia de Lock in do Sistema: a concorrência é baseada na
microeconomia do sistema (amarração dos complementares, afastamento do
concorrente e padrão próprio),
Como comentado, foram detalhadas algumas tipologias, Fortes (2003)
apresentou em seu estudo, vinte e dois modelos, dentre os quais o de sua autoria. O
Quadro 4, apresenta-se o resumo das tipologias.

AUTORES
Aaker
Ansoff
Bock, Hellweg Lube e
Muhlhauser
Bouckaert, Deneffe e
Vantrappen

TIPOS DE ESTRATÉGIAS
Diferenciação; Vantagem Competitiva Sustentável (VCS); Crescimento; e
diversificação
Penetração; Desenvolvimento de Mercado; Desenvolvimento de Produto; e
Diversificação
De fora para dentro; e De dentro para fora
De Primeira Geração; De Segunda Geração; De Terceira Geração
Nível Organizacional ou global: De concentração; De estabilidade; de
Crescimento; e Combinada

Certo & Peter

Nível de Negócios: Liderança de custo; Diferenciação; Defesa; Ataque; Flanco;
e Guerrilha
Nível Funcional: Variáveis e Funções controláveis

Dixit & Nalebuff
Forte

Dominante; Dominada; e De equilíbrio
Postura ampliada – Sobrevivência; Manutenção; Crescimento e
Desenvolvimento

Freeman

Ofensiva; Defensiva; Imitativa; Dependente; Oportunista; e Tradicional

Ghemawat e Pisano

De fazer comprometimento; e De desenvolvimento de capacidades

Hamel & Prahalad

Reestruturação; Reengenharia; Criação do Futuro, do Mercado Futuro; e
Competição no Mercado Futuro

Hax e Wilde II

De melhor produto; De soluções para o cliente; De lock in do sistema

Hofer e Schendel

Corporativas; De negócios; Funcionais e De legitimação

Johnson e Scholes

Miles e Snow

Planejadas; Implementadas; Realizadas; Oportunistas; Emergentes; Impostas;
e Não realizadas
Defensoras; prospectoras, analíticas e reativas
Diferenciação por Preço,Diferenciação por Imagem, Diferenciação por Suporte,

Mintzberg I

Diferenciação por Qualidade, Diferenciação por Design e Não Diferenciação.

Mintzberg II

Planejadas; Deliberadas; Realizadas; Emergentes; e Não realizadas

Ohmae

Corporação; Cliente; e Concorrência

Paine e Anderson

Independentes; cooperativas e de manobra

Pina

desenvolvimento; Para ambiente sem crescimento; De manutenção; e

Corporativa; Para novos negócios; De mercado e de produtos; De
Ofensiva e defensiva
Porter

Liderança em custo; e Diferenciação

AUTORES

TIPOS DE ESTRATÉGIAS

Thompson

Competição; Ajuste ou Negociação; Cooptação; e Coalizão
Pelos clientes: estratégias de marketing;
Pela mudança nos negócios: terceirização, especialização ou ampliação,
parcerias, integração, joint venture, franquia, distribuidor autorizado, cadeia

Zacarelli

própria de fornecimento, suprimento e fusão; e
Complementares: Intento ou independentes, Preempção (domínio do mercado)
e De oportunidade (disputa de condições favoráveis ou prestação de serviços
ocasionais)

Quadro 4: Tipologias de estratégias
Fonte: Adaptado de Forte et al (2003).
A taxonomia de Porter recebe algumas críticas no que diz respeito a sua
inadequação ao ambiente empresarial atual e sua impossibilidade de descrever
todos os diferentes tipos de estratégia. Mintzberg (1988) considera falha a tipologia
de Porter (1980) porque não a entendeu capaz de ser aplicável a qualquer indústria,
julgando os conceitos de diferenciação e de baixo custo como elementares e não
mais suficientes para explicar as estratégias das empresas no ambiente competitivo
atual, caracterizado por competição global e alta taxa de inovação tecnológica, e
que, por isso, demandam um detalhamento maior quanto à forma com que as
empresas se diferenciam.
Mintzberg (1988) discorda de que enfoque possa ser considerado como
paralelo

à

diferenciação

ou

liderança

de

custos

quando

se

analisam

posicionamentos estratégicos, e o trata como faixa de mercado onde competir, e não
como forma de praticar essa competição. Fundamenta-se, ainda, no entendimento
que o posicionamento de baixo custo de Porter somente se caracteriza como uma
vantagem competitiva se vier acompanhado de menor preço, uma das razões de
existir em sua Tipologia o a Diferenciação por Preço.
Uma tipologia de estratégias genéricas que tem chamado a atenção de
pesquisadores em administração estratégica é a fornecida por Miles e Snow (1978).
Ao contrário da classificação de Porter (1980) e Mintzberg (1988), esta oferece
melhores qualidades conceituais para um agrupamento de empresas mais preciso. A
força desta tipologia é que ela especifica relacionamentos entre estratégia, estrutura
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e processos de uma forma que permite a identificação das organizações como
universos integrados em interação com seus ambientes.
Também concordando com os fatos acima, Namiki (1989) considera o modelo
de Miles e Snow inclusivo, pois descreve ricamente as características das empresas
e as configurações de estratégia para cada tipo.
A tipologia de Miles e Snow tem sido amplamente testada nos mais diversos
ambientes empresariais e têm demonstrado possuir qualidades em termos de
codificação e predição (SHORTELL e ZAJAC, 1990; JAMES e HATTEN, 1994,
ROSSETTO, 1998, GIMENEZ et al, 1999, SCHERER, 2000).
Outro ponto que acentua a força da tipologia é a sua relevância para a análise
do comportamento estratégico de pequenas empresas (Gimenez et al, 1999).
Enquanto a classificação de Porter (1980) não é muito adequada para o estudo de
pequenas empresas, visto que estas seriam todas enquadradas na estratégia de
foco, a tipologia de Miles e Snow (1978) é independente do tamanho da
organização.
A análise destas tipologias de estratégias genéricas demonstrou que a obra
de Miles e Snow apresenta riqueza conceitual e prática, o que levou à opção por
desenvolver este trabalho segundo o referencial proposto por estes autores. A
seguir, far-se-á uma descrição da tipologia de comportamento estratégico de Miles e
Snow (1978).

2.3.2.7 Tipologia de Miles & Snow

A base do trabalho de Miles e Snow (1978) está em três idéias centrais: (1) o
ambiente dá forma e é formado pelas ações organizacionais – construção
(enactment) do ambiente; (2) escolhas estratégicas feitas pela administração da
empresa dão forma à estrutura e aos processos organizacionais; e (3) processos e
estrutura condicionam a estratégia.
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O processo de construção do ambiente se materializa através de uma série
de escolhas que dizem respeito a mercados, produtos, tecnologia, escala desejada
de operações entre outras, que levam à construção de um ambiente específico pelas
organizações. Por outro lado, esta construção é restringida pelo conhecimento
existente de formas alternativas de organização e pelas crenças dos administradores
sobre como as pessoas podem ser administradas (MILES e SNOW, 1978).
De acordo com o modelo de Miles e Snow (1978), as empresas desenvolvem
padrões de comportamento estratégico relativamente estáveis na busca de bom
alinhamento com as condições ambientais percebidas pela administração. Os
autores propõem a existência de quatro tipos de estratégias genéricas ou
comportamento estratégicos: prospector, defensiva, analítica e reativa.
Eles propuseram categorias de estratégia competitiva ou comportamentos,
que diferenciam as empresas mediante a relação estratégia/estrutura e ambiente.
Estas se diferenciam nas respostas que as empresas dão aos três problemas que
compõem o ciclo adaptativo: (1) problema empreendedor, com a definição de um
domínio de produto/mercado; (2) problema de engenharia, com a escolha de
sistemas técnicos; e (3) problema administrativo, relacionado à estrutura e aos
processos organizacionais.
A Figura 3 representa de forma esquemática o que Miles e Snow (1978)
denominaram ciclo adaptativo.
Os três problemas, empreendedor, de engenharia e administrativo,
apresentados no Quadro 5, estão intimamente conectados, mas a adaptação
freqüentemente se inícia pela fase empreendedora, seguida pela de engenharia e,
depois, pela administrativa. O ciclo pode ser iniciado também pelas outras fases. Por
fim, deve ser salientado que as decisões adaptativas tomadas hoje tendem a se
solidificar como aspectos da estrutura de amanhã.
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Comportamento
do Ciclo
Adaptativo

Problema
Empreendedor
e Soluções

Tipos Estratégicos
Dimensões

Defensiva

Prospectora

Analítica

Reativa

Domínio de
produtos e
mercados

Estreito e
cuidadosamente
focado

Amplo e em
expansão
contínua

Segmentado e
cuidadosamente
ajustado

Irregular e
transitório

Postura de
sucesso

Proeminente em
seu mercado

Ativa iniciação
de mudança

Seguidores
cuidadosos de
mudança

Investidas
oportunistas e
postura de
adaptação

Baseado no
Orientado para o
Orientado para a
domínio e
mercado e
Monitoramento
cuidadoso/ forte
concorrência e
ambiente/ busca
ambiental
completo
monitoramento
agressiva
organizacional
Penetração
Penetração
Desenvolvimento
assertiva e
cuidadosa e
de produtos e
cuidadoso
Crescimento
avanços de
mercados e
desenvolvimento
produtividade
diversificação
de produtos e
mercados
Objetivo
tecnológico

Problema de
Engenharia e
Soluções

Amplitude
tecnológica
Anteparos
tecnológicos
(buffers)
Coalizão
dominante

Planejamento

Problemas
Administrativos
e Soluções

Estrutura

Controle

Esporádico e
dominado por
tópicos
específicos

Mudanças
apressadas

Desenvolvimento
e conclusão de
projetos
Tecnologia
Tecnologias
Tecnologias
Aplicações
única,
múltiplas/
intertecnológicas
focal/expertise
avançadas na
relacionadas na
mutáveis /
básico.
fronteira
fronteira
fluidez
Habilidade de
Programas de
Habilidades de
Incrementalismo experimentar e
manutenção e pessoal técnico /
improvisar
e sinergia
padronização
diversidade
soluções
Finanças e
Pessoal e
Solucionadores
Marketing e P&D
Produção
Planejamento
de problemas
Busca de
problemas e
Abrangentes
Orientado por
De dentro para
oportunidades /
com mudanças
crises e
fora / dominado
perspectives de
incrementais
desarticulado
por controle
programas ou
campanhas
Dominada por
Autoridade
Funcional
assessores /
formal rígida /
Por produto e/ou
/Autoridade de
orientada por
desempenho
mercados
linha
matriz
operacional solto
Métodos
múltiplos /
Evitar
Centralizado,
Desempenho no
cálculos de
problemas/
formal e
mercado /
riscos
resolver
ancorrado em
volume de
cuidadosos /
problemas
aspectos
vendas
contribuição de
remanescentes
financeiros
vendas
Eficiência de
custos

Flexibilidade e
inovação

Sinergia
tecnológica

Quadro 5 - Comportamento do ciclo adaptativo e tipos estratégicos
Fonte: Miles e Snow (1978)
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Figura 3 – Ciclo adaptativo
Fonte: Miles e Snow (1978)
Miles e Snow (1978) distinguiram quatro tipos de comportamentos
estratégicos, através das quais os autores buscam fornecer instrumentos para o
entendimento das organizações. Os quatro tipos de estratégia empresarial são:
prospector, defensiva, analítica e reativa.
i) Prospector: empresas prospectoras adotam uma postura agressiva em
busca de novas oportunidades, ou seja, investem alto em pesquisa e
desenvolvimento ou adquirem empresas menores com novos negócios ou produtos;
geralmente iniciam mudanças na indústria na qual atuam. Estas empresas
solucionam problema empresarial ampliando continuamente o domínio produtomercado, através da diferenciação ou do baixo custo. A tecnologia é diversificada,
flexível e pouco padronizada. A solução para o problema administrativo se dá com
um controle não centralizado, amplo planejamento e maiores custos e menor
eficiência devido à ausência da curva de experiência. O desempenho é avaliado em
função de market share e volume de vendas, entre outros. O risco desta estratégia é
alto, pois a não aceitação de um novo produto pode significar prejuízos
significativos.
ii) Defensiva: as empresas adotam a postura quase que oposta aos
prospectores, pois procuram defender e garantir a posição em que se encontram.
Tendem a não introduzir inovações tecnológicas, competindo nas dimensões de
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preço e qualidade dos seus produtos já comercializados. Alcançam a solução do
problema de engenharia com a utilização de uma tecnologia principal, gerando baixo
custo na produção. A administração tende a ser rigorosa, controlada e centralizada,
voltada para custos e resultados, sempre comparando indicadores financeiros e
produtivos do ano atual com os anos anteriores. Ainda que esta estratégia possa ser
aplicada a diversas indústrias, os autores concluem que são nas indústrias estáveis
que este tipo de organização se dá com maior probabilidade. Esta estratégia se
depara com o risco de ser incapaz de se adaptar a mudanças mais drásticas no
ambiente competitivo, pois o foco impede que haja a diversificação, fundamental
para acompanhar mudanças.
iii) Analítica: as empresas analisadoras adotam uma postura intermediária aos
prospectores e defensores. Ou seja, buscam novos produtos e mercados, mas
garantem seus produtos e mercados atuais. Esta estratégia permite que a empresa
garanta a viabilidade dos produtos antes de lançá-los. As empresas precisam manter
um monitoramento constante dos sucessos e fracassos das empresas prospectoras
concorrentes. A tecnologia adotada é estável e padronizada, ainda que apresente
algum grau de flexibilidade. Esta combinação acaba resultando numa ausência de
eficiência por parte dos analisadores, que, por sua vez, tendem a adotar a
diferenciação como vantagem competitiva. A sua estrutura geralmente é de forma
matricial. O maior risco destas empresas é o de não alcançar a eficiência e eficácia
necessária, sendo estes indicadores os utilizados para medir o desempenho destas
empresas.
iv) Reativa: as empresas não adotam uma postura pró-ativa, apenas reagem
às ações das outras empresas quando são forçadas. Estão geralmente em
desvantagem, pois sofrem os ataques dos prospectores e não conseguem atingir o
mercado protegido pelos defensores e analisadores. As empresas reativas chegam
a esta situação, geralmente, por não conseguirem definir uma estratégia específica
em função de um líder centralizador, ou pela contradição entre a estratégia
escolhida e a estrutura organizacional adotada ou pela não adaptação da estratégia
ao novo ambiente competitivo.
Uma vez escolhida a postura que irá adotar frente ao ambiente competitivo, a
empresa deve adequar seu processo produtivo, a rede de distribuição e logística, a
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política de preço, os esforços de promoção e marketing e demais processos
envolvidos de forma a apoiar a postura selecionada.
O modelo de Miles e Snow (1978) sofreu algumas críticas voltadas para a
generalidade dos tipos de estratégia e sua relação com o grau de desempenho.
Apesar dos autores do modelo em questão atribuírem um melhor desempenho às
empresas que adotam uma estratégia de forma consistente, uma série de pesquisas
desenvolvidas em diferentes indústrias apresentaram desempenhos diferentes para
estratégias semelhantes (SLATER e NARVER, 1993). Uma possível solução para
evitar tais discrepâncias é sugerida por Zahra e Pearce II (1990), na qual a relação
entre os tipos estratégicos de Miles e Snow e o desempenho das empresas que os
adotam deveria ser mediada por fatores como tamanho da empresa, atributos do
ambiente e consistência entre a estratégia e processos organizacionais.
Miles e Snow (1978), partiram da observação que as opções estratégicas
obedecem a uma perspectiva de comportamento organizacional que é ordenada
parcialmente de acordo com as alternativas de investimentos a serem eleitas pelos
executivos. Essas alternativas são geradas a partir de problemas envolvendo a
definição da empresa com relação ao mercado onde atuar; o desenvolvimento de
pesquisas ligadas a produtos e serviços para novas informações, comunicações e
sistemas de ligação ou sua modificação; a redução das incertezas dos sistemas da
organização,

da

racionalização

e

estabilização

destas

atividades

e

da

implementação dos processos que permitirão a inovação.
Assim, pelo exposto até o momento, parece ser evidente que a tipologia de
comportamento estratégico proposta por Miles e Snow é conseqüência das
respostas das empresas frente ao ambiente externo, a partir de um processo de
adaptação

organizacional.

A

operacionalização

de

todas

as

dimensões

compreendidas em cada comportamento estratégico será apresentado no capítulo
da metodologia, pois uma das preocupações deste trabalho é a identificação do tipo
de comportamento estratégico preponderante nas empresas estudadas.
No último bloco, apresenta se alguns modelos de avaliação de desempenho
que as empresas podem utilizar para estar avaliando a efetividade de suas
estratégias.
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2.4 Desempenho

As empresas estão inseridas em um ambiente, Porter (1986, p.49) afirma que
“existem três abordagem estratégica genérica potencialmente bem sucedidas para
superar as outras empresas em uma indústria: liderança no custo total, diferenciação
e enfoque.” Com esta afirmativa evidencia que para avançar em um ambiente
competitivo, é necessário que a empresa tenha um processo estratégico com a
definição do diferencial a ser implementado, fazendo uma opção de seu formato de
ação sobre o mercado.
O modo de proceder da empresa é definido a partir das opções estratégicas
para o negócio em que atua. Desejavelmente as decisões de estratégias são
determinadas a partir de um planejamento prévio e da avaliação.
Para Beuren (2000, p.77), é necessário que exista um “sistema de
informações que contemple o processo de gestão da organização.” Com esta
abordagem, o processo de avaliação de desempenho deve ser estruturado com um
formato que possibilite a informação relativa ao desempenho fluir pela empresa, de
maneira coordenada com as demais funções de informações organizacionais. Com
relação à avaliação da estratégia empresarial, deve haver padrões estabelecidos,
para que se faça um paralelo entre o que foi realizado e o que era esperado para o
processo de análise.
A avaliação do desempenho deve, então, estar conectada muito fortemente
ao que foi definido na estratégia da empresa, mantendo uma forma sistêmica e
integrada. Rocha (2002) menciona que a diferenciação entre as empresas é a
capacidade de realizar a estratégia estabelecida, transformando-as em parte da
realidade cotidiana da mesma.
De acordo com Simons (2000, p.17), a avaliação de desempenho serve para
controlar a implementação de uma estratégia de negócios, comparando o resultado
com os objetivos estratégicos estabelecidos. Desta forma, a avaliação de
desempenho é uma das ferramentas do controle empresarial. A idéia de processo
surge quando se busca uma seqüência de estados de mudança, formando uma
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continuidade na avaliação, de maneira a permitir um acompanhamento da evolução
da organização através de seu controle contínuo, com o objetivo de acompanhar e
estabelecer uma trajetória de crescimento.
Para cada necessidade estratégica, podem ser formulados um ou mais
indicadores para acompanhar o desempenho da opção estratégica estabelecida. A
partir daí, o acompanhamento pode ser feito através de diferentes modelos de
avaliação de desempenho.

2.4.1 Modelos de avaliação de desempenho

O desempenho organizacional pode ser medido sob diferentes óticas:
financeira, qualidade, social, tecnológica entre outros. Conforme as opções
estratégicas da organização, uma destas, ou uma combinação das perspectivas,
será usada para o controle e acompanhamento. Lucratividade, criação de valor para
o acionista, crescimento organizacional, ou qualquer outra variável que se queira,
pode ser estabelecida como parâmetro para determinação de um modelo de
avaliação de desempenho.
O propósito da avaliação de desempenho, de acordo com Rocha (2002), é
identificar se as coisas vão bem na organização. Indicar se vai tudo bem implica na
necessidade de existir um padrão de comparação. O uso de modelos de avaliação
deve ser apoiado e exigido pela alta gerência, para que eles possam efetivamente
ser empregados com sucesso, até mesmo porque compõem um dos papéis
essenciais da estratégia.
Para Kaplan e Norton (1997, p.7), o “modelo venerável da contabilidade
financeira está sendo utilizado por empresas da era da informação.” Para os autores,
mesmo na era da informação, o modelo de representação continua sendo o mesmo
de séculos atrás, o que não parece adequado. Ainda, segundo Kaplan e Norton, o
ideal seria que o modelo de contabilidade financeira se ampliasse de modo a
incorporar ativos intangíveis. Contudo, de uma forma realista, não é fácil de ser feito
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em função da dificuldade da mensuração e tradução para números deste tipo de
potencial.
Na literatura, alguns modelos de avaliação de desempenho se destacam. A
seguir são apresentados alguns destes modelos de avaliação de desempenho: o
sistema contábil, o sistema de custos, indicadores econômicos-financeiros, valor
econômico adicionado (EVA) e Balanced Scorecard.

2.4.1.1 O sistema contábil

De acordo com Kassai et al (2000, p.142), “a contabilidade é a forma mais
organizada de se controlar um empreendimento.” Esta afirmativa é feita com a visão
de que a contabilidade é capaz de mensurar os fluxos operacionais, econômicos e
financeiros, comunicar desempenhos, rentabilidade e liquidez e confiar delegação de
autoridade e quitação de responsabilidade.
Segundo Marion (1998, p.24), “a contabilidade é o instrumento que fornece o
máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa”.
Assim, a contabilidade, parte do sistema-empresa, é um sistema de informações que
serve como suporte à tomada de decisões por parte dos administradores.
A contabilidade tem como base alguns princípios e convenções. Para
Iudicibus (1988, p. 33), os princípios são da entidade, continuidade, custo histórico
como base de valor, realização da receita, competência
denominador

comum

monetário.

As

convenções

dos exercícios e do

são

da

objetividade,

conservadorismo, materialidade e consistência. Estes princípios lhe conferem
uniformidade ao longo do período, bem como entre diferentes empresas, permitindo
a comparabilidade de valores.
O balanço como única fonte de informação não é suficiente para sustentar as
decisões de uma empresa em seu dia-a-dia. Para Sá (1978, p. 46), o balanço
contábil

tem

finalidades

legais,

administrativas

e

fiscais.

As

finalidades
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administrativas se dividem em repartição do lucro, verificação geral, prestação de
contas e planejamento. Assim, fica evidente, não são absorvidas todas as
necessidades gerenciais.
A contabilidade é uma técnica sistemática de escrituração. Para Matarazzo
(1993, p. 22), “o contador procura captar, organizar e compilar dados” e tem como
produto final demonstrações financeiras da empresa. A análise de balanços é uma
ferramenta que “objetiva extrair informações das demonstrações financeiras para a
tomada de decisão”.
As empresas, em geral, têm a contabilidade como parte de seu sistema de
informações. Contudo, Beuren (2000, p. 63) pondera que seu desempenho, como
geradora de informações estratégicas para o processo de gestão empresarial, tem
sido questionado. Em razão da dúvida a respeito do seu desempenho, são
necessários outros sistemas de informações, fluindo pela empresa, com o objetivo
de estabelecer um nível adequado de informações para a tomada de decisão.

2.4.1.2 Sistema de Custos

Para Martins (2003, p.19), “até a Revolução Industrial, quase só existia a
Contabilidade Financeira, que desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem
estruturada para servir as empresas comerciais”. A apuração do resultado de cada
período era extremamente simples. A apuração era realizada com relação à
variação dos níveis de estoque e com o ganho obtido na venda destes estoques.
Após a apuração do resultado, em forma de lucro bruto, as despesas eram abatidas,
chegando-se ao lucro líquido. Este modelo

foi base para a Contabilidade das

organizações comerciais.
Com o advento da indústria, os modelos de representação contábil se
tornaram mais complexos, uma fez que cada produto vendido por uma organização
industrial é composto por diversos outros produtos e estes são transformados em
processos, com níveis de custos e necessidades distintas para cada modelo. Mesmo
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com as necessárias diferenças entre o modelo vigente (comercial) e a nova
necessidade (industrial), o aproveitamento para adaptação da solução seria uma
seqüência natural. Consegui-se, assim, a chegada a um modelo que contabilizasse
as necessidades básicas da indústria, baseando-se no modelo comercial então
vigente. Neste modelo, conforme Martins (2003, p.21), “ passaram a compor o custo
do produto os valores dos fatores de produção utilizados para sua obtenção,
deixando-se de atribuir aqueles outros que na empresa comercial já eram
considerados

como

despesas

no

período

de

sua

incorrência:

despesas

administrativas, de vendas e financeiras”.
Kaplan e Cooper (1998, p.13) afirmam que as empresas precisam

de

sistemas de custos para realizar três funções principais: “avaliar estoques e medir o
custo dos bens vendidos para a geração de relatórios financeiros, estimar as
despesas operacionais, produtos, serviços e clientes, oferecer feedback econômico
sobre a eficiência do processo a gerentes e operadores.” A primeira função é voltada
para necessidades externas a empresas, tais como acionistas e órgãos
governamentais. As demais funções são internas, utilizadas por gerentes para uma
melhor tomada de decisão.
Para Souza (2001, p.7), a moderna gestão de empresas encara os custos de
uma maneira ampla, ao longo de toda a cadeia de valor da empresa, apresentando
assim uma conseqüência financeira em relação à estratégia adotada. Desse modo, a
escolha do processo a ser executado pela empresa estará determinando os custos
envolvidos.
Uma ferramenta para realizar a atuação nos custos é o sistema contábil da
empresa, que registra os custos incorridos. Com esta abordagem, Martins (2003,
p.21) cita que a contabilidade precisou evoluir da “Contabilidade de Custos” para
uma “Contabilidade Gerencial”, pois a preocupação inicial era apenas fazer um
instrumento de mensuração de custos. Porém, em um novo momento, surgia a
necessidade de usar esta contabilidade para efetivar o processo de gerência, uma
vez que só a apuração dos custos não seria mais suficiente para subsidiar pro
completo tomadas de decisão das organizações.
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Corbett Neto (1997, p.22) menciona que a contabilidade gerencial deve “fazer
a conexão entre as ações locais dos gerentes e a lucratividade da empresa, para
que estes possam sabe que direção tomas”. Assim, a contabilidade gerencial pode
servir como um agente motivador dos que contribuem para o alcance dos objetivos
da empresa.
Iudícibus (1995, p. 299), indica um enfoque administrativo para a
contabilidade gerencial, apontando que “num sentido mais profundo, está voltada
única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir
informações que se encaixem de maneira válida e efetiva no modelo decisório do
administrador.”
Assim, pelo analisado, a contabilidade gerencial é voltada para o apoio à
tomada de decisões e para o controle, enquanto a contabilidade de custos está
voltada para a obtenção de relatórios de acordo com os princípios contábeis.

2.4.1.3 Indicadores Econômico-Financeiros

Uma abordagem da evolução dos sistemas contábeis e de custos é a
possibilidade de chegar aos resultados econômico-financeiros, identificando se a
operação trouxe ou não lucro aos acionistas e qual é o tamanho do lucro (ou
prejuízo) apurado. Derivados a este modelo contábil, com visão econômicofinanceira, foram estabelecidos indicadores de desempenho, que são calculados a
partir das demonstrações contábeis, contemplando parâmetros de liquidez,
endividamento ou rentabilidade.
Silva (1999, p. 228) explica que índices econômico-financeiros “são relações
entre contas ou grupos de contas das demonstrações financeiras, que têm por
objetivo fornecer-nos informações que não são fáceis de serem visualizadas de
forma direta nas demonstrações financeiras”. Desta forma, o uso de índices deve
possibilitar um melhor ponto de partida para a análise dos relatórios contábeis, uma
comparação da evolução da empresa em particular ou entre empresas distintas.
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Para Assaf Neto (1998, p. 35), as decisões financeiras de uma empresa estão
vinculadas a decisões a respeito das captações de recursos (financiamento) ou na
aplicação de recursos (investimento). Essas decisões são tomadas a partir das
condições ambientais às quais a empresa esteja submetida, de tal forma que o
“retorno

gerado pelos ativos e custo do passivo é um dos aspectos mais

importantes na medição do desempenho de uma empresa”.
Complementarmente o autor, explica que os indicadores econômicofinanceiros procuram relacionar “elementos afins das demonstrações contábeis de
forma a melhor extrair conclusões sobre a situação da empresa”. Esses elementos
são classificados em grupos: liquidez, operacional, endividamento e estrutura, e
análise de ações.
Matarazzo (1993, p. 98) explica que os aspectos revelados pelos índices
financeiros têm vinculação à situação financeira (estrutura e liquidez) e aspectos
ligados à situação econômica (rentabilidade). A situação da empresa analisada por
esta ótica tem sentido quando os índices passam a ser comparados com padrões
previamente estabelecidos. Ao se fazer comparações, o desempenho da empresa é
avaliado e assim podem ser feitas análises de evolução e ajustes na estratégia
estabelecida, bem como adequação às metas e objetivos a serem alcançados.
A análise de balanços, que colhe informações a partir de demonstrações
contábeis da empresa, produz informações, tais como se a empresa é ou não
lucrativa. A análise de balanço tem como resultado relatórios escritos em linguagem
corrente. Matarazzo (1993, p. 24)

apresenta em linhas gerais, informações que

devem estar contidas em uma análise de balanços: situação financeira, situação
econômica, desempenho, eficiência na utilização de recursos, tendências, avaliação
de alternativas econômico-financeiros etc. A metodologia de análise de um balanço
é baseada no raciocínio científico.
De acordo com o autor, a técnica mais empregada para a realização da
análise de balanço emprega índices, como uma relação entre contas ou grupos de
contas das demonstrações financeiras, visando evidenciar determinado aspecto da
situação econômica ou financeira de uma empresa. As seleções dos índices não
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precisam buscar um grande número, mas um conjunto suficientemente adequado
para a profundidade que se deseja na análise.
A quantidade de índices necessários para uma análise financeira não é o
indicador mais importante ao realizar a seleção dos mesmos. Matarazzo (1993,
p.154), entende que a “quantidade de índices que deve ser utilizada na analise
depende exclusivamente da profundidade que se deseja da análise” e a
interpretação dos dados financeiros pode variar conforme a empresa. Pois cada
empresa é única e, conseqüentemente, uma interpretação adequada a uma
empresa pode não ser adequada à outra empresa.
Os indicadores de desempenho podem compor uma análise financeira da
empresa, a partir do balanço, alcançando uma transparência com relação aos
relatórios contábeis, proporcionando uma fácil leitura para um administrador que não
tenha grande experiência na temática contábil.

2.5.1.4 Valor Econômico Adicionado (EVA)

Valor Econômico Adicionado (Economic Value Added – EVA), é uma
ferramenta que propõe medir os esforços que contribuam para a soma de valor ao
negócio. Para Bielinski (1996), o EVA se aplica a qualquer tipo de empresa.
Demonstra se a empresa está crescendo em valor, dependendo de seus lucros e
ativos. Nesta concepção, o crescimento de valor de uma empresa depende dos
lucros e quanto de ativos está sendo usado para gera-los.
Ainda, segundo o autor (1996), o EVA é uma ferramenta de gerência
financeira e deve, preferencialmente, ser usada como item de motivação inclusive no
plano de remuneração dos funcionários. Explica que possui uma fórmula de
estrutura simples:
EVA

=

(Lucro

Capital)*(Capital Total)]

Operacional

depois

dos

Impostos)

–

[(%Custo

do
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Para Bielinsky (1996), o capital total representa, basicamente, os ativos da
empresa, ajustados ao valor de mercado aproximado. Para ele, o Custo do Capital
seria uma média de duas taxas de retorno: a taxa que a empresa poderia ter para
pagar em taxa fixa de longo prazo e o valor do lucro líquido (esta é uma forma,
dentre outras, para calcular o Custo do Capital). Ainda segundo o autor, a taxa
resultante representa o potencial de retorno que o comprador deveria pedir para
aceitar o risco de ter a empresa. Esta fórmula foi baseada em modelos usados por
Merrill Lynch e outras empresas do gênero, que apontam uma taxa de 18 a 22%,
que pode variar em cada empresa em que é aplicado.
Um EVA negativo pode indicar a necessidade de se avaliar mudanças na
política de gestão. O enfoque EVA está voltado para a criação de valor para os
acionistas da empresa que esteja sendo avaliada. Para Bielinsky (1996), “empresas
que crescem para gerar valor se ajustam rapidamente às recessões econômicas”, o
que apóia a visão desta ferramenta . Nesta linha de pensamento, a criação de valor
passa a ter um alcance estratégico em função da necessidade constante de aliar a
estratégia da empresa a um enfoque financeiro.
Em relação à forma de apresentação de sua aplicação, de acordo com
Bielinsky (1996), o EVA é vendido com uma idéia de 4Ms, ligados às iniciais de
quatro palavras em inglês, que são Measurement, Management, Motivation and
Midset (Medição, Gerenciamento, Motivação e Atitude). As palavras indicam
caminhos de observações no uso do EVA.
A idéia de Medição (Measurement) diz respeito a acompanhar o EVA
mensalmente, procurando converter focos contábeis em focos econômicos e, com
isso, harmonizar as decisões através das unidades de negócio.
A idéia de Gerenciamento (Management) indica a necessidade de conectar o
EVA com a tomada de decisão. Esta conexão deve ser feita através da análise das
questões relevantes da empresa.
A

motivação

(Motivation)

busca

transformar

o

comportamento

dos

empregados em comportamento de empregadores. Esta transformação pode ser
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obtida, por exemplo, com a conexão de bônus ao orçamento ou desempenho de
longo prazo.
Por último, relativo a atitude (Midset) busca o envolvimento de toda a
empresa e a comunicação do EVA aos investidores.
Para Kassai et al (2000, p.193) EVA é o “valor que a empresa agrega após
remunerar todos os recursos investidos, quer sejam financiados pelo custo de capital
ou pelo custo do capital próprio.”

2.4.1.5 Balanced Scorecard

Com o advento da era da informação surgiu a necessidade das empresas
desenvolverem novas medidas de desempenho capazes de mensurar o valor agregado
aos seus produtos e serviços. Nesta nova era uma organização necessita de
indicadores de desempenho coerentes com suas estratégias e capacidades.
O Balanced Scorecard é um modelo que busca equilibrar diferentes perspectivas
para uma avaliação de desempenho empresarial. A finalidade apresentada por seus
mentores, Robert S. Kaplan e David P Norton em 1997 é atingir o objetivo de
transformar estratégias da empresa em efetivas ações para o negócio, baseando-se em
aspectos ou perspectivas financeiras, dos clientes, dos processos internos,

e do

aprendizado e conhecimento.
A perspectiva financeira demonstra o desempenho da empresa em relação aos
ativos financeiros. Estas medidas indicam se as suas estratégias estão contribuindo
para melhores resultados financeiros, onde os objetivos financeiros estão relacionados à
lucratividade, retorno do capital empregado ou valor econômico agregado.
Na perspectiva do cliente, o Balanced Scorecard possibilita aos executivos a
identificação dos segmentos de clientes e mercados para a organização, possibilitando
a formulação de indicadores de desempenho que melhor atendam a relação clientes x
mercados, sem que se despreze as medidas relacionadas a satisfação dos clientes, a
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retenção de clientes e a aquisição de novos e a lucratividade que cada um proporciona
a organização.
Os indicadores de processo interno estão focados nos processos internos que
produzem maior impacto na satisfação do cliente e na realização de objetivos
financeiros. Esta perspectiva não esta limitada somente aos processos existentes, mas
preocupa-se também com a antevisão de processos que poderão gerar novos produtos
para clientes atuais e futuros, ou seja, processos inteiramente novos possam viabilizar
objetivos para clientes e financeiros.
Na perspectiva do aprendizado e conhecimento o balanced scorecard, volta-se
para a infra-estrutura que a empresa dispõe e que deve construir para a geração de
melhorias e conhecimento ao longo prazo, onde a intensa competição global exige cada
vez mais das organizações que estas utilizem e melhorem continuamente sua
capacidade de oferecer agregação de valor a clientes e acionistas.O aprendizado
organizacional origina-se nas pessoas, nos sistemas e nos procedimentos internos.
Para a viabilização dos objetivos financeiros calçados na dimensão aprendizado e
conhecimento a organização deve investir continuamente em reciclagem das pessoas,
em aperfeiçoamento dos sistemas e na tecnologia da informação, para que estes
recursos atuando de forma sistêmica produzam resultados financeiros satisfatórios.

A utilidade do Balanced Scorecard é vinculada à operacionalização da
estratégia. As decisões estratégicas indicam um caminho e como este será
percorrido para se chegar a um posicionamento futuro. As decisões estratégicas
necessitam ser gerenciadas, pois de outra forma serão simplesmente esquecidas.
Caso as estratégias sejam acompanhadas e monitoradas, a possibilidade da
organização ter uma atuação condizente com sua estratégia é maior, pois a sua
equipe tende a não perder o foco no que foi estabelecido estrategicamente.
Para Mintzberg (2001), o gerente passa a maior parte de sue tempo tratando
de ações e decisões imediatas. Em suas, pesquisas, chega a observar que os
gerentes tomam decisões a partir de informações vagas.Já que estas decisões
acontecem com este nível de informação impreciso e por vezes desconexo, a
preocupação deve ser em alinhar a tomada de decisão com a estratégia da
empresa, pois a conexão deve estar sempre presente na mente do tomador de
decisão, ou seja, gerente.

111

Para Simons (1995) em termos cognitivos, a capacidade dos indivíduos
processarem informações é limitada. Já que o limite existe, um caminho pode ser a
criação de sistemas de acompanhamento da estratégia de uma forma constante e
interativa, buscando o controle como a peça central da formação da estratégia, pois
o resultado da estratégia vem de sua implementação.
Desta forma, a utilização do BSC é manter sempre o dia-a-dia dos gerentes
conectados diretamente na estratégia empresarial. Esta conexão se dará através da
visualização dos indicadores de desempenho sobre o comportamento de cada área
e de cada ponto relevante na estratégia escolhida pela organização.
2.4.2 Estudos sobre desempenho
O desempenho pode ser amplamente visualizado na literatura através de duas
perspectivas:

primeiramente

como

conceito

subjetivo,

está

relacionada

à

performance das organizações segundo a sua própria expectativa (PELHAM e
WILSON,1996) ou relativamente à competição. O segundo método é o objetivo,
baseado em metidas absolutas de performance (CHAKRAVARTHY, 1996).
Segundo Venkatraman e Ramanujam (1986), o tratamento do desempenho em
pesquisas, apesar da relevância do tema, é ainda uma questão difícil com a qual se
confrontam os pesquisadores acadêmicos. Para estes autores, a importância do
papel representado pelo desempenho empresarial na Administração Estratégica
garante uma forte atenção à sua conceitualização e mensuração.
No que tange à mensuração, Venkatraman e Ramanujam (1986) comentam
que os pesquisadores encontram dificuldades em obter dados objetivos válidos para
a mensuração de desempenho empresarial, bem como em definir quais indicadores
de desempenho melhor representam a situação geral das empresas. Por outro lado,
algumas pesquisas procuram demonstrar a validade do uso de indicadores
subjetivos (de percepção) e objetivos do tipo self-report, como alternativa viável para
o caso de inexistência de dados secundários confiáveis.
Verifica-se no Quadro 6 um resumo de algumas pesquisas teóricas e
empíricas internacionais realizadas nos últimos anos informando o tipo de medida
de performance adotada e os indicadores de desempenho definidos.
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Medida de
Estudo

Desempenho

Indicadores de Desempenhos Definidos

adotado
Narver e Slater (1990)

Subjetiva

Retorno sobre ativo

Jaworski e Kohli (1993)

Objetiva e

Subjetiva: Performance geral

Subjetiva

Objetiva: participação e mercado

Subjetiva

Crescimento de vendas e retorno sobre investimento

Subjetiva

Lucratividade, tamanho, participação de mercado e

Narver, Jacobson e
Slater (1993)
Deshpandé, Farley e
Webster (1993)
Slater e Narver (1994)

taxa de crescimento.
Subjetiva

Retorno sobre ativo, crescimento de vendas, sucesso
relativo de novos produtos

Raju, Lonial e Gupta

Subjetiva

Performance financeira, desenvolvimento de

(1995)
Greenley (1995)

produto/mercado e qualidade interna
Subjetiva

Retorno sobre investimento, taxa de sucesso de novos
produtos, crescimento de vendas

Pelhan e Wilson (1996)

Subjetiva

Sucesso de novos produtos, crescimento/participação,
lucratividade, qualidade relativa ao produto

Fritz (1996)

Subjetiva

Alacance dos objetivos de: competitividade, satisfação
do consumidor, lucratividade, segurança de
continuidade da empresas

Kumar, Subramanian e

Subjetiva

Yauger (1997)

Taxa crescimento, retorno sobre capital, sucesso
novos produtos, sucesso retenção de clientes, controle
despesas operacionais

Pelhan (1997)

Subjetiva

Efetividade empresarial, crescimento/participação e
lucratividade

Egeren e O´Connor

Subjetiva

Performance relativa geral

Subjetiva

Performance geral, sucesso de novos produtos,

(1998)
Baker e Sinkula (1999)

participação relativa de mercado
Becker e Homburg

Subjetiva e

Performance de mercado: satisfação e lealdade de

(1999)

Objetiva

clientes, criação de valor, participação demercado.
Performance financeira: retorno sobre as vendas,
performance financeira relativa aos concorrentes.

Parkinson, Chambers e

Subjetiva

Sheerman (1999)

Participação de Mercado relativo, retorno sobre
vendas e retorno sobre capital.

Quadro 6 – Estudos empíricos sobre performance internacional
Fonte: Adaptado de Sampaio (2000).
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No Quadro 7, apresentam-se os principais trabalhos sobre desempenho
publicados no Brasil no período 1997 a 2004 no Enanpad (Encontro da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração). Onde também onde um
pouco diferente dos trabalhos internacionais existe um predomínio de trabalhos
utilizando medidas de desempenhos objetivas.
Medida de
Estudo

Desempenho

Indicador de Desempenho definido

utilizado:
Moraes (1998)

Objetivo

Crescimento das vendas e rentabilidade do patrimônio.

Pinto e Avila (1997)

Subjetivo

Lucro e taxas de retorno de investimento (ROI)

Almeida ; Silva e Almeida

Objetivo e Subjetivo

Parcela de mercado (market share), critérios de percepção

Junior (1998)

de satisfação dos stakeholders, e financeiro (ROE).

Cohen e da Silva (1999)

Subjetivo

Desempenho geral e retorno do investimento inicial (ROI)

Perin e Sampaio (1999)

Objetivo e Subjetivo

Retorno sobre Ativos, Taxa de Crescimento de Vendas e
Lucratividade e Performance Geral

Silva Júnior e Ness Jr

Objetivo

(1999)

Rentabilidade, eficiência operacional, investimentos de
capital, faturamento, endividamento, nível de emprego (ver
artigo)

Bertucci (2000)

Subjetivo

Efetividade.

Portella (2000)

Objetivo

Demonstrações do balanço patrimonial

Marques e Moraes (2001)

Subjetivo

Eficiência, qualidade, inovação e velocidade respostas aos
clientes

Cyrino e Dornas (2002)

Objetivo

Retorno sobre o Patrimônio Líquido-ROE

Goulart e Silva (2002)

objetivo e subjetivo

Retorno sobre o Investimento – ROI, Market-share,
Satisfação dos Stakeholders:

Bandeira de Mello e

Objetivo

Marcon (2002)
Neto (2002)

rentabilidade das empresas (ROE) e do capital investido
(PL)

Subjetivo

Produtividade, competitividade, sucesso, satisfação do
cliente, desempenho geral, reconhecimento do mercado,
retorno no investimento.

Fontes e Macedo (2003)

Objetivo

Participação de capitais de terceiros, liquidez corrente,
composição do endividamento,liquidez seca, imobilização do
patrimônio líquido, retorno sobre ativo,ciclo de caixa

Abras, Bressan,

Objetivo

Menezes, Vieira e

Margens brutas de vendas, dívidas de curto prazo, dívidas
de longo prazo, patrimônio líquido

Gouvêa (2003)
Moraes (2003)

Objetivo

Retorno de investimento - ROI, total de vendas por
empregados, taxa de crescimento de vendas e market share
do principal produto

Brito e Vasconcelos
(2003)

Objetivo

Renda Operacional
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Medida de
Estudo

Desempenho

Indicador de Desempenho definido

utilizado:
Bertucci e Meister (2003)

Objetivo

Abras (2003)

Econômico-financeiro,
Margens brutas de vendas, dívidas de curto prazo, dívidas
de longo prazo, patrimônio líquido

Bandeira de Mello e

Objetivo

Lucro operacional, totais de ativos da firma;

Objetivo

Participação de mercado (MS) e retorno sobre o ativo

Marcon (2004)
Dias, Gonçalves e Coleta
(2004)
Borini,Lucchesi, Oliveira

(ROA),
Objetivo

EBITDA/Ativo Total quanto a razão EBITDA/Receita Líquida

Urdan e Rezende (2004)

Objetivo

Volume de Vendas

Cavalcanti, Miranda, da

Subjetivo

Financeiras ,Fornecedores ,Clima Organizacional ,

Junior, Guevara, Proença
(2004)

Silva (2004)

Treinamento de Funcionários ,Mercado ,Clientes ,Qualidade
dos Produtos ,Pontualidade na Entrega

Vasconcelos e Brito

Objetivo

Retorno sobre ativo (ROA)

Subjetivo

balanced scorecard

(2004)
Rezende e Nogueira
(2004)

Quadro 7 – Estudos empíricos sobre performance nacional Enanpad 1997 a 2004
Fonte: Pesquisador
Assim, pelo exposto até

as pesquisas sobre os modelos de medidas de

desempenho utilizadas para estudar as organizações podem ser objetivos, objetivosubjetivo ou subjetivos. Para o presente trabalho, por tratar-se de análise da
percepção dos gerentes e trabalhar com empresas que estão em um setor
provedores de acesso a internet, que não possui dados secundários confiáveis para
poder conferir a precisão destas informações, optou-se pela análise subjetiva. As
medidas utilizadas para mensurar o desempenho neste estudo são taxa de
crescimento das vendas, taxa de sucesso de retenção, lucratividade e desempenho
geral.
Corroborando com a opção de análise subjetiva, Perin e Sampaio (1999),
apresentaram um estudo que demonstrar a validade do uso de indicadores
subjetivos (de percepção) e objetivos do tipo self-report, como alternativa viável para
o caso de inexistência de dados secundários confiáveis. Segundo Wang e Ang
(2004), na maioria dos estudos desta natureza, as medidas subjetivas de
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desempenho são geralmente escolhidas em lugar do objetivo, pelas seguintes
razões: primeiramente muito das pequenas empresas não pode ou dispõe de
poucas informações objetivas. Além disso, quase é impossível conferir com precisão
qualquer destas informações. O segundo motivo decorre de que os dados contábeis
das pequenas empresas serem difíceis de interpretar.
No próximo capítulo referente à metodologia, discorre sobre pesquisa que
envolve o método do estudo. Descreve a forma de coleta de dados e a definição de
seus instrumentos. Caracteriza o campo pesquisado e a forma de sua abordagem.
Resume as ocorrências em cada atividade que materializou o trabalho.
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3 METODOLOGIA

O presente capítulo aborda a metodologia adotada na pesquisa. Serão
esclarecidos o tipo de pesquisa, o universo da pesquisa, os métodos e técnicas de
coleta de dados, o tratamento aplicado aos dados e a amostra e por fim analisada as
limitações do estudo. Demo (1985) enfatiza a importância da metodologia ao afirmar
que esta não soluciona a questão, mas elabora elementos que conduzem a uma
reflexão mais crítica.

3.1 Caracterização do tipo de pesquisa
Para realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, as
evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento
teórico acumulado a respeito dele. Em geral, isso se faz a partir do estudo de um
problema, que ao mesmo desperta o interesse do pesquisador e limita sua atividade
de pesquisa a uma determinada porção do saber, a qual ele se compromete a
construir naquele momento. Trata-se, assim, de uma ocasião privilegiada, reunindo
o pensamento e a ação de uma pessoa, ou de um grupo, no esforço de elaborar o
conhecimento de aspectos da realidade que deverão servir para a composição de
soluções propostas aos seus problemas.
De acordo com o tratamento dado à abordagem do problema, segundo Silva
e Menezes (2000), a Pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa.
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação
dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa
qualitativa.
Para Merrian (1998, p.05), a pesquisa qualitativa caracteriza-se por uma
concepção guarda-chuva abrangendo várias formas de pesquisa, investigação que
ajudam a entender e explicar o significado de fenômenos sociais como um pequeno
rompimento do cenário natural, dentro do possível. Na pesquisa qualitativa, o
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ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente.
O processo e seu significado são os focos principais de abordagem.
Stake (1983) menciona a importância em distingir as abordagens quantitativas
e qualitativas de pesquisa afirmando, todavia, que todos os pesquisadores
quantitativos fazem discriminações qualitativas, assim como todos os pesquisadores
qualitativos descrevem importantes quantidades em seus relatos. Segundo ele, a
diferença reside numa questão de ênfase que as pesquisas quantitativas e
qualitativas conferem aos aspectos dos objetos investigados, Caracteriza a pesquisa
quantitativa por extrair, de um grande número de casos sobre um pequeno número
de variáveis, confrontando com a pesquisa qualitativa que obtém dados de um
pequeno número de casos sobre um grande número de variáveis.
Enquanto a perspectiva qualitativa vê-se envolvida com a utilização e com o
desenvolvimento de metodologias que possam produzir variáveis descritivas que
nem sempre são passíveis de quantificação, a perspectiva quantitativa busca
informações através de dados quantitativos e provar relações entre variáveis
operacionalmente definidas.
Para Triviños (1987), as pesquisas quantitativas têm em comum a utilização
de técnicas de coleta, tratamento e análise de dados quantitativos e fazem uso,
ainda, de estatísticas para organização de dados coletados em testes padronizados
e questionários fechados, dispostos em gráficos e tabelas. Enfim, a pesquisa
quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em
números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de
recursos e de técnicas estatísticas.
Frente ao problema desta pesquisa e do objetivo geral, optou-se pela
abordagem quantitativa, uma vez que se buscam verificar a relação de associação
entre as variáveis ambiente, comportamento estratégico e desempenho.
Esta pesquisa também se caracteriza do tipo survey, pois conforme Babbie
(1999), este tipo de pesquisa se caracteriza com a obtenção de dados ou
informações sobre características, ações ou opiniões de determinados grupos de
pessoas, indicando como representante de uma população-alvo, por meio de
instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. Segundo o autor, uma das
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principais características do método de pesquisa survey é pelo interesse de produzir
descrições quantitativas de uma população.
Para Vergara (1997) quanto aos fins a pesquisa será descritiva, pois visa
descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis, e não tem o compromisso de explicar
os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.

3.2 Definição das fontes de dados
As fontes de dados classificam-se em primárias e secundárias. Para a
realização da presente pesquisa utilizou-se ambas as fontes. Os dados primários
foram coletados através da aplicação de questionários junto aos principais
executivos dos provedores de internet de SC, o que permitiu a realização das
análises e considerações. Os secundários, por sua vez,

foram coletados livros,

periódicos e sites de pesquisa e foram utilizados para confecção do capítulo 4, onde
se apresenta o ambiente de internet no Brasil.

3.3 Determinação da população da pesquisa e técnicas de amostragem.
Revisando Malhotra (2001), verifica-se que “população é o agregado, ou
soma, de todos os elementos que compartilham algum conjunto de características
comuns”. Tomando uma população, o pesquisador pode realizar um censo –
enumeração completa dos elementos de uma população ou uma amostra –
subgrupo de uma população, selecionado para a participação no estudo.
As técnicas de amostragem, segundo Malhotra (2001) classificam-se, em
geral, como: a) Não-probabilística é o pesquisador que decide arbitrariamente ou
conscientemente, os elementos a serem incluídos na amostra e b) Probabilística é
quando cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero
de ser selecionado para compor a amostra.
A população da presente pesquisa está fundamentada em todos os
provedores de acesso à Internet de Santa Catarina, que possuem link de Internet
com a Brasil Telecom e que prestam serviço de acesso discado, banda larga, seja
por via de par metálico ou rádio para clientes residenciais e comerciais com fins
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comerciais. Pela base da Brasil Telecom em março/2004, tinha-se presente no
Estado 79 provedores em aproximadamente 99% dos 293 municípios catarinenses.
Como a população do presente estudo é pequena, optou-se não encaminhar
somente para uma amostra, mas para toda a população, tendo em vista a finalidade
de garantir uma percepção geral do ambiente e do comportamento estratégico em
todos o Estado de Santa Catarina e não ficar centralizado somente em determinada
região.

3.4 Determinação dos métodos e técnicas de coleta de dados
Tendo em vista o caráter survey e descritivo da pesquisa, o questionário
constituiu de técnica indispensável à coleta de dados. De acordo com Gil (1996), o
questionário é uma técnica de investigação composta por um número mais ou
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas entre outras.
Malhotra (2001) coloca que a concepção de um questionário bem elaborado
observa itens tais como informação desejada; método de entrevista; conteúdo das
perguntas individuais; incapacidade ou má vontade do entrevistado; estrutura,
fraseado e ordem adequada das questões; forma e leiaute.
Uma vez construído e reproduzido o questionário, este ainda deverá passar
por um pré-teste visando eliminar possíveis defeitos (MALHOTRA, 2001). Na
presente pesquisa, foi realizado o pré-teste, primeiramente por um grupo de cinco
administradores a fim de verificar as possíveis inconsistências (complexidade das
questões, imprecisão na redação, questões desnecessárias, constrangimentos ao
informante, exaustão, dentre outras) que o instrumento de coleta de dados, podia
apresentar. Os pontos identificados a serem melhorados foram acertados e depois
realizado um outro pré-teste com três empresas compostas na população de
pesquisas buscando também analisar os mesmos pontos. As principais alterações
foram: acertar o entendimento das perguntas e respostas de algumas questões e
alteração da ordem do

bloco de perguntas do comportamento estratégico e da

percepção do ambiente, trazendo a percepção do ambiente para antes para tornar o
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questionário menos exaustivo. Como resultado deste segundo pré-teste chegou-se
ao resultado do questionário final.
O questionário utilizado para coleta de dados, apresentado no Apêndice A,
dividiu-se em quatro blocos, da seguinte forma:
Bloco 1: consiste na caracterização da empresa e do gestor da empresa.
Bloco 2: Questões fechadas utilizando uma escala de concordância graduada,
para verificar a percepção do ambiente, segundo a classificação de Duncan.
Bloco 3: Questões fechadas para identificar o comportamento estratégico.
Bloco 4: Questões fechadas utilizando uma escala de concordância graduada
para verificar o desempenho.
No segundo bloco para análise da percepção ambiental foi utilizado o modelo
adaptado de mensuração de ambiente apresentado pelo estudo de Duncan (1972).
O modelo original é composto da análise de duas dimensões: simples-complexo e
estático-dinâmico. Para este trabalho devido a limitações das informações
necessárias para a mensuração conforme modelo original, optou-se em desenvolver
um novo questionário adaptado, levando-se em consideração as variáveis
ambientais.
A dimensão simples-complexo trabalha como uma escala cujos fatores e
componentes da unidade ambiental para tomada de decisão são: a escala simples,
que é representada por poucos e parecidos fatores e componentes, e escala
complexa indicam um número maior de fatores e complexidade. Neste trabalho
avalia-se a dimensão simples-complexo através da intensidade, utilizando a escala:
baixa, baixa-média, média, média-alta e alta.
A dimensão estático-dinâmico indica o grau cujos fatores de decisão de
unidade ambiental interna e externa estão em um contínuo processo de mudança,
sendo mensurada pelas respostas da freqüência de cada fator que eles identificaram
como sendo importante no processo interno de mudança externa ambiental. Neste
trabalho avalia-se a dimensão estático-dinâmico através da freqüência, utilizando a
escala: nunca, quase sempre, algumas vezes, freqüentemente e com muita
freqüência.
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As variáveis ambientais

foram pontuadas nas dimensões freqüência e

intensidade, onde cada escala variável recebeu uma pontuação de 1 a 5. As notas
recebidas nas dimensões freqüência e intensidade foram somadas e depois
calculada a média padrão, permitindo classificar a percepção dos Gerentes em
relação ao ambiente. Sendo que se a média for de 1 a 2 = Quadrante I (EstáticoSimples); de 2,1 a 3 Quadrante II (Estático-Complexo); de 3,1 a 4 Quadrante III
(Dinâmico-Simples) e de 4,1 a 5 (Dinâmico-Complexo).
A terceira parte do questionário foi adaptado de Conant, Mokwa e
Varadarajan (1990), cujo objetivo é identificar a estratégia adotada pelo dirigente da
empresa, de acordo com o modelo de Miles e Snow (1978). O estudo de Conant,
Mokwa e Varadarajan validaram um instrumento que conseguia operacionalizar a
tipologia de Miles e Snow, através de uma escala multi-ítens que permitia identificar
os 4 tipos de estratégias. Estudos anteriores utilizavam um escala de itens simples
apesar de um grande número de pesquisadores como Ramanujan e Venkatraman
(1986) e Snow e Hambrick (1980) terem defendido o uso de multi-ítens. Os estudos
anteriores utilizavam escala unidimensional, onde o entrevistado deveria ler um
pequeno parágrafo e então selecionar a descrição que melhor caracterizava a sua
organização, era de fácil categorização mas apresentava a limitação de não
responder as 11 dimensões do modelo do ciclo adaptativo.
O instrumento de coleta de dados é composto de 11 questões que procuram
reproduzir as dimensões que descrevem as escolhas estratégicas que compõem o
modelo descrito. Para cada questão são apresentadas quatro alternativas de
resposta. Através de um modelo de escolha forçada, o respondente deve indicar a
alternativa que melhor se aproxima da maneira pela qual a empresa se comporta em
cada uma das 11 dimensões.
O critério de classificação das empresas em defensivas, analíticas,
prospectoras ou reativas é o de maior número de respostas associado a uma destas
alternativas, seguindo o modelo original proposto pelos autores. Quando houver
empate entre alternativas analíticas, defensivas e prospectoras, a estratégia
resultante será classificada como analítica. No caso de empate com alternativas
reativas, a estratégia será classificada como reativa.
Ambas as regras de decisões envolvendo as associações estão ancorado
teoricamente na conceituação original dos quatro comportamentos estratégicos
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apresentado por Miles e Snow. A empresa com o comportamento “Analítico”, de
acordo com Miles e Snow (1978) é uma organização "híbrida" e, como tal, aparece
possuindo características tanto do comportamento “Defensivo” quanto “Prospector”.
Em contraste, as organizações com o comportamento “Reativo” respondem
inconscientemente aos desafios do ciclo adaptável, talvez se comportando como
defensores ao administrar vigilância ambiental, talvez com prospectoras ao
desenvolver produtos novos, e como analisadoras quando controlando e avaliando o
seu desempenho.
A quarta e última parte do questionário trata do desempenho, onde foram
selecionados os indicadores, taxa de crescimento de vendas, taxa de sucesso de
retenção, lucratividade e desempenho geral, que foram selecionadas por 2
especialistas que trabalham no setor e validados com 3 gerentes de provedores
como mais apropriados para o ramo de provedores de acesso.
O questionário, desta forma, foi composto de quatro itens subjetivos utilizados
para mensurar os indicadores de desempenho e também a desempenho geral,
considerando o provedor em relação aos seus concorrentes.
A operacionalização das variáveis, os indicadores de taxa de crescimento de
vendas (V), taxa de sucesso de retenção (R), lucratividade (L) e desempenho geral
(G) foram mensurados subjetivamente através de uma escala de 5 pontos, variando
de 1 (muito menor que o dos concorrentes) a 5 (muito maior que o dos
concorrentes). Para a consecução dos objetivos específicos deste trabalho utilizarse-á os indicadores presente no Quadro 8.
O período para coleta de dados, foi entre 29 de abril de 2005 a 30 de maio de
2005, data definida como prazo limite para devolução de todos dos instrumentos. O
formulário do questionário, foi encaminhado via e-mail no dia 29 de abril para todos
os 79 gerentes dos provedores.
Após dia 16 de maio de 2005 foi realizados contatos pessoais, via telefone,
com todos os Gerentes dos Provedores, solicitando a colaboração dos pesquisados
e o retorno dos formulários.
Dos 79 questionários remetidos, obteve-se uma taxa de retorno de 43%,
superior a de outros trabalhos de semelhante metodologia Conant et al (1990) com
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37% de retorno, Snow e Hrebiniak (1980) com 34% de retorno e James e Hatten,
(1994) com 40,8% de retorno.

Objetivo

Indicadores

1. Tecnologia
2. Questões Políticas
3. Questões de Legislação
4. Questões Econômicas
Ambiente
5. Fornecedores
6. ANATEL
7. Atuação da Concorrência
8. Questões Sociais
Fonte: Ducan (1972), Hall (1984)
1. Domínio de Produto e Mercado
2. Postura de Sucesso
3. Monitoramento Ambiental
4. Crescimento
5. Objetivos Tecnológicos
Comportamento
6. Amplitude Tecnológica
7. Anteparos Tecnológicos
Estratégico
8. Coalizão Dominante
9. Planejamento
10. Estrutura
11. Controle
Fonte: Miles e Snow (1978), Conant, Mokwa e Varadarajan
(1990), Gimenez (1998), Scherer (2000)
1.
Taxa de Crescimento de Vendas
2.
Taxa de Retenção dos Clientes
Desempenho
3.
Lucratividade e
4.
Desempenho Geral
Fonte: Perin e Sampaio (1999)
Quadro 8 – Descrição das variáveis e indicadores
Fonte: Autor

3.5 Procedimentos estatísticos para análise dos dados
Para o presente estudo, as variáveis foram analisadas de 3 maneiras,
conforme os objetivos do trabalho. Para verificar e caracterizar o perfil dos
provedores, perfil dos gerentes, percepção do ambiente, comportamento estratégico
e desempenhos, ou seja, quando envolvia somente uma variável, utilizou-se o
método estatístico descritivo, através da distribuição das freqüências. Para fazer os
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cálculos das freqüências e construção dos gráficos, optou-se pela utilização do
software Excell, pela praticidade e domínio da ferramenta.
Quando a análise envolvia o relacionamento entre duas variáveis (região do
estado x percepção do ambiente, percepção do ambiente x desempenho, entre
outras), utilizou-se o teste estatístico Qui-Quadrado. Segundo Barbetta (2003), o
teste de associação qui-quadrado (X2) é um método que permite testar a
significância da associação entre duas variáveis qualitativas. Para a realização dos
testes, a base de dados coletada foi importada para o software STATISTICA, no
módulo de análise de correspondência simples. O cálculo que o software realizou,
pode ser representado pela fórmula abaixo:

X2 =

Σ

(O – E) 2
E

Onde:
O: medida de distância entre as freqüências observadas
E: freqüências esperadas a serem encontrar em cada célula ([total da linha x
total da coluna]/total geral)
Optou-se pelo Software STATISTICA para fazer os cálculos pela facilidade
que o sistema disponibiliza em selecionar as variáveis que se deseja estudar, pela
rapidez e segurança que o software apresenta nos cálculos e por permitir exportar
os resultados em forma de tabelas.
Para a análise e descrição simultânea de mais de duas variáveis utilizou-se o
método de análise de dados multivariados. Conforme Escofier e Pagès (1992), os
métodos de análises de dados multivariados têm comprovado amplamente sua
eficácia no estudo de grandes massas complexas de informações. Trata-se de
métodos chamados de multidimensionais, em oposição aos métodos de estatística
descritiva que não tratam mais do que uma ou duas variáveis de cada vez. Portanto,
permitem as confrontações entre “n” variáveis, o que é infinitamente mais rico do que
seu exame em separado. As representações simplificadas de grandes tabelas de
dados que estes métodos permitem obter, têm-se manifestado como um instrumento
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de síntese notável. Extraem as tendências mais sobressalentes, as hierarquizam e
eliminam os efeitos marginais ou pontuais que perturbam a percepção global.
A Análise Fatorial de Correspondências Múltiplas (AFCM) permite estudar
uma população de “n” indivíduos por “p” variáveis qualitativas. Escofier e Pagès
(1992) recomendam que as tabelas sejam retangulares, ou seja, o número de
indivíduos deve ser maior que o número de variáveis ou modalidades a elas
associadas. Os objetivos deste método podem ser divididos em gerais e específicos,
de acordo com Crivisqui (1993).
Os objetivos gerais são: i) analisar todas a informação contida em uma tabela
do tipo indivíduos x variáveis qualitativas, ii) representar graficamente a estrutura da
tabela e iii) produzir estatística de controle suplementares. Os objetivos específicos
estão relacionados aos três elementos que intervêm na AFCM: os indivíduos, as
variáveis e as modalidades das variáveis, quais sejam: i) facilitar a construção de
tipologias de indivíduos, permitindo a comparação de todas as unidades de
observação através de todas as modalidades das características observadas, ii)
estudar a relação existente entre as características (variáveis) observadas e iii)
permitir a comparação de modalidades das características observadas.
Para que se possam efetuar as comparações acima descritas, é necessário
que se faça uma representação gráfica das “n” unidades de observações no espaço
das “k” modalidades e vice-versa. Entretanto, este espaço de representação deve
ser dotado de uma métrica que possibilite estabelecer um item de comparação
adequado.
Conforme Crivisqui (1993), para os indivíduos o item seria o seguinte: dois
indivíduos que apresentarem um grande número de modalidades em comum devem
ser incluído em uma mesma classe da tipologia de indivíduos. Para as modalidades:
duas modalidades serão consideradas semelhantes, quando estejam presentes ou
ausentes nos mesmos indivíduos e em um número suficientes deles.
Segundo Verdinelli (1980), os “n” indivíduos podem ser representados como
uma nuvem de pontos num espaço k-dimensional ou, ainda, as k modalidades
podem situar-se num espaço n-dimensional, tomando-se os componentes dos
vetores observacionais linha ou coluna como coordenadas no espaço Rp ou Rn
respectivamente. No entanto, é obvio que tais diagramas são viáveis nos casos onde
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a dimensionalidade está reduzida a dois ou três eixos, enquanto que com um
número maior de eixos coordenados, os gráficos são praticamente impossíveis de se
construir e visualizar. Neste sentido, o propósito da análise fatorial é reduzir a
dimensionalidade do sistema, conservando da melhor forma possível a configuração
inicial. Em outras palavras, procura-se encontrar as melhores representações
gráficas da estrutura multidimensional, tratando de preservar o espaço original da
melhor maneira possível.
Para a realização dos testes simultâneos com mais de duas variáveis, além
da análise e interpretação, a base de dados

foi importada

para o software

estatístico SPAD (Système Pour Analyse de Données), onde se utilizou a análise
fatorial com o método de correspondências múltiplas.
A escolha do software SPAD, versão 3.5 como ferramenta de análise, foi
devido ao seu funcionamento de forma visual bem definida, construindo seqüências
de procedimentos, e por conter todos os métodos de análise exploratória de dados
multidimensional necessários para esta pesquisa.

3.6 Limitações da Pesquisa
A realidade estudada pode revelar algumas variáveis além das identificadas
nessa pesquisa, ou seja, o entendimento da realidade organizacional torna-se
limitado devido à impossibilidade de se detectar todas as variáveis que possam
interferir no ambiente pesquisado. Por isso, torna-se necessário salientar algumas
limitações metodológicas.
O instrumento de coleta de dados dessa pesquisa consiste no preenchimento
pelo gestor do provedor pesquisado. Na aplicação desse tipo de instrumento podem
ocorrer algumas distorções, devido às diferentes percepções dos indivíduos
pesquisados em relação aos tópicos abordados. Podem ocorrer desvios em relação
ao significado dos tópicos abordados, que podem ser percebidos pelo pesquisado
sob enfoques diferentes do compreendido pelo pesquisador.
O desconhecimento do grau de sinceridade nas respostas, que é um fator
que não pode ser medido, bem como a percepção individual do respondente,
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notadamente nas questões escalares, é, sem dúvida, um aspecto limitador de toda e
qualquer pesquisa que dependa da participação do respondente.
Acredita-se que a extensão do instrumento de pesquisa possa ser um
limitador, apesar de toda a preocupação em não torná-lo extenso e exaustivo, mas
considerando que alguns respondentes, no intuito de terminá-lo logo, respondem
apressadamente, prejudicando a qualidade da resposta.

128

4 AMBIENTE DE INTERNET

Este capítulo tem por objetivo fazer uma breve descrição da história da
Internet, mostrando o seu início nos EUA, a sua expansão pelo mundo, a chegada
ao Brasil, a liberação para uso comercial e o surgimento dos provedores no Brasil.

4.1 Histórico da Internet
Com a criação da ARPA (Advanced Research Projects Agency), em 1957
pelo presidente dos Estados Unidos cuja missão era pesquisar e desenvolver alta
tecnologia para as Forças Armadas, tem-se o inicio do desenvolvimento da Internet
que conhecemos atualmente. Pelo temor constante de um possível ataque nuclear,
devido a Guerra Fria havia, era necessário criar um método que garantisse a
integridade das comunicações através dos Estados Unidos, mesmo que algumas
cidades estivessem destruídas (INTERNET, 1996; INTERNET, 1996a).
Em 1964, foi publicado um tratado de Paul Baran denominado "Sobre a
Comunicação Distribuída", descrevendo uma rede de comutação de pacotes. A
comutação de pacotes é a base da Internet tal como conhecemos (Internet, 1996;
Internet, 1996a).
Devido à possibilidade da utilização de caminhos alternativos, para impedir o
funcionamento da rede, seria necessário destruí-la praticamente por completo. Em
1969, foi feita a primeira transmissão entre dois computadores usando esta rede
(Internet, 1996; Internet, 1996a). No final de 1969, quatro localidades já estavam
conectadas, Universidades da Califórnia de Los Angeles e Santa Bárbara,
Universidade e Utah e Instituto de Pesquisa de Stanford.
Com o tempo, foram sendo incorporados novos serviços a esta rede
inicialmente denominada ARPANET (PBS, 1999). O correio eletrônico surgiu em
1972 (Leiner, 2000) e até os dias de hoje é uma das aplicações mais utilizada na
Internet. Neste mesmo ano, foi especificado o Telnet, um padrão para emulação
remota de terminal. O protocolo para transferência de arquivos, conhecido com FTP
(File Transfer Protocol) aparece em 1973.
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Nesse mesmo ano, a ARPANET se torna internacional, com a ligação à rede
da Inglaterra e da Noruega (Folha, 1999). Nessa época as pessoas ligadas à
ARPANET já podiam ter acesso remoto a um computador, copiar arquivos e trocar
mensagens eletrônicas. (Internet, 1996; Internet, 1996a) No ano de 1979, surge a
Usenet (Unix User Network), um dos maiores fóruns de troca de informação
existentes, constituída atualmente de mais de 15.000 grupos de discussões sobre os
mais variados assuntos, divididos em grandes categorias, como computação (comp),
notícias (news), recreação (rec), ciência (sci) entre outros (PBS, 1999; Internet,
1996; Internet, 1996a).
Em 1984, a NSF (National Science Foundation), um órgão independente do
governo americano, passou a ser responsável pela manutenção da ARPANET.
Diante do potencial de crescimento da rede, a NSF criou, em 1986, cinco centros de
supercomputação que foram conectados à velocidade de 56kbps (Folha, 1999),
receberam o nome de NSFNET e passaram a ser conhecidos como o backbone
(espinha dorsal) da ARPANET. A NSFNET foi um grande estímulo para a adesão de
outras sub-redes e, entre fevereiro e novembro de 1986, o número de hosts subiu de
2.000 para 5.000. A essa altura já era possível obter acesso direto à rede via
modem, utilizando o SLIP (Serial Line Internet Protocol), criado em 1984
(INTERNET, 1996; INTERNET, 1996a).
Em 1990, a ARPANET foi dividida

para fins militares, conhecidas como

MILNET e para pesquisadores, conhecida como NSFNET, sendo a ARPANET
formalmente encerrada. A NSFNET expandiu a rede de forma a englobar também
empresas. Nasce então a Internet, compreendendo 1.500 sub-redes (nós) e 250.000
hosts. A partir da transformação da ARPANET em Internet, a rede entra, de fato, na
vida das pessoas comuns.
Em 1990 é criada a The World (Folha, 1999), o primeiro provedor de acesso
comercial do mundo, em Brookline, Massachusetts. Até então o uso da Internet
estava mais restrito ao correio eletrônico para troca de mensagens e ao FTP para
transferência de arquivos. Em 1991 surgiu uma ferramenta capaz de ajudar na
busca de informações espalhadas pela rede, baseada em menus, o gopher. O
gopher logo foi suplantado pela www (world wide web) baseada em hiperlinks, muito
mais interativa e intuitiva (INTERNET, 1996; INTERNET, 1996a).
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Com o surgimento do www em 1992, a rede Internet tornou-se
verdadeiramente popular e, pouco depois, o mundo viu a explosão do uso da
Internet (INTERNET, 1996; INTERNET, 1996a).

4.2 Evolução da Internet no Brasil
O Brasil foi ligado à rede em 1988 através da FAPESP (Fundação de Amparo
à Pesquisa em São Paulo) e no Rio de Janeiro na Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ (Folha, 1999). Em 1989, com o crescimento da demanda acadêmica
pelo acesso à Internet, o Ministério da Ciência e Tecnologia cria a Rede Nacional de
Pesquisa (RNP) com o objetivo de estruturar e manter uma espinha dorsal nacional
(backbone) que integrasse os esforços estaduais de redes e que viabilizasse a
chegada dos serviços ao interior (capilaridade) com a qualidade e eficiência
necessárias para o provimento de serviços Internet educacionais.
Nesse momento o acesso à Internet no Brasil existia somente nas
universidades. (RNP, 1996; RNP, 1996a) O número de universidades conectadas foi
aumentando até que em julho de 1995 foi publicada uma nota conjunta do Ministério
das Comunicações (MC) e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) definindo as
bases da Internet comercial brasileira (COMITÊ GESTOR, 2000).
O Governo considerava de importância estratégica para o País tornar a
Internet disponível para toda a sociedade, visando a inserir o Brasil na "era da
informação". O provimento de serviços comerciais de Internet ao público em geral
deveria ser realizado, preferencialmente, pela iniciativa privada. O Governo se
comprometia a estimular o surgimento de provedores privados de serviços Internet,
de portes variados, ofertando uma ampla gama de opções e facilidades, visando ao
atendimento das necessidades dos diversos segmentos da sociedade.
A participação das empresas e órgãos públicos no serviço de provimento de
serviços Internet seria feita de forma a complementar a participação da iniciativa
privada e seria limitada a situações onde fosse necessário a presença do setor
público para estimular ou induzir o surgimento de provedores e usuários(COMITÊ
GESTOR, 2000).
Foi definido o modelo de conexão das espinhas dorsais, criando-se as de
alcance nacional, regional, estadual e metropolitana, possibilitando a interiorização
da Internet no país. Os provedores de acesso ou de informação, os prestadores do
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serviço ao usuário final, estariam conectados a essas espinhas dorsais e os usuários
os acessariam através do serviço telefônico (acesso discado). Foi permitida a
criação de espinhas dorsais independentes, de âmbito nacional ou não, sob a
responsabilidade de diversas entidades, inclusive sob o controle da iniciativa
privada. Os provedores ficavam livres para escolher à qual espinha dorsal se
conectar, assim como era livre ao usuário final escolher através de qual provedor de
acesso ele se conectaria a rede (COMITÊ GESTOR, 2000).
A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) teria uma espinha dorsal nacional com o
objetivo de atender às necessidades da comunidade acadêmica; visando a estimular
o desenvolvimento da Internet no Brasil, foi permitido que provedores se
conectassem a essa espinha dorsal. As empresas do antigo Sistema Telebrás
ficaram encarregadas de prover os meios para a expansão da RNP, a constituição
de outras espinhas dorsais e acessos para provedores e usuários de serviços
Internet. As empresas do Sistema Telebrás não deveriam prover, pelo menos em
princípio, serviços de conexão à Internet para usuários finais, pois esse espaço
estava destinado prioritariamente ao serviço privado. Como na época a Embratel
estava provendo acesso em regime de projeto piloto, para aumentar a demanda, foi
definido que ela continuaria o serviço até o fim do ano de 1995, quando ela deveria
deixar de prestar o serviço e deixar a iniciativa privada ocupar este espaço (COMITÊ
GESTOR, 2000).
Os provedores ficaram livres para fixar seus preços de acordo com as
características dos serviços oferecidos. Do usuário final seria cobrada a tarifa
regularmente praticada pela utilização dos serviços de telefonia correspondentes, ou
seja, a tarifação dos pulsos é igual à de uma ligação comum (COMITÊ GESTOR,
2000).
Foi definido que para tornar efetiva a participação da sociedade nas decisões
envolvendo a implantação, administração e uso da Internet seria constituído um
Comitê Gestor Internet, que contaria com a participação do MC e MCT, de entidades
operadoras e gestoras de espinhas dorsais (backbone), de representantes de
provedores de acesso ou de informações, de representantes de usuários e da
comunidade acadêmica.
As principais atribuições do Comitê Gestor eram as de fomentar o
desenvolvimento

de

serviços

Internet

no

Brasil,

recomendar

padrões

e

procedimentos técnicos e operacionais para a Internet, coordenar a atribuição de
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endereços Internet, o registro de nomes de domínios e a interconexão de espinhas
dorsais e coletar, organizar e disseminar informações sobre os serviços Internet.

4.3 Mercado da Internet

A Internet, atualmente surge como o mais vigoroso motor da economia
mundial. O desenvolvimento acelerado desta rede mundial está engolindo a
economia tradicional, fazendo surgir uma nova, antecipando o futuro. A internet
passou a ser encarada definitivamente como um meio de comunicação de massa
cujo potencial está mexendo com os fundamentos de tudo nesse setor, do rádio à
televisão, da mídia impressa ao cinema. A associação de empresas da Internet tem
um potencial ilimitado, reunindo produtores de conteúdo com canais de acesso
abertos a milhões de pessoas, colocando um vasto e rico conteúdo ao alcance de
todos os seus usuários.
È muito difícil sabermos quantos usuários estão realmente ligados à Internet,
levando-se em conta que esse número muda constantemente. Calcula-se que, em
Setembro de 2002, havia cerca de 605,6 milhões de usuários.

Mundo Todo

Usuários em milhões

África

6,31

Ásia/Pacifico

187,24

Europa

190,91

Oriente Médio

5,12

Canadá e Estados Unidos

182,67

América do Sul

33,35

Quadro 9 – Usuários conectados à Internet no mundo
Fonte: http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html
Segundos dados do IBOPE NetRatings, até abril de 2005 no Brasil temos
11,3 milhões de usuários ativos utilizando a internet. No Quadro 10, apresenta o
número de usuários de internet domiciliares no Brasil.
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O tempo médio de utilização da internet por pessoa no Brasil também está
aumentando nos últimos anos, segundos dados do IBOPE/NetRatings em
Dezembro/2003 o tempo médio era de 12 horas e 24 minutos, em Dezembro/2004 o
tempo médio passou a ser de 13 horas e 56 minutos e na mais recente pesquisa o
tempo médio o brasileiro acessando a internet passou a ser de 15 horas e 04
minutos. Com este resultado o

Brasil ultrapassou o Japão e pela primeira vez

assumiu o posto de líder de navegação entre os países pesquisados pela
metodologia Nielsen//NetRatings.
Usuários 2004
Ativos
Com acesso

Usuários 2005
Ativos
Com acesso

Janeiro

12.093.394

10.656.901

Fevereiro

12.484.475

Março

12.269.533

11.030.724

Abril

11.913.640

11.378.029

Maio

11.681.163

Junho

11.765.602

Julho

11.616.420

Agosto

12.019.552

Setembro

11.992.791

Outubro

11.621.377

Novembro

11.444.102

Dezembro

10.865.234

20.551.168

11.032.316

19.760.497

17.945.437

18.336.044

19.311.854

18.660.650

Quadro 10 – Usuários domiciliares de Internet no Brasil
Fonte: IBOPE NetRatings (2005)
Segundo o PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2003 do
IBGE 11,4% dos domicílios brasileiros tinham um computador com acesso a internet
em 2003. Este percentual correspondia a um total de 7 milhões de domicílios ou 19,3
milhões de pessoas. A participação de microcomputadores com acesso em Santa
Catarina em relação ao Brasil corresponde a 4,5%.
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Existência de microcomputador e acesso à Internet
Brasil, Região
Geográfica e Unidade
Microcomputador
Microcomputador
da Federação
Participação - tinham - com
Participação
- tinham
acesso à Internet
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Centro-Oeste
Sul
Santa Catarina

7.511.253
191.147
782.668
4.617.707
494.244
1.426.648
333.072

100%
2,5%
10,4%
61,5%
6,6%
19,0%
4,4%

5.623.828
125.603
562.447
3.511.496
385.541
1.039.588
251.207

100,0%
2,2%
10,0%
62,4%
6,9%
18,5%
4,5%

Quadro 11 – Percentual de Domicílios com acesso a internet.
Fonte: PNAD IBGE (2003)
Uma das causas do aumento do tempo médio de conexão no Brasil, deve-se
ao aumento de clientes acessando a internet através da banda larga. Segundo
informações do Teleco, no ano de 2004, o Brasil terminou com 2,26 milhões de
acessos banda larga, sendo que 82,5% utilizando a tecnologia ADSL e o restante via
cabo ou rádio. Ou dado importante, refere-se ao perfil do usuário de acesso rápido,
pois atualmente 70% do tempo navegado pelos brasileiros que acessam a web
realizam através de suas residências
Verifica-se também o aumento do meio de acesso através de banda larga na
utilização entre os profissionais liberais, sendo pesquisa do Ibope/NetRatings de, em
2004 a banda larga foi usada por 730 mil profissionais liberais contra 560 mil em
linha discada.
O Teleco estima que o ritmo de crescimento do número de acessos Banda
Larga no Brasil observado em 2004 e 2003 (90%) será mantido em 2005. O Brasil
terminará o ano com 4,21 milhões de acesso Banda Larga dos quais 85% serão na
com a tecnologia de acesso ADSL. Desta forma, o percentual de linhas com telefone
em serviço que possuem uma conexão ADSL passará de 5% (2004) para 9,4%
(2005). No final de 2004 este índice era de 3% para a Telemar, 6% para a Brasil
Telecom e 7% para a Telefônica.
O número de acessos banda larga no mundo em 2004 foi estimado em mais
de 150 milhões (Point-topic) com um crescimento de 50% no ano. O Brasil está entre
os 15 maiores países em número de conexões no mundo.
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4.4 Provedores no Brasil
A RNP passou a divulgar nacionalmente o serviço dos provedores de acesso
e de informação através de palestras e de alguns manuais, tais como o "Guia do
Empreendedor" e o "Guia do Usuário". Começam a surgir então os primeiros
provedores de acesso comercial (RNP, 1996; RNP, 1996a). O primeiro provedor de
acesso à Internet do Brasil foi o IBASE (Instituto Brasileiro de Análises SócioEconômicas) no Rio de Janeiro.
No primeiro momento da Internet no Brasil, distiguiram-se dois tipos de
empresas. A grande maioria era de pequenos empreendedores. Essas empresas
possuíam baixo capital e poucas pessoas envolvidas e, em geral, foram criadas para
serem exclusivamente provedoras de acesso.
Existiam, na época, os BBS (Bulletin Board System), um serviço que permitia
troca de arquivos e de mensagens entre os usuários. A evolução dessas empresas
seria se tornar um provedor de acesso à Internet. Algumas conseguiram perceber a
necessidade e logo ofereceram o serviço a seus clientes. Um exemplo de BBS que
evoluiu e cresceu muito rapidamente é a Mandic, de São Paulo. A Mandic era o
maior BBS do Brasil e, tão logo o acesso comercial foi liberado, passou a oferecer
este serviço. Hoje ela é uma das maiores provedoras do país. Outras BBS
demoraram a perceber que o futuro estaria em se transformar em provedores de
acesso à Internet e perderam seus clientes para as novas provedoras que surgiram.
(IBANEZ, 1999)
Contrastando com os pequenos empreendedores, algumas empresas já
estabelecidas viram no acesso à Internet uma maneira de diversificar seus negócios,
constituindo o segundo tipo. Face aos baixos investimentos requeridos e à
possibilidade de retornos relativamente rápidos, muitas delas aproveitaram a
estrutura já implantada de seus centros de processamento de dados e, com alguns
equipamentos extras tornaram-se provedores de acesso à Internet.
Dois tipos principais de clientes se destacaram. Um tipo de cliente era aquele
que já estava habituado ao uso da Internet nas universidades ou através de
provedores mundiais como Compuserv e America Online. O outro tipo de cliente, em
grande maioria, era formado por aqueles que estavam tomando contato com a
Internet pela primeira vez.
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Segundo dados da Abranet (Associação Brasileira de Provedores de Internet),
os provedores de acesso à internet, são apresentados no Quadro 12, a quantidade
de provedores por Região e Estados entre 2001 e 2002.

REGIÕES/ESTADOS

jul/01

ago/02

VARIAÇÃO

a) REGIÃO NORTE

59

60

1,69

ACRE

1

1

0

AMAPA

3

2

-33,33

AMAZONAS

8

13

62,5

PARÁ

23

20

-13,04

RONDONIA

17

17

0

RORAIMA

2

2

0

TOCANTINS

5

5

0

b) REGIÃO NORDESTE

138

131

-5,07

ALAGOAS

6

6

0

BAHIA

54

52

-3,7
-6,67

CEARA

15

14

MARANHÃO

8

6

-25

PARAIBA

9

6

-33,33

PERNAMBUCO

26

24

-7,69

PIAUÍ

6

7

16,67

RIO GRANDE DO NORTE

10

12

20

SERGIPE

4

4

0

c) REGIÃO CENTRO-OESTE

91

76

-16,48

DISTRITO FEDERAL

25

24

-4

GOIÁS

24

23

-4,17

MATO GROSSO

20

14

-30

MATO GROSSO DO SUL

22

15

-31,82

d) REGIÃO SUDESTE

720

694

-3,61

ESPIRITO SANTO

18

16

-11,11

MINAS GERAIS

162

149

-8,02

RIO DE JANEIRO

111

116

4,5

SÃO PAULO

429

413

-3,73
10,73

e) REGIÃO SUL

233

258

RIO GRANDE DO SUL

86

98

13,95

SANTA CATARINA

55

63

14,55

PARANA

92

97

5,43

TOTAL BRASIL

1241

1219

-1,77

Quadro 12 – Provedores de acesso a Internet – Região e Estados 2001/2002
Fonte: Abranet
Pelos dados de 2001, o estado de Santa Catarina possuía 55 provedores e
em 2002 passou a ter 63 provedores, ao contrário da média nacional que ocorreu
um decréscimo no número de provedores em 1,77%, o estado deve um crescimento
de 14,55% uma das maiores taxas de crescimento no período do país.
Atualmente

em

Santa

Catarina,

nenhuma

entidade

disponibiliza

as

informações da quantidade de provedores anualmente. Para este pesquisa

foi
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realizado um levantamento para descobrir o número de provedores atuando no
estado. Chegou-se ao número de 79 provedores para o final de 2004, ou seja, no
período de 2002-2004 o estado deve um crescimento de 20,2% no número de
provedores.
Desde 1999 vários provedores passaram a prover acesso a internet sem a
cobrança de uma mensalidade, também conhecida como Provedores Gratuitos.
Geralmente os provedores gratuitos estão associados a grandes grupos. O BrFree,
empresa com capital nacional, teve investimentos na faixa de dezenas de milhões de
reais.
Um outro grande provedor gratuito era o Tutopia, do grupo IFX. Talvez a
iniciativa de maior sucesso dos provedores grátis tenha sido o IG (Internet Grátis),
uma iniciativa conjunta do Banco Opportunity e a GP investimentos, do grupo
Garantia que começou a operar em 9 de janeiro de 2000. O investimento, segundo
fontes da própria empresa, foi de aproximadamente 120 milhões de reais. Além dos
dois grandes grupos financeiros, conta com a participação de Matinas Suzuki Jr e de
Aleksandar Mandic, ex-proprietário do provedor Mandic, um dos maiores do país.
(Soares, 2000)
A Telefônica tem, por meio de sua holding, participação no provedor Terra e
no provedor gratuito iTelefônica. A Embratel lançou o Click21, que também fornece
acesso gratuito a Web.
Muito embora os valores típicos cobrados pelo serviço pago tenham se
reduzido, a opinião geral era a de que o acesso pago continuaria a existir juntamente
com o acesso gratuito, mas oferecendo algum valor agregado que o gratuito não
poderia oferecer, tal como conteúdo exclusivo ou especializado ou suporte de
qualidade. A escolha final ficaria com o usuário que utilizaria o serviço que lhe fosse
mais adequado.
O fim do ano 2000 trouxe à tona o que muitos já esperavam. Muitos
provedores gratuitos, como o Super11 e o Net Gratuita, fecharam suas portas em
virtude de deficiências nos seus planos de negócio, que não tinham como dar
retorno financeiro aos seus investidores.
Atualmente no mercado de provedores de acesso gratuitos tem-se 11
provedores ativos no Brasil, conforme demonstrados no Quadro 13, não está sendo
considerado discadores, pois estes utilizam a infra-estrutura de algum provedor já
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estabelecido. Verifica-se que a maioria destes provedores também atuam em Santa
Catarina e em quase todos os 293 municípios do estado.

Provedor
BRfree
Católico Internet
Click 21
IG - Internet Grátis
iBest
iTelefonica
POP
Super Sol
Oi
Tutopia
Yahoo! Acesso
Grátis

Página
Operadora
Presença SC
http://www.brfree.com.br/
ND
http://www.catolico.com.br/
ND
http://www.click21.com.br/
Embratel
Sim
http://www.ig.com.br/
Brasil Telecom
Sim
http://www.ibest.com.br
Brasil Telecom
Sim
http://www.itelefonica.com.br Telefônica
ND
http://www.pop.com.br
GVT
Sim
http://www.supersol.com.br
Sim
http://wwww.oi.com.br
Telemar
Sim
http://www.tutopia.com.br/
Sim
http://br.acesso.yahoo.com/

Sim

Qtde Cidades
ND
ND
12
292
292
ND
20
3
6
292
292

Quadro 13 – Provedores de acesso à Internet gratuitos
Fonte: Site Google e Provedores.
Segundo informações do Comitê Gestor da Internet do Brasil, pela
comemoração dos 10 anos de atuação comercial, comentou que 15% da população
utilizam comercialmente a internet, eles não consideram o número negativo, dado o
estágio o estágio do desenvolvimento nacional.
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na etapa
de coleta de dados. Busca-se apresentar: o perfil dos gestores dos provedores; a
caracterização dos provedores do Estado de Santa Catarina; a percepção dos
gestores dos provedores em relação ao ambiente; o comportamento estratégico
adotado no período e seu desempenho percebido. Neste capítulo também são
analisadas as associações entre a percepção do ambiente, o comportamento
estratégico e o desempenho.
5.1 Análise do perfil do administrador do provedor
Nesta seção os dados da amostra dos respondentes analisados buscam
apresentar o perfil dos gestores dos provedores quanto: a) sexo; b) tempo que o
gerente trabalha na empresa; c) escolaridade e d) idade.
Em relação à primeira variável analisada que caracteriza o perfil do
administrador dos provedores de Santa Catarina, tem-se que 17,6% dos provedores
são administrados por gerentes do sexo feminino e 82,4% são administrados por
gerentes do sexo masculino, conforme dados apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Perfil do administrador do provedor - sexo

Sexo

Freqüência

Feminino
Masculino
Total

6
28
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

6
34

17,6%
82,4%
100,0%

Freqüência
relativa
acumulada
17,6%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Na Tabela 2 apresenta-se a variável tempo de empresa, ou seja, o período
de tempo (em anos) que o respectivo gerente trabalha na administração do
Provedor. Verifica-se que 41,2% dos entrevistados trabalham na administração do
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provedor na faixa de 7 a 10 anos, 29,4% dos entrevistados trabalham na faixa de 4 a
6 anos, 17,6% trabalham a mais de 10 anos na administração e 11,8% trabalham na
faixa de 1 a 3 anos na administração do provedor.
Aqueles gestores que responderam trabalhar mais de 10 anos no provedor,
infere-se que estes gerentes já trabalhavam nestas empresas quando optaram pela
diversificação da atuação, partindo para trabalhar no ramo de provedores de
internet, uma vez que a internet comercial no Brasil completou 10 anos no mês de
maio de 2005.
Tabela 2 – Perfil do administrador do provedor – tempo de empresa
Tempo de Empresa

Freqüência

De 1 a 3 anos
De 4 a 6 anos
De 7 a 9 anos
Mais de 10 anos
Total

4
10
14
6
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

4
14
28
34

11,8%
29,4%
41,2%
17,6%
100,0%

Freqüência
relativa
acumulada
11,8%
41,2%
82,4%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Em relação a variável escolaridade, 82,4% dos gerentes que administram os
provedores possuem graduação ou pós-graduação, enquanto 8,8% possuem nível
superior incompleto e 8,8% possuem o 2o grau completo, conforme dados
apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Perfil do administrador do provedor – escolaridade
Escolaridade

Freqüência

2o. Grau Completo
Graduação Incompleta
Graduação
Pós-Graduação
Total

3
3
18
10
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

3
6
24
34

8,8%
8,8%
52,9%
29,5%
100,0%

Freqüência
relativa
acumulada
8,8%
17,6%
70,6%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Para concluir o perfil dos gestores dos provedores, foi verificada a variável
idade, conforme os dados expostos na Tabela 4. Os dados obtidos demonstram que
os 61,8% dos gerentes estão na faixa de 30 a 39 anos, 17,6% estão na faixa de 40 a
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49 anos, 17,6% estão na faixa de abaixo de 30 anos e 8,8% dos gerentes estão na
faixa de 50 a 59 anos.
Tabela 4 – Perfil do administrador do provedor – idade
Idade

Freqüência

Abaixo de 30 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
De 50 a 59 anos
Total

4
21
6
3
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

4
25
31
34

11,8%
61,8%
17,6%
8,8%
100,0%

Freqüência
relativa
acumulada
11,8%
73,5%
91,2%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Em vista das informações apresentadas, é possível identificar em termos
gerais o perfil dos gerentes dos provedores de Santa Catarina. Em resumo, em sua
maioria 82,4% são do sexo masculino, 41,2% trabalham na empresa na faixa de 7 a
10 anos, 82,4% possuem nível graduação ou pós-graduação e 61,8% estão na faixa
de 30 a 39 anos.
5.2 Análise do perfil dos provedores
Nesta seção busca-se apresentar o perfil dos provedores de internet de Santa
Catarina, a partir das características: a) tempo de atividade, ou seja, há quanto
tempo existe o provedor no mercado; b) tipos de serviço prestados para acesso à
internet; c) número de clientes ativos no provedor; d) segmentação dos clientes em
residencial e não residencial e e) número de funcionários que trabalham nos
provedores.
Quanto ao tempo de atividade dos Provedores, os dados da Tabela 5,
demonstram que 52,9% das empresas têm de 7 a 10 anos de mercado, sendo que
32,4% dos provedores possuem 4 a 6 anos, 8,8% possuem de 1 a 3 anos e 5,9%
dos provedores possuem mais de 10 anos de atividade.
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Tabela 5 - Tempo de atividade do provedor
Tempo de atividade

Freqüência

De 1 a 3 anos
De 4 a 6 anos
De 7 a 10 anos
Mais de 10 anos
Total

3
11
18
2
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

3
14
32
34

8,8%
32,4%
52,9%
5,9%
100,0%

Freqüência
relativa
acumulada
8,8%
41,2%
94,1%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
A fim de melhor caracterizar os provedores estudados, foi solicitado que
identificassem os principais tipos de serviços prestados para acesso a internet de
seus usuários finais. Identificou-se que da amostra pesquisada 97,1% prestam o
serviço de acesso a Internet através de Banda Larga, 91,2% prestam através de
acesso discado, 50% através de rádio e 29,4% prestam através de outros meios,
como circuitos dedicados. Uma outra maneira de acesso à internet é através de
cable modem, prestados pelas empresas de TV a Cabo, não foi apontado este meio
como acesso. A soma percentual extrapola 100%, conforme dados da Tabela 6, pois
vários provedores prestam mais de um tipo de serviço para acesso à internet.
Tabela 6 - Tipo de serviço prestado para acesso à Internet
Serviço prestado para acesso a
Internet

Freqüência

Freqüência relativa

Discado
Banda Larga
Rádio
Outros Meios

31
33
17
10

91,2%
97,1%
50,0%
29,4%

Fonte: Dados da pesquisa
Em relação ao número de cliente e a segmentação dos clientes, conforme
exposto nas Tabelas 7 e 8, verifica-se que 55,9% dos provedores possuem de 100 a
900 clientes, 20,6 % dos provedores possuem de 901 a 1800 clientes, ou seja,
76,5% dos provedores estudados estão na faixa de 100 a 1800 clientes.
Verifica-se em relação à segmentação que 58,8% dos provedores, possuem
em suas carteiras o predomínio de clientes residenciais (acima de 55% de clientes
residenciais). Já 32,4% dos provedores possuem em suas carteiras predomínio de
clientes não residenciais (acima de 55% de clientes empresariais). Já 8,8% dos
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provedores possuem um equilíbrio em suas carteiras em relação ao percentual de
clientes residenciais e não residencial.
Tabela 7 - Número de clientes por provedor
Número de Clientes

Freqüência

De 100 a 900 clientes
De 901 a 1800 clientes
De 1801 a 2600 clientes
De 2601 a 3400 clientes
De 3401 a 4200 clientes
Mais de 4201 clientes
Total

19
7
6
1
1
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

19
26
32
32
33
34

55,9%
20,6%
17,6%
0,0%
2,9%
2,9%
94,1%

Freqüência
relativa
acumulada
55,9%
76,5%
94,1%
94,1%
97,1%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Tabela 8– Perfil dos clientes dos provedores
Perfil dos Clientes
Freqüência
Não
Residencial
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
Total

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

2
4
9
11
14
15
26
29
32
33
34

5,9%
5,9%
14,7%
5,9%
8,8%
2,9%
32,4%
8,8%
8,8%
2,9%
2,9%
100%

Freqüência
relativa
acumulada

Residencial
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%

2
2
5
2
3
1
11
3
3
1
1
34

5,9%
11,8%
26,5%
32,4%
41,2%
44,1%
76,5%
85,3%
94,1%
97,1%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao número de funcionários, verifica-se que em 85,3% dos provedores
empregam de 2 a 13 funcionários, sendo que deste total, 47,1% estão na faixa de 2
a 5 funcionários, 23,5% estão na faixa de 6 a 9 funcionários e 14,7% estão na faixa
de 10 a 13 funcionários. Somente 14,7% dos provedores empregam na faixa acima
de 14 funcionários. A Tabela 9 expõe a situação identificada.
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Tabela 9 – Número de funcionários
Número de
Funcionários

Freqüência

De 2 a 5 funcionários
De 6 a 9 funcionários
De 10 a 13 funcionários
De 14 a 17 funcionários
De 18 a 21 funcionários
Mais de 22 funcionários
Total

16
8
5
3
1
1
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

16
24
29
32
33
34

47,1%
23,5%
14,7%
8,8%
2,9%
2,9%
100,0%

Freqüência
relativa
acumulada
47,1%
70,6%
85,3%
94,1%
97,1%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Deve-se perceber que, de acordo com a classificação do Sebrae para
empresas do ramo de comércio e serviços, são micro empresas aquelas que
possuem até 9 funcionários, logo se verifica que 70,6% dos provedores, nesta
classificação, são micro-empresas. Pode-se questionar a utilização desta escala na
utilização para provedores, uma vez, que são empresas que utilizam muita
tecnologia e absorvem pouca mão de obra.
Em relação ao perfil dos provedores de internet de Santa Catarina tem-se
que: 52,9% dos provedores estão no mercado na faixa de 7 a 10 anos, os serviços
que prestam para acessar a internet é de 97,1% através de banda larga e 91,2%
através de discado, em 55,9% dos provedores possuem de 100 a 900 clientes com
predomínio de clientes residenciais e em 47,1% dos provedores possuem de 2 a 5
funcionários, sendo predominantemente, segundo classificação do Sebrae microempresas.
5.3 Percepção do ambiente dos provedores de Santa Catarina.
Nesta seção apresenta-se os dados dos provedores em relação à percepção
das variáveis ambientais tecnologia, política, legislação, economia, fornecedores,
Anatel, concorrentes e questões sociais. Finaliza-se esta secção com classificação
geral da percepção ambiental conforme a tipologia de Duncan (1972).
Os dados coletados junto aos Gerentes dos Provedores permitiram montar um
Gráfico para classificar cada variável ambiental dentro do modelo de complexidade e
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estabilidade de Duncan (1972). O Gráfico 1, a seguir, apresenta as percepções dos
gerentes para cada variável ambiental

5

Dinâmico

Dinâmico- Simples

Dinâmico-Complexo

4,5
4
3,5

Estático

3
Tecnologia

2,5

Politica
Legislação

2

Economia
Fornecedores

1,5

Estático - Simples

Anatel

Estático-Complexo

Concorrentes

1
1

1,5

2

2,5

3

3,5

Simples

4

4,5

5

Questão Social

Complexo

Gráfico 1 – Modelo complexidade e estabilidade – ambiente provedores de SC.
Fonte: Dados da pesquisa
Em relação a variável Tecnologia, Economia e Concorrentes, percebe-se
claramente dentro do Quadrante Dinâmico-Complexo, que segundo Duncan (1972),
indica um elevado grau de percepção de incerteza, caracterizado por uma ambiente
por um grande número de fatores diferentes e em contínua mudança.
As variáveis Política e Questão Social estão no Quadrante EstáticoComplexo,

onde

para

Duncan

os

Gerentes

possuem

uma

percepção

moderadamente reduzida da incerteza. Pode-se verificar também que elas estão em
um campo muito próximo dos outros quadrantes.
O quadrante estático-simples é percebido por fatores e componentes que
permanecem basicamente os mesmos e não mudam, caracterizando como reduzida
percepção das incertezas. A variável Legislação, Anatel e Forncedores estão no
neste quadrante.
Ou seja, cada variável pode ser classificada dentre de um quadrante, pois é
percebida de maneira diferente por cada Gerente, vale ressaltar que estas variáveis
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que estão muito próximas do limites de interação com outros quadrantes, permitem
deduzir que também possuem características de outros quadrantes.
Um dos objetivos deste trabalho é verificar a percepção geral do ambiente,
por parte dos Gerentes dos provedores de Santa Catarina no período de 2001 a
2004, segundo tipologia de Duncan. Na Tabela 10, a seguir, apresenta-se os dados
consolidados.
Tabela 10 – Classificação do ambiente dos provedores de SC
Classificação do Ambiente

Freqüência

Estático - Complexo
Dinâmico - Simples
Dinâmico - Complexo
Total

3
24
7
34

Freqüência
acumulada

Freqüência
relativa

3
27
34

8,8%
70,6%
20,6%
100,0%

Freqüência
relativa
acumulada
8,8%
79,4%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa
Verifica-se que a percepção geral dos gerentes dos provedores em relação a
todas as variáveis analisadas neste período é predominantemente Dinâmico-Simples
com 70,6% das ocorrências, ou seja, os gerentes percebem os seus ambiente com
moderado a elevado grau de incerteza, pois os fatores e componentes são um tanto
semelhante entre si e estão em contínuo processo de mudança.
Já 20,6% dos gerentes perceberam o ambiente como Dinâmico-Complexo, ou
seja, para estes gerentes tem-se elevada percepção da incerteza, com um grande
número de fatores e componentes no ambiente diferentes entre si e estão em
contínuo processo de mudança.
Também obtiveram ocorrências em 8,8% dos gerentes a percepção do
ambiente como Estático-Complexo, onde para estes gerentes a incerteza percebese de maneira moderadamente reduzida, onde no ambiente tem-se um grande
número de fatores e componentes que são semelhantes entre si e não sofrem
grandes mudanças no tempo.
Não se verificou na percepção dos gerentes o ambiente Simples-Estático,
onde se teria uma reduzida percepção da incerteza. Resumidamente é possível
descrever os seguintes resultados sobre a percepção do ambiente, pelos gerentes
dos provedores de internet.
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Resultado 1 - Os gerentes percebem o ambiente como Dinâmico-Complexo
para as variáveis Tecnologia, Concorrência e Economia.
Resultado 2 - Os gerentes não percebem o ambiente de internet como EstáticoSimples.
Resultado 3 - Os gerentes percebem predominantemente o ambiente de
internet como Dinâmico-Simples.

5.4 Análise do Comportamento
Nesta seção apresenta-se o comportamento estratégico adotado no período,
segundo os gerentes dos provedores, mas antes de apresentar a classificação das
organizações em tipos de comportamento. Busca-se apresentar a classificação de
cada uma das onze dimensões, que serão analisadas separadamente, considerando
a qual problema do ciclo adaptativo (Miles e Snow, 1978) se refere: empresarial, de
engenharia ou administrativo.
A primeira dimensão analisada refere-se ao problema empresarial - domínio
de produto-mercado, ou seja, à postura que a organização adota frente a sua
parcela de mercado. As respostas obtidas distribuíram-se,

predominantemente,

entre o comportamento Defensivo (32%) e Analista (29%), conforme evidência a
Tabela 11.
Tabela 11 - Problema empresarial: domínio de produto-mercado
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – serviços estáveis mas focados em novos segmentos de
mercado

10

29%

Defensivo – serviços estáveis e focados nos atuais segmentos
mercado

11

32%

Prospector – serviços inovadores e em constante modificação

6

18%

Reativo – serviços são modificados conforme necessidade do
mercado

7

21%

Total

34

100%

Fonte: Dados da pesquisa
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A análise dos dados em relação ao problema empresarial demonstra uma
pequena predominância do comportamento defensivo (32%) no que refere ao
domínio de produto-mercado quanto comparado ao comportamento analista. O
comportamento defensivo indica que os gerentes dos provedores estão dirigindo os
seus serviços preferencialmente para um determinado segmento de mercado e os
seus serviços prestados durante o período de 2001 a 2004 não sofreram muitas
modificações. O comportamento analista verificado em 29% dos casos, indica que
os gerentes dos provedores não modificaram sua gama de serviços, mas
apresentam serviços específicos para cada segmento de atuação.
A segunda dimensão analisada refere-se à postura de sucesso, que pode ser
entendida como o modo a imagem que a organização passa para o mercado. A
Tabela 12 apresenta os resultados.
Tabela 12 - Problema empresarial: postura de sucesso
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – Adoção de novas idéias somente depois de
cuidadosamente analisadas

14

41%

Defensivo – Serviços constantes para clientes seletivos

11

32%

Prospector – Reputação no mercado em ser criativo e inovador

5

15%

Reativo – Novos produtos somente se perder clientes para
concorrência

4

12%

Total

34

100%

Fonte: Dados da pesquisa
Os dados da Tabela 12 evidenciam diferença entre os comportamentos
percebidos. Essa é uma informação expressiva, uma vez que indica a imagem que o
provedor passa ao mercado, na busca de sua postura de sucesso. Verifica-se que
41% dos provedores somente adotam novas idéias depois

de cuidadosamente

analisadas, ou seja, adotam um comportamento analista. O comportamento
defensivo é verificado em 32% dos gerentes dos provedores, ou seja, adotam a
estratégia de manter seu portifólio de serviços constante buscando atender aos seus
clientes de maneira seletiva.
Ainda referente ao problema empresarial, a terceira dimensão analisada foi o
comportamento da organização frente às atividades de vigilância/monitoramento
ambiental, ou seja, o tempo gasto pela organização para estudar e compreender as
turbulências ambientais. A Tabela 13 apresenta os dados coletados.
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Tabela 13 - Problema empresarial: monitoramento ambiental
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – No monitoramento gasta-se razoável quantidade de tempo

13

38%

Defensivo – No monitoramento, não se gasta muito tempo

5

15%

Prospector – No monitoramento, gasta-se muito tempo

3

9%

Reativo – Monitoramento esporadicamente quando tem algum fato
de interesse no mercado

13

38%

Total

34

100%

Fonte: Dados da pesquisa
Nesta questão, identificou-se o predomínio dos comportamentos, Analista e
Reativo com 76%, ou seja, 38% dos pesquisados informam gastar um tempo
razoável no monitoramento do mercado e os outros 38% informam esporadicamente
monitoram o mercado. É possível identificar que somente 9% dos provedores com
comportamento Prospector, ficam muito tempo monitorando o seu ambiente e 15%
dos provedores adotam um comportamento Defensivo, gastando muito pouco tempo
no monitoramento do ambiente.
Verifica-se que em 53% dos pesquisados o tempo de monitoramento do
ambiente é mínimo ou esporádico. Isto sugere que as organizações preocupam-se
com o ambiente apenas quando fatores externos interferem em suas atividades,
exigindo algum tipo de reação.
A quarta é última dimensão do problema empresarial diz respeito ao modo
pelo qual a organização busca crescer, ou seja, o motivo que o provedor justifica o
aumento do número de clientes. Os dados obtidos estão expressos na Tabela 14.
Tabela 14 - Problema empresarial: crescimento
Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – Atuação predominante nos atuais mercados e entrada em
novos somente depois de cuidadosa análise

9

26%

Defensivo – Concentração no atual mercado

10

29%

Prospector - Entrada em novos mercados com novos serviços

6

18%

Reativo - Respostas às pressões do mercado

9

26%

Total

34

100%

Comportamento percebido

Fonte: Dados da pesquisa
As respostas obtidas não permitem afirmar que haja um tipo predominante de
comportamento estratégico no que se refere à postura de crescimento. Os tipos de
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comportamento Analista, Defensivo e Reativo apresentam percentuais bastante
próximos, com pequena predominância do comportamento Defensivo (29%). O
crescimento baseado em um comportamento Prospector, onde se utilizou a
estratégia de entrar em novos mercados, foi identificado em 18% das organizações.
Considerando-se

as

quatro

dimensões

do

problema

empresarial,

anteriormente expostas, é possível identificar que para os problemas domínio
produto-mercado e crescimento os gerentes adotam um comportamento Defensivo e
para os problemas postura de sucesso e monitoramento adotam um comportamento
Analista. Destaca-se que o tipo Prospector não foi identificada como de maior
ocorrência em nenhuma das quatro dimensões, demonstrando que os empresários
deste setor nesta dimensão não estão procurando explorar as oportunidades e
mercados. O Gráfico 2, ilustra a situação global das empresas frente ao problema
empresarial.

Problema Empresarial
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40%
35%
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10%
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Postura de
Sucesso
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Crescimento
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Defensivo
Prospector
Reativo

Gráfico 2 - Problema empresarial
Fonte: Dados da pesquisa
A análise do gráfico permite perceber que, em termos gerais, há um
comportamento bastante heterogêneo, frente a cada uma das quatro dimensões do
problema empresarial. Conforme Miles e Snow (1978), a solução do problema
empresarial apresenta riscos diferenciados, conforme o comportamento estratégico
predominantemente adotado.
Resumidamente em relação ao problema empresarial, que segundo Miles e
Snow (1978) refere-se a escolha do domínio produto mercado, pode-se inferir que:
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os provedores trabalham com um portifólio de serviços constante, atuando
predominantemente em seu atual mercado; podem entrar em novos mercados ou
adotar novas idéias, mas somente depois de cuidadosa análise e preocupam-se com
o monitoramento do ambiente somente quando acreditam que existe algum
problema que lhe possam atrapalhar, ou seja não se tem o predomínio de um
comportamento.
Para o tipo Defensivo, o principal risco reside na extinção bastante rápida da
organização no caso de uma mudança de mercado, principalmente por estar
apostando na viabilidade de manter seu limitado conjunto de produtos e atividades.
O

maior

risco

do

comportamento

Analista

consiste

na

necessidade

de,

permanentemente, otimizar o equilíbrio entre flexibilidade e estabilidade. A total
instabilidade, característica de organizações reativas é, por si só, seu maior risco.
Continuando com a análise das demais dimensões, tem-se o problema de
engenharia caracterizado por três aspectos principais: objetivos tecnológicos,
amplitude tecnológica e anteparos tecnológicos.
Em relação à dimensão de problema de engenharia - objetivos tecnológicos,
procurou-se identificar as principais metas dos provedores, a fim de verificar a sua
dedicação e compromisso. A Tabela 15 apresenta os resultados.
Tabela 15 - Problema de engenharia: objetivos tecnológicos
Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – Manutenção dos custos sobre controle e seletivamente
gerar novos produtos ou entrar em novos mercados

16

47%

Defensivo – Manutenção dos custos sobre controle

10

29%

Prospector – Disponibilizar recursos necessários para desenvolver
novos serviços ou mercados

5

15%

Reativo- Plano guardado para utilizar quando existir alguma ameaça

3

9%

Total

34

100%

Comportamento percebido

Fonte: Dados da pesquisa
Em relação aos objetivos tecnológicos, tem predomínio do comportamento
Analista em 47% das ocorrências e Defensivo em 29%. Ou seja há um grande
predomínio nesta dimensão na preocupação com o controle dos custos. O
comportamento Reativo e Prospector foram identificados respectivamente em 9% e
15% das empresas pesquisadas. O comportamento Prospector em 15% das
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empresas, evidência a preocupação dos gerentes destes provedores com o contínuo
desenvolvimento de novos serviços ou mercados.
Com relação à amplitude tecnológica, procurou-se identificar o perfil de
habilidade exigidas do pessoal administrativo nas empresas pesquisadas, a fim de
especular sobre o quão amplos e flexíveis podem ser seus aparatos tecnológicos.
Foi identificada em 41% das empresas o comportamento Prospector, ou seja
os gerentes acreditam que em suas empresas há uma predominância de um perfil
de habilidades amplas e diversas dotando-as da necessária flexibilidade para
prospectar novos produtos e mercados. Esses dados e os demais estão expostos na
Tabela 16.
Tabela 16 - Problema de engenharia: amplitude tecnológica
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – Habilidades que capacitam identificar tendências e
desenvolver novos serviços.

2

6%

Defensivo – Habilidades que são concentradas em uma ou poucas
áreas específicas.

8

24%

Prospector – Habilidades diversas, flexíveis e que permitem que
mudanças sejam iniciadas

14

41%

Reativo – Habilidades estão relacionadas com termos próximos dos
clientes e mercados.

10

29%

Total

34

100%

Fonte: Dados da pesquisa
A Tabela também demonstra que, 29% dos casos estudados adotam o
comportamento Reativo, ou seja, nestas organizações os gerentes preferem ter
pessoal com habilidades fluídas, passageiras e instáveis, voltadas à solução
imediata de qualquer questão urgente que lhe surja. Essa postura torna-se
preocupante, pela ausência de consistência e de visão a longo prazo. Em outros
24%, identificou-se o comportamento Defensivo, caracterizado pela especialização
do pessoal em poucas áreas de conhecimento, o que, naturalmente, traz o risco
inerente da obsolescência.
A terceira e última dimensão do problema de engenharia, refere-se aos
anteparos tecnológicos, ou seja, às habilidades que a organização procura ter para
proteger-se contra concorrentes, defendendo seus espaços. Os dados colhidos
demonstram pequeno predomínio do comportamento Reativo em 32% das
ocorrências, ou seja, os provedores buscam desenvolver a habilidade de poder
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responder às modificações do ambiente quando elas aparecem. O comportamento
Analítico foi verificado em 29% dos casos, ou seja, os provedores para se defender
da concorrência procuram desenvolver a habilidade de analisar as tendências e
adotar somente aquelas que tenham comprovado potencial. A Tabela 17 detalha os
dados obtidos.
Tabela 17 - Problema de engenharia: anteparo tecnológico
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – Habilidade de ser cuidadoso em analisar as tendências e
adotar somente aquelas que tenham comprovado potencial

10

29%

Defensivo – Habilidade de fazer um limitado número de atividades
excepcionalmente bem feitas

9

26%

Prospector – Habilidade em desenvolver novos serviços e mercados

4

12%

Reativo – Habilidade em responder as modificações do mercado
quando aparecem

11

32%

Total

34

100%

Fonte: Dados da pesquisa
O comportamento Reativo traz certa fragilidade a essas organizações, pois as
tornam muito vulneráveis às oscilações do mercado, as quais, obviamente, podem
ser bastante negativas a qualquer organização. O comportamento Defensivo foi
citado em 26% dos casos, indicando que os gerentes possuem uma grande
preocupação em desenvolver habilidades para que seu corpo funcional consiga
fazer um limitado número de atividades excepcionalmente bem feitas. O
comportamento Prospector deve a menor ocorrência com 12% dos casos.
A fim de visualizar globalmente as soluções encontradas para o problema de
engenharia nas organizações em estudo, construiu-se o Gráfico 3, a seguir.
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Gráfico 3 - Problema de engenharia
Fonte: Dados da pesquisa
O gráfico permite verificar que não existe um tipo de comportamento
predominante no que se refere aos objetivos tecnológicos. O comportamento
Analista, quanto ao objetivo tecnológico, procura manter seus custos sob controle
para assim garantir que a organização consiga manter-se de modo satisfatório em
seu atual mercado, buscando oportunidades em novos mercados com potencial
comprovado. Em relação à amplitude tecnológica, tem-se um comportamento
Prospector, onde os gerentes informam que suas equipes possuem habilidades
diversas e flexíveis permitindo assim que mudanças possam sejam iniciadas, Já em
relação aos anteparos tecnológicos o comportamento verificado foi Reativo, onde a
equipe possui habilidade para responder ao mercado quando os problemas
aparecem.
Verifica-se uma incongruência entre a amplitude e anteparos tecnológicos,
uma vez que os gerentes afirmam que suas equipes possuem habilidades diversas
para iniciarem mudanças, por outro lado afirmam que somente irá agir se for para se
defender. Ou seja, deveria existir uma sinergia tecnológica para que a organização
consiga, simultaneamente, manter atividades estáveis e mais instáveis, típica de
novos produtos/mercados, ou seja, as empresas escolhem diversos sistemas
técnicos para se adaptarem e responderem ao mercado.
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O terceiro problema do ciclo adaptativo de Miles e Snow é chamado problema
empresarial e foi pesquisado segundo quatro dimensões principais: coalizão
dominante, planejamento, estrutura e controle.
O termo coalizão dominante, segundo Rossetto (1998), refere-se ao grupo de
pessoas ou cargos que exerce maior poder de influência nas decisões
organizacionais e que definem as áreas de maior importância dentro da
organização. A Tabela 18 detalha os dados coletados.

Tabela 18 - Problema administrativo: coalizão dominante
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista - Analisar as oportunidades de mercado e selecionar aquelas com
potencial, mantendo posição financeira segura

11

32%

Defensivo – Manter posição financeira segura através de controle dos custos
e medidas de qualidade

13

38%

Prospector – Desenvolver novos serviços e expandir-se em novos mercados
ou segmentos de mercados

7

21%

3

9%

34

100%

Reativo – Concentrar-se nas atividades que precisem de atenção conforme
contingências dos mercados
Total

Fonte: Dados da pesquisa
A análise demonstra que em 38% das organizações têm a coalizão dominante
com o perfil Defensivo, ou seja, a área financeira possui forte influência, uma vez,
que busca que os gerentes buscam manter a posição financeira segura através de
controle dos custos e medidas de qualidade. Em 32% das organizações, a coalizão
dominante foi identificada com características do comportamento Analista. Isso
significa que, nessas organizações, os profissionais encarregados de planejamento
e análise são muito importantes e necessários para que a organização possa decidir
que atitude tomar frente às turbulências ambientais, mas sempre se preocupando
em manter uma posição financeira segura. O percentual de organizações com
comportamento Reativo, que têm como grupo de maior influência os solucionadores
de problemas, os quais agem segundo a necessidade, denotando grande
instabilidade, apresentou em 9% dos casos.
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A segunda dimensão do problema administrativo é o planejamento e foi
analisada através da caracterização do comportamento da empresa frente à
preparação para o futuro. Os dados são apresentados na Tabela 19.
Tabela 19 - Problema administrativo: planejamento
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – Identificação de tendências de mercados que possuem
potencial comprovado, enquanto soluciona os problemas atuais.

6

18%

Defensivo – Identificação e solução dos atuais problemas para manter
a posição no mercado

9

26%

Prospector – Identificação de tendências e oportunidades que possam
gerar novos serviços/mercados

12

35%

Reativo – Identificação de soluções para problemas ou desafios
imediatos.

7

21%

Total

34

100%

Fonte: Dados da pesquisa
Neste aspecto, identificou-se predominância do comportamento Prospector,
com 35% de ocorrência, ou seja, existe uma preocupação por parte dos gerentes em
identificar tendências ou oportunidades que possam gerar novos serviços ou
conquistar novos mercados. O comportamento Defensivo ocorre 26% dos
provedores,

demonstrando a preocupação com a manutenção segura do atual

domínio de produto-mercado. O comportamento Reativo deve ocorrência em 21%
dos provedores, onde os gerentes identificam as soluções para problemas ou
desafios imediatos, ou seja, esta visão é preocupante para o futuro da organização.
O comportamento analista foi verificado em 18% dos provedores, o que evidência as
organizações com especial dedicação ao planejamento, por planejarem tanto para a
estabilidade quanto para a mudança.
A terceira dimensão do problema administrativo é a estrutura, que foi
analisado quanto à forma que se encontram estruturalmente organizadas, a Tabela
20 expõe os resultados.
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Tabela 20 - Problema administrativo: estrutura
Freqüência

Comportamento percebido
Analista – Estrutura basicamente por departamento, mas também
orientada por serviço/mercado
Defensivo – Estrutura departamental
Prospector – Estrutura voltada para os produtos e mercados
Reativo – Não tem estrutura fixa
Total

Freqüência
Relativa

8

24%

8
7
11
34

24%
21%
32%
100%

Fonte: Dados da pesquisa
Em relação à estrutura, identificou-se uma predominância do comportamento
Reativo em 32% dos casos. Pode-se associar a este comportamento por serem na
maioria dos casos micro-empresas que

não possuem uma estrutura fixa, mas

mutável em função de alterações ambientais. Os comportamentos Analista e
Defensivo foram percebidos respectivamente em 24% dos casos. Em 21% dos
provedores adotam o comportamento Prospector, ou seja, os gerentes possuem
uma estrutura orientada para os produtos e mercados.
A última dimensão do problema administrativo que foi investigada refere-se à
forma de controle adotado pelas organizações, ou seja, o processo que a empresa
utiliza para avaliar e incentivar a participação da equipe das decisões. Na Tabela 21,
são apresentados os dados.
Tabela 21 - Problema administrativo: controle
Comportamento percebido

Freqüência

Freqüência
Relativa

Analista – Decisão centralizada e utilização de relatórios para
analisar os riscos

13

38%

Defensivo – Decisão altamente centralizada e o controle
principalmente por relatórios de faturamento

6

18%

Prospector – Decisão descentralizada e participativa, controle é
pelas vendas.

11

32%

Reativo – Decisão descentralizada e utilização de relatórios para
solucionar problemas

4

12%

Total

34

100%

Fonte: Dados da pesquisa

Nesse aspecto, identificou-se a maior ocorrência do comportamento Analista
em 38% das organizações estudas. Este comportamento evidência que as tomadas
de decisões são principalmente centralizadas dos gerentes e com auxilio de
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relatórios para analisar os riscos. O comportamento Prospector, foi identificado em
32% dos casos, demonstrando que os gerentes utilizam formas descentralizadas e
participativas de controle. O comportamento Defensivo, identificado em 18% das
organizações, explica-se pela preocupação primária de defender sua estável
posição de mercado, ficando o controle, assim centralizado na mão da coalizão
dominante.
A fim de visualizar o comportamento frente às quatro dimensões do problema
administrativo, foi construído do Gráfico 4.

Problema Administrativo
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Coalizão Dominante

Planejamento

Estrutura

Controle

Analista
Defensivo
Prospector
Reativo

Gráfico 4 - Problema administrativo
Fonte: Dados da pesquisa
Quanto ao problema administrativo, pode-se identificar, a partir do gráfico,
que não há um padrão

de comportamento idêntico nas quatro dimensões. Em

termos de coalizão dominante predomina o comportamento Defensivo. No
planejamento, a maior ocorrência é de organizações com o comportamento
Prospector. Em termos de estrutura organizacional, identifica-se o predomínio do
comportamento Reativo. No controle, predomina o comportamento Analista.
Quanto ao comportamento adotado pelos gerentes dos provedores de Santa
Catarina no período de 2001 a 2004, pode ser caracterizado como comportamento
Analista em 35% dos provedores, em seguida o comportamento Prospector por
26%, Defensivo em 24% e Reativo em 15%, conforme representado no Gráfico 5.

159

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Analista

Defensivo

Prospector

Reativo

Gráfico 5 – Definição do tipo de comportamento estratégico preponderante.
Fonte: Dados da pesquisa
De modo geral, identificou-se pequeno grau de convergência entre o perfil
identificado, separadamente, em cada uma das 11 dimensões estudadas. Essa
situação, obviamente, reflete-se na análise agrupada das dimensões que
caracterizam cada um dos três problemas que compõem o ciclo adaptativo:
empresarial, de engenharia e administrativo.
A divergência de comportamento estratégico demonstrado, frente a cada uma
das onze dimensões analisadas neste estudo, leva à reflexão do modo pelo qual
essas organizações têm conseguido equacionar seus problemas e limitações tendo
em vista seu tempo de atuação no mercado.
Miles e Snow (1978) afirmam que as escolhas organizacionais, no que se
refere

a

comportamento

estratégico,

são

limitadas

pelas

crenças

dos

administradores a respeito da direção e controle dos recursos humanos,
configurando-se, assim , em aspectos definidores da habilidade da organização em
se adaptar ao ambiente.
Para que as organizações em estudo consigam promover ajustes entre suas
várias atividades, de modo que o comportamento estratégico preponderante adotado
tenha coerência com o ambiente em que a empresa se insere, a coalizão dominante
desempenha fundamental papel. O enfoque da escolha estratégica proposta por
Child em 1972 e adotado por Miles e Snow (1978) como um dos pilares conceituais
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de sua obra, coloca forte ênfase no papel da coalizão dominante dentro da
organização.
Afirmam os autores que o grupo de tomadores de decisão com maior
influência dentro da organização, a chamada coalizão dominante, é responsável
pelas atividades de monitoramento ambiental e de segmentação do ambiente
externo, uma vez que a organização responde aquilo que sua coalizão dominante
percebe.
A efetividade da adaptação organizacional reside nas percepções da coalizão
dominante frente às condições ambientais e nas decisões que são tomadas como
resposta a essas condições. O necessário ajuste entre todas as atividades será
realizado pela coalizão dominante, tendo em vista suas percepções frente à dinâmica do ciclo
adaptativo.

Assim, é possível depreender, com base na literatura e na situação
identificada junto às empresas estudadas, que a percepção da coalizão dominante é
fator determinante da heterogeneidade, incongruência e até mesmo divergência
entre os comportamentos identificados frente às onze dimensões estudadas.
Para finalizar a análise, destaca-se que o estudo realizado evidencia um perfil
preponderante de comportamento nos provedores de internet de Santa Catarina no
período de 2001 a 2004, e pode-se descrever o seguinte resultado:

Resultado 4 - Os gerentes tendem a adotar um comportamento estratégico
mais analítico em resposta ao seu mercado.

5.5 Percepção do desempenho
Nesta seção serão apresentadas as informações sobre a percepção do
desempenho, segundo os gerentes dos provedores, obtiveram no período 2001 a
2004 em relação aos seus concorrentes. São apresentados os comparativos para
desempenho de vendas, taxa de retenção, lucratividade e desempenho geral.

161

Em relação ao desempenho de vendas, no período estudado, os gerentes
acreditam em 56% das ocorrências o seu desempenho está na média dos seus
concorrentes e somente 3% acreditam que o seus desempenho é muito maior e
muito menor que dos concorrentes. A Tabela 22, a seguir, os dados são expostos.
Tabela 22 - Percepção desempenho de vendas.
Desempenho de Vendas
Muito menor que o dos concorrentes
Entre média e menor que dos meus concorrentes
Na Média dos meus concorrentes
Entre média e maior que os meus concorrentes
Muito maior que o dos concorrentes
Total

Freqüência
Absoluta
1
7
19
6
1
34

Freqüência
Relativa
3%
21%
56%
18%
3%
100%

Fonte: Dados da pesquisa
A Tabela 23 evidencia que em relação ao taxa de retenção de clientes, ou
seja, manutenção de seu cliente em sua base, os Gerentes acreditam que 38% dos
casos seu desempenho este na média a maior que os seus concorrentes e 35%
acreditam que o seu desempenho esta na média. Vale ressaltar que nenhum
provedor pesquisado acredita que o seu desempenho na taxa de retenção de
clientes é menor que dos seus concorrentes.
Tabela 23- Percepção desempenho de taxa de retenção
Desempenho Taxa de Retenção de clientes

Freqüência
Absoluta

Freqüência
Relativa

Muito menor que o dos concorrentes
Entre média e menor que dos meus concorrentes
Na Média dos meus concorrentes
Entre média e maior que os meus concorrentes
Muito maior que o dos concorrentes
Total

0
6
12
13
3
34

0%
18%
35%
38%
9%
100%

Fonte: Dados da pesquisa
Com relação à percepção a lucratividades, identificou-se uma forte
concentração no desempenho na média dos concorrentes em 59% dos provedores
estudados. O desempenho entre a média e menor que os concorrentes ocorreu em
24%. A Tabela 24 evidencia a ausência de ocorrência para desempenho muito
maior que os concorrentes.
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Tabela 24- Percepção desempenho lucratividade.
Desempenho Lucratividade
Muito menor que o dos concorrentes
Entre média e menor que dos meus concorrentes
Na Média dos meus concorrentes
Entre média e maior que os meus concorrentes
Muito maior que o dos concorrentes
Total

Freqüência
Absoluta
1
8
20
5
0
34

Freqüência
Relativa
3%
24%
59%
15%
0%
100%

Fonte: Dados da pesquisa
A percepção dos gerentes em relação ao seu desempenho geral esta
concentrada principalmente concentrada entre: na média dos concorrentes e entre a
média e maior que os meus concorrentes, respectivamente como 41% e 38% das
ocorrências. Somente 3% dos provedores acreditam que o seu desempenho geral é
muito menor que dos concorrentes. A Tabela 25 demonstra os dados coletados.

Tabela 25- Percepção desempenho geral
Desempenho Geral
Muito menor que o dos concorrentes
Entre média e menor que dos meus concorrentes
Na Média dos meus concorrentes
Entre média e maior que os meus concorrentes
Muito maior que o dos concorrentes
Total

Freqüência
Absoluta
1
4
14
13
2
34

Freqüência
Relativa
3%
12%
41%
38%
6%
100%

Fonte: Dados da pesquisa
O gráfico a seguir, sintetiza a análise das quatro variáveis de desempenho
(vendas, taxa de sucesso da retenção, lucratividade e desempenho geral), onde
verifica, que para os Gerentes dos provedores, o desempenho de vendas,
lucratividade e desempenho geral está na média de seus concorrentes, somente a
variável sucesso na taxa de retenção, apresenta levemente superior como na média
ou superior que os concorrentes.
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Gráfico 6 – Análise geral das variáveis de desempenho.
Fonte: Dados da pesquisa
5.6 Análise das variáveis

Esta seção será composta de duas partes,

na primeira parte serão

apresentados os resultados e análises dos cruzamentos sempre entre duas variáveis
e na segunda parte apresenta-se os resultados e análises do cruzamento de várias
variáveis agrupadas.

Análise de correspondência entre duas variáveis

A primeira análise busca verificar a existência de relacionamento entre a
região da sede do provedor de internet no estado com a percepção do ambiente. No
Quadro 14 a seguir são apresentados os percentuais do relacionamento entre estas
variáveis e os cálculos estatísticos.
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Total Percentual
Percepção do Ambiente
Região
Oeste
Sul
Norte
Leste
Fora do Estado
Vale do Itajaí
Planalto
Total

DinâmicoEstáticoDinâmico-Simples
Complexo
Complexo
5,88 %
29,41 %
0,00 %
2,94 %
5,88 %
0,00 %
5,88 %
2,94 %
2,94 %
2,94 %
14,71 %
2,94 %
2,94 %
2,94 %
0,00 %
0,00 %
11,76 %
2,94 %
0,00 %
2,94 %
0,00 %
20,59 %
70,59 %
8,82 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: REGIÃO (7)
Variável Coluna: PERCEPÇÃO DO AMBIENTE (3)
Total chi-square = 9,70320 df=12

Total
35,29 %
8,82 %
11,76 %
20,59 %
5,88 %
14,71 %
2,94 %
100,00 %

p=0.6420

Quadro 14 – Análise de correspondência entre percepção do ambiente e regiões do
estado
Fonte: Dados da pesquisa
Constata-se que dos 70,59% dos Gerentes que perceberam o ambiente como
Dinâmico-Simples 29,41% estavam localizado na região Oeste, 14,71% na região
Leste e 11,76% na região do Vale do Itajaí.
Para verificar existência de associação entre a percepção do ambiente e a
sede da Empresas do provedor, utilizou-se o teste estatístico do Qui-Quadrado,
calculado através do software STATISTICA. Para p= 0,6420 e α = 0,05 aferiu-se que
com os dados obtidos não é possível mostrar evidências de associação entre as
variáveis. Logo, pode-se inferir que com estes dados nesta situação que os
Gerentes dos provedores não percebem de forma similar o seu ambiente. Hall
(1984) ressalta que as percepções dos indivíduos são moldadas por suas
experiências e com todas as suas idiossincrasias de percepção.
No Quadro 15, apresenta-se os percentuais do relacionamento entre as
variáveis comportamentos estratégicos e região da sede dos provedores, e os
cálculos estatísticos para verificar associação.
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Total Percentual
Comportamento Estratégico
Região
Prospector
Analítico
Defensivo
Reativo
Oeste
8,82 %
8,82 %
11,76 %
5,88 %
Sul
0,00 %
5,88 %
0,00 %
2,94 %
Norte
5,88 %
5,88 %
0,00 %
0,00 %
Leste
2,94 %
8,82 %
5,88 %
2,94 %
Fora do Estado
5,88 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Vale do Itajaí
2,94 %
5,88 %
2,94 %
2,94 %
Planalto
0,00 %
0,00 %
2,94 %
0,00 %
26,47 %
35,29 %
23,53 %
14,71 %
Total
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: REGIÃO (7)
Variável Coluna: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO (4)
Total chi-square = 16.1675 df=18

Total
35,29 %
8,82 %
11,76 %
20,59 %
5,88 %
14,71 %
2,94 %
100,00 %

p=0.5809

Quadro 15 – Análise de correspondência entre comportamento estratégico e regiões
do estado
Fonte: Dados da pesquisa
Em relação a associação entre comportamento estratégico e sede dos
Provedores, para p= 0,5809 e α = 0,05 observa-se que com os dados obtidos não
mostram evidências de associação. Infere-se que com os dados apresentados não
se pode afirmar que exista alguma associação em relação à localização da sede do
Provedor com tipo de comportamento estratégico adotado no período 2001 a 2004.
Os Quadros 16,17,18 e 19, a seguir, apresentam os percentuais de
relacionamento e os cálculos estatísticos de associação entre as variáveis
percepção do ambiente e desempenho (vendas, retenção de clientes, lucratividade e
desempenho geral) quando comparado com os provedores concorrentes.
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Percepção do
Ambiente

Muito
menor

Total Percentual
Desempenho de vendas
Entre a
Entre média
Muito maior
média e Na média
e maior
menor

Total

DinâmicoComplexo

0,00 %

0,00 %

14,71 %

5,88 %

0,00 %

20,59 %

Dinâmico-Simples

0,00 %

17,65 %

38,24 %

11,76 %

2,94 %

70,59 %

Estático-Complexo

2,94 %

2,94 %

2,94 %

0,00 %

0,00 %

8,82 %

Total

2,94 %

20,59 %
55,88 %
17,65 %
2,94 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: PERCEPÇÃO DO AMBIENTE (3)
Variável Coluna: DESEMPENHO DE VENDAS (5)
Total chi-square = 14,2590 df=8 p=0.0753

100 %

Quadro 16 – Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho de vendas
Fonte: Dados da pesquisa
Em relação a associação entre desempenho de vendas e a percepção do
ambiente, para p= 0,0753 e α = 0,05 identificou-se que com os dados obtidos não é
possível mostrar evidências de associação. Ou seja, não é possível deduzir que o
provedor que percebe o seu ambiente de determinada maneira (dinâmico-complexo,
dinâmico-simples ou estático-complexo) consiga obter um desempenho de vendas
superior. O mesmo procedimento foi realizado para as outras variáveis de
desempenho.

Total Percentual
Desempenho Retenção de clientes
Percepção do
Ambiente

Total

Entre a média
e menor

Na média

Entre média e
maior

Muito maior

DinâmicoComplexo

2,94 %

5,88 %

8,82 %

2,94 %

20,59 %

Dinâmico-Simples

14,71 %

29,41 %

20,59 %

5,88 %

70,59 %

Estático-Complexo

0,00 %

0,00 %

8,82 %

0,00 %

8,82 %

Total

17,65 %

35,29 %
38,24 %
8,82 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: PERCEPÇÃO DO AMBIENTE (3)
Variável Coluna: DESEMPENHO RETENÇÃO DE CLIENTES (4)
Total chi-square = 6,19338 df=6 p=0,4019

100,00 %

Quadro 17 – Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho retenção de clientes
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Fonte: Dados da pesquisa
Em relação à associação entre desempenho retenção de cliente e a
percepção do ambiente, para p= 0,4019 e α = 0,05 constatou-se que com os dados
obtidos não é possível mostrar associação. Ou seja, não é possível entender que o
provedor que percebe o seu ambiente de determinada maneira consiga obter um
desempenho superior na taxa de retenção de clientes.

Total Percentual
Desempenho Lucratividade
Percepção do
Ambiente
DinâmicoComplexo
DinâmicoSimples
EstáticoComplexo
Total

Muito menor

Entre a média
e menor

Na média

Entre média e
maior

Total

0,00 %

0,00 %

11,76 %

8,82 %

20,59 %

2,94 %

20,59 %

41,18 %

5,88 %

70,59 %

0,00 %

2,94 %

5,88 %

0,00 %

8,82 %

2,94 %

23,53 %
58,82 %
14,71 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: PERCEPÇÃO DO AMBIENTE (3)
Variável Coluna: DESEMPENHO LUCRATIVIDADE (4)
Total chi-square = 7,42232 df=6

100,00 %

p=0,2836

Quadro 18 – Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho lucratividade
Fonte: Dados da pesquisa

Em relação à associação entre o lucratividade do provedor o e a percepção
do ambiente, para p= 0,2836 e α = 0,05 identifica-se que com os dados obtidos não
é possível mostrar associação. Ou seja, não é possível concluir que o provedor que
percebe o seu ambiente de determinada maneira consiga obter um desempenho
superior na taxa de lucratividade.
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Percepção do
Ambiente
DinâmicoComplexo
DinâmicoSimples
EstáticoComplexo
Total

Muito
menor

Total Percentual
Desempenho Geral
Entre a
Entre média
Na média
Muito maior
média e
e maior
menor

Total

0,00 %

0,00 %

2,94 %

17,65 %

0,00 %

20,59 %

2,94 %

8,82 %

32,35 %

20,59 %

5,88 %

70,59 %

0,00 %

2,94 %

5,88 %

0,00 %

0,00 %

8,82 %

2,94 %

11,76 %
41,18 %
38,24 %
5,88 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: PERCEPÇÃO DO AMBIENTE (3)
Variável Coluna: DESEMPENHO GERAL (5)
Total chi-square = 10,8902 df=8

100,00 %

p=0.2080

Quadro 19 – Análise de correspondência entre percepção do ambiente e
desempenho geral
Fonte: Dados da pesquisa
Em relação à associação entre desempenho geral e a percepção do
ambiente, para p= 0,2080 e α = 0,05 corrobora que com os dados obtidos não é
possível mostrar associação. Ou seja, não é possível deliberar que o provedor que
percebe o seu ambiente de determinada maneira consiga obter um desempenho
superior na taxa de desempenho.

Identifica-se que em relação à percepção do ambiente (dinâmico-complexo,
dinâmico-simples ou estático-complexo) e desempenho (vendas, retenção de
clientes, lucratividade e desempenho geral) obtidos no período para os provedores
de

internet de Santa Catarina não apresentam associação, ou seja, podemos

entender que estas duas variáveis são independentes. Estes dados não podem ser
amparados pela literatura atual, visto que não foram encontrados subsídios que
suportam estes resultados das associações descritas anteriormente.
Os Quadros 20,21,22 e 23, a seguir, apresentam os percentuais de
relacionamento e os cálculos estatísticos de associação entre as variáveis
comportamento

estratégico e

desempenho

(vendas,

retenção

de

clientes,

lucratividade e desempenho geral) quando comparado com os provedores
concorrentes.
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Total Percentual
Desempenho de Vendas
Comportamento
Estratégico

Prospector
Analítico
Defensivo
Reativo
Total

Muito
menor

Entre a
média e
menor

Na média

Entre
média e
maior

Muito
maior

0,00 %
0,00 %
14,71 %
11,76 %
0,00 %
0,00 %
5,88 %
20,59 %
5,88 %
2,94 %
2,94 %
8,82 %
11,76 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
5,88 %
8,82 %
0,00 %
0,00 %
2,94 %
20,59 %
55,88 %
17,65 %
2,94 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO (4)
Variável Coluna: DESEMPENHO DE VENDAS (5)
Total chi-square = 15,0931 df=12

Total

26,47
35,29
23,53
14,71
100,00

p=0.2364

Quadro 20 – Análise de correspondência entre comportamento estratégico
desempenho de vendas
Fonte: Dados da pesquisa

e

Em relação à associação entre desempenho vendas e o comportamento
estratégico, para p= 0,2364 e α = 0,05 observa-se que com os dados obtidos não é
possível mostrar associação. Constata-se que as empresas que adotam um
comportamento prospector, percebem seu desempenho de vendas “na média” e
“entre a média e maior”. Segundo Naniki (1989) as empresas com comportamento
prospector tendem a ter melhor desempenho nas vendas. Este estudo não
confirmou, se os gerentes que adotaram o comportamento prospector obtiveram
desempenho superior nas vendas.
O mesmo procedimento foi realizado para as outras variáveis de desempenho
retenção de clientes, lucratividade e desempenho geral.
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Comportamento
Estratégico

Total Percentual
Desempenho Retenção de clientes
Entre a
Entre média
Na média
Muito maior
média e
e maior
menor

Prospector
Analítico
Defensivo
Reativo
Total

5,88 %
8,82 %
8,82 %
2,94 %
2,94 %
23,53 %
5,88 %
2,94 %
8,82 %
0,00 %
11,76 %
2,94 %
0,00 %
2,94 %
11,76 %
0,00 %
17,65 %
35,29 %
38,24 %
8,82 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO (4)
Variável Coluna: DESEMPENHO RETENÇÃO DE CLIENTES (4)
Total chi-square = 14,5844 df=9

Total
26,47 %
35,29 %
23,53 %
14,71 %
100,00 %

p=0.1031

Quadro 21 – Análise de correspondência entre comportamento estratégico
desempenho retenção de clientes
Fonte: Dados da pesquisa

e

Em relação à associação entre desempenho retenção de clientes e o
comportamento estratégico, para p= 0,1031 e α = 0,05 identificou-se que com os
dados obtidos não se apresenta associação. Ou seja, não é possível deduzir que
determinado comportamento obtenha um desempenho superior na taxa retenção de
clientes.

Comportamento
Estratégico
Prospector
Analítico
Defensivo
Reativo
Total

Total Percentual
Desempenho Lucratividade
Entre a
Entre média
Muito menor
média e
Na média
e maior
menor
0,00 %
8,82 %
8,82 %
8,82 %
0,00 %
0,00 %
32,35 %
2,94 %
0,00 %
11,76 %
11,76 %
0,00 %
2,94 %
2,94 %
5,88 %
2,94 %
2,94 %
23,53 %
58,82 %
14,71 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO (4)
Variável Coluna: DESEMPENHO LUCRATIVIDADE (4)
Total chi-square = 18,7283 df=9

Total
26,47 %
35,29 %
23,53 %
14,71 %
100,00 %

p=0.0276

Quadro 22 – Análise de correspondência entre comportamento estratégico
desempenho lucratividade
Fonte: Dados da pesquisa

e
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Em relação à associação entre desempenho lucratividade e o comportamento
estratégico, para p= 0,0276 e α = 0,05 constata-se que com os dados existe
associação. Ou seja, é possível depreender que os comportamentos prospector,
analista e defensivo obtiveram um desempenho superior na taxa de lucratividade
quando comparados com o comportamento reativo. Para Namiki (1989) as empresas
que adotam um comportamento prospector, analista e defensivo ultrapassam as
reativas no desempenho de lucratividade. Os dados da literatura demonstram que se
consegue verificar neste estudo o mesmo resultado.

Comportamento
Estratégico
Prospector
Analítico
Defensivo
Reativo
Total

Total Percentual
Desempenho Geral
Entre a
Total
Muito
Entre média
Na média
Muito maior
média e
menor
e maior
menor
0,00 %
0,00 %
11,76 %
14,71 %
0,00 %
26,47 %
0,00 %
0,00 %
17,65 %
14,71 %
2,94 %
35,29 %
0,00 %
11,76 %
5,88 %
2,94 %
2,94 %
23,53 %
2,94 %
0,00 %
5,88 %
5,88 %
0,00 %
14,71 %
2,94 %
11,76 %
41,18 %
38,24 %
5,88 %
100,00 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO (4)
Variável Coluna: DESEMPENHO GERAL (5)
Total chi-square = 23,2349 df=12

p=0.0258

Quadro 23 – Análise de correspondência entre comportamento estratégico
desempenho geral
Fonte: Dados da pesquisa

e

Em relação a associação entre desempenho geral e o comportamento
estratégico,

para p= 0,0258 e α = 0,05 verificou-se que com os dados obtidos

apresentam

associação. Ou seja, é possível inferir que os comportamentos

prospector, analista e defensivo obtenha um desempenho geral superior quando
comparado com o comportamento reativo. Para Namiki (1989) as empresas que
adotam um comportamento prospector, analista e defensivo ultrapassam as reativas
no desempenho geral. Os dados da literatura demonstram que se consegue verificar
neste estudo o mesmo resultado.
A análise da associação entre comportamento estratégico e desempenho,
lucratividade e geral para um índice de significância (α ) de 0,05 é possível aceitar a
relação de associação, ou seja, as empresas que adotam um comportamento
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prospector, analista e defensivo ultrapassam as reativas no desempenho geral e na
lucratividade.

No Quadro 24, apresenta-se os percentuais de relacionamento e os cálculos
estatísticos entre a percepção do ambiente e o comportamento estratégico adotado
no período.

Total Percentual
Comportamento Estratégico

Percepção do
Ambiente

Prospector

Analítico

Defensivo

Reativo

Dinâmico-Complexo

8,82 %

5,88 %

2,94 %

2,94 %

20,59 %

Dinâmico-Simples

14,71 %

29,41 %

17,65 %

8,82 %

70,59 %

Estático-Complexo

2,94 %

0,00 %

2,94 %

2,94 %

8,82 %

Total

26,47 %
35,29 %
23,53 %
14,71 %
Variáveis e número de categorias:
Variável linha: PERCEPÇÃO DO AMBIENTE (3)
Variável Coluna: COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO (4)
Total chi-square = 3,66310 df=6

Total

100,00 %

p=0,7222

Quadro 24 – Análise de correspondência entre comportamento estratégico
percepção do ambiente
Fonte: Dados da pesquisa

e

Dos 26,47% que adotaram o comportamento prospector, a grande maioria
entendeu o ambiente como Dinâmico-Simples (14,71%) e Dinâmico-Complexo
(8,82%), ou seja, conforme o modelo de Ducan (1972), estes provedores estão
compreendendo o ambiente como “moderada elevada” e “elevada” percepção da
incerteza. Este resultado é similar as conclusões encontradas no trabalho de Namiki
(1989) que descreve que as empresas prospectoras percebem mais o ambiente
como incerto.
Outro resultado similar ao estudo de Namiki (1989) e Zahra e Pearce (1990) é
que as empresas que adotam um comportamento reativo vislumbram o ambiente
como hostil, complexo e incerto. Reconheceu-se que 14,71% das empresas reativas,
entendem o ambiente como “moderada elevada” (8,82%) e “elevada” (2,94%)
percepção da incerteza. Namiki (1989) pondera que as empresas reativas percebem
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a mudança e a incerteza, mas são inaptas para responder efetivamente e raramente
fazem ajustes.
Para Namiki (1989) as empresas analistas podem ser encontradas em
qualquer tipo de ambiente, observou-se que os provedores que adotaram o
comportamento analítico, notaram o ambiente basicamente como Dinâmico-Simples
e Dinâmico-Complexo, não sendo percebidos o ambiente como Estático-Complexo
ou Estático-Simples.
Segundo Namiki (1989) as empresas defensoras são propensas a perceber
seu ambiente como certo e estável. Identificou-se a grande maioria das empresas
que apresentaram este comportamento vislumbraram o ambiente como DinâmicoSimples ou seja, entendem seu ambiente como “moderada elevada” incerteza, ou
seja, diferente do estudo de Namiki.
Em relação à associação entre percepção do ambiente e comportamento
estratégico, para p= 0,7222 e α = 0,05 verificou-se que com os dados obtidos não
apresentam associação.
5.6.1 Análises de dados multivariados
Nesta segunda parte apresenta-se a descrição simultânea de duas ou mais
variáveis. Os dados obtidos foram analisados de modo a identificar a percepção em
relação ao ambiente, o padrão de comportamento predominante adotado pelas
organizações, de acordo com a tipologia de Miles e Snow (1978) e a percepção de
seu desempenho quando comparados com os seus provedores concorrentes.
Antes de iniciar os comentários, apresenta-se o processo utilizado na
estruturação das variáveis de análise. A distribuição das variáveis ativas que foram
utilizadas nas análises de associação foram obtidas através da análise de
correspondências múltiplas e tem-se o resultado apresentado na Figura 4.
O trabalho envolveu 6 (seis) variáveis ativas, que são variáveis que entram no
cálculo dos fatores, apresentadas na Tabela 26 e 7 (sete) variáveis nominais
ilustrativas, que são variáveis que não entram no cálculo dos fatores , apresentadas
na Tabela 27.
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Tabela 26 – Variáveis ativas com os seus respectivos números de modalidades
VARIÁVEIS NOMINAIS ATIVAS
6 VARIÁVEIS
26 MODALIDADES ASSOCIADAS
-------------------------------------------------------------------------------------22 . PERCEPÇÂO DO AMBIENTE
(3 MODALIDADES)
34 . COMPORTAMENTO ESTRATÉTICO
(4 MODALIDADES)
35 . DESEMPENHO DE VENDAS
(5 MODALIDADES)
36 . DESEMPENHO RETENÇÃO DE CLIENTES
(5 MODALIDADES)
37 . DESEMPENHO LUCRATIVIDADE
(4 MODALIDADES)
38 . DESEMPENHO GERAL
(5 MODALIDADES)
--------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: Dados da pesquisa
Tabela 27 – Variáveis nominais ilustrativas como os seus respectivos números de
modalidades
VARIÁVEIS NOMINAIS ILUSTRATIVAS
7 VARIÁVIES
26 MODALIDADES ASSOCIADAS
--------------------------------------------------------------------------------------2 . TEMPO DE ATIVIDADE DO PROVEDOR
(4 MODALIDADES)
8 . NÚMERO DE CLIENTES POR PROVEDOR
(4 MODALIDADES)
9 . NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DO PROVEDOR
(4 MODALIDADES)
10 . SEXO DOS GERENTES
(2 MODALIDADES)
11 . TEMPO DE EMPRESA DO GERENTE
(4 MODALIDADES)
12 . ESCOLARIDADE DO GERENTE
(4 MODALIDADES)
13 . FAIXA ETÁRIA DO GERENTE
(4 MODALIDADES)
---------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: Dados da pesquisa
A decomposição da inércia procura encontrar as melhores representações
gráficas da estrutura multidimensional tratando de preservar o aspecto original de
maneira ótima. Na decomposição da inércia apresentada na Tabela 28, pode-se
compreender a importância do primeiro eixo, em relação aos outros e,
particularmente em relação ao segundo. Verifica-se também um decrescimento da
percentagem de inércia do segundo para o terceiro eixo.

Figura 4 – Distribuição das variáveis ativas nas coordenadas
Fonte: Dados da pesquisa
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Nas analises fatoriais as nuvens são projetadas sobre os eixos, esses eixos
são os eixos fatoriais de uma nuvem, são ortogonais entre si e a inércia da nuvem
projetada é máxima sobre o primeiro eixo, depois sobre o segundo e assim
sucessivamente. Em face disto, a interpretação dos dois primeiros eixos fatoriais é o
suficiente para a análise dos resultados.
Tabela 28 – Decomposição da inércia
VALEURS PROPRES
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..
3.1667
SOMME DES VALEURS PROPRES ....
3.1667
HISTOGRAMME DES 19 PREMIERES VALEURS PROPRES
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
| NUMERO |
VALEUR
| POURCENT.| POURCENT.|
|
|
|
PROPRE
|
| CUMULE |
|
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
|
1
|
0.5291
|
16.71 |
16.71 | ******************************************************************************** |
|
2
|
0.4310
|
13.61 |
30.32 | ******************************************************************
|
|
3
|
0.4156
|
13.13 |
43.44 | ***************************************************************
|
|
4
|
0.3075
|
9.71 |
53.15 | ***********************************************
|
|
5
|
0.2977
|
9.40 |
62.56 | **********************************************
|
|
6
|
0.2015
|
6.36 |
68.92 | *******************************
|
|
7
|
0.1826
|
5.77 |
74.69 | ****************************
|
|
8
|
0.1693
|
5.35 |
80.03 | **************************
|
|
9
|
0.1447
|
4.57 |
84.60 | **********************
|
|
10
|
0.1246
|
3.94 |
88.54 | *******************
|
|
11
|
0.1035
|
3.27 |
91.81 | ****************
|
|
12
|
0.0750
|
2.37 |
94.18 | ************
|
|
13
|
0.0663
|
2.09 |
96.27 | ***********
|
|
14
|
0.0495
|
1.56 |
97.83 | ********
|
|
15
|
0.0289
|
0.91 |
98.75 | *****
|
|
16
|
0.0183
|
0.58 |
99.32 | ***
|
|
17
|
0.0151
|
0.48 |
99.80 | ***
|
|
18
|
0.0063
|
0.20 | 100.00 | *
|
|
19
|
0.0000
|
0.00 | 100.00 | *
|
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+

Fonte: Dados da pesquisa
Na Tabela 29, a seguir, para a interpretação, devem-se analisar as
modalidades que mais contribuíram para a inércia do primeiro e segundo eixos
fatoriais bem como as modalidades que representam os maiores valores e positivos
e negativos nos eixos 1 e 2.
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Tabela 29 – Coordenadas, contribuições e cossenos quadrados das modalidades
para análise dos critérios envolvidos na análise dos dados (SPAD).
COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES
AXES 1 A 5
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|
MODALITES
|
COORDONNEES
|
CONTRIBUTIONS
|
COSINUS CARRES
|
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| IDEN - LIBELLE
P.REL DISTO |
1
2
3
4
5
|
1
2
3
4
5 |
1
2
3
4
5 |
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
| 22 . PERCEPÇÂO DO AMBIENTE
| AMB1 - DC
3.43
3.86 | 0.76 -0.19 -0.69 0.38 -0.80 | 3.8 0.3 3.9 1.6 7.3 | 0.15 0.01 0.12 0.04 0.17 |
| AMB2 - DS
11.76
0.42 | -0.07 0.04 0.27 0.13 0.36 | 0.1 0.0 2.1 0.7 5.2 | 0.01 0.00 0.18 0.04 0.32 |
| AMB3 - EC
1.47 10.33 | -1.23 0.11 -0.57 -1.93 -1.05 | 4.2 0.0 1.2 17.9 5.4 | 0.15 0.00 0.03 0.36 0.11 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 8.1 0.4 7.2 20.1 18.0 +--------------------------+
| 34 . COMPORTAMENTO ESTRATÉTICO
| COM1 - A
5.88
1.83 | 0.58 0.15 0.34 -0.15 0.77 | 3.7 0.3 1.7 0.4 11.7 | 0.18 0.01 0.06 0.01 0.32 |
| COM2 - D
3.92
3.25 | -1.17 0.69 -0.09 0.11 -0.07 | 10.1 4.3 0.1 0.2 0.1 | 0.42 0.15 0.00 0.00 0.00 |
| COM3 - P
4.41
2.78 | 0.41 -0.14 -0.73 0.52 -0.47 | 1.4 0.2 5.6 3.9 3.2 | 0.06 0.01 0.19 0.10 0.08 |
| COM4 - R
2.45
5.80 | -0.26 -1.22 0.62 -0.76 -0.89 | 0.3 8.4 2.3 4.6 6.5 | 0.01 0.25 0.07 0.10 0.14 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 15.5 13.3 9.6 9.1 21.5 +--------------------------+
| 35 . DESEMPENHO DE VENDAS
| Ven1 - 1
0.49 33.00 | -2.83 0.97 -1.18 -1.67 -1.91 | 7.4 1.1 1.6 4.5 6.0 | 0.24 0.03 0.04 0.08 0.11 |
| Ven2 - 2
3.43
3.86 | -1.19 -0.40 0.70 0.34 0.31 | 9.3 1.3 4.0 1.3 1.1 | 0.37 0.04 0.13 0.03 0.02 |
| Ven3 - 3
9.31
0.79 | 0.27 -0.06 -0.17 -0.31 0.22 | 1.3 0.1 0.6 2.9 1.5 | 0.09 0.00 0.04 0.12 0.06 |
| Ven4 - 4
2.94
4.67 | 0.81 -0.07 -0.57 0.86 -0.55 | 3.7 0.0 2.3 7.0 3.0 | 0.14 0.00 0.07 0.16 0.06 |
| Ven5 - 5
0.49 33.00 | 1.15 3.31 2.88 0.01 -1.16 | 1.2 12.5 9.8 0.0 2.2 | 0.04 0.33 0.25 0.00 0.04 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 22.8 14.9 18.3 15.7 13.8 +--------------------------+
| 36 . DESEMPENHO RETENÇÃO DE CLIENTES
| Ret2 - 2
2.94
4.67 | -0.96 0.27 -0.30 1.23 0.46 | 5.1 0.5 0.6 14.5 2.1 | 0.20 0.02 0.02 0.32 0.04 |
| Ret3 - 3
5.88
1.83 | 0.44 -0.52 0.26 0.17 0.55 | 2.2 3.7 1.0 0.5 6.1 | 0.11 0.15 0.04 0.02 0.17 |
| Ret4 - 4
6.37
1.62 | -0.17 -0.12 -0.41 -0.81 -0.43 | 0.4 0.2 2.6 13.6 4.0 | 0.02 0.01 0.10 0.41 0.12 |
| Ret5 - 5
1.47 10.33 | 0.90 2.06 1.33 0.38 -1.26 | 2.2 14.5 6.3 0.7 7.9 | 0.08 0.41 0.17 0.01 0.15 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 9.9 18.9 10.5 29.3 20.0 +--------------------------+
| 37 . DESEMPENHO LUCRATIVIDADE
| Luc1 - 1
0.49 33.00 | -0.92 -3.57 3.76 0.74 -1.57 | 0.8 14.5 16.7 0.9 4.0 | 0.03 0.39 0.43 0.02 0.07 |
| Luc2 - 2
3.92
3.25 | -1.22 0.20 -0.36 0.40 0.07 | 11.1 0.3 1.2 2.0 0.1 | 0.46 0.01 0.04 0.05 0.00 |
| Luc3 - 3
9.80
0.70 | 0.36 0.23 0.17 -0.35 0.23 | 2.4 1.2 0.7 3.9 1.7 | 0.18 0.08 0.04 0.18 0.07 |
| Luc4 - 4
2.45
5.80 | 0.71 -0.53 -0.86 0.62 -0.70 | 2.3 1.6 4.4 3.0 4.1 | 0.09 0.05 0.13 0.07 0.09 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.6 17.7 22.9 9.9 9.9 +--------------------------+
| 38 . DESEMPENHO GERAL
| Ger1 - 1
0.49 33.00 | -0.92 -3.57 3.76 0.74 -1.57 | 0.8 14.5 16.7 0.9 4.0 | 0.03 0.39 0.43 0.02 0.07 |
| Ger2 - 2
1.96
7.50 | -2.35 0.67 -0.33 0.82 -0.01 | 20.5 2.0 0.5 4.3 0.0 | 0.74 0.06 0.01 0.09 0.00 |
| Ger3 - 3
6.86
1.43 | 0.05 -0.15 -0.08 -0.61 0.56 | 0.0 0.4 0.1 8.3 7.3 | 0.00 0.02 0.00 0.26 0.22 |
| Ger4 - 4
6.37
1.62 | 0.63 -0.20 -0.44 0.35 -0.33 | 4.8 0.6 3.0 2.5 2.3 | 0.25 0.02 0.12 0.08 0.07 |
| Ger5 - 5
0.98 16.00 | 0.74 2.76 2.18 0.00 -1.01 | 1.0 17.4 11.2 0.0 3.3 | 0.03 0.48 0.30 0.00 0.06 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 27.1 34.9 31.4 16.0 17.0 +--------------------------+

Fonte: Dados da pesquisa
Pode-se concluir que dentre as variáveis que mais contribuíram a inércia do
eixo 1 foram: desempenho geral com 27,1%; desempenho de vendas com 22,8% e
Desempenho Lucratividade com 16,6%.
A variável desempenho de vendas é a que maior coordenada possui no
semieixo1 positivo (modalidade 5) com valor de 1,15. Na região do semieixo 1
negativo encontra-se também com maior coordenada a variável desempenho de
vendas (modalidade 1) com o valor de –2,83.
No que tange ao eixo fatorial 2, as variáveis mais contributivas à inércia
projetada neste eixo foram: desempenho geral com 34,9% e desempenho retenção
de cliente com 18,9%.
No que se refere ao semieixo 2, às variáveis que maior coordenadas
possuem são: desempenho de vendas (modalidade 5) com o valor de 3,31 e
desempenho geral (modalidade 5) com o valor de 2,76. Com relação à região do
semieixo 2 negativo, as variáveis com maior coordenadas foram: desempenho geral
(modalidade 1) com o valor de –3,57 e desempenho lucratividade (modalidade 1)
também com –3,57.
Pode-se observar na Figura 4 que dentre as variáveis que mais se opõem no
primeiro eixo encontra-se desempenho de vendas

com 1,15

e - 2,83. Já ao
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segundo eixo, as variáveis que se contrapõem são desempenho de vendas (3,31) e
desempenho geral e desempenho lucratividade (-3,57).
Após a apresentação do processo para construção dos eixos do presente
estudo, inicia-se a análise das possíveis associações entre as variáveis. Na Figura 5,
apresenta-se a distribuição das variáveis desempenho, comportamento estratégico e
percepção do ambiente, associada com as variáveis ilustrativas do perfil do provedor
(número de funcionário, número de clientes e tempo de atividade).

Figura 5 – Percepção do ambiente, comportamento estratégico e avaliação desempenho em relação ao perfil do provedor
Fonte:Dados

da

pesquisa
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A partir da análise dos dados da Figura 5, pode-se deduzir que os provedores
que entendem o ambiente como Dinâmico-Complexo, e adotam um comportamento
Prospector ou Analítico possuem um desempenho positivo para vendas,
lucratividade e desempenho geral, considerado o intervalo da escala média (V, L, G),
pouco acima (V+-, L+-, G+-)

e muito acima da média (V++, L++, G++) e para

desempenho retenção de clientes, considerado na escala média (R) e muito acima
da média (R++). Também se pode associar ao provedor que possui uma faixa de
901 a 3400 clientes e possui mais que 10 funcionários. Não se consegue fazer uma
associação com o tempo de atividade do provedor.
Já os provedores que percebem o ambiente como Dinâmico-Simples estão
mais associados ao comportamento Reativo e possuem associações diferentes para
os tipos de desempenho. Em relação ao desempenho de vendas e lucratividade
estaria mais associado a estar entre na média (V,L) e pouco abaixo da média (V-+,
L-+), já para o desempenho na Retenção de cliente estaria um pouco acima da
média (R+-), para o desempenho geral estaria mais próximo de ter um desempenho
na média (G). Não se pode associar a um perfil de número de clientes, pois o
intervalo entre eles é muito discrepante. Pode-se entender que empresas na faixa de
2 a 9 funcionários estão mais associadas a estas variáveis.
Os provedores que compreendem o ambiente como Estático-Complexo estão
mais associadas a um comportamento defensivo e com um desempenho negativo
para as variáveis vendas, lucratividade e desempenho geral, considerado na escala
pouco abaixo (V-+, L-+, G-+) e muito abaixo da média (V--, L--, G--). Já em relação
ao desempenho de Retenção estes provedores estão mais associados a uma escala
pouco abaixo da média (R-+). Não se consegue associar este perfil com o número
de funcionários, tempo de atividade ou número de clientes.
Após esta análise é possível descrever os seguintes resultados:
Resultado 5 - Os provedores que percebem o ambiente como dinâmicocomplexo e adotam um comportamento analítico, possuem um desempenho
positivo.
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Resultado 6 - Os provedores que percebem o ambiente como estáticocomplexo e adotam um comportamento defensivo, possuem um desempenho
negativo.

Na Figura 6, apresenta-se a distribuição das variáveis desempenho,
comportamento estratégico e percepção do ambiente, associada com as variáveis
ilustrativas do perfil do gerente do provedor (escolaridade, faixa etária e tempo de
empresa).
Identifica-se que os gerentes com Pós-Graduação, estão mais associados a
perceber o ambiente como Dinâmico-Complexo e adotar um comportamento
Prospector ou Analítico e conseguirem um desempenho superior em relação aos
gerentes com diferente escolaridade. O desempenho superior constata-se em
Vendas (V,V+ e V++) , Lucratividade (L, L+-, L++), Desempenho Geral ( G+-, G++) e
de Retenção de clientes (R, R++). Existe dificuldade em associar em uma escala de
idade, uma vez que os gerentes na faixa de menos que 30 anos e na faixa de 40 a
49 anos adotam este perfil. Não é possível inferir associação em relação ao tempo
de empresa do gerente.
Em relação aos gerentes com escolaridade, Graduação (GC), Graduação
Incompleta (GI) e 2a Grau (2G) tem-se dificuldade de inferir associação com
determinado comportamento ou percepção do ambiente, uma vez que todas estas
modalidades encontram-se muito próximas. As mesmas considerações são válidas
para o tempo de empresas, de 1 a 3 anos (1), de 4 a 6 anos (2), de 7 a 9 anos (3) e
mais de 10 anos (4), pois estas modalidades encontram-se muito próximas. Em
relação ao desempenho, observa-se um perfil mediano com tendência para abaixo
da média.

Figura 6 – Percepção do ambiente, comportamento estratégico e avaliação desempenho em relação ao perfil do gerente
Fonte:Dados

da

pesquisa
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Não se consegue associar o perfil do gerente do provedor com as variáveis
tempo de empresas, escolaridade e faixa etária com a percepção do ambiente como
Estático-Complexo associado a um comportamento Defensivo e com um
desempenho negativo para as variáveis vendas, lucratividade, retenção de cliente e
desempenho geral, considerado na escala pouco abaixo (V-+, L-+, R-+, G-+) e
muito abaixo da média (V--, L--, G--). Em relação a esta análise, pode-se descrever
a seguinte resultado:
Resultado 7 - Os gerentes com pós-graduação tendem a perceber o ambiente
como dinâmico-complexo e adotam um comportamento prospector ou
analítico.

Após a discussão detalhada de todas as questões pesquisadas, é possível
traçar um perfil geral dos provedores de internet do Estado de Santa Catarina. Em
sua maioria são micro-empresas, como até 9 funcionários, atuando no mercado na
faixa de 4 a 10 anos, administrados por Gerentes do sexo masculino com nível
superior. A grande maioria dos gerentes percebem o ambiente como DinâmicoComplexo adotaram um comportamento Prospector ou Analítico obtiveram um
desempenho mais positivo. Já os provedores que perceberam o ambiente como
Dinâmico-Simples estavam mais associados ao comportamento Reativo e obtiveram
diferentes tipos de desempenho. Para os provedores que percebem o ambiente
como Estático-Complexo e estavam mais associadas a um comportamento
Defensivo obtiveram um desempenho mais negativo.

6 CONCLUSÃO

Neste capítulo são apresentadas as conclusões referentes à relação entre
ambiente organizacional, comportamento estratégico e desempenho na percepção
dos gerentes de provedores de internet de SC após 2001. As conclusões seguem a
respondendo aos objetivos específicos do trabalho, finalizando com a resposta do
objetivo geral da pesquisa. Também apresenta-se neste capítulo algumas
recomendações para futuros trabalhos sobre o tema.
Em relação ao primeiro objetivo específico, que foi verificar como os gestores
dos provedores de SC percebem o ambiente organizacional, afirma-se que este foi
alcançado.
Na percepção dos Gerentes, as variáveis Tecnologia, Economia e
Concorrentes, situaram-se predominantemente dentro do Quadrante DinâmicoComplexo, indicando um elevado grau de percepção de incerteza, caracterizado por
uma ambiente com um grande número de fatores diferentes e em contínua
mudança. Pode-se comprovar que estas variáveis estão em constante mudança,
principalmente a de tecnologia, pois nos últimos anos na área de internet surgiram
inúmeros novos softwares, protocolos e hardwares que permitiram otimizar os
serviços existentes e a criação de novos serviços. Na área econômica deve-se
principalmente pelas questões cambiais e de política monetária. Em relação à
questão concorrência constata-se um crescimento de números novos provedores
surgindo em várias regiões do estado bem como a entrada de provedores de outros
estados em Santa Catarina e a associação entre provedores locais.
As variáveis Política e Questão Social, apesar de muito próximas do limite
entre outros quadrantes, foram classificadas no Quadrante Estático-Complexo,
indicando que os Gerentes possuem uma percepção moderadamente reduzida da
incerteza para estas variáveis.
O quadrante estático-simples é percebido por fatores e componentes que
permanecem basicamente os mesmos e não mudam, caracterizando como reduzida

à percepção das incertezas, na percepção dos gerentes, a variável Legislação,
Anatel e Fornecedores estão neste quadrante.
Conclui-se que a percepção geral dos gerentes dos provedores neste período
é predominantemente Dinâmico-Simples por 70,6%, ou seja, os gerentes percebem
o ambiente com moderada a elevado grau de incerteza. Já 20,6% dos gerentes
perceberam o ambiente como Dinâmico-Complexo, e 8,8% dos gerentes a
percepção do ambiente como Estático-Complexo.
Em resposta ao primeiro objetivo constataram-se os seguintes resultados: 1)
os gerentes percebem o ambiente como Dinâmico-Complexo para as variáveis
tecnologia, concorrência e economia; 2) os gerentes não compreendem o ambiente
de internet como Estático-Simples e 3) os gerentes notam predominantemente o
ambiente de internet como Dinâmico-Simples.
Também foi alçando o segundo objetivo específico, que buscou caracterizar o
comportamento estratégico adotado pelos gestores dos provedores de internet do
Estado de SC no período de 2001 a 2004.
De um modo geral, identificou-se pequeno grau de convergência entre o perfil
do comportamento estratégico identificado separadamente, em cada uma das onze
dimensões estudadas. Essa situação obviamente, reflete-se na análise agrupada
das dimensões que caracterizam cada um dos três problemas que compõem o ciclo
adaptativo: empresarial, de engenharia e administrativo.
A observação dos três problemas, demonstrou grande heterogeneidade e
significativas

incongruências.

A

divergência

de

comportamento

estratégico

demonstrado, frente a cada uma das onze dimensões analisadas no estudo, leva à
reflexão do modo pelo qual esses provedores têm conseguido equacionar seus
problemas e limitações, tendo em vista seu tempo de atuação no mercado.
Quanto ao comportamento adotado pelos Gerentes dos Provedores de Santa
Catarina no período de 2001 a 2004, pode ser caracterizado como Comportamento
Analista em 35% dos provedores, em seguida o comportamento Prospector por
26%, Defensivo 24% e Reativo 15%, ou seja, evidencia-se um perfil preponderante
de comportamento Analista nos provedores do Estado de Santa Catarina.
Para finalizar, muito embora procurou-se destacar a predominância de um
determinado comportamento estratégico sobre outro, pode-se concluir que as
organizações utilizaram-se das quatro tipologias de Miles e Snow (1978) para o

desenvolvimento de seus negócios, comprovando que o processo de adaptação
estratégica organizacional exige das empresas um constante aprendizado de como
relacionar-se melhor com o ambiente organizacional.
Em relação ao segundo objetivo, obteve-se o seguinte resultado: 4) os
gerentes dos provedores de internet apresentam um comportamento estratégico
mais analítico em resposta ao seu mercado.
Quanto ao terceiro objetivo, buscou-se verificar como os gestores percebem
os seu desempenho neste mercado no Estado, em relação aos concorrentes, para
as variáveis, desempenho de vendas, de retenção de clientes, de lucratividade e
desempenho geral.
Constatou-se no estudo que para os Gerentes dos provedores, as variáveis
de desempenho de vendas, lucratividade e desempenho geral estão na média de
seus concorrentes, somente a variável sucesso na taxa de retenção, apresenta-se
levemente superior como na média ou superior que os concorrentes.
Na associação entre comportamento estratégico e desempenho lucratividade
e comportamento estratégico e desempenho geral, é possível inferir que os
comportamentos prospector, analista e defensivo obtiveram um desempenho geral
superior quando comparado com o comportamento reativo.
Em resposta ao objetivo geral temos que os provedores possuem um
desempenho positivo para vendas, retenção, lucratividade e desempenho geral,
estão mais próximo dos que percebem o ambiente como Dinâmico-Complexo, e
adotam um comportamento Prospector ou Analítico.
Já os provedores que compreendem o ambiente como Dinâmico-Simples
estão mais associados ao comportamento Reativo e possuem associações
diferentes para os tipos de desempenho. Os provedores que entendem o ambiente
como Estático-Complexo estão mais associadas a um comportamento defensivo e
com um desempenho negativo para as variáveis vendas, retenção lucratividade e
desempenho geral.
Em relação ao objetivo geral, identificaram-se os seguintes resultados: 5) os
provedores que vislumbram o ambiente como dinâmico-complexo e adotam um
comportamento analítico, possuem um desempenho positivo; 6) os provedores que
percebem o ambiente como estático-complexo e adotam um comportamento

defensivo, possuem um desempenho negativo e 7) os gerentes com pós-graduação
entendem o ambiente como dinâmico-complexo e adotam um comportamento
prospector ou analítico.
Enfim, atingidos os objetivos do trabalho de pesquisa e com a experiência
oportunizada pelo desenvolvimento desta pesquisa, faculta-se ao pesquisador fazer
algumas recomendações para a realização de trabalhos futuros, que venham a
desenvolver temática similar. Tendo em vista que este segmento de mercado,
constitui a primeira experiência em Santa Catarina, e por ser um segmento recente
com 10 anos de existência, e pela dificuldade de banco de dados com informações
específicas do setor, crê-se que este estudo venha, de certa forma, orientar outras
iniciativas.
A primeira recomendação, diz respeito à participação dos demais membros
da organização, embora eles possam ser considerados coalização interna relevante,
esta pesquisa baseou-se apenas na percepção da coalizão dominante, e que pouco
ressaltou a participação dos mesmos nas entrevistas.
Outra recomendação recai na possibilidade de aprofundarem estudos do tipo
multicaso em outros estados, e ainda em outros setores correlatos a fim de permitir
comparações entre suas percepções entre as variáveis comportamento estratégico,
ambiente e desempenho.
Também sugere-se testar os resultados levantados neste estudo. Finalmente,
espera-se que este trabalho venha constituir um material para reflexão e ampliação
dos estudos da área da Administração.
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APENDICE A

PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

RELACIONAMENTO ENTRE
AMBIENTE ORGANIZACIONAL, COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO
E DESEMPENHO.
QUESTIONÁRIO
1. CARACTERIZAÇÃO DO PROVEDOR
1.1 Nome Fantasia do Provedor:
1.2 A Matriz do Provedor fica localizada em qual Região do Estado de SC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sul
Norte
Leste
Planalto
Oeste
Vale do Itajaí
Fora do Estado

1.3 Tempo de Existência da Empresa (em anos):
1.4 Área de Atuação e Abrangência do provedor:
1. Apenas em uma cidade
2. Em algumas cidades próximo dentro da mesma Região do Estado
3. Em várias cidades dentro de várias regiões
4. Abrangência Estadual
5. Abrangência Nacional
6. outras. Citar
1.5 Serviços Prestados para acesso a Internet:
1. acesso discado
2. acesso ADSL
3. acesso via rádio
4. Outros. Citar:
1.6 Número de Clientes que possui (de todos dos tipos de acesso):
1.7 Informe em % o Perfil dos Clientes:
a)
% são clientes Residenciais e
b)
% são clientes Comerciais
1.8 Número de Funcionários:

2. CARACTERIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR/GERENTE DO PROVEDOR
2.1 Sexo :
a) Masculino
b) Feminino
2.2 Tempo de Empresa (em anos)

2.3 Escolaridade
1. 1o Grau Incompleto
2. 1 o Grau Completo
3. 2 o Grau Incompleto
4. 2 o Grau Completo
5. Graduação Incompleto
6. Graduação Completo - Qual Curso:
7. Pós-graduação
2.4 Faixa Etária
1. abaixo de 30
2. 30-39
3. 40-49
4. 50-59
5. acima de 60
3. PERCEPÇAO DO AMBIENTE
3.1 Em relação as variáveis ambientais abaixo, referente ao período 2001 a 2004, como você
percebe a FREQUÊNCIA e INTENSIDADE das modificações do seu ambiente, utilizando a seguinte
escala:
Para FREQUÊNCIA, utilizar a escala abaixo:
Nunca

Quase Sempre

Algumas Vezes

Freqüentemente

Com muita
freqüência

Média

Média-Alta

Alta

Para INTENSIDADE, utilizar a escala abaixo:
Baixa

Baixa-Média

Item

Questão

Escala

1.1

Em relação às mudanças na Tecnologia disponível no mercado, como você percebe a freqüência destas modificações.

1.2

Em relação às mudanças na Tecnologia disponível mercado, como você percebe a intensidade destas modificações.

2.1

Em relação às mudanças nas Questões Políticas vigentes no Brasil, como você percebe a freqüência destas modificações.

2.2

Em relação às mudanças nas Questões Políticas vigentes no Brasil, como você percebe a intensidade destas modificações.

3.1

Em relação às mudanças nas Questões de Legislação em nosso país, como você percebe a freqüência destas modificações.

3.2

Em relação às mudanças nas Questões de Legislação em nosso país, como você percebe a Intensidade destas modificações.

4.1

Em relação às mudanças nas Questões Econômicas em nosso país, como você percebe a freqüência destas modificações.

4.2

Em relação às mudanças nas Questões Econômicas em nosso país, como você percebe a Intensidade destas modificações.

5.1

Em relação às mudanças em seus Fornecedores, como você percebe a freqüência destas modificações.

5.2

Em relação às mudanças em seus Fornecedores, como você percebe a intensidade destas modificações.

6.1

Em relação às mudanças na ANATEL, como você percebe a freqüência destas modificações.

6.2

Em relação às mudanças na ANATEL, como você percebe a intensidade destas modificações.

7.1

Em relação às mudanças na Atuação da Concorrência, como você percebe a freqüência destas modificações.

7.2

Em relação às mudanças na Atuação da Concorrência, como você percebe a intensidade destas modificações.

8.1

Em relação às mudanças nas Questões Sociais, como você percebe a freqüência destas modificações.

8.2

Em relação às mudanças nas Questões Sociais, como você percebe a intensidade destas modificações.

4. ANALISE DO COMPORTAMENTO
4.1) Em comparação com outros Provedores de Internet, referente ao período 2001 a 2004, os
serviços que você proveu aos seus clientes são melhor caracterizados como:
Os nossos produtos e serviços sempre foram os mais inovadores, devido as constantes
A modificações realizadas para se atualizar, nosso portifolio de produtos e serviços era
naturalmente amplo e voltados para os vários segmentos de mercado.
B

Os nossos produtos e serviços não sofreram muitas modificações e possuímos vários
serviços específicos para cada segmento de mercado que atuamos.

C

O nosso portifolio de produtos e serviços não é tão grande e não sofrem muitas
modificações, mas eram bem focados em determinado segmento de mercado.

D

Os nossos produtos e serviços prestados estavam sempre em constante modificações, pois
eram desenvolvidos conforme o mercado aponta como uma oportunidades ou ameaças.

4.2) Em comparação com os outros Provedores de Internet, referente ao período 2001 a 2004, a
imagem que seu Provedor passou para o mercado é:
A

Oferecimento de poucos produtos e serviços, pois os nossos clientes eram seletivos e
buscavam um serviço de alta qualidade.

B

Buscava-se sempre adotar as novas idéias e inovações do mercado, mas antes de prestar
o serviço ele era cuidadosamente analisado.

C

Somente foram lançados novos produtos quando se verificava que o(s) nosso(s)
concorrente(s) estava(m) nos causando problema e começávamos a perder clientes.

D

Tínhamos uma reputação no mercado de sermos muitos criativos e inovadores, sempre
preocupados com as tendências e oportunidades.

4.3) A quantidade de tempo que seu Provedor gastava monitorando as mudanças e as tendências
no mercado, referente ao período 2001 a 2004, pode ser melhor descritas como:
A

Gastávamos muito tempo, pois estávamos continuamente monitorando e analisando o
mercado.

B Nós realmente não gastávamos muito tempo monitorando e analisando o mercado.
C Gastávamos uma razoável quantidade de tempo monitorando o mercado.
D

Esporadicamente quando
monitorávamos o mercado.

identificávamos

algum

fato

que

tínhamos

interesse,

4.4) Em comparação com outros Provedores de Internet, o aumento ou diminuição dos clientes,
referente ao período 2001 a 2004, seria mais provavelmente por:
A

Devido as nossas práticas de concentração, desenvolvidas predominantemente no(s)
mercado(s) que já estávamos atuando.

B Devido as nossas práticas de responder as pressões do mercado.
C

Devido à utilização das nossas práticas agressivas, entrando em novos mercados com
novos tipos de serviços.

Devido à utilização das práticas mais assertivas, atuando mais profundamente em
D mercados que nos já trabalhávamos, só entravamos em novos mercados quando,
cuidadosamente analisado o seu potencial.

4.5) Uma das mais importantes metas do seu Provedor, em comparação com outros Provedores,
referente ao período 2001 a 2004, era a sua dedicação e compromisso em :
A Manter os custos sobre controle.
Analisar
os
custos
e
faturamento
cuidadosamente,
para
manter
B sobre controle e para seletivamente gerar novos produtos e serviços ou entrar em novos
mercados.
C

Garantir que as pessoas, recursos e equipamentos requeridos para desenvolver os novos
serviços e mercados eram viáveis e acessíveis.

D Sempre ter um plano guardado contra as ameaças para poder utilizar quando necessário.

4.6) Em comparação com outros Provedores, referente ao período 2001 a 2004, as suas
competências (habilidades) podem ser melhor caracterizado como:
A

Analítico: suas habilidades capacitavam identificar a tendência e desenvolver novos serviços
para oferecer ou vender no mercado.

B Especialista: suas habilidades eram concentradas em uma ou poucas áreas específicas.
C

Amplo e empresarial: suas habilidades eram diversas, flexível, e se capacitava para mudar
e ser produtivo.

D

Flexível: suas habilidades estavam relacionadas com os termos próximo dos clientes e do
mercado.

4.7) Uma coisa que protegeu o seu Provedor dos outros Provedores, referente ao período 2001 a
2004, pode ser melhor justificado:
A

Fomos hábeis e cuidadosos em analisar as tendências e adotar somente aquelas que
tínhamos provado potencial.

B Fomos hábeis para fazer um limitado número de coisas excepcionalmente bem feitas.
C Fomos hábeis em responder as modificações do mercado quando elas apareceram.
D Fomos hábeis para desenvolver novos produtos, serviços e mercados.

4.8) Em comparação com outros Provedores, referente ao período 2001 a 2004, equipe de
administrador(es) e funcionários estavam mais concentrado em:
A Cuidar da segurança financeira através dos custos e da qualidade dos meios de controle.
B

Analisar as oportunidades do mercado e selecionando
com potencial, para ter uma segura posição financeira.

somente

aquelas

C Cuidar das atividades internas ou dos negócios.
D Desenvolver novos serviços e expandir para novos mercados ou segmento de mercados.

4.9) Em comparação com outros Provedores, referente ao período 2001 a 2004, a sua empresa
preparou-se para o futuro por:
A

Identificar a melhor possibilidade de soluções para aqueles problemas ou desafios que
requeriam a atenção imediata.

B

Identificar as tendências
na criação de serviços.

C

Identificar aqueles problemas que, se solucionados iriam manter os serviços e a posição no
mercado.

D

Identificar aquelas tendências de mercado que outros Provedores
comprovado potencial, enquanto também solucionava os problemas correntes.

e

oportunidades

no

mercado

que

podiam

resultar

tinham

4.10) Em comparação com outros Provedores, referente ao período 2001 a 2004, a estrutura da
sua empresa era mais bem caracterizada como:
A

Claramente separada com departamentos que seguiam corretamente a hierarquia. (Ex.
Depto de Vendas, Suporte, Marketing, Cobrança, etc).

Nossa estrutura era voltada para os produtos e mercado; Ex: (Depto de Acesso Discado,
B Banda Larga, Hosting, Pequenas e Médias Empresas, Mercado Residencial, Condôminos,
etc).
C

Basicamente por departamentos (Marketing, Cobrança, etc), mas também orientado para
serviço e mercado (Mercado Condomínios, Rádio, etc).

D

Não tínhamos uma estrutura, pois ocorriam muitas mudanças e tínhamos que ser aptos
para encontrar oportunidades e solucionar problemas quando eles apareciam.

4.11) O processo que o seu Provedor utilizou, referente ao período 2001 a 2004, para avaliar a
participação na tomadas das decisões e o controle é mais bem descrito como:
A

Descentralizada e participativa encorajando muitos membros do Provedor a participar e o
controle era basicamente no volume das vendas (P)

B

Descentralizada e pesadamente orientada por vários relatórios buscando solucionar os
problemas.(R)

C Altamente centralizada e o controle era principalmente relacionado ao faturamento. (D)
D

Centralizada e os Gerentes e utilizavam-se vários relatórios para analisar os riscos e
resultados. (A)

5. ANALISE DE DESEMPENHO
5.13. Referente ao período 2001 a 2004, como você analisa a sua taxa de crescimento de
vendas.
Muito menor que o
dos concorrentes

1

Entre média e
Entre média e
Na Média dos
menor que dos
maior que os meus
meus concorrentes
meus concorrentes
concorrentes

2

3

Muito maior que o
dos concorrentes

4

5

5.14. Referente ao período 2001 a 2004, como você analisa a sua Taxa de sucesso de
retenção de clientes.
Muito menor que o
dos concorrentes

1

Entre média e
Entre média e
Na Média dos
menor que dos
maior que os meus
meus concorrentes
meus concorrentes
concorrentes

2

3

Muito maior que o
dos concorrentes

4

5

5.15.Como você analisa a sua Lucratividade (definido como Lucro Líquido sobre Receita
Líquida),últimos anos (2001 a 2004)
Muito menor que o
dos concorrentes

1

Entre média e
Entre média e
Na Média dos
menor que dos
maior que os meus
meus concorrentes
meus concorrentes
concorrentes

2

3

Muito maior que o
dos concorrentes

4

5

5.16.Como você analisa a sua Performance Geral últimos anos (2001 a 2004)
Muito menor que o
dos concorrentes

1

Entre média e
Entre média e
Na Média dos
menor que dos
maior que os meus
meus concorrentes
meus concorrentes
concorrentes

2

3

4

Muito maior que o
dos concorrentes

5

5.17.Quais dos mecanismos abaixo de controle, você utiliza para acompanhar os seus
resultados.
Sistema contábil (balanço)
Sistema de Custos
Indicadores econômicos-financeiros
EVA ( Valor Econômico Adicionado)
Balanced Scorecard
outros. Qual
Não utilizo mecanismo de controle .

Você gostaria de receber o resultado final do estudo?
Sim
Não

Obrigado, por sua colaboração.
Favor anexar este questionário respondido e encaminhar ao e-mail de
pedrogulini@ibest.com.br

APENDICE B

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
Programa de Mestrado Acadêmico em Administração – PMA
Florianópolis, maio de 2005.

Assunto: Pesquisa para Dissertação de Mestrado – Ambiente Organizacional,
Comportamento Estratégico e Desempenho: um estudo no setor de provedores de
internet de Santa Catarina.
Prezado Gerente.
Através desta, venho convidá-lo(a) a participar de uma pesquisa com fins
acadêmicos, em nível de mestrado, do Programa de Mestrado Acadêmico em
Administração da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI . O objetivo da pesquisa,
que têm como orientador o professor Carlos Ricardo Rossetto, Dr., é comparar a
relação entre ambiente organizacional, comportamento estratégico e desempenho
na percepção dos gerentes de provedores de internet de SC entre 2001 e 2004.

A sua resposta ao questionário representa uma importante contribuição a pesquisas
que visam um melhor conhecimento sobre o mercado de provedores de acesso.
Contando com seu entendimento e participação, solicitamos atender aos
questionamentos em formulário anexo. Os dados obtidos por meio desse
questionário serão tratados de forma confidencial, e tratadas conjuntamente com as
fornecidos pelas demais empresas.
O preenchimento deste questionário deverá ter uma duração aproximada de 10 a 15
minutos.
Caso o senhor(a) tenha interesse, ao final do trabalho, enviarei os resultados do
estudo à sua empresa; para tanto, basta preencher o campo referente a esse pedido
no questionário de pesquisa.
Solicitamos a gentileza de devolver este questionário até 30/05/2005, para o e-mail
pedrogulini@ibest.com.br
Na certeza de sua colaboração, antecipo meus agradecimentos
Atenciosamente,
Adm. Pedro Léo Gulini
Mestrando/Pesquisador – fone: (48) 8401-XXXX
pedrogulini@ibest.com.br

